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� פסק די
  1 

 2") היא חברה פרטית שהפעילה פלטפורמה מקוונת למסחר החברה(להל�: " 1הנתבעת   .1

 3, מר עידו פישמ� (להל�: 2. הנתבע  itraderFXבפורקס ובחוזי הפרשי�, תחת הש� 

"� 4"), שימש בתקופה הרלוונטית לתביעה דנ� כמנכ"ל החברה והוא בעל המניות פישמ

 5"), היה נציג מכירות בבלר, מר יצחק בבלר (להל�: "3היחיד בה. הנתבע והדירקטור 

 6כ"מאמ� המסחר" של התובע מטע� החברה  &כפי שיפורט להל�  –של החברה ושימש 

 7  .2016במהל� חודש יוני 

  8 

 9. עניינה של 2016התובע ניהל חשבו� מסחר בחברה החל מחודש ינואר ועד לחודש יוני 

 10גד החברה בקשר ע� חשבו� זה וההפרות השונות שהוא התביעה הוא בטענות התובע נ

 11) פעלו 3&2מייחס לחברה לגביו. בכלל זה טע� התובע כי החברה ונציגיה (הנתבעי� 

 12כלפיו ברשלנות ובתרמית כאשר נתנו לו ייעו( בנוגע לביצוע עסקאות השקעה, כאשר 

 13( או בניהול ה� היו במצב של ניגוד ענייני� וכאשר לא היה לה� רישיו� לעסוק בייעו

 14תיקי השקעות. התובע עתר כי הנתבעי� יפצו אותו בקשר ע� הנזקי� שנגרמו לו 

 15  כתוצאה מהפרות נטענות אלה. 

  16 

 17  רקע עובדתי

 18") שאפשרה מערכת המסחרלחברה היתה פלטפורמת מסחר (שתכונה להל� "  .2

 19ללקוחותיה לסחור בשערי חליפי� במט"ח, בחוזי הפרשי�, במניות, מדדי� ובסחורות 
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 1ה� נגזרי�  &כ� מבהיר פישמ� בתצהירו  –לתצהיר פישמ�). חוזי הפרשי�  7(ס' 

 2פיננסיי� באמצעות� סוחר הלקוח בתנודות מחירי� של מגוו� נכסי�, זאת מבלי 

 3שהוא נדרש לרכוש או למכור את נכס הבסיס. במסגרת המסחר בחוזי הפרשי�, לא 

 4 7ר הנכס בלבד (ס' מתבצעת עסקה בנכס ריאלי אלא העסקה נעשית ביחס למחי

 5. המסחר בחוזי הפרשי� מתבצע במינו, גבוה מצד הלקוח, בשיעור של )לתצהיר פישמ�

 6דעת המומחה מטע� &לחוות 20ביחס לגובה ההשקעה (סעי,  100&ועד ל 20בי� 

 7  הנתבעי�).  

  8 

 9בקשה לקבלת רישיו� לניהול זירת  26.5.2015הנתבעי� טענו כי החברה הגישה ביו� 

 10 2004&ער� (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד&קנות ניירותסוחר בהתא� לת

 11"). לגרסת�, משהבקשה נדחתה, הפסיקה התקנות" או "תקנות זירת סוחר(להל�: "

 12  את פעילותה בתחו� חוזי ההפרשי� וזירות הסוחר.   14.7.2016החברה ביו� 

  13 

 14בו סכו� חשבו� אצל החברה והפקיד  27.1.2016התובע הוא פנסיונר שפתח ביו�   .3

 15. במהל� 2016. חשבונו של התובע היה פעיל עד לחודש יוני . 350,000ראשוני של 

 16(כ� שבס� הכל הופקד  . 500,000&תקופה זו הפקיד התובע בחשבו� סכו� נוס, של כ

 17  ). . 850,000בחשבו� סכו� של 

  18 

 19התביעה מתייחסת לשתי תקופות עיקריות: הראשונה נוגעת למסחר של התובע 

 20"); והשנייה נוגעת הראשונה המסחר תקופת(להל�: " 2016מר( &רוארבחודשי� פב

 21"). לטענת התובע השנייה המסחר תקופת(להל�: " 2016למסחר שהתבצע בחודש יוני 

 22כתוצאה מפעילותו במערכת המסחר של החברה נגרמו לו הפסדי� בסכו� כולל של 

 23ב האירועי� כ� . התובע עתר ג� לפיצוי בגי� עגמת הנפש שנגרמה לו עק. 787,912

 24  .. 1,000,000שסכו� התביעה הכולל עומד על 

  25 

 26  תמצית טענות הצדדי 

 27  טענות התובע

 28התובע טע� כי מכוח הוראת חוק הסדרת העיסוק בייעו( השקעות, בשיווק השקעות   .4

 29") שחל על החברה, אסור חוק הייעו&(להל�: " 1995&ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה

 30במת� ייעו( השקעות ללא רישיו�, ואסור היה לה לנהל היה לחברה ולנציגיה לעסוק 

 31תיקי השקעות. החברה ונציגיה הפרו הוראות אלה, כמו ג� הוראות נוספות של חוק 
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 1הייעו( שחלות לגישתו של התובע על החברה חר, העובדה שלא היה לה רישיו� ייעו(. 

 2(להל�:  1968&ער�, התשכ"ח&עוד נטע� כי החברה הפרה ג� את הוראות חוק ניירות

 3  ") ואת תקנות זירת הסוחר. ער'�חוק ניירות"

  4 

 5לגישת התובע, הנתבעי� היו מודעי� לאיסורי� שחלו עליה�, וחר, זאת פעלו באופ� 

 6עקבי תו� הפרה שלה�. התובע עצמו לא היה מודע לכ� שפעילות החברה מנוגדת 

 7ליה�, להוראות החוק, א� מאחר שמדובר באיסורי� קוגנטיי� שלא נית� להתנות ע

 8  לא היתה לכ� משמעות א, לו הוא היה מודע לה�. 

  9 

 10התובע טע� כי החברה היא זו שיזמה את כל הפניות אליו (כאשר פניה יזומה ללקוח 

 11היא אסורה כשלעצמה ונחשבת למת� ייעו( בהתא� לתקנות זירת הסוחר). הוא טע� 

 �12 לו על ידיה� כי מתמלילי השיחות בינו לבי� נציגי החברה עולה כי בשיחות אלה נית

 13"ייעו(" כהגדרתו של מונח זה בחוק הייעו(. התובע טע� כאמור ג� להפרות נוספות של 

 14הנתבעי� את הוראות חוק הייעו( (כגו� החובה לגלות לו פרטי� מהותיי�, לברר את 

 15צרכיו ולהבהיר לו את הסיכוני� הכרוכי� בביצוע פעולות במערכת המסחר של 

 16  החברה). 

  17 

 18הוא הוטעה ג� ביחס לעמלות המסחר וביחס לאופ� חישוב� (לעומת לגישת התובע,   .5

 19שיעור העמלות שנגבה בבנק בגי� פעילות מקבילה); וכ� הוא הוטעה לגבי ניגוד 

 20הענייני� של הנתבעי�, כאשר הנתבעי� לא גילו לו כי החברה היא הצד הנגדי 

 21כלשהו ביחס  לעסקאות עמו. עוד צוי� כי הנתבעי� לא הוכיחו שהתובע חת� על מסמ�

 22לתנאי השימוש במערכת המסחר של החברה, וא, לא כי הוא נחש, לתנאי השימוש 

 23  "). התקנו�לתצהירו של מר ניל פישמ� שיכונה להל� ג�: " 1ול"תקנו� החברה" (נספח 

  24 

 25התובע טע� כי ההטעיה של הנתבעי� היא שגרמה לו להשקיע כספי� בחברה. לכ� קמה 

 26החברה, וכ� הוא זכאי לפיצוי בגי� הנזקי� שנגרמו לו לתובע עילה לביטול ההסכ� ע� 

 27מכוח העוולות של הפרת חובה חקוקה, תרמית, רשלנות ומצג שווא רשלני. התובע 

 28הוכיח לגישתו את הקשר הסיבתי הנדרש, משו� שהוא לא היה מתקשר בהסכ� ע� 

 29סוק החברה אילו היה יודע כי היא מרוויחה מהפסדיו, אילו היה יודע כי לצור� העי

 30שלה נדרש רישיו�, ואילו היה מקבל מידע אודות העמלות. לחלופי� נטע� כי אלמלא 

 31  התרמית לא היה התובע מוסי, ומפקיד כספי� נוספי� בחברה. 
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  1 

 2בסיכומי� מטעמו התייחס התובע למספר אירועי� שבה� נית� לו לשיטתו ייעו(   .6

 3בתקופת המסחר הראשונה השקעות. בכלל זה הוא התייחס לייעו( השקעות שנית� לו 

 4שייע( לו  ")ניל על ידי מי ששימש "מאמ� ההשקעות" שלו, מר ניל פישמ� (להל�: "

 5) שנסחרה במערכת החברה. כ� התייחס התובע לתקופת Googleביחס ל"מניית" גוגל (

 6המסחר השנייה, שאז שכנע אותו בבלר להוסי, ולהשקיע כדי לכסות על הפסדיו, תו� 

 7לפיו נוצרה הזדמנות עסקית עבורו לעשות כ�. בבלר שימש היד שהוא מציג לו מצג 

 8המכוונת בחשבו�, הוא שיז� את השיחות ע� התובע, הוא הנחה אותו בביצוע פעולות 

 9והוא ניהל את החשבו� עבורו. בבלר א, הטעה את התובע לשיטתו כאשר הורה לו 

 10  נות בחשבו�. בטענה שיש לו בעיית בטחו . 500,000להפקיד בחברה סכו� נוס, של 

  11 

 12דעת מומחה שנערכה על ידי מר נוע� פלד (להל�: &התובע ציר, לכתב התביעה חוות  .7

 13גרמה לו  16.6.2016הדעת עולה כי צורת המסחר בה פעל התובע ביו� &"). מחוותפלד"

 14להפסד כספי מיותר של עלויות עסקה וחיובי� בגי� הפרשי ריביות בלא שהיה בה 

 15דעתו כי ההפסד הכולל של התובע בגי� &קבע מר פלד בחוות פוטנציאל רווח כלשהו. עוד

 16נובעי� לשיטתו מתקלה  22,308$, מתוכ� 51,950$העסקאות במניית גוגל עומד על 

 17במערכות החברה בשלה תומחרה המניה במחיר גבוה יותר ממחיר השוק בעת 

 18  המכירה. 

  19 

 20  טענות הנתבעי�

 21מידע מהותי, בי� היתר לגבי  המשפט&הנתבעי� טענו מנגד כי התובע הסתיר מבית  .8

 22ניסיונו בשוק ההו� ולגבי ההשקעות הרבות הקודמות שלו בזירת המסחר. כ�, עוד 

 23בטר� החל לסחור באמצעות החברה, השקיע התובע את כספי הפנסיה שצבר במניות 

 24ובקרנות נאמנות באמצעות הבנק, וזאת בלא להיעזר ביוע( השקעות, אלא על בסיס 

 25צגו בעיתונות הכלכלית. כ� נטע� שתמלילי השיחות הוצגו על ידי ניתוחי� טכניי� שהו

 26  התובע באופ� סלקטיבי. 

  27 

 28לגישת הנתבעי�, הוראת המעבר בתקנות זירת הסוחר קבעה כי חברה שהגישה בקשה 

 29לרישיו� לניהול זירת סוחר, רשאית לפעול כל עוד לא נדחתה בקשתה. לכ� לא היתה 

 30תקופה הרלוונטית לתביעה. עוד נטע� כי החברה מניעה כי החברה תפעיל זירת סוחר ב
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 1לא עסקה בייעו( השקעות אלא רק עדכנה את לקוחותיה באירועי השוק והקנתה לה� 

 2  כלי מסחר וניתוח, כפי שהובהר ג� לתובע.  

  3 

 4הנתבעי� מצייני� כי התובע בחר, תו� מודעות מלאה, להשקיע בהשקעה ספקולטיבית   .9

 5ע התעל� מתקנו� החברה (אותו הוא אישר כאשר שבסופו של דבר לא צלחה. התוב

 6הוא פתח את חשבו� המסחר). אילו היה התובע קורא את התקנו� בעיו�, הוא היה מודע 

 7לאופי ההשקעה, לאלמנט הסיכו� בה ולניגוד הענייני� בי� החברה לבי� לקוחותיה. כ� 

 8ו הלקוחות, נטע� כי בתקנו� צוי� במפורש כי החברה היא צד שני לעסקאות אות� ביצע

 9וכי לכ� קיי� ניגוד ענייני� מובנה בי� החברה לבי� הלקוחות. בתקנו� ישנו פירוט לפיו 

 10החברה מבצעת עסקאות "הפוכות" מול צד שלישי ביחס לכל עסקה המבוצעת 

 11  במערכת המסחר. 

  12 

 13הנתבעי� כפרו בטענת התובע לפיה הוא הוטעה לגבי אופי ההשקעה ופעילות המסחר   .10

 �14 הטמו� בה�. ניל שהיה נציג החברה שהיה בקשר ע� התובע בתקופת לרבות הסיכו

 15ההשקעה הראשונה, נת� לו מידע מלא ומדויק ביחס לאופ� השימוש במערכת ולאופ� 

 16ביצוע העסקאות, כמו ג� לגבי רווחי החברה ואופ� חישוב העמלות. מסקנה דומה עולה 

 17חשבו� המסחר של דעתו של מר פלד, המומחה מטע� התובע שקבל מידע מ&מחוות

 18  התובע אודות העמלות. 

  19 

 20עוד נטע� כי התובע היה מודע לעובדה שהמסחר מתבצע במינו, גבוה ולהשלכה של 

 21מסחר כזה. התובע הכיר את אופי הפעילות ג� משו� שבטר� החל לסחור, ניתנה לו 

 22  אפשרות לבצע מסחר במערכת "דמו" בה הוא ביצע עשרות פעולות. 

  23 

 24לטענות התובע לגבי מניית גוגל, וטענו כי התובע היה מודע לכ� הנתבעי� התייחסו   .11

 25שאי� מדובר במסחר במניה עצמה, וא, היה מודע לסיכו� הכרו� בכ�. ה� כפרו בטענה 

 26לפיה החברה ביצעה מניפולציה בשער המניה. עוד הוסיפו הנתבעי� כי התובע יכול 

 27פעולות מסחר חר, הפסד היה להפסיק לסחור כאשר מצא לנכו�, וכי הוא המשי� לבצע 

 28  של מאות אלפי שקלי�. 

  29 

 30, נטע� כי ג� בתקופה זו 2016בהתייחס לתקופת המסחר השנייה במהל� חודש יוני 

 31היה התובע מי שניהל את המסחר, והחליט מתי ואי� לבצעו. בבלר הדרי� את התובע 
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 1 ביחס לאפשרויות המסחר העומדות בפניו, א� הותיר את ההחלטה כיצד לפעול בידי

 2התובע. העדכו� שקיבל התובע בנוגע להחלטה בנושא שער הריבית אינו מנוגד להוראות 

 3  החוק ואינו מהווה ייעו( השקעות אסור.

  4 

 5פעולות ממונפות תו�  25&למעלה מ 16.6.2016בהתייחס לעובדה כי התובע ביצע ביו� 

 6פ� פרק זמ� קצר ביותר, ציינו הנתבעי� כי התובע ביצע ג� את הפעולות הללו באו

 7עצמאי, תו� מימוש אסטרטגיית מסחר לגיטימית של מימוש רווחי� מהיר בנכס עולה. 

 8ההפסדי� שנגרמו לו במהל� אותו היו� היו פועל יוצא של התנודתיות בשוק ושל יחס 

 9המינו, הגבוה אותו בחר התובע. התובע בחר שלא למשו� את כספו מהחשבו� ג� בשלב 

 10ה בתיק של התובע, נטע� כי קיומה של בעיה זה. בהתייחס לבעיית הביטחונות שהית

 11זו עולה מעדויותיה� של המומחי�, וג� התובע היה מודע לכ� שא� לא יזרי� כספי� 

 12  הפוזיציה תיסגר.  –נוספי� 

  13 

 14בכל הנוגע לטענה לפיה בבלר הציג לתובע מצגי שווא, הודו הנתבעי� כי בבלר הציג   .12

 15שני�. אול� לגישת�, ג� אלמלא הוא היה עושה כ�, היה  15עצמו כבעל ניסיו� של 

 16קרי כי בבלר הוא בעל  &התובע רוכש לו אמו� אילו היה יודע את מצב הדברי� לאשורו 

 17נתיי� בחברה. באשר לטענה לפיה בבלר תוגמל תואר במנהל עסקי� ובעל ניסיו� של כש

 18בהתא� לרווחי התובע, השיבו הנתבעי� כי נציגי החברה תוגמלו בעבר ג� על בסיס 

 19נפח המסחר של הלקוחות. נקודת המוצא של הנציגי� הייתה א� כ� כי לקוחות 

 20שמרוויחי� יוסיפו לסחור, ולכ� האינטרס האישי שלה� אכ� עלה בקנה אחד ע� זה 

 21  וח. של הלק

  22 

 23הנתבעי� הוסיפו וציינו כי התובע היה מודע לכ� שהחברה עוסקת במסחר בפורקס 

 24ולא בהשקעה במניות. הוא היה מודע לעמלות הכרוכות בכל פעולה, באפשרות לבצע 

 25פעולות גידור, לשימוש במונחי� המאפייני� מסחר בנגזרי�, וכ� הוא היה מודע 

 26לתובע יש אחריות מלאה לנזקיו ויש לעובדה שהוא סוחר במט"ח ובסחורות. מכא� ש

 27  להפסדי� שנגרמו לו.   100%לייחס לו אש� תור� בשיעור של 

  28 

 29עוד טענו הנתבעי� כי יש לסלק את התביעה נגד פישמ� על הס,, שכ� התובע התקשר   .13

 30בהסכ� ע� החברה בלבד. פישמ�, מנכ"ל החברה, לא היה מעורב בהתקשרות, ואי� 
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 1ות בנסיבות אלה. עוד נטע� כי פישמ� פעל באופ� סביר מקו� להרי� את מס� ההתאגד

 2  ולא הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו. 

