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ל' בתשרי ,תשע"ו
 13באוקטובר2015 ,
לכבוד
עו"ד אורנה נחום ,היועצת המשפטית ליחידה לפיקוח על בעלי רישיון
רשות ניירות ערך
ירושלים

בדוא"ל

אורנה שלום רב,

הנדון :פניה מקדמית  -שאלה בדבר סיווגו של בעל רישיון שהתלה את רשיונו כ"לקוח כשיר"
בשם מרשתנו ,אלטשולר שחם בע"מ ,הרינו מתכבדים לפנות אלייך בנושא שבנדון ,כדלקמן:
 .1מרשתנו הנה חברת ניהול תיקים גדולה בעלת רישיון ניהול תיקים המספקת ללקוחותיה שירותי ניהול תיקי
השקעות וחלות עליה חובות מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה) 1995-להלן" :חוק הייעוץ"(.
 .2נבקש לקבל את עמדת רשות ניירות ערך בשאלה האם בעל רישיון כהגדרתו בסעיף  1לחוק הייעוץ )להלן:
"בעל רישיון"( ,אשר התלה את רישיונו ,ייחשב כלקוח כשיר בהתאם להגדרת "לקוח כשיר" בסעיף  1לחוק
הייעוץ )להלן" "לקוח כשיר"(.

פירון  -פניה מקדמית בנושא שאלה בדבר לקוח כשיר
מגדל אדגר  ,360השלושה  ,2תל -אביב , 6706054 ,ת.ד 6109302 , 9445 .טל' 03-7540814 :פקסmichalw@firon.co.il 077-2205814 :
סניף הנגב :בניין לב הסיטי )כניסה  ,(Bהתקווה  ,2באר שבע  8489310טל' 08-6235555 :פקס08-6235556 :
סניף חיפה :העצמאות  ,104חיפה  3341103טל' 04-8554454 :פקס04-8554456 :
סניפים :רומניה ,בולגריה וסרביה ,חברים ברשת עורכי הדין הבינלאומית www.firon.co.il ,Interlaw

-2 .3תכליתו של חוק הייעוץ ,הינה בין השאר להסדיר את מערכת היחסים בין יועצי השקעות ומנהלי התיקים
לבין לקוחותיהם ,לרבות דרכי פעולה בתחום העיסוק ,חובת נאמנות ,חובת זהירות ומניעת ניגוד עניינים
ובאופן זה הוא מקנה הגנה ללקוחות בפני הסיכונים הכרוכים בביצוע השקעות.

1

 .4ניתן לראות כי המחוקק ער לעובדה ,שישנו ציבור מסוים של לקוחות ,אשר צורך את שירותיהם של מנהלי
ההשקעות ,אולם אינו זקוק להגנה נרחבת בדומה לזו הניתנת ליתר הציבור והדבר בא לידי ביטוי בהוראות
החלות על בעלי רשיון .
 .5כך ,בעוד סעיף  2לחוק הייעוץ קובע את הכלל כי מתן שירותי ניהול תיקי השקעות מצריך רישיון ,סעיף )3א(
לחוק הייעוץ קובע את הסייג ומפרט רשימה של עיסוקים שאינם דורשים רישיון ,ביניהם ס"ק ) (11הקובע כי
ייעוץ השקעות ,שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות ,ללקוח כשיר אינו מצריך רישיון.
 .6לקוח כשיר מוגדר בסעיף  1לחוק הייעוץ כדלקמן :

"לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים היה מנוי בתוספת הראשונה והתקיימו בו התנאים המנויים בה"
 .7יתרה מכך ,גם מקום בו נדרש רשיון אך השירות ניתן ללקוח כשיר ,נקבעו בחוק פטורים לבעלי הרשיון .ראו
הוראות סעיף )3ג( לחוק הייעוץ-

"בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ,או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר בידי בעל רשיון ,לא יחולו הוראות
סעיפים  24 ,18 ,16 ,14 ,13 ,12ו ,25-לפי העניין; שר האוצר ,בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים ,כולן או חלקן ,הניתנים לגבי כלל
הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם".
 .8הדברים גם מקבלים ביטוי בדברי ההסבר לחקיקה .כך ,במסגרת הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )תיקון מס'  ,(11התשס"ח ,2008-מצוין כי הלקוחות
המנויים בתוספת הראשונה הינם "לקוחות המיומנים בשוק ההון או שבאפשרותם לרכוש מיומנות כאמור,
ולפיכך אינם זקוקים להגנת החוק המגולמת בחובת הרישוי המוטלת על נותן השירות".
 .9בין אותם לקוחות המנויים בתוספת הראשונה לחוק הייעוץ ואשר חוסים תחת הגדרת "לקוח כשיר" ,נמנה
ציבור בעלי הרישיון לניהול תיקי השקעות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ.
 .10לבעלי רשיון ניתנת אפשרות לבצע התליה של רישיונם בכל מועד מרגע קבלתו .להבנתנו ,אין הצדקה להבחין
בין "בעל רישיון" אשר הינו בעל רישיון בתוקף לבין "בעל רשיון" שהתלה את רשיונו .בשני המצבים ניתן
לראות בו כ"בעל רישיון" בהתאם לסעיף  3לתוספת הראשונה ,אשר ניתן לייחס לו ידע ומומחיות בשוק ההון
זאת בניגוד ללקוח אחר שאין בידיו את הידע והמומחיות ועל כן הוא נדרש להגנות שמקנה לו חוק הייעוץ.
 .11הדברים עולים בקנה אחד עם האמירה כפי שהובאה מדברי ההסבר לחקיקה שכן ,ניתן לראות בבעלי רישיון
לכל הפחות כבעלי אפשרות לרכוש ידע וכי ההכשרה אותה הם מקבלים בדרכם להוצאת הרשיון מקנה להם
את הידע הנדרש ומייתרת את הצורך בהגנה עליהם במסגרת החובות החלות על בעלי רשיון.

 1הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התנשנ"ה1994-
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-3 .12בעל רישיון ,בין אם התלה את רישיונו ובין אם לאו ,הינו בעל רקע דומה בשל העובדה כי לכל הפחות ,רכש
ידע במהלך הוצאת רישיונו אף אם חלקם בחרו מסיבות השמורות עימם שלא לעסוק במקצוע שמקנה להם
הרישיון וכי אולי אף שלא יחולו עליהם אותם הגבלות שחלות על בעלי הרישיון האמור ולכן התלו את
רישיונם.
 .13ראוי להדגיש ,כי אילו המחוקק היה בוחר להבחין בין השניים ,יכול היה להשתמש בביטוי" :בעל רישיון
פעיל" או "בעל רשיון בתוקף" או כל ביטוי דומה .אך לא כך הוא הדבר והתנאי המופיע בסעיף  5לתוספת
הראשונה הינו "בעל רישיון" בלבד.
 .14נחזק ונדגיש – החוק נועד להגן על לקוחות הזקוקים להגנת החוק .אם הלקוח הוא בעל רשיון ,מי שרכש את
הידע המתאים והוא מצהיר על כך שאינו נדרש להגנה של החוק ,אין הצדקה למנוע זאת.
 .15לאור כל האמור לעיל ,אנו סבורים כי הביטוי "בעל רישיון" אשר בתוספת הראשונה כולל בתוכו גם את אותם
בעלי רישיון אשר התלו את רישיונם והם נכללים תחת הגדרת "לקוח כשיר" לעניין הוראות חוץ הייעוץ.
לסיכום
 .16הפניה המקדמית הובאה לעיל בהרחבה.
 .17נודה לקבלת עמדתה של הרשות בסוגיה אשר הוצגה לעיל.
 .18מרשתנו מתחייבת להודיע מראש לרשות על אימוץ עמדה השונה מזו שתבוא לידי ביטוי בתשובת הרשות
שתינתן לפניה זו.
 .19הח"מ עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה נדרשת.

בכבוד רב,
עודד אופק ,עו"ד

מיכל וייס  -נבון ,עו"ד
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