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  דין-פסק

בה הוא מבקש לבטל את החלטת , ) העותר–להלן (בפני עתירה שהגיש אילן דורון   .1

להתלות את רשיונו עד )  הועדה או הרשות–להלן (הוועדה מטעם הרשות לניירות ערך 

אביב ולהחזיר לו -מתנהלים נגדו בבית משפט השלום בתלתום ההליכים המשפטיים ה

  . את רשיון העיסוק בייעוץ ובניהול השקעות

   

  וזה קיצור הרקע העובדתי הנדרש לענייננו  

 ועבד בחברת 2001 החל מאוגוסט 4847' בעל רשיון מס, העותר מנהל תיקי השקעות  .2

  . מזה כשנתיים" רמקו"ההשקעות 

   

1



פ "ת(אביב - תב אישום נגד העותר בבית משפט השלום בתל הוגש כ3.3.05ביום   .3

כתב האישום מייחס לעותר שתי עבירות של סיוע לקבלת דבר במרמה ). 2258/05

  ).  לחוק25יחד עם עם סעיף , 1977- ז"תשל,  לחוק העונשין415עבירה לפי סעיף (

   

ת לטביה בעת שהעותר כיהן כמנחה אקדמי בשלוחת אוניברסיט, על פי כתב האישום  .4

עבודות גמר מוכנות על , להם שימש כמנחה, הוא מסר לחמישה סטודנטים, בישראל

על פי . במסגרת מילוי חובותיהם האקדמיות, מנת שהם יגישו אותן כעבודות שלהם

נתן עליהן ציון ובחלק מהמקרים , כביכול את העבודות" בדק"המבקש , כתב האישום

ר העותר עבודה לתלמיד והשתתף בדיון בו במקרה אחד מס. אף קיבל כספים עבור כך

מבלי שהעותר חשף בפני המרצים את העובדה שהוא זה , הגן התלמיד על עבודתו

  ). לעתירה' נספח ב, כתב האישום(שהכין את העבודה ולא התלמיד 

   

על פי חובת הדיווח ,  דיווח העותר לרשות על הגשת כתב האישום נגדו7.4.05ביום   .5

לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי ) ג(27יף המוטלת עליו בסע

  ). חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות–להלן  (1995- ה"השקעות התשנ

   

,  הודיעה הרשות לעותר כי היא שוקלת להתלות את רשיונו לניהול תיקים19.4.05ביום   .6

עומדת לו זכות הרשות הודיעה לעותר כי . עד תום ההליכים הפליליים המתנהלים נגדו

  ).  לעתירה4/ג-1/נספחים ג( נערך לעותר שימוע בעניין זה 15.5.05השימוע וביום 

   

 9.8.05 הומצאה לעותר החלטת הועדה בדבר התליית רשיונו החל מיום 11.8.05ביום   .7

  : בסיכום ההחלטה קבעה הועדה. ועד תום ההליכים בעניינו

עבירה שיש עמה "לה מכל האמור לעיל עולה כי כתב האישום מג"  
יצוין כי בינתיים תוקן החוק . לגבי בעל רשיון ניהול תיקים" קלון

עבירה אחרת אשר "נאמר " עבירה אחרת שיש עמה קלון"ובמקום 
" חומרתה ונסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רשיון, מפאת מהותה

תיקון (חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (



אנו סבורים שכתב ]. 504'  עמ2006ח "ס [2005-ה"התשס, )8' מס
על פי עובדות . האישום מגלה עבירה שעומדת גם בקריטריונים אלה

כתב האישום מדובר במרמה חמורה מצד אדם שהמערכת בה הועסק 
הערכת הפקידה בידיו תפקיד מהותי בתיתה בו אימון לגבי 

נושא משמעות תואר אקדמי . סטודנטים לשם לקבלת תואר אקדמי
גם כלפי צדדים שלישיים העשויים להסתמך עליו ולכן מרמה מצד 
אדם המופקד על הערכה הניתנת לאדם במסגרת לימודיו לתואר 

 קו ישר .אקדמי נושאת פגיעה ממשית בציבור ובאינטרס הציבורי
מחבר בין הפרת אמון בענין זה לבין האמון הנדרש ממנהל תיקים 

א מואשם כדי להשליך ישירות לענין ועל כן יש בעבירה בה הו
  . יכולתו להחזיק ברשיונו לפי החוק

ד אפשטיין התמקד בניסיון להוכיח "יצויין כי מרבית טיעונו של עו  
אותם טיעונים התמקדו בשאלת . לוועדה את חפותו של מר דורון

שאלות אלה של סיכויי ההרשעה מקומן , ואולם. סיכויי ההרשעה
ענין הגשת כתב האישום ומאחר שזו כבר בפני הרשות המוסמכת ל

היא ההחלטה על הגשת , בחנה את כל האמור וקיבלה בענין החלטה
הרי שבבואה לדון בשאלת התליית הרשיון עקב הגשת , כתב אישום

על הרשות " כערכאת ערעור"כתב אישום אין הרשות פועלת 
  . המוסמכת אלא דנה על יסוד כתב האישום כפי שהוא

, ובהתחשב באינטרס הציבורי עליו מופקדת הרשות, רלאור כל האמו  
החליטה הועדה על , בשמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים

 ועד 2005 בספטמבר 10התליית רשיונו של מר דורון החל מיום 
  ). לעתירה' נספח א( "לסיום ההליכים נגדו

   

  . על החלטה זו הוגשה העתירה שבפני  

   