  3 

 4דעתו של מר פלד, המומחה מטע� התובע, נטע� כי אי� לאמצה משו� &באשר לחוות

 5שהמומחה ער� חלוקה אקראית ולא מדויקת בי� הפסדי� שנגרמו לתובע בשל תנודות 

 6ידי החברה. נטע� כי למר פלד אי� ניסיו� &מחיר לבי� אלה שנגרמו לו מגביית עמלות על

 7במניות וזירות פורקס. מעבר לכ�, והשכלה רלוונטיי� בתחומי המימו�, המסחר 

 8הדעת של המומחה מטע� הנתבעי� סותרי� את אלה של מר פלד, ועולה &ממצאי חוות

 9דעת זו כי לא היה פג� בהתנהלות החברה. זאת למעט העסקאות שנפתחו בסו, &מחוות

 10, ששימשו לגידור מלא של התיק ובעקבות זאת לתשלו� 16.6.2016&יו� המסחר של ה

 11דעתו של המומחה מטע� הנתבעי� &שאי� לה� הצדקה כלכלית. מחוות הפרשי ריביות

 12עולה כי הנזק שנגר� לתובע מפעילותו במערכת המסחר של החברה עומד על ס� של 

 13  בלבד.  4,681$&כ

  14 

� 15   דיו

 16כעולה מתיאור טענות הצדדי�, ישנ� מספר נושאי� שיש מקו� להכריע בה� במסגרת   .14

 17  די� זה. &פסק

  18 

 19ת הטענות הנוגעות להפרת הוראות חוק הייעו(. בהקשר זה תיבח� ראשית יש לבחו� א

 20השאלה הא� עסקה החברה במסגרת יחסיה ע� התובע במת� שירותי� שהיא לא 

 21היתה רשאית לעסוק בה�, ובכלל זה שירותי ייעו( וניהול תיקי�. כדי לבחו� נושא זה 

 �22 השירותי� יהיה מקו� לברר אילו שירותי� היתה החברה רשאית לספק לתובע; מה

 23  שסופקו לו על ידה בפועל; והא� פעלה החברה כחוק כאשר סיפקה לו שירותי� אלה.

  24 

 25בהנחה שהחברה פעלה בניגוד להוראות חוק הייעו(, יהיה מקו� לבחו� הא� עומדת 

 26לתובע עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה, ובעיקר הא� הוא הוכיח קשר סיבתי בי� 

 27  זק שהוא טע� שנגר� לו. ההפרה של ההוראות הללו לבי� הנ

  28 

 29שנית, וככל שיהיה בכ� צור�, תיבח� ג� טענת ההטעיה שהעלה התובע בנוגע למידע   .15

 30שנמסר לו על ידי החברה, לרבות ביחס לשיעורי העמלות שהחברה גובה ולניגודי 

 31הענייני� שלה. בהקשר זה יהיה מקו� לבחו� את השאלה איזה מידע נמסר לתובע, 
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 1וע או יכול היה להיות ידוע לו והא� נית� לקבל את טענתו לפיה הוא איזה מידע היה יד

 2התקשר בהסכ� ע� החברה כתוצאה מהטעיה, ושאלמלא כ� הוא לא היה מתקשר 

 3  איתה בהסכ�. 

  4 

 5כ� תיבח� שאלת גובה הנזק שנגר� לתובע; השאלה הא� יש לייחס לתובע אש� תור�; 

 6פישמ� באופ� אישי, כפי שהתובע וכ� הא� יש מקו� להטיל אחריות על מר בבלר ומר 

 7  טוע�, ביחס לנזקי� שנגרמו לו כתוצאה מהפרות החברה. 

  8 

� 9  טענות התובע לגבי מת� שירותי ייעו& וניהול השקעות שלא כדי

 10התובע טע� כאמור כי החברה באמצעות נציגיה נתנה לו שירותי� של ייעו( השקעות   .16

 11למרות שהיא לא היתה רשאית לתת לו שירותי� כאלה ללא שהיה לה רישיו� לעשות 

 12כ�. בהתייחס לתקופת ההתקשרות השנייה, א, נטע� כי החברה סיפקה לתובע 

 13  שירותי� של ניהול השקעות, א, זאת שלא כדי�. 

  14 

 15בחו� טענות אלה, נתייחס להוראות החוק השונות הקובעות את הכללי� לגבי כדי ל

 16מת� שירותי� מהסוג שהחברה העניקה, ונבח� הא� החברה עמדה בהוראות אלה 

 17במסגרת הקשר שלה ע� התובע. כפי שנראה, למרות שנאסר על החברה להעניק 

 18לתובע שירותי לתובע שירותי ייעו( (כמו ג� שירותי ניהול תיקי�), היא העניקה 

 19  ייעו(, ה� בתקופת ההתקשרות הראשונה וה� בתקופה השנייה. 

  20 

 21  ער� ותקנות זירת סוחר &חוק ניירות

 22בתקופה הרלוונטית לאירועי� מושא התביעה נכנסו לתוק, תקנות זירת סוחר וכ�   .17

 23"). תיקוני� אלה 42תיקו� ) (להל�: "2010&ער� (התש"ע&לחוק ניירות 42תיקו� מס' 

 24נועדו להסדיר את הפעילות במכשירי� פיננסי� נגזרי� ובפלטפורמות מקוונות מהסוג 

 25  שהפעילה החברה במקרה דנ�. 

  26 

 27בדברי ההסבר להצעת החוק ביקש המחוקק להבהיר את סוגי הפעילות הטעוני� 

 28   –הסדרה 

 29בישראל מתקיימת פעילות ענפה במטבע חו& ובנגזריו "

 30סחר מעבר לדלפק (מסחר מחו& לבורסה) המתבצעת במתכונת מ

 31[...] פועלות בישראל זירות המאפשרות למשקיעי  לסחור מול 



  
  יפו �הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב המחלקה 

    

  כה� נ' גל מדיה טרייד בע"מ ואח' 64901�09�16 ת"א
  
   
  

 51מתו�  9

 1מפעילי הזירה (דילרי ) בנכסי  פיננסיי  שוני  (נגזרי מט"ח, 

 2מדדי , סחורות וכו'). עיקר הפעילות בזירות אלה מתבצע על ידי 

 3משקיעי  הפועלי  בהיקפי  כספיי  נמוכי  דר' אתרי 

 4ער' �ט ייעודיי  המצטטי  באופ� רצי- מחירי  לניירותאינטרנ

 5שבה  מציעה הזירה לסחור. [...] נכו� להיו  נגישות לציבור 

 6הישראלי עשרות זירות [...] והפעילות המתקיימת בה� אינה 

 � 7זוכה למענה ברור בדי� הקיי . מצב חוקי זה אינו מצב רצוי ומ

 8בר להצעת חוק "(דברי הסהראוי לקבוע הסדרה לגבי זירות אלה

 9) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), 40ער� (תיקו� מס' &ניירות

 10  ).540, 491, ה"ח 2010&התש"ע

  11 

 12בדברי ההסבר צוי� עוד כי מוצע להוסי, הגדרה רחבה למונח "מכשירי� פיננסיי�" 

 13באופ� שיכפי, להסדרה רגולטורית את מגוו� האופציות, הנגזרי� והמכשירי� 

 14" מיוחד באופ� ח"המט נגזרי את וביניה " הסוחר שמקובל לסחור בה� בזירות

 15&32939מאיר בת"א (כלכלית) &דינה של השופטת ד' קרת&; כ� ר' פסק541, בעמ' ש (

 16דיני &); ואת פסק15.03.2016( 12&11עמ'  שיי' נ' חברת פורקס פלייס בע"מ 11&01

 17נ' רשות  INTERACTIVE BROKERS LLC 17&08&19803בעת"מ (כלכלית) 

 18   )).20.06.2018( 29, פס' ער' תל אביב�לניירות

  19 

 20ער� ההגדרה של "זירת סוחר", אשר &נוספה לחוק ניירות 42ואכ� במסגרת תיקו�   .18

 21   –כוללת כל אחת מאלה 

 22) מערכת ממוחשבת שבאמצעותה קונה אד  מלקוחותיו, 1("

 23לחשבונו העצמי, מכשירי  פיננסיי  או מוכר ללקוחותיו, 

 24פיננסיי , באופ� מאורג�, תדיר מחשבונו העצמי, מכשירי  

 25  ושיטתי [...];

 26) מערכת ממוחשבת המעמידה ללקוח אפשרות לסחור 2(

 27  ");1באמצעות מערכת כאמור בפסקה (

  28 

 29ער� הגדרה של "מכשיר פיננסי" הכוללת, בי� &בנוס, לאמור, התווספה לחוק ניירות

 30הסכ  או הסדר שערכו נגזר מערכ  של מטבעות, סחורות היתר, כל "

)Commoditiesמדדי  או מכשיר פיננסי אחר ,� 31" (סעי, ), שערי ריבית, שערי חליפי
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 1ער�). המוצרי� אות� הציעה החברה בזירת המסחר אותה היא &) לחוק ניירות4יב(44

 2הפעילה נחשבי� א� כ� "מכשיר פיננסי" לפי הגדרה זו, ונראה כי אי� על כ� מחלוקת 

 3  כתב ההגנה). ל 41וסעי,  39בי� הצדדי� (ראו למשל: סעי, 

  4 

 5תקנות זירת סוחר. התקנות קבעו שורה של הוראות  26.11.2014בהמש� פורסמו ביו� 

 6ביחס לפעילות של זירות סוחר, ובכלל זה הוראות לגבי בקשה לקבלת רישיו� לניהול 

 7זירת סוחר; רמת המינו, והבטוחה הנדרשת מהלקוח; הסכמי ההתקשרות בי� זירות 

 8אות ביחס לפרסו� ושיווק הזירה, לרבות האזהרות הסוחר ללקוחותיה�; וכ� הור

 9סיכו� הנדרשות בפרסו�, תו� ציו� העובדה כי מדובר בפעילות ממונפת הכרוכה ב"

 10" וכי החברה מפעילת הזירה היא ממשי של אבד� מלוא כספי ההשקעה בתו' זמ� קצר

 11  לתקנות).  40צד נגדי לעסקאות הלקוח (תקנה 

  12 

 13  לתקנות): 10איסור על מת� ייעו( השקעות (תקנה נוס, על כ�, נקבע בתקנות   .19

 14(א) חברה או מי מטעמה לא תית� ייעו& ללקוח בנוגע לכדאיות "

 15של השקעה, החזקה, קנייה או מכירה של מכשיר פיננסי שהיא 

 16סוחרת בו או של נכס בסיס של מכשיר פיננסי שהיא סוחרת בו; 

 17רבות באמצעות בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, ל –לעניי� זה, 'ייעו&' 

 18דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה �פרסו , בחוזרי , בחוות

 19  "או בכל אמצעי אחר.

[...]  20 

 �21חברה או מי מטעמה לא תבצע ללקוחותיה עסקאות לפי שיקול  (ג)

 22  ".דעת במכשיר פיננסי שהיא סוחרת בו

  23 

 24תארי� הכניסה לתוק, של התקנות נקבע להיות בתו� שישה חודשי� מיו� פרסומ�. 

 25ער� והתקנות שהותקנו מכוחו היה ביו� &לחוק ניירות 42כלומר, תחילתו של תיקו� 

 26ער� נקבע כי חברה &. יחד ע� זאת, בהודעה שפורסמה מטע� הרשות לניירות26.5.2015

 27חר עד למועד כניסת התקנות לתוק,, שהגישה בקשה לקבלת רישיו� לניהול זירת סו

 28, תהיה רשאית להמשי� ולהפעיל את זירת הסוחר כל עוד לא 26.5.2015קרי עד יו� 

 29ניתנה החלטת הרשות בבקשת הרישיו� שהוגשה על ידיה (ראו הודעת הרשות מיו� 

 30). הוראה זו אפשרה המש� התקשרות בי� זירות המסחר לבי� הלקוחות עד 2.12.2014

 31  בעניי� הרישיו�.  לקבלת החלטה
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  1 

 2הגישה החברה בקשה לקבלת רישיו� להפעיל  26.5.2015כפי שציינו הנתבעי�, ביו�   .20

 3זירת סוחר. משנדחתה בקשתה, חדלה החברה מפעילותה בתחו� זירת הסוחר ביו� 

 4לתצהיר  25המצור, כנספח  29.9.2016ער� מיו� &(מדיווח הרשות לניירות 14.7.2016

 5בע עולה כי זהו המועד בו היה על החברה לסיי� את עדות ראשית מטע� התו

 6פעילותה). המסקנה העולה מהאמור היא כי בתקופה הרלוונטית לתביעה ובטר� 

 7 – 2016יוני &, קרי בי� החודשי� ינוארהתקבלה החלטה לדחיית מת� הרישיו� לחברה

 8  היתה החברה רשאית להפעיל את זירת הסוחר ג� ללא רישיו�. 

  9 

 10בע אינ� מתייחסות לעצ� עובדה שהחברה הפעילה זירת סוחר, אלא ואול� טענות התו

 11להפרה של הוראות חוק אחרות. כ�, ג� בתקופת הביניי� בה היתה החברה זכאית 

 12ער� &לחוק ניירות 42להפעיל זירת סוחר ללא רישיו�, חלו עליה הוראות תיקו� 

 13חובות הגילוי והתקנות שהותקנו מכוחו בנוגע לזירות סוחר, לרבות ההוראות בדבר 

 14המוטלות על החברה והאיסור על מת� שירותי ייעו( וניהול תיקי השקעות. כפי שנראה, 

 15  האיסור על מת� ייעו( נובע ג� מהוראות חוק הייעו(. 

  16 

 17  חוק הייעו( 

 18 חוק הייעו( כולל הוראות רבות שנועדו להסדיר את הפעילות בתחומי הייעו(, השיווק  .21

 19לחוק,  2והניהול של תיקי השקעות. הסעי, המרכזי עליו מתבסס התובע הוא סעי, 

 20שכותרתו "חובת רישוי", הקובע איסור כללי על מת� ייעו( וניהול תיקי השקעות 

 21   –ער� ובנכסי� פיננסיי� ללא רישיו�&בניירות

 22לא יעסוק אד  בייעו& השקעות אלא א  כ� הוא בעל רישיו� (א) "

 23רישיו� יוע& רשאי לעסוק בייעו& השקעות כיחיד ; יחיד בעל יוע&

 24או כעובד בחברה שהיא בעלת רישיו� יוע&, או בעלת רישיו� מנהל 

 25תיקי  העוסקת ג  בייעו&, או כעובד או שות- בשותפות שהיא 

 26  בעלת רישיו� יוע&.

 27(ב) לא יעסוק אד  בניהול תיקי השקעות אלא א  כ� הוא בעל 

 28הוא בעל רישיו� ועובד  �יד רישיו� מנהל תיקי , וא  הוא יח

 29"(ההדגשה בחברה שהיא בעלת רישיו� מנהל תיקי השקעות [...]

 30  שלי, ר.ר.).

  31 
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 1מת� ייעו& בדומה לתקנות זירת סוחר, מוגדר "ייעו( השקעות" בחוק הייעו( כ"

 2של ער' או �של ניירות בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירהלאחרי  

 3בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, לרבות באמצעות  –זה, 'ייעו&' ; לעני� נכסי  פיננסיי 

 4דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר �פרסו , בחוזרי , בחוות

 5  לחוק הייעו(; ההדגשה שלי, ר.ר.). 1" (סעי, [...]

  6 

 7". נכסי  פיננסיי ער� ול"&ההגדרה של ייעו( השקעות חלה א� כ� ביחס לניירות  .22

 8חוזי  עתידיי , לחוק הייעו( כוללי�, בי� היתר, " 1סיי� כהגדרת� בסעי, נכסי� פיננ

 9  ". מוצרי  מובני , מוצרי מדדי 

  10 

 11התחייבות כ" 1994&מוגדר בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד –" חוזה עתידי"

 12למסור או לקבל בעתיד הפרשי שער מטבע חו&, הפרשי מדד, הפרשי ריבית, נכס או 

 13" מוצר מובנה"; ו"בכמות, במועד ובתנאי  הנקובי  בהתחייבותמחיר נכס, וזאת 

 14   –מוגדר בחוק הייעו( כ� 

 15השקעה, בי� בפיקדו� ובי� בדר' אחרת  –'מוצר מובנה' "

 16פי נוסחה �שהתשואה עליה או הסיכו� הכרו' בה נקבעי  על

 17  המבוססת על שינויי  באחד או יותר מאלה:

 18  מדד או מספר מדדי ;  )1(

 19  ער';�ר ער' או של מספר ניירותמחיר של ניי  )2(

 20  מחיר של סחורה או של מספר סחורות;  )3(

 21  מחיר של אופציות או של חוזי  עתידיי ;  )4(

 22  ריבית או הפרשי  בי� שערי ריבית שוני ;  )5(

)6(   � 23שערי חליפי� או הפרשי  בי� שערי חליפי

 24  "שוני ;

  25 

 26י� פיננסיי� של מחירי מכא� שהמוצרי� הפיננסיי� אות� מציעה החברה (בעיקר נגזר  .23

 27מניות, מדדי� וסחורות), כלולי� בהגדרה של חוק הייעו(. הוראת חוק הייעו( חלות 

 28א� כ� על חברה העוסקת במסחר ב"נכסי� פיננסיי�". במילי� אחרות, לאור מכלול 

 29ההוראות שצוינו לעיל, נאסר על מת� ייעו( השקעות בנוגע לנכסי� פיננסיי� למי שאי� 

 30(. האיסור על מת� ייעו( השקעות כמו ג� על ניהול תיקי השקעות ללא לו רישיו� יוע

 31רישיו�, נובע ה� מתקנות זירות הסוחר וה� מחוק הייעו( (ראו בהקשר זה החלטותיה 
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 1קליי� נ' מנקס אונליי�  15&12&1664מאיר בעניי� ת"א (ת"א) &של  השופטת ד' קרת

 2"); ובעניי� ת"א (ת"א) י� קליי�עני) (להל�: "17.4.2018( 14&13עמ'  טריידינג בע"מ

 3  )). 23.11.2016( 11&9עמ'  Trade 24 Investment Ltdעוז נ' �הר 15&06&3982

  4 

 5לכ�, יש לבחו� את השאלה הא� חר, האיסור האמור, נתנו החברה ונציגיה לתובע 

 6שירות של "ייעו(" או של ניהול תיקי השקעות. נבח� שאלה זו בהתייחס לשתי תקופות 

 7  סחר התובע במערכת המסחר של החברה. המסחר בה� 

  8 

 9  תקופת המסחר הראשונה 

 10, נת� לו ניל 7.3.2016&1.2.2016התובע טע� כי בשיחות שהיו לו ע� ניל בי� התאריכי�   .24

 11ייעו( השקעות לגבי כדאיות ביצוע עסקאות ב"מניית" גוגל. לטענתו, בעקבות 

 12לחו"ד המומחה מטע�  2המלצותיו של ניל, הוא ביצע  עסקה ב"מניית" גוגל (נספח 

 13וא ביצע ביחס למניית גוגל נעשו בשוגג התובע). התובע הוסי, כי חלק מהעסקאות שה

 14לכתב התביעה). הנזק  36&35בשל חוסר בקיאות שלו במסחר בחוזי� עתידיי� (ס' 

