
 "חבות תביעה:
 של האלגו־טו״דינג

 אביון ע«וס עת
 נעולות מתה
 את לביתה ונטלה
השקעתי" בתני

לוי־ויבריב, אלה
21־20 עמי וחשבון״, ״דין

 ת1תביע לייצר ממשיכה "אלגן־טריידינג" הרובוטית המסחר זירת
טוען: תובע ־ השקעתם כספי כל את שהפסידו משקיעים של

 האלגו־טר״דינג חברת’
 אבירן 0191U שיר של

 גבירה נשלות בדתה
 לביתה ונטלה - וקנייה

’השקעתי כתני את  הרובוטי במסחר כספים להשקיע להתפתות שלא למשקיעים ני״ע רשות שפרסמה האזהרות למרות
 אבירן, עו״ד של בחברה השקיע כי טוען 73 בן • הלא־מפוקחת בזירה להשקיע ישראלים ממשיכים -

 לדבריו, • לכיסה ישירות הכספים ונטלה אותו הונתה זו אך ד, אלף 223כ־ אף.אי.אן.ווי״, ״וואן
 החברה לטענתו, • כספיו את למשוך הצלחה ללא ניסה שלו, ההשקעה בחשבון בהפסדים כשהבחין

לנינינריב אלה / ״וירטואליות״ וקנייה מכירה פעולות לו הציגה אלא כספו את השקיעה לא כלל

 ,73 בן מרוסיה עולה ׳, ך
!I חברת על ממכר שמע 

 ופעילותה אף.אי.אן.ווי" "וואן
 ה״אלגו־טריידינג" בזירת
 באמצעות בניירות־ערן־ (מסחר

 - ממוחשב רובוט/אלגוריתם
 אדם); התערבות ללא וזאת

 האפשרות את לבחון והחליט
 שחסך כספים להשקיע

באמצעותה.
 ר׳ נפגש 2013 בדצמבר

 אף.אי.אן.ווי" "וואן במשרדי
 החברה נציג עם בירושלים

 אבירן, עמוס עו״ד ועם
 כבעל בפניו עצמו שהציג

 על ר׳ חתם זו בפגישה החברה.
 החברה. עם התקשרות הסכם

 ל־ד, עמוס הסביר בפגישה,
 בשערי משקיעה החברה כי

 באמצעות מטבעות של חליפין
 היינו - ממוחשבת תוכנה
 "אלגו־ או רובוטי מסחר

טריידינג".
 הראשונית ההשקעה סכום

 אלף 20ב־ הסתכם ר׳ של
 כספים השקיע ובהמשך דולר,

 223כ־ של כולל בסכום נוספים
 משך לפעם מפעם דולר. אלף

 מחשבונו שונים סכומים ד
 אלף 45.6ב־ שהסתכמו בחברה,

דולר.
 עלו בהמשך, ר, לטענת

 אינו כספו כי חששות אצלו
 לו, שהובטחו במקומות מושקע

 ולכן כלל, מושקע אינו אף או
 אולם כספו. את למשוך ניסה

 למשוך הניסיונות כל לדבריו,
 בחשבונו הכספים יתרת את

נכשלו. - אבירן של בחברה

 תביעה ר׳ הגיש השבוע
 נגד שקל אלף 700 בהיקף
 ונגד אף.אי.אן.ווי" "וואן חברת
 ייתכן כי בטענה אבירן, עו״ד

 וכספו לתרמית קורבן שנפל
 לדבריו, כלל. הושקע לא

 מצגי לו הציגו החברה נציגי
 והשקעות, פעילות של שווא

 הועבר כספו בפועל כאשר
 של ולכיסיו החברה לחשבונות

בעליה.
 כי מבוסס חשש "קיים

 לכאורה שבוצעו הפעולות
 חלקן, או כולן בחשבונות,

 באופן בפועל, בוצעו לא כלל
 והמכירה הקנייה פעילות בו

 פעילות שיקפה לא בחשבונות
 פעילות אלא אמיתית מסחר

 בתביעה נטען וירטואלית",
 דן עו״ד באמצעות שהוגשה

 בסבירות להניח "סביר צוק.
 התובע של כספו כי גבוהה

 של לחשבונה ישירות עבר
 בו שנעשתה מבלי החברה,
 כשהחברה מסחר, פעילות
 פעילות התובע בפני מציגה

 התבצעה שלא וירטואלית
 זירת או ברוקר אצל בפועל
כלשהי". מסחר

mvnnn אזהרה
 עלתה האלגו־טריידינג זירת

 האחרונות, בשנתיים לכותרות
 בזירת רבים שמשקיעים לאחר

 טענות העלו הרובוטית המסחר
 שונים השקעות בתי נגד

 להפסדי להם,לטענתם, שגרמו
 יתרת את להם השיבו ולא עתק

לפדותם. כשביקשו כספם

 פתחה הטענותף רקע על
 בתי נגד במאבק ני״ע רשות

 בזירה, הפועלים ההשקעות
 של רב למספר שיגרה ובנוסף

 בתחום הפועלים השקעות בתי
 מפעילותם יחדלו כי דרישה
 לניהול רישיון ללא בזירה

 הרשות דחתה כמו־כן תיקים.
 רישיון לקבלת רבות בקשות

מאז. לה שהוגשו
 שמנוהל הכספים היקף

 הפועלים ההשקעות בבתי
 ידוע, אינו הרובוטית בזירה
 פיקוח. כל עליה שאין כיוון
 האחרונות, בשנים אולם