 15הכולל שנגר� לתובע לגישתו מביצוע פעולות בגוגל במהל� התקופה בה שימש ניל 

 16  . 53,170$כמאמ� ההשקעות שלו עומד על סכו� של 

  17 

 18חלק מהנזק האמור נגר�, לגישת התובע, כאשר הוא ביקש לסגור את פוזיציית המסחר 

 19שהייתה לו ביחס למניית גוגל במועד זה בוצעה מכירה בחסר ונפתחה בשגגה פוזיציה 

 20מקבילה חדשה. זמ� קצר לאחר מכ� סגר התובע את הפוזיציה בהפסד, שנבע לשיטתו 

 21שר הוצגו במערכת. התובע טוע� כי בגי� ממניפולציה שביצעה החברה בשערי המנייה א

 22פתיחת אותה "פוזיציה שגויה" וסגירתה בשער פיקטיבי במערכת החברה נגר� לו 

 23  . 23,790$הפסד בס� של 

  24 

 25  (ב)?10הא� החברה נתנה ייעו( או שהפנתה את התובע למידע עובדתי בהתא� לתקנה 

 26ונה? לגישת הא� החברה סיפקה לתובע שירותי ייעו( בתקופת המסחר הראש  .25

 27הנתבעי�, החברה לא סיפקה לתובע שירותי ייעו( אלא הפנתה אותו למידע כבסיס 

 28(ב) לתקנות 10להחלטת השקעה, כפי שהיא היתה רשאית לעשות. זאת מכוח תקנה 

 29זירת סוחר, הקובעת כי על א, האיסור על מת� שירותי ייעו( השקעות, רשאית חברה 

 30וגע לנכסי הבסיס הנסחרי� בזירת הסוחר להפנות את לקוחותיה למידע עובדתי בנ

 31  בהתא� לתנאי� שקבועי� בתקנה זו.
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  1 

 2   –כ� קובעת התקנה   .26

 3   �על א- האמור בתקנת משנה (א) "

 4חברה רשאית להפנות את לקוחותיה למידע עובדתי בנוגע לנכס  (1)

 5שהכי� ופרס  גור  שאינו החברה או מי בסיס של מכשיר פיננסי, 

 6היא כללית ומתמשכת, שבחירת המידע  מטעמה, בתנאי שההפניה

 7פי שיקול דעתה של החברה ושהמידע לא הוכ� או פורס  �אינה על

 8  ;לבקשת החברה

 9חברה או מי מטעמה רשאית לפרס  עבודת ניתוח, ובלבד  (2)

 10  :שמתקיימי  כל אלה

 11  ;ואינה מיועדת ללקוח מסוי  תהיה כלליתעבודת הניתוח  א)(

 12לכל לקוחות החברה באתר תהיה זמינה (ב) עבודת הניתוח 

 13  ;החברה, ולא תישלח ללקוח מסוי 

 14ג) עבודת הניתוח תכלול התייחסות לניגוד ענייני  שבי� פרסו  (

 15  ;עבודת הניתוח לבי� השירותי  שמציעה החברה

 16מסמ' הכולל ניתוח של נכסי בסיס של  –לעניי� זה, 'עבודת ניתוח' 

 17יו נית� לבסס מכשיר פיננסי המספר מידע מנומק או מחיר יעד שעל

 18החלטה בדבר כדאיות של השקעה, החזקה, קנייה או מכירה של 

 19מכשיר פיננסי, ובלבד שהמסמ' לא יכלול ניתוח של מכשיר פיננסי 

 20  .(ההדגשות ה� שלי, ר.ר.)" שהזירה סוחרת בו

  21 

 22התקנה מתייחסת א� כ� לאפשרות של חברה להפנות את לקוחותיה למידע שפרס� 

 23תוח שפרסמה החברה עצמה, וזאת כל עוד החברה עומדת צד שלישי, וכ� לעבודת ני

 24  בתנאי התקנה. 

  25 

 26כדי לבחו� א� החברה פעלה כדי�, יהיה מקו� לבחו� א� כ� הא� החברה נתנה לתובע   .27

 27ייעו( (פעולה שנאסר עליה לבצע ללא רישיו�) או שמא היא מסרה לו מידע כדי� בהתא� 

 28(ב). ההבחנה בי� מסירת מידע לגיטימית לבי� מת� ייעו( אסור היא 10להוראות תקנה 

 29יתר לאור דרישות שונות שקבועות בחוק הבחנה חשובה ומשמעותית. זאת בי� ה
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 1הייעו( ביחס לאופ� מת� ייעו( ג� כאשר הייעו( נית� על ידי בעל רישיו�. בכלל זה חשוב 

 2   &פיה &לחוק הייעו( שעל 12לציי� את הוראת סעי, 

 3בעל רישיו� יתאי , ככל האפשר, את הייעו& או את השיווק "

 4א מבצע עבור  שהוא נות� ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהו

 5לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר ע  הלקוח את 

 6מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי לרבות ניירות הער' והנכסי  

 7הפיננסיי  שלו, ואת שאר הנסיבות הצריכות לעני�, ככל 

 8  "שהלקוח הסכי  למסור מידע לגבי אלה.

  9 

 10ר לצרכי הלקוח, למטרותיו, היינו, שירות הייעו( הוא שירות אישי המותא� ככל האפש

 11למצבו הכספי וליתר מאפייניו כפי שאלה התבררו ע� הלקוח. בניגוד לשירות זה, 

 12מסירת מידע היא כללית, ואינה מותאמת לצרכי� ומטרות ספציפיי� של לקוח 

 13(ב) לתקנות זירת סוחר, כי מסירת מידע שלא נועדה 10מסוי�. לכ� דורשת תקנה 

 14  וללני ותימסר באופ� רוחבי ללקוחות החברה. להיות ייעו( תעשה באופ� כ

  15 

 16העמידה הדווקנית על ההבחנה בי� ייעו( שנית� באופ� אישי ללקוח בהתא� לצרכיו   .28

 17ומאפייניו, לבי� מסירת מידע כללי שאיננה כרוכה בלקוח מסוי�, נדונה על ידי 

 18אמטק ניהול תיק השקעות בע"מ נ'  18&01&54496הדי� בעת"מ &לאחרונה בפסק

 19הדי� התייחס לחברה שסיפקה "שירות איתותי�". &). פסק25.7.2018(דינת ישראל מ

 20ער� אסרה על החברה לקיי� כל אינטראקציה ישירה ע� לקוחותיה &רשות ניירות

 21ולהסתפק במסירת מידע כללי ללקוחות ללא אינטראקציה כזו. החברה הגישה עתירה 

 22   מנהלית נגד הרשות ביחס לאיסור זה, והעתירה נדחתה.

  23 

 24הדי� התייחסתי לחשש הנובע מקיומו של קשר ישיר בי� החברה המספקת את &בפסק

 25שירות האיתותי� לבי� לקוחותיה, קשר שעלול להטעות את הלקוחות לחשוב כי ה� 

 26  מקבלי� שירות של "ייעו(" קלאסי. באותו עניי� נקבע כי:

" � 27קיומה של אינטראקציה ישירה (כגו� באמצעות שיחת טלפו

� 28נות� השירות לבי� הלקוח, אכ� עלול להטעות את  ישירה) בי

 29הלקוח לחשוב כי הוא מקבל שירות המותא  לצרכיו ומאפייניו 

 30  באופ� אישי [...]
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 1עצ  קיומה של שיחה בנושאי  האמורי , כאשר נציג העותרת 

 2מקבל מידע ספציפי אודות הלקוח, עלול להיות מטעה. הלקוח 

 3העותרת ישלי' על  עשוי להניח כי קיומו של המידע הזה אצל

 4המידע שהיא תנתב אליו, תו' שהעותרת תביא את הפרטי  

� 5  ".הללו (ניסיונו, מצבו הכלכלי, מטרותיו וכד') בחשבו

  6 

 7(ב) שצוטטה לעיל, עולה בקנה אחד ע� הדברי� הללו. להבדיל 10ואכ�, האמור בתקנה 

 8ע ללקוח לחוק, בהתאמת המיד 12משירותי ייעו( המאופייני�, בהתא� לדרישת סעי, 

 9ובאינטראקציה ובירור בי� היוע( ללקוח, התקנה מתייחסת להפניה כללית של 

 10ידי גור� שאינו החברה, או על מידע שהחברה &הלקוחות למידע שהוכ� ופורס� על

 11פרסמה ובלבד שיהיה מדובר בעבודת ניתוח כללית שתישלח לכל לקוחות החברה ולא 

 12  ללקוח מסוי�. 

  13 

 14  או שנית� לו ייעו(? הא� מסרה החברה מידע לתובע

 15לאור האמור לעיל נבח� עתה את השיחות בי� התובע לבי� ניל, כדי לוודא הא� מדובר   .29

 16  בשירות ייעו( או במסירת מידע. 

  17 

 18ניהל התובע שיחה ע� ניל, ששימש כאמור כמאמ� המסחר שלו בתקופה  1.2.2016ביו� 

 19עיל את חשבו� המסחר. זו, ע� תחילת פעילותו בחשבו�. ניל הסביר לתובע כיצד להפ

 20בסו, השיחה ביניה�, ציי� התובע כי הוא מעוניי� לפעול תחילה ב"חשבו� הדמו", 

 21כלומר, להתנסות במערכת, ולא לסחור בכס, "אמיתי". בתגובה לכ� ציי� ניל כי יש 

 22א 6לתובע "הזדמנות מעולה" להרוויח ממסחר בפועל באמצעות השקעה בנפט (נספח 

 23  , ההדגשות ה� שלי, ר.ר.): 12&4ש'  27לתצהיר התובע, עמ' 

 24מוטי: אני, אני אתרגל את זה בדמו ואחר כ' אני אכנס "

 25    למסחרי  נמוכי . 

 26ניל: כי כרגע בזמ� שאנחנו מדברי  כפי שאתה רואה, הנפט הול' 

 27זאת אומרת א  בא ל' שיהיה ל' עוד כס-, אז לכיוו� מאוד ברור, 

 28  . יש ל' הזדמנות מעולה עכשיו

.� 29  מוטי: כ

 30יכול , השוק כרגע בירידות, �SMPניל: בסדר? רק זה הכיוו�, וה

 31, הוא עושה מימושי , כל להיות שזו הזדמנות של, אתה יודע
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 1סת  א  בא ל' שיהיה ל' עוד איזה אלה שקנו פה, מוכרי . 

 2" (ההדגשות דולר, אתה לא חייב, אתה יכול לשחק בדמו 5000

 3  לעיל ולהל� ה� שלי, ר.ר.). 

  4 

 5דעתו של המומחה מטעמו, &לחוות 4יצוי� כי מדוח הפעולות שביצע התובע, נספח 

 6  הדעת מטע� הנתבעי�. &התובע אכ� השקיע בנפט, ומסקנה דומה עולה ג� מחוות

  7 

 8, ניהל ניל שיחה נוספת ע� התובע. במהל� השיחה עדכ� ניל 2.2.2016&יו� לאחר מכ�, ב  .30

 9ל שהוא ממלי( לתובע "לא להפסיד" (נספח את התובע בעסקה כדאית ביחס למניית גוג

 10  ): 11ש'  30עמ'  – 11ש'  28ב לתצהיר התובע, עמ' 6

 11  ניל: שמעת מה היה הלילה ע  הדוח של גוגל? "

 12  מוטי: דוח טוב. 

 13  ניל: מה זה דוח טוב? היא הפכה לחברה הגדולה בעול  בלילה. 

 14  מוטי: עברה את אפל. 

 15פי  עליות ש , לפני ניל: עברה את אפל, כ�. משהו מטור-, שצו

 16זה היו המלצות חזקות לקניה מאוד, הכי חזקות שיש [...] של כל 

 17האנליסטי  הכי גדולי . הדוח תמ' בזה, זה נפתח, זה פשוט 

 18  כס- מתנה. אז תחשוב כמה מניות שמה אתה נכנס. 

 [...]  19 

 20ניל: [...] מה שהול' להיות בגוגל זה דוח, דוחות הרבה הרבה 

 21לפני זה [...] אי� שו  סיבה שזה יעצור  יותר טובי  ממה שהיה

 22[...]  790דולר, צופי  פתיחה של  750בדר' למעלה, זה עומד על 

 23  משהו שלא היה א- פע , בסדר? 

 .� 24  מוטי: כ

 25 �900ניל: ואנליסטי  מדברי  כרגע בביזפורטל המש' לכיוו� ה

 26  דולר למניה. 

 27  ?900מוטי: 

 28  ניל: בטווח של אתה יודע. 

 29  וח ארו' של חצי שנה. מוטי: בתקופה, בטו

 30, כ�. לא משנה, זה נות� ל' הזדמנות פה בהבזק 2016ניל: של 

 31  לקנות מניה להרבה זמ�, א  תרצה. 
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 1  מוטי: אוקיי. 

 2 2000ניל: אתה מבי�? תחשוב סת , תחשוב לקחת, לא בשמיי , 

 3אל-  200דולר. זה  �100מניות, בסדר? והיא עלתה תו' חצי שנה ב

 4  אל- שקל.  800דולר, זה 

 5  מוטי: כ�. טוב, בסדר.

 ?� 6  ניל: יש מבי

 7  "מוטי: יש. 

  8 

 9 16ש'  30, עמ' ש "(פעמית�יש ל' הזדמנות חד אזניל חזר והבהיר לתובע בשיחה זו "

 10). לקראת סיו� השיחה הוא הזכיר לתובע פע� נוספת לבחו� את המנייה 6ש'  31עמ'  –

 11  ).22ש'  34" (ש�, עמ' טוב, תסתכל, חזק גוגל, חזק מאוד"

  12 

 13עיו� בתמלילי� הללו מעלה בבירור כי אי� מדובר הדיאלוג בי� ניל לבי� התובע לא כלל   .31

 14(ב). כ�, אי� מדובר בהפניה כללית, אי� 10הפניה למידע עובדתי בהתא� לתנאי תקנה 

 15ידי גור� שאינו החברה או מי מטעמה, ואי� מדובר במידע &מדובר במידע שפורס� על

 16ברה. ניל לא הפנה את התובע לכל למידע חיצוני דעת הח&פי שיקול&שנבחר שלא על

 17" של עבודת ניתוח", וא, לא ל"שהכי� ופרס  גור  שאינו החברה או מי מטעמה"

 18כפי שמתירה התקנה. ניל נת�  &החברה שהיא כללית וזמינה לכל לקוחות החברה 

 19פי &פה המלצה אישית, שהיתה מיועדת לתובע בלבד, ושניתנה לו על&לתובע בעל

 20הערכתו האישית של ניל בהתבסס על הניתוח שלו את מצב השוק ומצבה של מניית 

 21  גוגל. 

  22 

 23עולה כי ניל ייע( לתובע  2.2.2016ובע מיו� זאת ועוד, מתוכ� השיחה בי� ניל לבי� הת

 24לרכוש את "מניית גוגל" כפי שהיא נסחרת במערכת של החברה. כפי שעולה מהתמליל, 

 25ניל דרב� את התובע מספר פעמי� לבצע עסקאות ביחס לגוגל, תו� שהוא מציי� מספר 

 26לכ�  פעמית" שתניב לו רווח. דבריו של ניל מהווי�&פעמי� כי מדובר ב"הזדמנות חד

 27" של המכשיר מת� ייעו& בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה"

 28  הציעה החברה ביחס למניית גוגל, ולא  מסירת מידע מותרת.  הפיננסי אותו

  29 

 30מכא� כי התובע הוכיח את טענתו לפיה החברה, באמצעות ניל, נתנה לו ייעו( השקעות   .32

 31כ� בהעדר רישיו� מתאי�. לאור האמור,  ביחס למניית גוגל, א, שנאסר עליה לעשות
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 1אינני סבורה כי יש עוד צור� לדו� בטענת התובע למניפולציה במניית גוגל ותמחורה 

 2, שכ� הפסד זה מגול� כבר בס� הכולל 23,000$&ביתר, באופ� שגר� לתובע הפסד של כ

 3  של ההפסדי� שנגרמו לתובע בגי� השקעותיו ביחס למניית גוגל. 

  4 

 5  הפוזיציה במט"ח ולימוד אסטרטגיית המסחר –השנייה תקופת המסחר 

 6, הוא הסתמ� על עצותיו 16.6.2016&14התובע ציי� בתצהירו כי בפעולות שביצע בימי�   .33

 7לתצהיר התובע). בבלר סיפק לתובע  54של בבלר ופעל בהתא� להנחיותיו (סעי, 

 8כ� טוע�  –בע מכא� לגישתו הוראות ברורות כיצד לפעול בחשבו� ואילו פעולות לבצע. נו

 9כי לא זו בלבד שבבלר נת� לתובע ייעו( אלא שהוא פעל כמנהל תיק ההשקעות  &התובע 

 10לתצהיר התובע). בבלר העיד מנגד כי הוא מעול� לא הפנה את  56של התובע (סעי, 

 11 11.2.2016" (פ' מעול  לא אמרתי לו לקנות או למכורהתובע לנכסי� ספציפיי� וכי "

 12   ).18&5ש'  35עמ' 

  13 

 14נבח� את טענות הצדדי� לאור תמלילי השיחות בי� התובע לבי� בבלר בתקופה 

 15  הרלוונטית. 

  16 

 17  14.6.2016הפעילות ביו  

 18ניהל בבלר שיחה ע� התובע. בשיחה זו הבהיר התובע כי בשל  13.6.2016ביו�   .34

 19" ולא לקחת את הזמ�ההפסדי� שצבר מפעילות המסחר עד אותה עת הוא מעדי, "

 20, יצר 14.6.2016&א לתצהיר התובע). יו� לאחר מכ�, ה8ל בחשבו� (נספח להמשי� לפעו

 21בבלר ביוזמתו קשר ע� התובע. הוא האי( בו לפעול בדחיפות שכ� יש לו לטענתו 

 22  ): 16&6ש'  39ב' עמ' 8" (נספח לצאת ברווחהזדמנות להחזיר את ההפסדי� שצבר וא, "

 23  ?דחו-, איפה אתה�אני חייב אות' דחו-איציק: "

 24  י: מה קרה?מוט

� 25המו� קרה, אני צרי' אות' בדיוק דקה, �איציק: קרה המו�, המו

 26  אתה ליד מחשב או אפליקציה? 

 27  מוטי: לא, אני לא ליד מחשב, אבל ... תגיד לי מה.

 28אני אגיד ל' מה, כי יש מחר נתו� כלכלי חזק מאוד, איציק: 

 29  . אוקיי? והגיע הזמ� להתעורר מהתרדמת חור- שאתה נמצא בה

 30  מוטי: שזה אומר? 
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 1זאת ההזדמנות של' להחזיר את כל מה איציק: שזה אומר ש

 2. אבל אותי מה ויותר מזה, ג  אפשרות לצאת ברווח, שהפסדת

 3  ". שמעניי� זה שתחזיר את כל מה שהפסדת, קוד  כל

  4 

 5בהמש� הפנה בבלר את התובע לאפשרות לבצע פעולות בנגזרי מט"ח בעקבות החלטת 

 �6יש ל' אפשרות להשתמש ב" &עת ביחס לדולר. הוא אמר לו  הריבית שניתנה באותה

 7לוט, וזה מה שאנחנו צריכי  עכשיו תיכנס למחשב. [...] זריז, זריז מוטי, זריז,  35

� 8במהל� שיחת המש� בי� התובע לבי�  &). זאת ועוד 7&5ש'  41עמ'  9" (נספח אי� לנו זמ

 9התובע לבבלר אפשרות בבלר (שהתקיימה לאחר שהתובע היה ליד המחשב), סיפק 

 10לגישה מרחוק למחשבו האישי, באופ� שאפשר לבבלר להיות חשו, לכל הפעילות של 

 11  ). 23&9ש' ש , התובע בחשבו� המסחר (

  12 

 13כדי לשי  את כאשר התובע פתח את מערכת המסחר, בבלר המלי( לו לבצע עסקאות "  .35

 14ע את העסקאות " תו� שהוא מנחה את התובע במדויק ובאופ� מפורט כיצד לבצהמכה

 15  במערכת המסחר: 

 16  איציק: שי  לב, שי  לב, מה המגמה שאתה מזהה פה? "

 17  מוטי: עלייה. 

 18בבלר: עלייה, יפה מאוד, זאת אומרת יש התחזקות לקראת 

 ,� 19עכשיו אנחנו רוצי  לנצל את ההזדמנות הזו שהיא בזמ�, הנתו

 20עכשיו יש לנו אפשרות לנצל כוח קנייה שנמצא לנו בסיס בתחנות 

 21המטרה שלנו זה לנצל . ני  כדי לשי  את המכה מה שנקראהפ

 22את הנתו�, מספיק שהוא יעלה טיפה כדי לעשות את הרווח 

 23, מקסימו  אתה סוגר עוד יומיי  את העסקה, מוש' את היפה

 24אבל יומיי , אתה לא הרווחי , מצדי אי� לי שו  בעיה. אוקיי? 

 �25כי  יותר מ, אנחנו לא צרי35. עכשיו, יש ל' נוגע בתיק יומיי 

 �26בוא תרד ללוט בער' על כל מטבע,  16מטבעות, אז זה אומר  2

 27   ).1&11ש'  42, עמ' ש " (הנה תאשר אותו 16

  28 

 29יופי רד למטה מהר בהמש� השיחה בבלר דוחק בתובע לבצע פעולה במטבע נוס, "

 30למטבע השני, עוד מטבע מול הדולר [...] בבקשה לקחת החלטה קניה או מכירה, 

 31". בבלר חזר על כ� שעל התובע להשאיר את לא לפספס את השערלעשות מהר, 
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 1יומיי  אתה לא נוגע במחשב, אני עוד יומיי  הפוזיציה פתוחה ביומיי� שלאחר מכ� "

 2  ).25ש'  42; עמ' 2&1ש'  43" (ש�, עמ' יוצא אית' קשר ונראה מש  מה

  3 

 4חברה. הוא בבלר פעל על מנת לשכנע את התובע לבצע פעולות במערכת המסחר של   .36

 5פעמיות ויצר מצג ברור ומפורש של דחיפות. בבלר &הדגיש כי מדובר בהזדמנויות חד

 6הוא ייע( לו לגבי סוגי נכסי� שעליו לקנות או  –הורה לתובע כיצד לפעול בחשבונו 

 7לוט בער'  16זה אומר "); ייע( לו לגבי גובה המינו, ("עוד מטבע מול הדולרלמכור ("

 8"). יותר מכ�, בבלר א, הורה לתובע הנה תאשר אותו �16על כל מטבע, בוא תרד ל

 9ובמילי� אחרות, שלא יסגור  –שלא לבצע פעולות במש� יומיי� מבלי שייצור עמו קשר 

 10  את הפוזיציה מבלי להיווע( ע� בבלר קוד� לכ�. 

  11 

 12השיחות בי� התובע לבי� בבלר כפי שהובאו לעיל, סותרות את עדותו של בבלר לפיה 

 13( לתובע באילו נכסי� להשקיע. מהשיחות הללו עולה באופ� ברור מעול� לא המלי

 14ומפורש כי בבלר יוע( וממלי( לתובע אילו עסקאות לבצע ואי� לפעול בזירות הסוחר 

 15של החברה. לכ�, אי� לקבל את הטענה כי החברה סיפקה לתובע רק הנחיה או הדרכה 

 16נת� לתובע ייעו( טכנית שנוגעת לפעילות במערכת המסחר, ויש לקבוע כי בבלר 

 17  השקעות, וזאת בניגוד לדי�. 

  18 

 19   16.6.2016הפעילות ביו  

 20, ולאחר שהתובע ביקש למשו� את 16.6.2016&בשיחה בי� בבלר לבי� התובע בבוקר ה  .37

 21" על תכנית עבודההכספי� שהוא הפקיד יו� קוד� לכ� לחשבונו, טע� בבלר כי יש לו "

 22רקע משאל הע� הצפוי בבריטניה, תוכנית שלגישתו של בבלר תניב לתובע רווחי� 

 23  ): 5ש'  58עמ'  – 22ש'  57א לתצהיר התובע עמ' 11(נספח 

 24שבוע הבא אני צרי' אות' בפני  ולא ששבוע הבא תסגור "

 25עסקאות אנחנו עושי  את העסקאות כבר השבוע כדי לתפוס 

 26הע  המטור- שיש שבוע הבא אות  במומנטו  טוב בגלל משאל 

 27בשביל זה ביצענו את הגיוסי  כי אני אומר ל' את האמת, [...] 

 28אני תכננתי, הכס- הזה שעשינו היו , תכננתי שאחרי משאל 

 29, תחזיר אותו הע , תבצע משיכה של סכו  מאוד מאוד נכבד

 30לבנק או לא� שאתה רוצה, אי� שו  בעיה, א  יישאר אפילו סכו  
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 1ה, הגיוס הזה בס' הכל לשבוע וחצי, לא יותר קט�, המטרה היית

 2   "מזה. אוקיי?

  3 

 4   –לשאלת התובע, הא� לא מדובר בהימור השיב בבלר 

" ,� 5, שאני בונה ל' תכנית של פיזור סכוני  בתיקלא, זה כל העניי

 6זה לא... אתה חייב להבי�, זה לא שאתה הול' על הנתו� על עיוור 

 7א היה את הנתו� שבוע [...] הרי זה הכל לנצל מומנטו . א  ל

 8הבא הייתי אומר ל' מראש תחזור עוד שבועיי  שלוש [...] אבל 

 9  ."בגלל הנתו� הזה גייסנו את מה שגייסנו

  10 

 11שנה בתחו  בשוק ההו� [...]  �15אני כבר למעלה מבבלר הוסי, לשכנע את התובע "

 12כל  וההתמחות שלי זה בניצול הזדמנויות [...] ככה קניתי את הדירה, את הרכב את

 13&". בבלר ייע( לתובע להמשי� בפעילות לתקופה של שבוע וחציהדברי  שיש לי

 14אבל לפחות בשבוע וחצי הזה אני צרי' שבועיי� נוספי� על מנת לנצל את ההזדמנות "

 15" אות' איתי יד ביד אוקיי? לתת את ההזדמנות ואחר כ' תחליט מה שאתה רוצה

 16  ). 11&1ש'  59(ש�, עמ' 

  17 

 18אסטרטגיית מסחר ייחודית שממש ש בבלר ללמד את התובע "בהמש� השיחה ביק  .38

 19). בבלר עבר ע� 22&11ש'  61" (ש�, עמ' יש לה אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהי 

 20התובע על סוגי נכסי� במערכת המסחר, והנחה אותו לגבי סוגי העסקאות שעליו לבצע 

 21   –) 11ש'  67עמ'  – 12ש'  66ביחס למטבעות שוני� (ש�, עמ' 

 22ק: תיכנס רגע אליו לטורקי עוד פע . לא זה, זה, זה דולר איצי"

 23מול טורקי, לא נורא, בשביל זה אני פה כדי לזהות את הטעויות 

 24האלה ולעזור. רק שנייה, כ�, עכשיו תיקח את הכיוו� ההפו', כי 

 25  לקחת פעמיי  ביי 

[...]  26 

 27על הטורקי, עוד הפע   50, זה ביי �50שי  לב שלקחת יותר מ

 28רקי, ואתה צרי' לקחת לכיוו� ההפו' של טורקיה ביי מול הטו

 29  . , אז בכיוו� ההפו'40זאת אומרת א  עשית 

 [...]  30 

 31  מוטי: בוא נשאיר את זה ככה, בינתיי  נלמד את זה, לא?
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 1  איציק: תעבור על עוד נכס נראה הזדמנות. 

 2  מוטי: לא כדאי להשאיר את זה ככה וללמוד על זה בינתיי ?

 ,� 3כרגע אנחנו עושי  פיזור כדי למצוא כמה איציק: זה לא העניי

 4  ."שיותר הזדמנויות

  5 

 6במהל� אותו היו� היה בבלר בקשר רצי, ע� התובע. בשיחות שהיו לה� במהל� אותו 

 7 –קוד  כל מה שברווחי  יו� הוא חזר והסביר לתובע את אסטרטגיית המסחר "

 8תיי  פרופר לממש. זה המטרה, זה ההיגיו�, ליצור רווחי  לא על הנייר, אלא אמי

 9). מעבר לכ� 1ש'  76עמ'  – 25ש'  75" (ש�, עמ' זה על הנייר –[...] מה שהוא במינוס 

 10  נת� בבלר לתובע ג� המלצות ביחס לעסקאות נקודתיות: 

 11איציק: יש ל' פה שתי עסקאות שה� זזות באופ� דינמי. הלירה "

 12סטרלינג ניו זילנד, רווח... יש ל' את הדולר פאונד. עוד פע  

 13  ר אתה ברווח. בדול

 14  מוטי: אוקיי, אז אני... 

 15  איציק: אותה פעולה, מוכר וממשי'. 

 16  )26&22ש'  81ד, עמ' 11" (נספח , יופי, תודה100%מוטי: אוקיי, 

  17 

 18מפירוט השיחות שלעיל עולה בבירור כי ג� במועד זה נת� בבלר לתובע ייעו( והנחה   .39

 19התובע סמ� על בבלר ועל אותו ביחס לביצוע עסקאות במערכת המסחר של החברה. 

 20המלצותיו, בעוד בבלר הדרי� אותו לגבי "הזדמנויות" השקעה כדאיות והנחה אותו 

 21באופ� ספציפי ואישי אילו עסקאות לבצע ובאיזה אופ� יש לבצע אות�. ג� בהתייחס 

 22 &לשיחות אלה עולה בבירור כי אי� מדובר במסירת מידע מותרת, אלא בייעו( אסור 

 �23 כ� לתובע אילו פעולות מסחר והשקעות יהיו כדאיות עבורו, וזאת כאשר בבלר ייע( א

 24  ללא שהיה לו ולחברה רישיו� כדי� לעשות זאת.   

  25 

 26  טענת התובע כי בבלר עסק בניהול חשבו� המסחר שלו

 27כפי שצוי� לעיל, גישת התובע היתה כי לא זו בלבד שבבלר נת� לו ייעו( השקעות אלא   .40

 28פי שיקול דעתו, פעולה העולה כדי ניהול &שהוא למעשה ניהל את חשבו� המסחר על

 29לתצהיר התובע). לגישת התובע, הוא היה  57&56תיקי השקעות ללא רישיו� כדי� (ס' 

 30ו כאמור גישה למחשב האישי של התובע, למעשה "ידו הארוכה" של בבלר, שהיתה ל

 31  כאשר בבלר היה זה שהנחה את התובע ביחס לכלל הפעולות אות� הוא ביצע.  
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  1 

 2אני סבורה כי התובע לא הוכיח כי בבלר ניהל עבורו את תיק ההשקעות שלו. הפעולה 

 3ביצוע עסקאות, לפי שיקול דעת, של "ניהול תיקי השקעות" מוגדרת בחוק הייעו( כ"

 4לחוק). ההבחנה בי� פעולת הייעו( לבי� ניהול תיק  1" (סעי, לחשבונ  של אחרי 

 5הדעת ביחס לביצוע העסקאות היא &השקעות עבור אחר, נוגעת לשאלה הא� שיקול

 6  של הלקוח (שאז מדובר בייעו() או של מנהל התיקי� (שאז מדובר בניהול). 

  7 

 8ות לבצע וא, ציי� בפניו כי אכ� כפי שהבהרתי לעיל, בבלר המלי( לתובע אילו עסקא

 9הדעת הסופי ביחס לעצ� ביצוע העסקאות &מדובר בעסקאות כדאיות. אול� שיקול

 10דעתו של התובע. התובע לא הוכיח כי בבלר הוא שביצע את הפעולות &היה ונותר שיקול

 11&ולא התובע עצמו. ההחלטה הסופית היתה החלטה של התובע, הוא הפעיל את שיקול

 12אול� הוא היה יכול ג� להחליט  –עול בהתא� לייעו( של בבלר דעתו ויכול היה לפ

 13  שלא לקבל את עצותיו ולא לפעול כפי שבבלר ייע( לו והנחה אותו לפעול. 

  14 

 15  סיכו  ביניי 

 16לכדאיות של לאור האמור לעיל, אני קובעת כי החברה ונציגיה ייעצו לתובע ביחס "  .41

 17נסיי� מהסוג אות� הציעה " של מכשירי� פינהשקעה, החזקה, קנייה או מכירה

 18החברה. אי� לראות בחברה כמי שסיפקה לתובע מערכת מסחר ומידע בלבד. נציגי 

 19החברה ה� שפנו באופ� יזו� לתובע, ה� שכנעו אותו, דרבנו אותו והאיצו בו לבצע 

 20פעולות השקעה מסוימות, הכול כפי שפורט לעיל. התוצאה היא כי התובע הוכיח 

 21קעות מהחברה ונציגיה וזאת ללא שהיה לה� רישיו� ייעו( טענתו כי קיבל ייעו( הש

 22כדי�. לאור האיסור על מת� ייעו( ללא רישיו�, אי� רלוונטיות לשאלת טיב הייעו(, ולכ� 

 23דעתו של המומחה מטעמו הנוגעת &אי� מקו� לבחו� לעומקה את טענת התובע בחוות

 24  לתובע לבצע. לשאלה הא� היה היגיו� בביצוע הפעולות שנציגי החברה ייעצו 

  25 

 26  הפרת חובה חקוקה

 27הא� במת� הייעו( בניגוד לדי� ביצעו הנתבעי� עוולה של הפרת חובה חקוקה לפי   .42

 28") פקודת הנזיקי�(להל�: " 1968&לפקודת הנזיקי� [נוסח חדש], תשכ"ח 63לסעי, 

 29  כטענת התובע?

  30 

 31  לפקודת הנזיקי� קובע כ�: 63סעי, 
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 1מקיי  חובה המוטלת עליו (א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו "

 2והחיקוק, לפי פירושו  –למעט פקודה זו  –פי כל חיקוק �על

 3הנכו�, נועד לטובתו או להגנתו של אד  אחר, וההפרה גרמה 

 4לאותו אד  נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו� החיקוק; 

 5אול  אי� האד  האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת 

 6, לפי פירושו הנכו�, התכוו� להוציא בפקודה זו, א  החיקוק

 7 תרופה זו.

 8לעני� סעי- זה רואי  חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של   (ב)

 9פלוני, א  לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו 

 10אד  �אד  בכלל או של בני�פלוני או לטובת  או להגנת  של בני

 11  ".מסוג או הגדר שעמ  נמנה אותו פלוני

  12 

 13לעוולת הפרת חובה חקוקה ישנ� חמישה יסודות חיוביי� ויסוד שלילי אחד: קיומה   .43

 14של חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק; החיקוק נועד לטובתו של הניזוק; הפרת 

 15החובה החקוקה על ידי המזיק; גרימת נזק; הנזק הוא מסוג הנזק אליו נתכוו� 

 16קני  119/86קי� (ר' למשל: ע"א החיקוק; החיקוק לא התכוו� להוציא את הסעד בנזי

 17)). 1992( 727) 5, פ"ד מו(בתי  בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנו� ולבניה נתניה

 18  הנתבעי� העלו טענות ביחס ליסודות של הפרת החובה וגרימת נזק. 

  19 

 20באשר להפרת החובה, הרי מהאמור לעיל עולה שהתובע הוכיח כי החברה באמצעות 

 21ידיה לתובע ייעו( השקעות &וח חיקוק, כאשר נית� עלנציגיה הפרה חובה המוטלת מכ

 22ללא שהיה לה או למי מנציגיה רישיו� לכ�. מכא� שהתובע הוכיח את קיומ� של היסוד 

 23הראשו� והשלישי של העוולה. הטענה שיש לבחו� אותה א� כ� היא הא� הוכיח התובע 

 24הנזקי� אליו כי החוק נועד להג� על אנשי� מסוגו, הא� הנזק שנגר� לו הוא מסוג 

 25  נתכוו� החיקוק, והא� קיי� קשר סיבתי בי� הפרת החיקוק לבי� הנזק. 

  26 

 27  הא� נועד החוק להג� על אנשי� מסוגו של התובע?

 28  בדברי ההסבר להצעת חוק הייעו( נקבע בהקשר זה כי:  .44

 29נוכח התפתחות שוק ההו� בישראל נועד החוק המוצע להסדיר "

 30קעות, ה� מבחינת את העיסוק בניהול תיקי  וביעו& הש

 � 31הכישורי  של מי שיורשו לעסוק ביעו& ובניהול תיקי  וה� לעני
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 1היחסי  בי� היועצי  ומנהלי התיקי  לבי� לקוחותיה , לרבות 

 2דרכי פעולה בתחו  העיסוק, חובת נאמנות, חובת זהירות ומניעת 

 3  ."ניגודי ענייני 

  4 

 5, ההשקעות נ' שר האוצרלשכת מנהלי  1715/97תכליתו של חוק הייעו( נדונה בבג"( 

 6). באותו עניי� נדונה הסדרת העיסוק בניהול תיקי השקעות, א� 1997( 367) 4פ"ד נא(

 7  הדברי� יפי� ג� ביחס לייעו( השקעות:

 8ר.ר]  –[חוק הייעו( התכלית המונחת ביסוד חוק תיקי השקעות "

 9 –הייתה להסדיר את העיסוק בניהול תיקי  (ובייעו& השקעות 

 10מד בפנינו). הצור' להסדיר תחו  זה בא בשל עניי� שאינו עו

 11ההתפתחות הרבה שחלה בשני  האחרונות בשוק ההו� בישראל. 

 12התפתחות זו הביאה בעקבותיה לריבוי אפשרויות ההשקעה 

 13הפתוחות בפני המשקיעי  ולהתעניינות  הגוברת בתחו  זה. 