 חברות של קריסות במסגרת
 עתק סכומי נחשפו שונות,

 הרובוטית בזירה שהושקעו
 ועשרות מיליוני של בהיקפים
שקלים. מיליוני

"יוטרייד" בפרשת היתר, בין
 בעל נעצר במסגרתה ־

 יוטרייד, בחברת השליטה
 חשד ונחקר טלמור, אביב

 בפרשת וכן משקיעים; להונאת
 קפיטל" USG"חברת קריסת

 שגם סיני, אברהם שבבעלות
 להונאת טענות עולות בעניינה

משקיעים.
 בשנים פרסמה ני״ע רשות

 אזהרות מספר האחרונות
 השקעות ניהול "בדבר לציבור

 פעילויות באמצעות ממוחשב",
 המשווקות השקעות ניהול
 רובוטי" כ״מסחר הרחב לקהל

 "אלגו־טריידינג". או
 המקרים ריבוי לאור אולם

 כספי אובדן על המתפרסמים
אלגו־ בחברות משקיעים

 האזהרה כי נראה טריידינג,
 משקיעים להרתיע הצליחה לא
 חלק לרבים. הגיעה לא או

 לזירה שנקלעו מהמשקיעים
 את היום מוצאים הרובוטית

 ומגישים המשפט לבתי דרכם
 ההשקעות בתי נגד תביעות
 זו. בזירה כספם את שניהלו

 לטענתו, עצמו, את מצא ר׳ גם
 לאחר סיטואציה, באותה
 מאמציו כל בתוהו שעלו
 הכסף - כספו יתרת את לקבל

 מסחר תוך הפסיד לא שעדיין
 אף.אי. "וואן חברת באמצעות

אן.ווי".

 הרעיה ת,1האח
הזרה נהתברה

 ר׳ מעלה התביעה במסגרת
 הבעלות למבנה באשר תהיות

 שונות שבתקופות בחברה,
 קרובי על־שם רשומה הייתה

 אבירן, עו״ד של משפחתו
 על־פי כך - הוא בפועל כאשר
 מאחורי החיה "הרוח - הנטען

 בפועל מנהלה החברה",
 לשאלה התשובה בה. והשולט

 חושפת החברה, של הבעלים מי
 באבידן, שמתחיל בעלות מבנה
 הקטנה אחותו דרך עובר

 עו״ד־נאמן, ודרך ואשתו
 הרשומה זרה, בחברה ומסתיים

באנגליה.
 אבירן, עמוס התביעה, לפי

 בתוקף, רישיון בעל עורך־דין
 הרלוונטיים במועדים שימש

 האמתי המניות כבעל לתביעה
 עם לחוד או יחד החברה, של

כי נטען כן, בני־משפחתו.
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מבוססחשש”קיים
שבוצעוהפעולותכי

בחשבונותלכאורה
כולןבחברה,התובע

לאכללחלקן,או
באופןבפועל,בוצעו

הקנייהפעילותבו
בחשבונותוהמכירה

פעילותשיקפהלא
אלאאמיתיתמסחר
וירטואליתפעילות

ממסמכילהסיק”ניתן
כיהחברות,רשם
הואאבידןעו“ד
בפועלהחברהבעלי
וכיבה,החיהוהרוח

החברהעלהבעלות
שלע“שנרשמה
שלומשפחהקרובי

איןהנראהשכפי-
בניהולמעורבותלהם

החברהשלהשוטף

העברות”בוצעו
מניותשלתכופות
בני–ביןהחברה

עו“דשלהמשפחה
במטרהזאת,אבידן.
אתלהסתירמכוונת
והשליטההבעלות

בחב‘,אבידןעו“דשל
חשיפתולצמצםכדי

משפטייםלהליכים
למעשיהנוגעים
ומרמה"תרמית

התובע:

החברהכמנכ“לשימשעמוס
אתמנהלוהואודירקטור,

עודכיום.גםבפועלהחברה
היהשאבידןלמרותכינטען
החברה,מאחוריהחיההרוח
הצעירהאחותואבידן,מרים
הייתהאבידן,עמוסשל

שלהיחידההמניותבעלת
בולמועדבסמוךהחברה
על–פיהחברה;עםר‘התקשר
במארסהחברותרשםמסמכי
העבירהאבידןמרים2012,

מניותכלאתבנאמנות
לעורך–דין,שהחזיקההחברה

המניותהועברוכשלאחרונה
עו“דאותועל–ידישהוחזקו
בשםבאנגליההרשוםלתאגיד

.“One Technologies LTD”
אוקטוברבחודשיםבהמשך,

נטען,2016,2017–ינואר
חברתשלמניותיההועברו
החברהאלאף.אי.אן.ווי“”וואן
כיבתביעה,נטעןעודהזרה.
אבידן,תמרעמוס,שלאשתו
המניות,כבעלתרשומה