 14נוצר מצב, שבו ציבור המשקיעי  נזקק יותר ויותר להדרכה 

 15העברת הניהול של תיקי ההשקעות למומחה לדבר.  וייעו&, תו'

 16היעדר הסדר יצר מציאות, שבה גורמי  שאינ  עוני  לדרישות 

 17מינימליות של התאמה וכשירות פעלו בתחו  ניהול תיקי 

 18ההשקעות. היעדר מערכת רישוי הביא לידי כ', כי ג  א  מנהל 

 19תיקי השקעות נכשל בתפקידו, הוא יכול להמשי' בו ללא 

 20מנהל תיקי  בלתי מיומ� עשוי להסב ללקוחותיו נזק רב  הפרעה.

 21[...] מטרת החוק להבטיח, שהשירות של ניהול תיקי השקעות 

 22יהיה מהימ� ומכוו� להיטיב ע  הלקוח. תכליתו של החוק להביא 

 23ידי גור  -לידי כ' שהשירות של ניהול תיקי השקעות יינת� על

 24נועדה להג�  כשיר ובעל השכלה ורמה מקצועית נאותה. החקיקה

 25ג , בי� היתר, על ציבור של משקיעי  'לא מתוחכמי ' השמי  

 26מבטח  במנהלי תיקי . ההגנה על האינטרס של המשקיעי  

 27נועדה א- להגביר את השתתפות  בשוק ההו�, אשר גודלו וחוסנו 

 28  ."הינ  אינטרס כלכלי של המדינה

 29, 11.11.2015( שמילובי& נ' לב 12&01&52451(ר' ג� ת"א (ת"א) 

 30  )."שמילובי&"השופטת ע' ברו�) (להל�: 

  31 



  
  יפו �הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב המחלקה 

    

  כה� נ' גל מדיה טרייד בע"מ ואח' 64901�09�16 ת"א
  
   
  

 51מתו�  27

 1אחת מהתכליות של חוק הייעו( היא א� כ� הגנה על ציבור המשקיעי� והבטחה של 

 2רמת השירות המקצועי שה� יקבלו מיועצי השקעות. זאת, כדי למנוע נזק למשקיעי� 

 3השופטת  23.7.2007( שירי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ 2425/01(ר' ג� ת"א (ת"א) 

 4  ). עניי� שמילובי&"); שיריע' ברו�) (להל�: "

  5 

 6הוא מסוג האנשי� עליה� נועד להג�  –כמשקיע שנעזר בייעו( השקעות  –התובע   .45

 7החיקוק, ונראה כי א, הנתבעי� לא חולקי� על כ�. כמו כ�, מהותו של החיקוק ככזה 

 8השלילי של העוולה  שנועד להג� על ציבור המשקיעי�, מלמד כי מתקיי� ג� היסוד

 9לפיו החיקוק, לפי פרושו הנכו�, לא התכוו� לשלול את הסעד בנזיקי� (ר' ג� החלטתו 

 10רוזובסקי נ' איזי פורקס בע"מ  10&06&25282של השופט ש' שוחט בת"צ (ת"א) 

 11מנח  נ' אקסלנס נשואה ניהול השקעות  1792/09); החלטתי בת"א (ת"א) 19.8.2014(

 12  )). 4.4.2011(בע"מ 

  13 

 14  שר סיבתי בי� ההפרה לבי� הנזקק

 15הא� הוכיח התובע קיומו של קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בי� הייעו( האסור לבי�   .46

 16  הנזקי� שנגרמו לו? 

  17 

 18ההלכה הפסוקה התייחסה לשאלת הקשר הסיבתי בנוגע לתביעות שעילת� ייעו( 

 19השקעות, ולהבחנה בי� הקשר העובדתי והמשפטי שיש לבחו� אות�. בהקשר זה 

 20  המשפט העליו� כי:&הבהיר בית

 21המשפט השתרשה הבחנה בי� שני סוגי  �בפסיקת  של בתי"

 22של קשר סיבתי. האחד, נוגע לסיבתיות הבי� אישית, דהיינו: 

 23לשאלה א  הצהרותיו או עצותיו של הנתבע גרמו בפועל 

 24להשקעתו הפיננסית של הנפגע [...] הסוג האחר נוגע לקשר 

� 25הנזק, דהיינו: לשאלה המקובלת  הסיבתי בי� הפרת החובה לבי

 �26קרטי� נ' עתרת ניירות 3654/97(ע"א  "של סיבתיות וריחוק נזק

 27  "))."קרטי�) (להל�: 1999( 340, 385) 3, פ"ד נג() בע"מ2000ער' (

  28 

 29על התובע להראות כי הפרת החובה מהווה גור�  & בהתייחס לקשר הסיבתי העובדתי  .47

 30ועקני�  145/80ת החובה לא היה נגר� נזק (ע"א אשר "בלעדיו אי�", כלומר, שבלא הפר

 31). נטל שירי); עניי� 1982( 146, 113) 1, פ"ד לז(נ' המועצה המקומית, בית שמש ואח'
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 1, פ"ד קיבו& מעיי� צבי נ' קרישוב 1639/01השכנוע בעניי� זה מוטל על התובע (ע"א 

 2  ).)2004( 215) 5נח(

  3 

 4לטענת התובע, "מבח� האלמלא" מתקיי� במקרה דנ�, מאחר ולטענתו אלמלא היו 

 5מפרי� הנתבעי� את הדי� ומייעצי� לו בדבר ביצוע העסקאות, הוא לא היה מבצע 

 6פעולות במערכת והנזק היה נמנע. מנגד טענו הנתבעי� שא, א� ייקבע שה� הפרו 

 7י� הנזק, מאחר והפסדיו של חובה חקוקה, אי� כל קשר סיבתי בי� ההפרה הנטענת לב

 8  התובע נגרמו רק כתוצאה מהתנהלותו שלו. 

  9 

 10כפי שיובהר בהמש�, אני סבורה כי הוכח שג� אילו היתה החברה נוהגת כחוק, נמנעת   .48

 11לא היה ממת� ייעו( ומוסרת לתובע מידע באופ� שהיא היתה רשאית לעשות זאת, 

 12הוא לא היה משקיע את כספו  התובע נמנע מהשקעה. יחד ע� זאת, התובע הוכיח כי

 13כמות ההשקעות וה� מבחינת אפיקי  מועדי ההשקעות, ה� מבחינת –באותו אופ� 

 14ידי &ולכ� הנזק שנגר� לו הוא תוצאה של הייעו( האסור שנית� לו על –ההשקעה 

 15  החברה ונציגיה. משו� כ� אני סבורה כי התובע הרי� את הנטל שהוטל עליו. 

  16 

 17  �. ענייני� אלה יפורטו להל  

  18 

 19  הא  היה התובע נמנע מיצירת הקשר ע  החברה ומהשקעה אלמלא הפרת החובה החקוקה?

 20מחומר הראיות עולה כי אי� זה מ� הנמנע כי התובע היה יוצר קשר ע� החברה ומבצע   .49

 21ידי &השקעות ג� אלמלא היתה החברה מפרה את הוראות החוק ואילו היה נית� לו על

 22עו( השקעות. מסקנה זו נובעת מהעובדה שבשיחות נציגי החברה מידע בלבד ולא יי

 23הראשונות של התובע ע� נציגי החברה, הובהר לו שהחברה אינה מספקת שירותי ייעו( 

 24השקעות אלא מעניקה ללקוחותיה כלי� שבאמצעות� יקבלו הלקוחות החלטות 

 25  השקעה בכוחות עצמ�. 

  26 

 27גב' לידר כה�  בשיחה הראשונית שניהל התובע ע� מנהלת תיקי לקוחות בחברה,

 28"), היא הדגישה כי התובע יקבל סיוע והדרכה ממאמני מסחר של לידר(להל�: "

 29 לתצהיר 2 נספח' רהחברה, וכי סיוע זה הוא אחד מהיתרונות של השקעה דר� החברה (

 30בחקירתה אישרה לידר את פרטי השיחה כפי שהובאו על ידי התובע ). 7, 5' עמ, התובע

 31) וציינה כי העבירה את המידע לתובע בהתא� למה שהורו 6&2ש'  12, עמ' 8.2.18(פ' 
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 1מאמ� מסחר זה אנשי  שיש לה  לה בהדרכה שהיא קיבלה בחברה. היא העידה כי "

 2ניסיו� בשוק ההו�, אנשי  שיעזרו בעצ  ללקוח לסחור בצורה שהיא יותר מושכלת, 

 3   ).23&19ש'  9עמ'  8.2.2018"(פ' זה מה שאמרו לנו להגיד

  4 

 5מעניקה  החברה כי ההיכרות בשיחת לתובע החברה של נוס, נציג הבהיר בהמש�

 6 אינהללקוחותיה כלי� כדי שה� יוכלו לקבל החלטות בכוחות עצמ�, כאשר החברה 

 7  ). 4&1ש'  9לתצהיר התובע, עמ'  2מספקת שירותי ייעו( השקעות (נספח 

  8 

 9יחת לגרסת התובע, ג� בשיחה הראשונה ע� ניל, שנערכה מספר ימי� לאחר ש  .50

 10מנת שילמד כיצד &ההיכרות, הדגיש ניל כי מטרתו היא לסייע לו ולהנחות אותו, על

 11  לתצהיר התובע).  27לייצר רווחי� במערכת (ס' 

  12 

 13בעקבות הפגישה ע� ניל, החליט התובע לפתוח חשבו� מסחר בחברה והפקיד אליו את 

 14לתצהיר התובע). מכא� שג� אילו היתה  3(נספח  . 350,000הסכו� ההתחלתי של 

 15החברה מספקת לתובע רק מידע וכלי� ולא ייעו( השקעות, היה התובע מבצע ככל 

 16ב"מאמני המסחר" המקצועיי�  הנראה פעילות כזו או אחרת בשוק ההו� תו� היעזרות

 17  שהחברה היתה מעמידה לו. 

  18 

 19  סמ' הייעו& שנית� לו�העסקאות שהתובע ביצע בוצעו על

 20יחד ע� זאת, אני סבורה כי התובע הוכיח כי אלמלא הייעו( שנית� לו כפי שנית�, הוא   .51

 21לא מבחינת המועדי�, לא מבחינת סוג  –לא היה מבצע את העסקאות אות� הוא ביצע 

 22יות ולא מבחינת ההיקפי� הכספיי�. מסקנה זו עולה באופ� ברור מתמלילי המנ

 23פיה� היה התובע לאור� הדר� מהוסס וספקני, חשש &השיחות שציר, התובע, שעל

 24מלקחת סיכוני� והעדי, לצמצ� את חשיפתו. א� פע� אחר פע� נציגי החברה לחצו 

 25  ביקשו שהוא יפעל בה�. עליו להשקיע, ייעצו לו וכיוונו אותו לאפיקי ההשקעה שה� 

  26 

 27כ� למשל, כאמור לעיל, בטר� התחיל התובע את פעילותו בחשבו�, הוא ביקש   .52

 28להתנסות ב"חשבו� הדמו". ניל שאיתו הוא היה בקשר באותה עת, שכנע אותו וא, 

 29 26א לתצהיר התובע, עמ' 6לח( עליו להתחיל לסחור מייד ב"חשבו� האמיתי" (נספח 

 30  ):14&16ש' 

 31  אתה צרי' להתחבר לחשבו� האמיתי.ניל: אז "
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 1  מוטי: לא, לא, אני לא יכול בדמו?

 2   "ניל: אה, בדמו? אה, חשבתי שאתה רוצה באמת לעשות כס-.

  3 

 4). חוזר התובע על רצונו 12&4ש'  27א לתצהיר התובע, עמ' 6בהמש� אותה שיחה (נספח 

 5  לתרגל קוד� כל ב"דמו" ובהיקפי� נמוכי�:

 6מוטי: אני, אני אתרגל את זה בדמו ואחר כ' אני אכנס "

 7  למסחרי  נמוכי . 

 8ניל: כי כרגע בזמ� שאנחנו מדברי  כפי שאתה רואה, הנפט הול' 

 9זאת אומרת א  בא ל' שיהיה ל' עוד כס-, אז לכיוו� מאוד ברור, 

 10  . יש ל' הזדמנות מעולה עכשיו

 11אתה לא  דולר, 5000[...] סת  א  בא ל' שיהיה ל' עוד איזה 

 12  ."חייב, אתה יכול לשחק בדמו

  13 

 14בהמש�, במהל� החודשי� פברואר ומר(, פנה ניל לתובע מספר פעמי�. משיחות אלה   .53

 15עולה שוב ההסתייגות של התובע מהמש� פעילות במערכת המסחר של החברה. כ�, 

 16 מה מתאושש. כזה ממהר לא" לניל כי הוא: 9.2.2016למשל, אומר התובע ביו� 

 17 אקח אני אמרתי אבל, כ�: "7.3.2016 וביו�). 17' ש, ניל של לתצהירו 9 נספח" (שנקרא

 18 מה באיזי עכשיו זה את אעשה אני[...]  רגוע אהיה אני, בצד להסתכל זמ� פסק

 19  ).26&24' ש, ניל של לתצהירו 10 נספח( "שנקרא

  20 

 21 אותו ודירב� מומלצי� השקעה אפיקי על לתובע לייע( שיחות באות� המשי� מצדו ניל

 22 12 נספח( 28.3.2016 ביו� השניי� של משיחה עולה, למשל, כ�. ולסחור להמשי�

 23  ):ניל של לתצהירו

 24ניל: כ�, זה לגביה, אבל יש עוד הרבה הזדמנויות [...] אתה צרי' "

 � 25איזו עסקה שתיי  מרוויחות כאלה בשביל להחזיר את הביטחו

 26אות , אתה  לדעתי, זה העניי� [...] ועד שאתה יודע, עד שלא תעשה

 27  תישאר באותו מקו  מעורער כזה בלי ה...

 28מוטי: נכו�, נכו�, עכשיו אני עדיי� מעורער, אני בינתיי  מנסה בדמו, 

 29  "ועד שאני אקבל את הביטחו� חזרה.

  30 
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 1התובע אכ� לא ביצע עסקאות בסמו� לאחר שיחה זו. יחד ע� זאת, בהמש�, לאחר   .54

 2מסוימת, פנה אליו נציג אחר של  שהתובע ספג הפסדי� והפסיק לסחור לתקופה

 3  מר בבלר. בבלר לח( על התובע להמשי� ולהשקיע: &החברה 

 4  איציק: אני חוזר אלי' לגבי תיק המסחר של'."

 5מוטי: כ�, אני מבי�, אבל אני... אני אי' אומרי ? אני אחליט 

 6  ברגע שנוח ל' ואני בטוח על זה, אני אכנס לזה.

 7אליי , יש ל' תיק בשווי של איציק: כ�, אבל מוטי, בוא נהיה רי

 8אל- דולר שיושבי  ולא עושי  שו   �35אל- דולר, אוקיי? ו 35

 9  פעילות כרגע.

[...]  10 

 11אני מבי�, אבל כ� צרי' להזיז פה קצת, כ� צרי' לעבוד, כ� צרי' 

 12לנצל דברי  שיוצאי  בשוק, אירועי  פיננסיי , אירועי  

 13  כלכליי .

[...]  14 

 15י פעילות מקוד  ודי שילמתי מוטי: בסדר, אני יודע, ג  היה ל

 16א עמ' 8(נספח  "מחיר בקטע הזה, אז לכ� אני לוקח את הזמ� שלי.

37.(  17 

  18 

 19חר, העובדה שהתובע אמר שהוא "לוקח את הזמ� שלו", בבלר חזר ויצר איתו קשר   .55

 20ביו� למחרת, והוסי, להפעיל עליו לח( להמשי� להשקיע. הוא א, שכנע אותו לחזור 

 21השיחה כדי לבצע השקעות שלגישת בבלר יביאו לכ� שהתובע יחזיר לביתו מייד לאחר 

 22לעצמו את כל מה שהוא הפסיד. מפאת חשיבות הדברי� יובאו דבריו של בבלר פע� 

 23  ):21&6ש'  39ב' עמ' 8נוספת (נספח 

 24  דחו-, איפה אתה?�איציק: אני חייב אות' דחו-"

 25  [...] הגיע הזמ� להתעורר מהתרדמת חור- שאתה נמצא בה.

 26  טי: שזה אומר? מו

 27זאת ההזדמנות של' להחזיר את כל מה איציק: שזה אומר ש

 28  .ויותר מזה, ג  אפשרות לצאת ברווח, שהפסדת

[...]  29 

 30  ."אז תיסע, דחו-, דחו- דחו-, לכיוו� הבית, דחו-

  31 
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 1התובע נעתר ללחציו של בבלר וחזר לסחור בזירת המסחר של החברה. ג� בשלב זה 

 2אות� ייע( לו בבלר לעשות וא, העלה את האפשרות  הוא היה מסויג מכמות העסקאות

 3לעצור את הפעילות. אול� בבלר המשי� ודח, אותו לביצוע פעולות נוספות בחשבו� 

 4 :)12&5ש'  67א לתצהיר התובע ע' 11(נספח

 5  איציק: [...] טוב, עכשיו בוא נעבור לעוד נכס [...]"

 6  מוטי: בוא נשאיר את זה ככה, בינתיי  נלמד את זה, לא?

 7  איציק: תעבור על עוד נכס נראה הזדמנות.

 8  מוטי: לא כדאי להשאיר את זה ככה וללמוד על זה בינתיי ?

 9איציק: זה לא העניי�, כרגע אנחנו עושי  פיזור כדי למצוא כמה 

?� 10"שיותר הזדמנויות. בסדר? בוא נעבור עוד נכס מה קורה, נכו

    11 

 12י, לקחת פסקי זמ�, לפעול העובדה שפע� אחר פע� מבקש התובע ללמוד בקצב איט  .56

 13באופ� שמרני, להימנע מביצוע השקעות, ופע� אחר פע� משכנעי� אותו נציגי החברה 

 14כמות  –לפעול באופ� שונה, מעידה בבירור על כ� כי העסקאות שהתובע ביצע 

 15בוצעו כפי שבוצעו כתוצאה מהייעו( שנית� לו, וכי אלמלא  –העסקאות, היקפ� וטיב� 

 16לא היה משקיע בעסקאות אלה, והנזק הספציפי שנגר� לו היה  אותו ייעו(, התובע

 17  נמנע.

  18 

 19יתרה מזאת, הקורלציה המלאה בי� הייעו( שקיבל התובע לבי� הפעולות אות� ביצע 

 20בהתא� לאותו ייעו(, מעידה על כ� שהייעו( האסור הוא שהוביל את התובע להשקיע 

 21ו� אותו ביקש המחוקק את כספו באופ� שבו השקיע אותו, ובאופ� שחש, אותו לסיכ

 22מלמד כה� נ' הבנק  09&12&36133למנוע (ר' פסק דינו של השופט י' שינמ� ת"א (מרכז) 

 23  )).29.1.2014( הבינלאומי הראשו� לישראל בע"מ

  24 

 25משהוכח במקרה הנדו� שעצות החברה ונציגיה ה� שגרמו בפועל להשקעתו של התובע,   .57

 26ידיו כתוצאה ישירה מהייעו( שנית� לו ובאופ� &וכי העסקאות שהתובע ביצע נבחרו על

 27אשר הסב לו את הנזקי� הנתבעי�, הרי� התובע את נטל ההוכחה בדבר קיו� הקשר 

 28תקופה הראשונה בה ייע( לו ניל כיצד הסיבתי. התובע הוכיח את הדברי� ה� ביחס ל

 29  לפעול, וה� ביחס לתקופה השנייה בה נית� הייעו( על ידי בבלד. 

  30 
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 1משכ�, אי� צור� להמשי� ולבחו� את השאלה ההיפותטית הא� לולא הייעו( האסור 

 2היו נגרמי� לתובע נזקי� אחרי�. ראשית, הנתבעי� כלל לא טענו, וממילא לא ניסו 

 3, ישנ� נסיבות בה� מוצדק קרטי�ה. שנית, כפי שנקבע ג� בעניי� להוכיח טענות מסוג ז

 4המשפט &להטיל את הסיכו� שבירידת ער� עקב תנודתיות השוק על כתפי הנתבע. בית

 5קבע כי יש לחשב את הנזק באותו עני� בהתא� לשיטת "פיצויי הביטול" קרטי� בעני� 

)rescissionary damages6העוולתית מבססת  ). בהתא� לשיטה זו, עצ� ההתנהגות 

 7  קיומו של קשר סיבתי בי� הפרת החובה ובי� הנזק. 

  8 

 9בנסיבות [...] המשפט קבע באותו עני� כי יש לאמ( את שיטת החישוב הזו שכ� "&בית

 10של ריבוי פעולות ומחדלי  במצב של ניגוד ענייני  לאור' זמ�, אי� לשמוע את טענתו 

 11ד ג  בניהול תקי� של תיק של מפר חובת הנאמנות כי אפשר שהנפגע היה מפסי

 12ההשקעות. [...] בנסיבות אלה, הנפגע הרי  את נטל ההוכחה בדבר קיו  הקשר 

 13  ".  הסיבתי

  14 

 15המקרה דנ� הוא בעיניי מקרה המצדיק תוצאה כזו, לפיה ג� א� חלק מהנזק נובע   .58

 16מעצ� ההשקעה בשוק ההו� ומהתנודתיות בשוק, הוא יוטל על כתפי הנתבעי�. זאת, 

 17פעמי. הנתבעי� הפרו לאור� זמ� &תנהלות הנתבעי� לא הייתה אירוע חדמשו� שה

 18ובאופ� שיטתי את חוק הייעו( והפרה זו אפיינה את מערכת היחסי� בי� הצדדי� לכל 

 19אורכה. הנתבעי�, במת� הייעו( האסור ולאור הקשר ההדוק שלה� ע� התובע, יצרו 

 20פיצויי הביטול בה עצ� איתו יחסי אמו� מיוחדי�. בהתא� להלכה הפסוקה, שיטת 

 21העוולה מבססת קיומו של קשר סיבתי בי� הפרת החובה לנזק, מתאימה למקרי� בה� 

 22רייכרט  345/03מתקיימי� יחס חוזי או יחסי אמו� מיוחדי� בי� המזיק לניזוק (ר' ע"א 

 23  וכאמור אלה ה� הנסיבות במקרה דנ�. , )7.6.2007(נ' יורשי המנוח משה שמש ז"ל 

   24 

 25רה כי התובע הוכיח שאלמלא הייעו( האסור לא היה פועל כפי שפעל ובכ� לכ� אני סבו

 26הוכיח קיומו של קשר סיבתי עובדתי בי� הפרת החובה על ידי הנתבעי� לבי� הנזק 

 27  שנגר� לו. 

  28 

 29על התובע להראות כי הנזק שנגר� לו נופל  & בהתייחס לקשר הסיבתי המשפטי  .59

 30לאור  –). אני סבורה ועקני�וע (עניי� ל"מתח� הסיכוני�" אות� ביקש המחוקק למנ
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 1האמור לעיל ביחס למטרותיו של חוק הייעו(, כי הנזק שנגר� לתובע הוא מסוג הנזקי� 

 2  הכלול במתח� הסיכוני� שהמחוקק ביקש למנעו בחקיקת חוק הייעו(.  

  3 

 4מכא� שהתובע הוכיח את יסודות העוולה של הפרת חובה חקוקה. התובע הוכיח 

 5יחס לחברה שפעלה באמצעות נציגיה וה� ביחס לבבלר, שנת� לו את יסודות אלה ה� ב

 6הייעו( האסור. לכ�, על החברה ועל בבלר לפצות את התובע בגי� הנזקי� שנגרמו לו 

 7כתוצאה מהפרת החובות שנקבעו בחוק הייעו(, בכפו, לטענות אודות האש� התור� 

 8  התייחסות לגובה הנזק. טענות בה� נדו� בשולי הדברי� במסגרת ה –שיש לייחס לתובע 

  9 

 10  טענות ההטעיה 

 11משנקבע שהתובע הוכיח את טענתו ביחס לעוולה של הפרת חובה חקוקה, והוכיח כי   .60

 12הפרה זו גרמה לו לנזק שנתבע בכתב התביעה, אי� עוד צור� להוסי, ולדו� בעילה 

 13עילת ההטעיה. למע� שלמות התמונה נתייחס בקצרה  –הנוספת שנטענה על ידי התובע 

 14  . למספר היבטי� שעלו בטענות הצדדי� בהקשר זה

   15 

 16טענות התובע ביחס להטעיה נוגעות בעיקר לטיב� של הנכסי� הנסחרי�, לסיכו�   .61

 17  הטמו� במסחר, לשיעור העמלות ולניגוד הענייני� בו מצויה החברה. 

  18 

 19כ� טע� התובע כי לא הוצגו לו פרטי� מהותיי� לגבי התקשרותו ע� החברה וא, הוצגו 

 20ותי מסחר והשקעה במניות (ולא לו מצגי שווא כוזבי� לפיה� החברה מציעה שיר

 21בנגזרי�) וכ� ביחס לשיעור העמלות וניגוד הענייני� בה� פועלת החברה. מנגד, טענו 

 22הנתבעי� כי כל המידע היה בפני התובע וכי מידע זה נזכר בתקנו� החברה וכ� במסגרת 

 23מידע נוס, שעמד לרשותו בטר� ההתקשרות בהסכ� ע� החברה. עוד נטע� כי התובע, 

 24ע מנוסה בשוק ההו�, היה מודע לכ� שהמסחר המתבצע בפלטפורמה של כמשקי

 25החברה איננו מסחר מהסוג אותו הוא ביצע בעבר בבנק. התובע היה מודע לכ� 

 26שהמסחר ממונ, ולכ� מסוכ� יותר, הוא היה מודע לתנאי� (לרבות החיוב בעמלות) 

 27  שלא השפיע עליו. –והוא היה אדיש למידע הזה 

  28 

 29ד� כל את טענת הנתבעי� ביחס לחתימתו של התובע על תקנו� החברה להל� נבח� קו  .62

 30ולהשלכה של תקנו� זה על טענותיו. לאחר מכ� נבח� ביחס לכל אחד מהנושאי� 

 31טיב הפעילות שהחברה מבצעת והסיכוני� הכרוכי�  &לגביה� טוע� התובע להטעיה 
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 1מה� המצגי�  &חברה בפעילות כזו; העמלות שייגבו ממנו; וניגוד הענייני� בו מצויה ה

 2הטרו� חוזיי� שהוצגו לתובע לפני ההתקשרות שלו בהסכ� ע� החברה והא� היה 

 3  לתובע מידע נוס, ביחס אליה�. 

  4 

 � 5  התקנו

 6כפי שהובהר לעיל, הנתבעי� טענו כי התובע לא הוטעה משו� שהוא חת� על תקנו�   .63

 7לתצהירו של ניל) והיה מודע לכ� למידע שנמסר במסגרתו. לגישת�,  1החברה (נספח 

 8כולל התקנו� מידע אודות המוצרי� בה� סוחרת החברה, הסיכו� בהשקעה, וכ� ביחס 

 9ינה לבי� הלקוחות. משכ� אי� בסיס לאינטרס הנגדי של החברה וניגוד הענייני� ב

 10  לטענת התובע לפיה הוא הוטעה בנושאי� אלה.  

  11 

 12מנגד, טע� התובע כי בשו� שלב לא נחת� הסכ� התקשרות בינו לבי� החברה. לטענתו, 

 13הוא לא התבקש לחתו� על הסכ� התקשרות ולא הוצגו בפניו הסכ� או תקנו� 

 14החברה ותנאי ההתקשרות איתה (ס' הכוללי� הסבר לגבי השירותי� המוצעי� על ידי 

 15  לסיכומיו).  2לתצהיר התובע; ס'  32

  16 

 17בחקירתו הנגדית טע� התובע מלכתחילה כי לא היה לו מסמ� התקשרות כתוב ע�   .64

 18 8.2.2017החברה כאשר הוא החליט להעביר לה סכומי� של מאות אלפי שקלי� (פ' 

 19  ). 11ש'  42עמ'  – 23ש'  41עמ' 

  20 

 21תובע העובדה שבפתיחת חשבו� חדש במערכת המקוונת של אול� כאשר הוצגה ל

 22החברה, נדרש כל משתמש לאשר את התקנו�, לא כפר התובע בכ� שביצע את פעולת 

 23אישור התקנו� לצור� תחילת המסחר במחשבו האישי. טענתו של התובע היתה כי 

 24 44עמ'  8.2.2017בפועל הוא לא קרא את התקנו� או את המסמ� אותו נדרש לאשר (פ' 

 25  ). 24ש'  45עמ'  – 21ש' 

  26 

 27גרסתו זו של התובע לפיה אישר את התקנו�, עולה בקנה אחד ע� עדותו של ניל לפיה 

"� 28) וכי התובע נדרש לאשר את 3ש'  16עמ'  11.2.2018" (פ' כל לקוח חות  על תקנו

 29לתצהיר ניל). לכ�  8תקנו� החברה לפני שהחל לסחור במערכת המסחר של החברה (ס' 

 30אני מקבלת את גרסת הנתבעי� לפיה התובע אישר את תקנו� החברה בטר� החל 

 31  לסחור במערכת המסחר. 
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  1 

 2העיד כאמור כי לא קרא את התקנו� מהי הנפקות של קביעה זו לענייננו? התובע   .65

 3ותנאיו. ההלכה הפסוקה קובעת כי אד� החות� על הסכ� מחויב בתנאיו ומוחזק כמי 

 4שקרא את התנאי� והסכי� לה�. את ההלכה הזו נית� להחיל במקרי� מתאימי� ג� 

 5אווא פיננסי  11&05&1963כאשר מדובר בהסכ� מקוו�. (החלטתי בעניי� ת"א (כלכלית) 

 6  ).)11&10בעמ'  13.09.2011( לכהבע"מ נ' מ

  7 

 8לכ�, מאחר שהתובע התקשר בהסכ� מקוו� שכל תנאיו גלויי� בפניו, ובפרט כאשר 

 9נדרשה ממנו פעולת אישור אקטיבית (בי� א� אישור של התקנו� עצמו ובי� א� רק 

 10הפניה לתקנו�), ומאחר שהתובע אישר שהוא ביצע את פעולת האישור הזו כנדרש, יש 

 11שהכיר את תנאי השימוש א, א� לא קרא בפועל את תוכ� התקנו� (ראו לראותו כמי 

 12  וההפניות ש�).  16בעמ'  קליי�עניי� 

  13 

 14  מהו נוסח התקנו� עליו חת� התובע? 

 15לגישת התובע, הנתבעי� לא הוכיחו כי נוסח התקנו� שצור, לתצהירו של ניל אושר על   .66

 16דורש חתימה פיזית מצד הלקוח ידיו. בהקשר זה צוי� כי המסמ� אליו מפני� הנתבעי� 

 17 11.2.2017ולמרות זאת הוא הוגש ללא חתימתו של התובע (חקירת ניל בהקשר זה פ' 

 18לסיכומי התובע). מנגד טענו הנתבעי� כי תקנו� החברה אותו  20; ס' 14&2ש'  16עמ' 

 19  לתצהירו של ניל.  1אישר התובע הוא בנוסח שצור, כנספח 

  20 

 21ת טענת הנתבעי� לפיה תקנו� החברה כפי שהוצג על אני סבורה כי התובע לא סתר א

 22לתצהיר ניל) משק, את הנוסח אותו אישר התובע באופ� מקוו� כאשר  1ידיה� (נספח 

 23הוא נכנס לראשונה למערכת המסחר של החברה. לתובע לא היתה גרסה ביחס לתוכ� 

 24המסחר, התקנו� שאושר על ידיו והוא לא הציג ראיות מה� עולה כי בעת פתיחת חשבו� 

 25הוא הופנה לנוסח שונה של התקנו� ולא לזה שהציגו הנתבעי� (או כי היה לחברה נוסח 

 26אחר של תקנו�). בתצהירו הפנה התובע אל "הסכ� התקשרות" אליו מפנה החברה 

 27לתצהירו). התובע הבהיר כי  22בתחתית הודעות דוא"ל שנשלחות מטעמה (נספח 

 28ולא לתקנו�  –לימוד ומסחר בשוק ההו� ל –תקנו� מכללת החברה הקישור מפנה אל "

 29לתצהיר התובע). אול� התובע לא טע� וודאי שלא הוכיח מהו  92.4" (ס' זירת המסחר

 30  לשיטתו הנוסח אותו הוא נדרש לאשר בעת הרישו� לחשבו� המסחר. 

  31 
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 1עוד יצוי� כי העובדה שהתקנו� שצור, לתצהירו של ניל כולל מקו� לחתימה פיזית וכי   .67

 2אי� בה לכשעצמה כדי לסייע לתובע. הנתבעי� לא  –הוא אינו חתו� על ידי התובע 

 3טענו כי התובע חת� על עותק פיזי של התקנו�, אלא כי הוא אישר את תנאיו באופ� 

 4כדי להוכיח את התנאי� אות� נדרשי�  מקוו�. הנתבעי� צירפו את נוסח התקנו�

 5  לתצהיר ניל).  8לקוחות החברה לאשר לפני תחילת פעילות� (ס' 

  6 

 7המסקנה מכול האמור לעיל היא כי התובע אישר את המידע המופיע בתקנו� שצור, 

 8  לתצהיר ניל) ויש לראותו כמי שמחויב במידע המופיע בו.  1על ידי הנתבעי� (נספח 

  9 

 10לעיל, נבח� עתה את טענות התובע אודות הנושאי� השוני� שלשיטתו לאור האמור   .68

 11  הוא הוטעה לגביה�.

  12 

 13   – מידע אודות שיטות המסחר בחברה, הסיכוני� הכרוכי� בה� וביצוע המסחר במינו,

 14בתקנו� החברה ישנו פירוט לגבי שיטת המסחר לרבות הסיכוני� הכרוכי� בהשקעה.   .69

 15"בקפידה יתרה עליו לקרוא את תנאי התקנו�  התקנו� פותח בהבהרה ללקוח לפיה

 16), תו� CFD. בהמש� ניתני� בתקנו� הסברי� לגבי טיב� של חוזי הפרשי� (ובעיו� רב"

 17  לתקנו�).  37&ו 28הבהרה כי מדובר במסחר בתנודות מחירי� ולא בנכס הבסיס (ס' 

  18 

 19מסחר התקנו� כולל אזהרות בנוגע למסחר במינו, וביחס לעובדה לפיה מדובר בסוג 

 20  לתקנו�).  12מסוכ� (ס' 

  21 

 22הכרו' (כ� במקור, ר.ר.) לאור המינו- בגבוה " &לתקנו� מצוי� מפורשות כי  13בסעי, 

 � 23בפעילות במסחר בחוזי הפרשי  ובפלטפורמות המסחר של החברה, ה� הרווחי  וה

 24ההפסדי  עשויי  להיות גבוהי  מאוד. אי מת� הוראת סגירה בהפסד או הגבלת 

 25הביא להפסדי  גדולי  מאוד במקרי  מסוימי  ועד למלוא סכו  שער, יכולה ל

 26  ". ההשקעה

  27 

 28מידע זה בכללותו, בצירו, הקביעה לעיל לפיה יש לראות את התובע כמי שמחויב 

 29באמור בתקנו�, שולל את טענות ההטעיה של התובע ביחס לטיב הנכסי� הנסחרי� 

 30  וביחס לסיכו� הטמו� במסחר מסוג זה.

  31 
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 1י שטענו הנתבעי�, אי� לראות את התובע כמי שהוטעה לגבי טיב הנכסי� מעבר לכ�, כפ  .70

 2הנסחרי� והסיכו� הכרו� במסחר בה�, ג� לאור מידע נוס, שעמד לרשותו בטר� 

 3ההתקשרות בהסכ� ע� החברה. כ�, בהודעת דוא"ל שנשלחה אל התובע ביו� 

 4סיכו� מהחברה כאשר הוא פתח את חשבו� המסחר, ישנה אזהרה לגבי  27.1.2016

 5על המשתמשי  לקחת בחשבו� שמסחר בפורקס ומוצרי " CFD&ההשקעה ומסחר ב

CFD  חלקי או � 6נחשב לפעילות פיננסית בסיכו� גבוה והוא עלול להסתיי  באובד

 7לתצהיר התובע). כלומר, א, א� התובע לא פתח  21" (נספח מלא של סכו  ההשקעה

 8ו�, האזהרות בדבר הסיכו� את התקנו� ולא קרא את האמור בו כאשר פתח את החשב

 9במסחר והעובדה שמדובר במסחר בפורקס נכללו בהודעה האמורה שנשלחה אל 

 10  ידי נציגי החברה. &התובע על

  11 

 12בנוס,, מחקירתו של התובע עולה כי הוא היה מודע לכ� שהמסחר באמצעות החברה 

 13במסחר ), וכי הוא מבי� את הסיכו� הכרו� 48&46עמ'  8.2.2016מתבצע במינו, (פ' 

 14  ).27ש'  36עמ'  8.2.2016" (פ' כשיש תשואה יותר גדולה יש סיכו�, כ�, ברור" –ממונ, 

  15 

 16  –מידע לפיו המסחר איננו מסחר במניות 

 17התובע טע� שבפגישתו ע� ניל הציג לו האחרו� את אפשרויות המסחר במערכת תו�   .71

 18, עולי� שהדגיש את היתרו� שבמסחר במניות. כמו כ�, טע� התובע, והדברי� א

 19מהתמלילי� שצורפו לתצהירו, כי במהל� שיחותיו ע� ניל השתמש האחרו� מספר 

 20פעמי� במונח "מניות" ולא טרח להסביר שאי� המדובר במסחר במניות אלא בחוזי� 

 21&16ש'  22א לתצהיר התובע, ע' 6עתידיי� ממונפי� של שערי המניות (ר' למשל נספח 

 22  ). 18ש'  28; עמ' 17

  23 

 24ע� זאת, אני סבורה כי מתמליל השיחה עולה שהתובע הבי� את טיבה האמיתי של   .72

 25העסקה. התובע אישר כי הוא למד מניל מונחי� רבי� אות� נדרש להכיר לצור� 

 26לרבות מונחי� הנוגעי� למינו, ההשקעה,  –ההשקעה בחשבו� המסחר בחברה 

 27הבנתו של ). 28&4 ש' 52עמ'  8.2.2018השקעות בלונג ושורט וכ� ביצוע פעולות גידור (פ' 

 28. באותה שיחה 1.2.2016מתמליל השיחה ע� ניל מיו�  התובע מונחי� כאלו ג� עולה

 29". הוא הוסי, עכשיו אני הבנתי ג  את הנושא של הלוט והפי[פ]ס" &אמר התובע לניל 

 30אני הגדלתי, הכנתי לי איזו טבלה כזאת, אתה רואה? נגיד לוט אחד, א  אני קונה "
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 1 19עמ'  – 24ש'  18א לתצהיר התובע, עמ' 6" (נספח דולר 10ו, אז כל פיפס זה נגיד ביור

 2  ).1ש' 

  3 

 4מידת גודל נוע� פלד, היא " –דעת המומחה מטע� התובע &), כמוסבר בחוותLotלוט (  .73

 5העסקה, קרי מספר יחידות המטבע הראשי בעסקת הקנייה/מכירה. לוט סטנדרטי 

 6) מתייחס Percentage in Pointפיפס" (המונח " "הוא מאה אל- יחידות מטבע.