והדירקטוריתהמנכ“לית
הזרה.החברהשלהיחידה
רשםממסמכילהסיק”ניתן
בעליהואעמוסכיהחברות,
החיהוהרוחבפועלהחברה

החברהעלהבעלותוכיבה,
קרובישלעל–שמםנרשמה
שלראשונהמדרגהמשפחה
איןהנראהשכפי–עמוס
עלהשפעהאומעורבותלהם

–החברהשלהשוטףהניהול
תכופותהעברותביצועתוך
בני–ביןהחברהמניותשל

בתביעה.נכתבהמשפחה“,
חלקהעברתר‘,לטענת
בנאמנותהחברהממניות
מטרה”מתוךנעשתהלעו“ד,
ולהסתיר’להחביא‘מכוונת

שלוהשליטההבעלותאת
על–מנתבחברה,אבידןעו“ד

להליכיםחשיפתואתלצמצם
למעשיהנוגעיםמשפטיים

ר‘בחברה“.ומרמהתרמית
הציגאבידןעו“דכימבהיר
החברה,כבעליבפניועצמו
השתכנעהואהיתר,ביןוכך,

בה.להשקיע

בחשבוןההפקדות
חשדשעוררו
ההתקשרותתקופת”במהלך

לפעם,מפעםעקב,התובע
באמצעותההשקעהמצבאחר

לושסיפקההמעקבתוכנת
וצויןבתביעה,נכתבהחברה“,

שבועירישוםביצער‘כי
לשםבחשבונותהיתרותשל

ובשפתידניבאופן-מעקב
”במהלךוהנה,-שלוהאם

עו“דהבחין2015,אוגוסט
הפסדיםנגרמוכיאבידן

מידהחליטולכןבהשקעה,
עםההתקשרותאתלסיים
כספואתולמשוךהחברה

למשרדיכךלשםהגיעואף
החברה“.

החברהניסתהנטען,אז,
מלמשוךר‘אתלהניא

לווהמליצהכספואת
עדבסבלנות“”להמתין

ר‘ההשקעה.להתאוששות
החברה,להמלצתנענהלא
למנועבמטרהלטענתו,ואז

כספו,אתלמשוךממנו
כיכלפיו,החברההתחייבה
על–סךהשקעתואת”תקבע“

שווידולראלף140של של
ליוםנכוןאצלהחשבונותיו

מסוים,בשלבההתחייבות.
”להפקיד“החברההחלהנטען,

”כספים“ר‘שלבחשבונותיו
שכונוכפי–”קרדיטים“או

על–מנת–החברהעל–ידי
ההשקעה,מצבאתלאושש

אולם,החברה.לטענתכך
’קרדיטים‘”אותםר‘,לטענת

פעולותאלאהיולא
שלופיקטיביותוירטואליות

לכאורה,מזומנים,העברות

בחברה“.לחשבונותיו
בעקבותכיטועןר‘

כיהיתר,ביןהבין,ההפקדות,
בדיעבד,”רקבתרמית.מדובר
הביןהתביעה,הגשתטרם

בתרמיתמדוברכיהתובע
-שחברהייתכןלאשכן
אתהמנהלת-חברהכל

תפקידלקוחותיה,כספי
כספיםלקוחותיהבחשבונות

מרצונהלה,השייכיםשלה,
”עצםנטען.וביוזמתה“,

’הפקידה‘,החברהכיהעובדה
בחשבונותכספיםלכאורה,
פעילותכימעידההתובע
בחשבונותשבוצעההמסחר

וכיבלבד,וירטואליתהנה
למעשה,עברוהתובעכספי

החברהלכיסיישירות,
לדבריבעליה“.שלולכיסם

החברהפעלהכן”בעשותהר‘,
על–מנתובמרמהבתרמית
שלאהתובעאתלשכנע
חמורו/אוכספואתלמשוך
נוספיםכספיםלהפקידמכך,

החברהשלהתנהלותהבחברה.
מצגאףמהווהזהבהקשר
לבתוםוחוסררשלנישווא
החוזה“.בקיום
המשיךכיעודטועןר‘

מהחברה,כספואתלדרוש
”המשאאתלטענתוכאשר
בקשרהחברהמטעםומתן“
אליאבניהלהכספים,להחזר
שלהצעיראחיואבידן,
מסמכי”על–פיאבידן.עמוס
אליאבמשמשהחברותרשם

החברהכמנכ“לכיוםאבידן
הואאבידןשעמוסבעוד–

שמקבלומיבפועלהמנהל
המהותיותההחלטותאת

בתביעה.נכתבהחברה“,בשם
לו,הוחזרלאכספור‘,לטענת

החברהכיהביןהואובדיעבד
למסחרכספואתהעבירהלא

כספואתשלשלה”אלא
¿לכיסה“.ישירות

מצפי
תמר
אילוסטרציה:
צילום
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