 7הוא היחידה בה לתקנו� החברה " 30למרווח בי� שערי המטבע, וכמוסבר בסעי, 

 8נמדדי  השינויי  בשערי המטבעות [...] מאחר וג  תנועות קטנות עשויות לייצר 

 9למשקיעי  רווחי  או הפסדי  גבוהי , משתמשי  בספרה הרביעית על מנת לחשב 

 10." עצ� השימוש במונח זה מלמד כי התובע הבי� , רווחי  והפסדי שערי , מרווחי 

 11  שמדובר במסחר בהפרשי שערי� וכי המדובר במסחר ממונ,. 

  12 

 Base 13/גודל העסקה במטבע הראשי (10,000חישוב ער� כל פיפס מתבצע בצורה הבאה: 

Currency) שווי הפיפס במטבע המשני = (Quote Currency 14). מכא�, שאכ�, כדברי 

 15יורו), כל פיפס שווה  100,000&בע, בעסקה ביורו בשווי של לוט אחד (השווה ער� להתו

 16). התובע הפגי� א� כ� בשיחה הבנה באשר לטיב 100,000/10,000דולר ( 10&ער� ל

 17  העסקה והעיסוק של החברה. 

  18 

 19מעבר לכ�, הרי התובע אישר בחקירתו הנגדית כי הוא ידע שהמסחר בזירת הסוחר   .74

 20). התובע א, ציי� כי פעל ב"חשבו� 19&7ש'  30עמ'  8.2.2018ק למניות (פ' אינו נוגע ר

 21דמו" בטר� החל לסחור בחשבו� "האמיתי" בכספו שלו. כבר בחשבו� הדמו, נחש, 

 22התובע לאפשרות של מסחר בסחורות ומטבעות. הוא א, העיד כי התנסה בכ� בעצמו 

 23   ).29&14' ש 56' עמ 8.2.2018' פ(

  24 

 25העיד כי כאשר עמד בקשר ע� בבלר בתקופת המסחר השנייה, הוא זאת ועוד. התובע 

 26" (פ' מבחינתי יכול להיות ג  חללית" היה אדיש לגבי סוג הנכסי� בה� ביצע עסקאות

 27  ). בתקופה זו היתה מטרתו רק להחזיר את ההפסדי�.29&14ש'  88עמ'  8.2.2018

  28 
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 1  מידע בדבר עמלות המסחר שנגבו מהתובע

 2התובע לבי� החברה נעשה כפי שצוי� לעיל בעקבות פנייה  הקשר הראשוני בי�  .75

 3טלפונית של החברה אל התובע באמצעות חברת שיווק. נציגת המכירות שפנתה אל 

 4האינטרס של ציינה בפניו כי החברה אינה גובה עמלות, וכי " 20.1.2016התובע ביו� 

 5ל מיוחד טריידר לתת הדרכה חינ , זה סוג של חשיפה, כי ה  עובדי  במוד�איי

 6, ה  מרוויחי  רק מההשקעות. ה  לא גובי  לא win-winמאוד באר& שנקרא 

 7עמלות, לא דמי ניהול, כל שהאינטרס הוא הדדי שאתה תרוויח, כי ככה ה  

 8  ). 21&18ש'  1לתצהיר התובע, עמ'  1" (נספח מרוויחי 

  9 

 10 אכ�, נציגת המכירות מטע� החברה מסרה לתובע מידע מוטעה ביחס לעמלות. ע�

 11זאת, במהל� הזמ� בי� שיחה זו ועד להתקשרות התובע ע� החברה, הובהר לו מספר 

 12פעמי� כי החברה אכ� גובה עמלות מלקוחותיה. כ�, כבר למחרת הבהירה לידר 

 13לתובע בשיחת ההיכרות כי החברה גובה עמלות. לידר ציינה כי העמלות אות� גובה 

 14משהו, כ�, זה לא משנה במה  0.00" וכי ה� עומדות על "מינוריות מאודהחברה "

 15, עמ' ש "(אתה סוחר. מניות, סחורות, מט"ח, מדדי , יש ל' אפשרות לסחור בהכל

 16). לצד זאת הבהירה לידר כי הרווח של החברה והמודל העסקי שלה 11&1ש'  6

 17ש'  8עמ'  – 7ש'  7מתבסס על העמלות שנגבות מהלקוחות בגי� כל פעולה (ש�, עמ' 

7.(  18 

  19 

 20ניל כי בפגישתו הראשונה ע� התובע הוא הסביר לתובע אודות העמלות  בנוס,, העיד  .76

 21לתצהיר ניל). ג�  11שהוא עתיד לשל� בגי� המסחר העצמאי באמצעות החברה (ס' 

 22התובע אישר בחקירתו כי ידע שהחברה גובה עמלה בכל פע� שהוא מבצע עסקה (פ' 

 23תשובה לשאלתו מה� ) וא, כי הובהר לו על ידי ניל ב24&12ש'  32עמ'  8.2.2018

 24   ). 30&29 ש' 52עמ'  8.2.2018העמלות אות� גובה החברה ואי� ה� מחושבות (פ' 

  25 
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 1התובע הוסי, כי ניל הסביר לו איפה במערכת מצוי סכו� העמלה בו הוא מחויב. הוא 

 2בשקל או בדולר  –ציי� שלא הבי� את אופ� החישוב ובאיזה מטבע יחויב בגי� העמלה 

 3' עמ – 25 ש' 53עמ'  8.2.2018פה לראות את העמלה וגובהה (פ' אבל אישר כי ידע אי

 4. עובדה זו עולה ג� מהתמלילי� שצורפו לתצהיר התובע כשניל מציג לתובע )18' ש 54

 5). העובדה שהחברה 21&20א לתצהיר התובע, ע' 6היכ� מצויה העמלה במערכת (נספח 

 6  גובה עמלות עולה ג� מהתקנו�. 

  7 

 8לכ�, אינני מקבלת את הטענה לפיה התובע לא ידע כי הוא יחויב בעמלות, וא, לא את   .77

 9  הטענה לפיה הוא לא היה מודע לשיעור העמלות. 

  10 

 11  מידע בדבר היותה של החברה הצד הנגדי לעסקאות

 12 60התקנו� א, מתייחס מפורשות לניגוד הענייני� בי� החברה לבי� לקוחותיה. סעי,   .78

 13בשיטות המסחר של החברה, רת "ניגודי ענייני�", מפרט כי "לתקנו�, תחת הכות

 14החברה מהווה צד שני לעסקאות אות� מבצע הלקוח ומכא� קיי  ניגוד ענייני  מובנה 

 15בי� החברה ללקוחותיה. יחד ע  זאת, החברה מצהירה כי היא מבצעת עסקה הפוכה 

)back to back16ורמת ) מול צד שלישי, על כל העסקאות של הלקוחות בפלטפ 

 17  ". לכ� לא נית� לקבל את טענת התובע ג� בהקשר זה. המסחר

  18 

 19התובע לא הוכיח כי הוא התקשר בהסכ� ע� החברה בהסתמ�  –סיכומה של נקודה זו   .79

 20על מצגי שווא שהוצגו לו, משו� שהמידע לאשורו היה ידוע לו ה� מהתקנו� שעמד 

 21  עיה של התובע.לרשותו וה� ממקורות נוספי�. לכ� אני דוחה את טענת ההט

   22 

 23  15.6.2016טענות התובע לגבי הפקדת הביטחונות ביו  

 24לטענת התובע, בבלר תמר� אותו במצגי שווא ותרמית להפקיד כספי� נוספי� כבטוחה   .80

 25לפוזיציה שהוא החזיק בחוזי מטבעות, למרות שלא היה בכ� כל צור�. התובע טע� כי 

 26 59&58גיוס הסכו� הנוס, נועד בעיקרו לש� המש� מסחר ו"ניצול הזדמנויות" (ס' 

 27). עוד טוע� התובע כי בבלר לא הציג לו את לסיכומי התובע 11&10לתצהיר התובע; עמ' 

 28האפשרות לסגור את פוזיציות המסחר הפתוחות ולהפסיק את פעילות המסחר, תו� 

 29אבד� הסכו� שנותר בחשבונו. לדברי התובע, לו הוא היה מודע לאפשרות זו, הרי ככל 

 30הנראה הוא היה בוחר לסגור את החשבו� ולצמצ� את נזקיו. לטענתו, לצור� הפקדת 

 31הכספי� הנוספי�, בבלר "דח," אותו למכור ולממש את תיק ניירות הער� שניהל 
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 1בבנק והדבר גר� לו לנזק של אבד� רווחי� בשל עליית שווי תיק הנכסי� שמומשו. 

 2  . . 50,000 &התובע הערי� את שווי הנזק האמור בס� של כ

  3 

 4דעת המומחי� שהוגשו בתיק, אי� מחלוקת &מנגד, טועני� הנתבעי� כי בהתא� לחוות

 5כי בחשבו� התובע אכ� נוצרה בעיית בטחונות. עוד נטע� כי בבלר לא הטעה את התובע, 

 6שכמשקיע מנוסה היה מודע לאפשרויות העומדות בפניו במקרה של בעיית בטחונות, 

 7  כמו למשל סגירת העסקאות הפתוחות. 

  8 

 9כפי שיפורט בהמש�, אני סבורה כי התובע זכאי לפיצוי בגי� מלוא סכו� הכספי�   .81

 10שהוא השקיע בחברה עקב הפרתה את חוק הייעו(. משכ�, טענתו זו של התובע היא 

 11רלוונטית רק בהתייחס לשאלה הא� זכאי התובע לפיצוי ג� בגי� אבד� הרווחי� 

 12בנק. ואול�, מאחר שהתובע לא שנגרמו לו לטענתו עקב מימוש תיק הנכסי� שניהל ב

 13תמ� את טענתו בדבר הרווח האלטרנטיבי שהוא היה עשוי להפיק מהסכו� שהופקד 

 14על ידיו, הרי שטענתו בהקשר זה מבוססת על הערכה שאי� לה כל סימוכי�. משכ�, 

 15  התובע אינו זכאי לפיצוי בגי� טענתו בדבר אובד� רווח, שלא הוכח על ידיו. 

  16 

 17   גובה הנזק ואש  תור

 18כעולה מהאמור, התובע זכאי לפיצוי בגי� הנזקי� שנגרמו לו עקב הפרת חוק הייעו(.   .82

 19השאלה היא כיצד יש לאמוד את הנזק שנגר� לתובע עקב ההתנהלות העוולתית של 

 20החברה. מאחר וכפי שקבעתי לעיל, גרמה ההתנהלות העוולתית של החברה לנזקיו של 

 21ע בגי� כלל ההפסדי� שנגרמו לו עקב התובע, הרי שעל החברה לפצות את התוב

 22  ההשקעות שנעשו בהתא� לייעו( האסור. 

  23 

 24סכו� הנזק הכולל שנגר� מביצוע פעולות ביחס  –ביחס לתקופת המסחר הראשונה 

 25 –דולר אמריקאי  ובשקלי�  53,107על  18.4.2016למניית גוגל עומד נכו� ליו� 

 26קאות (בהתא� לדו"ח בהתא� לשערי� היצגי� במועד ביצוע העס 208,694.214

 27דעת פלד, וכ� בהתא� &לחוות 4הפעולות בחשבו� המסחר של התובע, אשר צור, כנספח 

 28דעת המומחה מטע� הנתבעי�). יוער כי לצור� חישוב הסכו� קוזזו &לחוות 11לסעי, 

 29רווחי התובע. כ� יצוי� כי הסכו� אינו לוקח בחשבו� את הנזקי� שנגרמו לתובע 

 30ביחס לנפט לאור עמדת התובע לפיה הוא מבקש פיצוי על כתוצאה מביצוע פעולות 

 31  לסיכומי�).  54הנזקי� שנגרמו לו מביצוע פעולות בקשר ע� מניית גוגל (ס' 
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  1 

 2 141,049עומד סכו� ההפסד שנגר� לתובע על של  –ביחס לתקופת המסחר השנייה 

 3דולר אמריקאי (בהתא� לדו"ח הפעולות בחשבו� המסחר של התובע, אשר צור, 

 4דעת המומחה מטע� &לחוות 17&ו 15דעת פלד, וכ� בהתא� לסעיפי� &לחוות 4ספח כנ

 5&ו 14.6.2016(לפי שער הדולר לימי�  545,875 &הנתבעי�). הסכו� בשקלי� שווה ל

16.6.2016 (  6 

  7 

 8הנתבעי� טענו כי ג� א� תתקבל טענת התובע בדבר הנזק שנגר� לו, הרי יש לייחס   .83

 9  לנזקי� שנגרמו לו לטענתו.  ג� לתובע עצמו חלק מהאחריות

   10 

 11כפי שפורט לעיל, לתובע היה ניסיו� מסוי� בפעילות בשוק ההו�, והוא ניהל בעבר 

 12ער� בבנק. התובע התקשר ע� החברה מבלי שהוטעה על &באופ� עצמאי תיק ניירות

 13ידיה באשר לעצ� ההתקשרות ולשירותי� שיינתנו לו. התובע החליט, כאמור, לפנות 

 14ממונפת, שהיו כרוכי� בה סיכו� גבוה יותר ובה בעת סיכוי לתשואה  לדר� של השקעה

 15גבוהה יותר. התובע הבי� בשלב מסוי� כי הוא מפסיד סכומי� גדולי� בביצוע 

 16העסקאות שבוצעו בהתא� לייעו( שהוא קיבל מנציגי הנתבעת. בשלב זה היה התובע 

 17נמנע התובע מסגירת  יכול כמוב� להפסיק את הפעילות ולהקטי� את נזקיו. למרות זאת

 18החשבו� ומשיכת כספו, כפי שתואר לעיל. בהמש� הוסי, התובע ובצע עסקאות 

 19בלא שהוא בירר מהי המטרה של  . 500,000&נוספות, וא, הפקיד סכו� נוס, של כ

 20  אות� כספי� או על האפשרות להביא לסגירת החשבו�. 

  21 

 22יצע פעולות ולא פעל כאשר נשאל על כ� התובע, התקשה להסביר מדוע המשי� וב  .84

 23ש'  76עמ'  – 27ש'  75עמ'  8.2.2018לסגירת חשבו� המסחר במהל� אות� חודשי� (פ' 

10 :(  24 

 25במר& אתה אומר: 'אני  7 �בשיחה הזאת מה עו"ד מור� ביקל:"

 ?� 26 אקח פסק זמ� להסתכל בצד, אני אהיה רגוע', נכו

 :� 27  נכו�. מר מוטי כה

 28והוספת בסו-: 'אני אעקוב ככה בזמני החופשי  עו"ד מור� ביקל:

 29 בלי להשתולל הפע '? 

 :� 30  נכו�. מר מוטי כה
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 1, אתה עדיי� 50,000$אז אחרי שהפסדת  עו"ד מור� ביקל:

 2החלטת שאתה תמשי', אולי קצת תרגיע תוריד את הרגל קצת 

 3 מהגז, אבל אתה עדיי� איתנו? 

 :� 4ופנו אליי  לא, לא בדיוק, אמרתי שאני לא רוצהמר מוטי כה

 5  כמה פעמי . 

 6 אוקיי, מה ההכוונה בלי להשתולל הפע ?  עו"ד מור� ביקל:

 :� 7  אני אסביר ל' בדיוק מה הכוונה. מר מוטי כה

 8 משכרת את הכס-? ביקשת למשו' את הכס-?  עו"ד מור� ביקל:

 :� 9   ".לאמר מוטי כה

  10 

 �11 משמעותיי� כלומר, במש� מספר חודשי� התובע היה מודע לכ� שהוא מפסיד סכומי  .85

 12ולמרות זאת המשי� בביצוע העסקאות. יחד ע� זאת, אי� להתעל� מכ� שהתובע, 

 13לאחר שספג הפסדי� ניכרי� בתקופת המסחר הראשונה, לא שש לשוב ולהשקיע 

 14במערכת המסחר של החברה. הוא א, הבהיר זאת לבבלר כשהאחרו� פנה אליו במטרה 

 15ופו של דבר חזר לביצוע העסקאות, לשכנע אותו לחדש את פעילותו. אכ�, התובע בס

 16א� זאת לאחר שהופעל עליו לח( משמעותי מצידו של בבלר, נציג החברה. כפי שמפורט 

 17לעיל, בבלר האי( בתובע ודרב� אותו בנחישות לשוב ולסחור כדי להחזיר את הפסדיו, 

 18  תו� הצגת מצג ברור של דחיפות לעשות כ�.  

  19 

 20ש לייחס לתובע אש� תור� בשיעור מסוי�, שישק, לאור מכלול האמור אני סבורה כי י  .86

 21את חלקו באחריות לנזקי� נושא התביעה. בהקשר זה יצוי� כי ישנ� הבדלי� מסוימי� 

 22בי� שתי תקופות המסחר. כ�, ההפסדי� בתקופת המסחר השנייה, נגרמו לאחר 

 23שהתובע כבר התנסה בזירת המסחר של החברה, וא, נגרמו לו הפסדי� בתקופת 

 24ראשונה. בשלב זה היה א� כ� התובע מודע יותר להשלכות האפשריות של המסחר ה

 25השקעה באמצעות החברה. משהבי� את הסיכוני� וההפסדי� האפשריי� במסחר 

 26מסוג זה, התובע היה יכול להפסיק את הפעילות ולא לחזור ולהשקיע בשוק ההו� 

 27ור� גבוה יותר בסיוע החברה ונציגיה. לכ�, לכאורה, היה נכו� לייחס לתובע אש� ת

 28  ביחס לתקופת המסחר השניה לעומת התקופה הראשונה. 

  29 

 30יחד ע� זאת, כעולה מהאמור לעיל, הלח( שהופעל על התובע בתקופה השנייה על ידי 

 31בבלר להמשי� ולסחור באמצעות החברה, היה הרבה יותר אינטנסיבי מאשר בתקופה 



  
  יפו �הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב המחלקה 

    

  כה� נ' גל מדיה טרייד בע"מ ואח' 64901�09�16 ת"א
  
   
  

 51מתו�  45

 1ייחס לתובע זהה בשתי הראשונה. משו� כ� אני סבורה כי גובה האש� התור� שיש ל

 2  תקופות המסחר. 

  3 

 4. בקביעת סכו� זה 25%לכ� אני קובעת כי יש לייחס לתובע אש� תור� בשיעור של   .87

 5הבאתי בחשבו� ג� את הלח( הרב שהופעל על התובע על ידי נציגי החברה להמשי� 

 6  ולבצע עסקאות, ג� כאשר התובע לא היה מעוניי� בכ�. 

  7 

 8ראשית, התובע  &בגי� עגמת הנפש שלטענת התובע נגרמה לו באשר לפיצוי המבוקש   .88

 9ככלל, כלל לא פירט את טענתו בדבר עגמת הנפש וזאת בניגוד להלכה הקובעת כי "

 10המשפט פיצויי  בגי� עגמת נפש עקב הפרת חוזה, מוטל על �קוד  שיפסוק בית

 11יבתי הטוע� לנזק זה הנטל להוכיח בראיות את עצ  הנזק הלא ממוני ואת הקשר הס

 12)). הדברי� 20.9.2007( א.אדמו� בע"מ נ' וינבלט 8910/05" (ע"א בינו לבי� הפרת החוזה

 13אמורי� אומנ� ביחס להפרת חוזה א� ה� יפי� ונכוני� ג� ביחס להפרת חובה 

 14  חקוקה.

  15 

 16לא בכל מקרה בו אירוע נזיקי או הפרת חוזה מעבר לכ�, בהתא� להלכה הפסוקה "

 17" (ע"א המשפט לפסוק פיצוי בראש זה�חובה על ביתגורמי  לנפגע ג  עגמת נפש, 

 18)). בנסיבות המקרה דנ�, היו 17.8.2010( הראל חברה לביטוח בע"מ נ' ירדני 6884/09

 19יחסי� שנועדו כדי לאפשר לתובע להרוויח. הפרת חוק הייעו(  &היחסי� בי� הצדדי� 

 20אי� מקו� הסבה לתובע נזקי� כלכליי� שעליה�, כאמור, הוא זכאי לפיצוי. לכ�, 

 21להוסי, ולפסוק לזכותו של התובע ג� פיצויי� בגי� עוגמת נפש, שכ� משהוא יזכה 

 22  לפיצוי בגי� הנזקי� הכספיי� שלו, נית� להניח כי מצבו יושב לקדמותו. 

  23 

� 24  התביעה נגד בבלר ונגד פישמ

 25הנתבעי� טענו בכתב ההגנה מטעמ� כי לתובע אי� עילת תביעה נגד בבלר, אול� ה�   .89

 26רטו או הבהירו את הטענה הזו. בסיכומי� מטעמ� לא חזרו הנתבעי� על הטענה, לא פי

 27ולכ� יש לראות� כמי שזנחו אותה. ואכ�, כפי שקבעתי לעיל, בבלר סיפק בעצמו ייעו( 

 28לתובע, וזאת חר, העובדה שלא היה לו רישיו� לעשות כ�. לכ�, ובהעדר טענה של 

 29נגד בבלר ולחייבו בגי� הנזק שנגר�  הנתבעי� בהקשר זה, יש מקו� לקבל את התביעה

 30ביחד ולחוד  &לתובע בתקופת המסחר השנייה בה בבלר היה זה שייעו( לתובע, וזאת 

 31  ע� החברה. 
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  1 

 2באשר לפישמ�, טענו הנתבעי� כי יש לסלק על הס, את התביעה האישית שהוגשה   .90

 3בעל מניות נגדו, שכ� בי� התובע לבי� פישמ� אי� יריבות. פישמ� הינו נושא משרה ו

 4בחברה. אול� התובע התקשר ע� החברה בלבד בעוד שפישמ� לא היה בקשר ע� 

 5  התובע טר� הגשת התביעה. 

  6 

 7הנתבעי� טענו כי התובע לא הוכיח קיומ� של התנאי� להרמת מס� לצור� יחוס 

 8חובות החברה לפישמ�: לא הוכח כי פישמ� פעל בכוונה להונות, כי הוא פעל שלא 

 �9 נטילת סיכו� בלתי סביר באשר ליכולת החברה לפרוע את לטובת החברה או תו

 10  חובותיה. 

  11 

 12יתרה מכ�, נטע� כי התובע לא הצביע על עילות תביעה כנגד פישמ�, ולא הוכיח מעשה 

 13או מחדל שנעשו על ידיו באופ� אישי ואשר בגינ� יש להטיל עליו אחריות נזיקית. 

 14ט אמצעי זהירות סבירי�, לרבות בתו� לב, לטובת החברה ונק –כ� נטע�  –פישמ� פעל 

 15קבלת ייעו( משפטי במטרה לוודא שהחברה פועלת בהתא� להוראות החוק. פישמ� 

 16דאג לכ� שעובדי החברה יעברו הדרכות מתאימות על מנת למנוע מת� ייעו( השקעות. 

 17מכא� שהוא פעל באופ� סביר ולא הפר את חובת הזהירות שהוא חב כנושא משרה 

 18  בחברה.

  19 

� 20  דיו

 21שנדחו טענות התובע להטעייה ונקבע כי הוא התקשר ע� החברה והשקיע בה מבלי מ  .91

 22שהוטעה,  נדחות טענות אלו ג� כלפי פישמ�. השאלה אותה יש לבחו� היא הא�, 

 23פישמ� בגי� הפרת חוק הייעו(, וזאת &כטענת התובע, יש להטיל אחריות אישית על

 24  זיקי�.בדר� של הרמת מס� או על ידי הטלת אחריות אישית בנ

  25 

 26מעמדו של פישמ� כמנכ"ל החברה, בעל מניות והדירקטור בה, אינו מטיל עליו   .92

 27כשלעצמו באופ� אוטומטי אחריות אישית בנזיקי� בגי� עוולות לה� אחראית החברה 

 28")). כלל מתתיהו) (להל�: "1997( 792&791, 769) 4, נא(מתתיהו נ' יהודית 4612/95(ע"א 

 29לחברה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה. בהתא� ידוע בדיני חברות הוא כי 

 30לחוק החברות כי הרמת מס� תיעשה רק במקרי�  6לנקודת מוצא זו, קובע סעי, 

 31  חריגי� ומוגדרי�:
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 1משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, �) בית1(א)(

 2א  מצא כי בנסיבות העני� צודק ונכו� לעשות כ�, במקרי  

 3באישיות המשפטית הנפרדת נעשה  החריגי  שבה  השימוש

 4 באחד מאלה:

 5באופ� שיש בו כדי להונות אד  או לקפח נושה   (א)

 6  של החברה;

 7באופ� הפוגע בתכלית החברה ותו' נטילת סיכו�   (ב)

 8  בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה,

 9ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, 

 10כלפי  ובשי  לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו

 11ובשי  לב ליכולת  �193ו 192החברה לפי סעיפי  

 12  החברה לפרוע את חובותיה.

 13לעני� סעי- קט� זה, יראו אד  כמודע לשימוש כאמור בפסקה   )2(

 14)(א) או (ב) ג  א  חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות 1(

 15קיו  הנסיבות, שגרמו לשימוש כאמור, א' נמנע מלברר�, למעט 

 16  בלבד. א  נהג ברשלנות

  17 

 18ג� הפסיקה הבהירה לא אחת כי הרמת מס� ההתאגדות כלפי בעלי מניות אינה דבר 

 19המשפט יורה על כ� רק במקרי� חריגי� בה� נעשה שימוש לרעה &של מה בכ�, וכי בית

 20נשאשיבי נ' רינראוי  313/08בעקרו� האישיות המשפטית הנפרדת של החברה (ע"א 

 21  )). 6.1.2011(אלגו השקיה בע"מ רוטנברג נ'  2634/09); ע"א 1.8.2010(

  22 

 23מטענות התובע עולה כי לשיטתו, לצור� הרמת מס� די כ� שפישמ� היה מודע להוראות   .93

 24חוק הייעו( ושפעילות החברה נעשתה תו� הפרת חוק הייעו(. פעילות כזו מנוגדת 

 25ואול�, . לסיכומי התובע) 32(סע'  "'תכלית החברה' לפעול באופ� חוקילטענתו ל"

 26&הטענה של התובע הייתה מובילה לתוצאה לפיה בכל מקו� בו היה מוצא בית קבלת

 27  המשפט כי חברה הפרה את הדי�, מס� ההתאגדות היה מור�.  

  28 

 29אכ�, כפי שנקבע לעיל, החברה הפרה את חוק הייעו( ובמספר הזדמנויות שונות קיבל 

 30של פישמ� עולה  ידי נציגי� שוני� של החברה. כמו כ�, מחקירתו&התובע ייעו( אסור על

 31 4.3.2018כי הוא היה מודע לאיסור המוטל על החברה ועובדיה לתת ייעו( השקעות (פ' 
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 1א,  –). יחד ע� זאת, מת� הייעו( האסור על ידי החברה 3ש'  309עמ'  – 22ש'  308עמ' 

 2א� הוא נעשה באופ� שיטתי, אינו מוביל באופ� ישיר למסקנה שיש להרי� מס� כלפי 

 3כזו מנוגדת לגישה הזהירה של הדי� והפסיקה בדבר הרמת מס� פישמ�. תוצאה ש

 4  ולקביעה כי יש לנקוט בצעד זה במקרי� חריגי�.

  5 

 6לצור� הרמת מס�, היה על התובע להוכיח שפישמ� עשה באופ� מודע שימוש באישיות   .94

 7)(א) 1(א)(6המשפטית הנפרדת של החברה באופ� שיש בו להונות או לקפח אד� (סעי, 

 8ות), או שהשימוש באישיות המשפטית הנפרדת של החברה נעשה תו� לחוק החבר

 9)(ב) לחוק 1(א)(6פגיעה בתכלית החברה או ביכולתה לפרוע את חובותיה (סעי, 

 10  החברות). התובע לא עמד בנטל זה. 

  11 

 12עובדי� והיו בה  180&מחומר הראיות עולה כי בחברה הועסקו בתקופה הרלוונטית כ

 13לקה משפטית שהייתה אחראית על יישו� הרגולציה מחלקות שונות, ביניה� מח 8

 14בחברה, ומחלקת הדרכות שהעבירה בי� היתר הדרכות רגולציה לעובדי החברה 

 15לתצהירו של פישמ�). מבנה זה מעיד על כ� כי בניגוד לנטע� על ידי  10(כמתואר בסעי, 

 16 התובע, החברה לא נועדה להוות א� ורק כסות עבור פישמ�. כמו כ�, פישמ� טע�

 17בתצהירו (והדברי� לא נסתרו במסגרת חקירתו הנגדית) כי דאג שלעובדי החברה 

 18לתצהיר פישמ�), וכי הוא נקט באמצעי�  10.8יינתנו הדרכות רגולציה מתאימות (סעי, 

 19לרבות קבלת ייעו( משפטי, כדי לוודא שהחברה פועלת בהתא� להוראות הדי� (סעי, 

 20לא הופרכה במסגרת חקירתו הנגדית, אשר כאמור  –לתצהיר פישמ�). טענה זו  15

 21מעידה על כ� כי החברה לא נועדה להוות כסות לפעילות בלתי חוקית תו� ניצול 

 22אישיותה הנפרדת של החברה, וכי לא מתקיי� היסוד הנפשי הנדרש לצור� הרמת 

 23מס�. מכל מקו�, הנטל להוכיח כי פישמ� פעל באופ� זה מוטל על התובע, ולאור מכלול 

 24  אני סבורה כי הוא לא הרי� אותו.  האמור לעיל

  25 

 26  פישמ� אחריות אישית מכוח דיני הנזיקי�? &הא� יש להטיל על  .95

 27בהתא� לפסיקה, אורג� יישא באחריות אישית מכוח דיני הנזיקי�, רק בגי� פעולותיו 

 28שלו. לכ�, אי� לחייב את פישמ� בגי� הייעו( האסור כשלעצמו, שבו לא הייתה לו 

 29 61, פס' מרכז העיר אשדוד ק.א בע"מ נ' שמעו� 3807/12מעורבות ישירה (ע"א 

 30היא הא� הוכיח התובע כי פישמ�  )). השאלה אותה יש לבחו� א� כ�,22.1.2015(

 31התרשל וכשל בפיקוח על החברה ועובדיה. לצור� כ�, יש לבחו� הא� מתקיימי� 
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 1חברת פסל בע"מ נ' חברת  2273/02בפישמ� עצמו יסודות עוולת הרשלנות (ע"א 

 2  )).. 2003( 36) 2, פ"ד נח(העובדי  השיתופית הכללית בא"י בע"מ

  3 

 4לנות הוא קיומה של חובת זהירות. סוגיית חובת אחד מיסודותיה של עוולת הרש  .96

 5הזהירות של אורג� בחברה נדונה רבות בפסיקה. ההלכה שנקבעה בהקשר זה היא כי 

 6חובת הזהירות אינה צומחת מעצ� כהונתו של האורג� ככזה, וכי לצור� גיבושה של 

 7חובת זהירות, יש להצביע על מערכת יחסי� החורגת מגדר פעילותו הרגילה של 

 8  ורג�:הא

 9חובת זהירות אישית של נושא המשרה אינה צומחת מעצ  "

 10הכהונה בתפקיד. לכ�, לא נית� לעג� את חובת הזהירות של 

 11דירקטור בתאגיד כלפי צדדי  שלישיי  על חובת  הכללית של 

 12דירקטורי  לפקח על פעולות התאגיד, ונדרשי  נתוני  נוספי  

 13  המגבשי  את חובת הזהירות האישית שלו [...]

 14לצור' גיבושה של חובת זהירות אישית עצמאית של המנהל, 

 15נדרש לבסס מערכת נתוני  החורגת מגדר פעילותו הרגילה 

 16והשיגרתית של נושא משרה בחברה. בלי למצות, עשויה להיות 

 17בעניי� זה משמעות לנתוני , כמו מומחיות אישית של המנהל 

 18 בעניי� נושא ההתקשרות, שעליה סמ' הצד האחר להתקשרות

 19[...]; חובות מקצועיות של המנהל, המבוססות על מיומנות 

 20די� או כמתכנ� [...]; או �למשל, כרופא, כעור' �מקצועית שלו 

 21קיומ  של יחסי  מיוחדי  בי� המנהל לבי� הצד השלישי, אשר 

 22הביאו לכ' שהצד השלישי נת� במנהל המסוי  את אמונו ואת 

 23ת כלפי הצד ביטחונו כי המנהל, באופ� אישי, לוקח אחריו

 24 ).מתתיהו (עני� השלישי"

   25 

 26לסיכומי  33(א) לחוק החברות (בסע' 252התובע הפנה בהקשר זה להוראת סעי,   .97

 27התובע). בהפנייה זו אי� די. ראשית, הסעי, קובע קיומה של חובת זהירות של נושא 

 28. יתרה מכ�, התובע לא טע� ולא הוכיח לקיומה של מערכת יחסי� כלפי החברהמשרה 

 29וחדת בי� פישמ� לבינו, המצדיקה מסקנה אודות קיומה של חובת זהירות של פישמ� מי

 30  כלפיו. 

  31 
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 1משכ�, לא הוכח קיומה של חובת הזהירות של פישמ� כלפי התובע ודי בכ� בכדי לדחות   .98

 2את הטענה לפיה פישמ� התרשל כלפיו. מעבר לנדרש אציי� כי התובע א, לא עמד בנטל 

 3 –[פישמ� אי� זה סביר ששלות. טענתו בהקשר זה היתה ש"ולא הוכיח את יסוד ההתר

 4". ואול�, התובע אינו לא ידע מה נעשה בחברה ולא כיוו� את פעולתה בהקשר זה ר.ר]

 5יכול לבסס את תביעתו רק על הנחות בעלמא, ועל מנת לחייב את פישמ� באופ� אישי 

 6  היה עליו להביא ראיות ממשיות התומכות בטענתו.

  7 

 8  סו- דבר

 9  .3אור כל האמור לעיל, אני מקבלת בחלקה את התביעה כנגד החברה והנתבע ל  .99

 10בתקופה זו לא ייע( בבלר לתובע, ולכ� החברה  –בהתייחס לתקופת המסחר הראשונה 

 11תפצה את התובע בגי� הפסדיו. ההפסד בשקלי� בגי� העסקאות ביחס למניית גוגל 

 12לנכות את אשמו התור� של  לעיל). מהסכו� הזה יש 82(ר' ס'  . 208,694עומד על 

 13. אני מחייבת . 156,521מהסכו� האמור, קרי לסכו� של  75% &התובע. התובע זכאי ל

 14  את החברה לשל� לתובע את הסכו� הזה.   

  15 

 16בתקופה זו ייע( בבלר לתובע ולכ� הוא יחויב   &בהתייחס לתקופת המסחר השנייה 

 17ו את התובע יחד ולחוד בסכו� בפיצוי התובע יחד ולחוד ע� החברה. בבלר והחברה יפצ

 18בהתא� לפירוט  –מנזקיו של התובע בתקופה זו  75%(סכו� המהווה  . 409,407של 

 19  לעיל).  82בס' 

  20 

 21כל הסכומי� יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדי� מיו� הגשת התביעה ועד ליו� 

 22  התשלו� בפועל.

  23 

 24  נדחית. 2התביעה כנגד הנתבע 

  25 

 26. בבלר יישא יחד ולחוד ע� . 50,000החברה תישא בהוצאות התובע בס� כולל של 

 27בס�  2מהסכו� האמור. התובע יישא בהוצאות הנתבע  . 30,000החברה בסכו� של 

 28  . . 20,000כולל של 

  29 

  30 

  31 
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 3  , בהעדר הצדדי�.2018יולי  31, י"ט אב תשע"חנית� היו�,  

                   4 

 5 
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