  תמצית טיעוני העותר  

פיטוריו , הפסקת עבודתו בתחום עיסוקוותר טוען כי משמעות התליית הרשיון הינה הע  .8

הכל בטרם הוכחה אשמתו בבית , וכן פגיעה אנושה במוניטין שצבר, ממקום עבודתו

הרשות הסתמכה בהחלטתה רק על הגשת כתב האישום נגדו ובכך ,  לטענתו.המשפט

הרשות לא בחנה אם יש , ענתולט. התפרקה מחובת שיקול הדעת המינהלי המסור לה

העותר טוען כי . למרות שמחובתה היה לעשות כן, ראיות נגדו ומהם סיכויי ההרשעה

על פי שיקול , היה על הוועדה לבחון את חומר הראיות וללמוד אותו לעומקו ולקבוע

  .אם קיימות ראיות לכאורה אם לאו, דעתה

הפעלת סמכויותיה אלא החליטה הרשות לא בחנה כל אפשרות מידתית יותר ל, לטענתו  

העותר טוען כי המעשים המתוארים בכתב האישום אינם . ליטול מידיו את רשיונו



כתב , לטענתו. החוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות" ליבת"עבירות המהוות את 

האישום מייחס לו מעשים שאינם קשורים לתחום העיסוק של בעל הרשיון ולפיכך 

לאור חזקת , אינה מידתית, ומר במקרה שהעותר טרם הורשעקל וח, התליית הרשיון

העותר טוען כי אין בחומר הראיות כדי להצביע על סיכון . החפות ועקרון המידתיות

העותר טוען עוד כי הוועדה שגתה בכך . דהיינו חזרה על מעשים דומים בעתיד, מצידו

ליטה להתלות ולמעשה הח" התלייה"לבין שלב ה" ההרשעה"שלא הבחינה בין שלב 

  . את הרשיון כאילו העותר הורשע בעבירה שיש עימה קלון

, העותר טוען כי הועדה סרבה לבחון ולאבחן כי כתב האישום אמנם מבוסס על מסקנות  

אולם רחוק מלהיות מבוסס על עובדות החלטיות , לא מופרכות ולא בלתי הגיוניות

כאשר העובדות , ות נסיבתיותועיקר אדניו בהסקת מסקנ, המצביעות על הרשעה ברורה

  . מאפשרות פרשנויות רבות לאירועים הנטענים

בעתירה טען העותר כי שגתה הוועדה בכך שנתנה את החלטתה לאחר שהחוק שונה   

  . מבלי שנתנה לעותר זכות שימוע נוספת

   

  תמצית טיעוני הרשות  

ת מבחינת הרשות טענה כי לכתב האישום שהוגש נגד העותר יש משמעויות חמורו  .9

מעל לכאורה , במסגרת עבודתו, לטענתה. כשירות העותר לנהל כספים של אחרים

נטל כספים שלא כדין ושיתף פעולה בהצגת מצגים כוזבים , העותר באמון שניתן בו

  .עבורה היה אמור לבצע את עבודתו, בפני אוניברסיטת לטביה

ן החוק שבא להסיר כל הרשות טענה כי הן על פי נוסח החוק הקודם והן לאור תיקו  

הרשות אינה נדרשת לבחון את חומר הראיות בתיק אלא מוסמכת היא להתבסס , ספק

על כתב האישום כראיה מינהלית לעניין האישומים נגד העותר המפורטים בכתב 

  . האישום

המוסמכות להורות על הגשת , הרשות טוענת כי אין היא מחליפה את הרשויות האחרות  

ן היא נדרשת להכנס לנבכי הראיות ורשאית לסמוך על עצם ההחלטה ואי, כתב האישום



עליה לשקול האם העובדות המפורטות בכתב האישום , לטענתה. להגיש כתב אישום

 להמשיך -  הנאשם בפלילים -מצדיקות את הפעלת סמכותה למנוע מבעל הרשיון 

  . כאילו לא ארע דבר, ולפעול בחשבונות לקוחותיו

וכח מהות העבירות והשפעתן הישירה על תפקודו של העותר הרשות טוענת כי נ  

אין כל משמעות לעובדה שהעבירות הלכאוריות בוצעו על ידי העותר עוד , בעיסוקו

הרשות טוענת כי בין על פי מבחן הקלון ובין על פי . בטרם החל לעסוק בניהול תיקים

ת את הרשיון היא אין מנוס מהמסקנה כי ההחלטה להתלו, המבחן שנקבע בתיקון לחוק

  . החלטה מידתית וראויה

   

  המסגרת הנורמטיבית  

 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות קובע את העילות לביטולו של הרשיון 10סעיף   .10

  : אשר עד לתיקון החוק קבע) ג(ק "לענייננו רלבנטית העילה הקבועה בס. או להתלייתו

ל להיות מורשע הוגש נגד בעל רשיון כתב אישום לפיו הוא עלו"  
לאחר שנתנה לבעל הרשיון הזדמנות , רשאית הרשות... בעבירה

  ". להתלות את רשיונו עד לסיום ההליכים, להביא טענותיו בפניה
   
 באו "לפיו הוא עלול להיות מורשע בעבירה": לאחרונה תוקן הסעיף ובמקום המילים  

  ". בשל העבירה": המילים

   :בהצעת החוק הוסברה מטרת התיקון  

, לתקן את הסעיף האמור ולהבהיר,  להצעת החוק8מוצע בסעיף "  
כי סמכותה של הרשות להתלות רשיון נוצרת מעצם , למען הסר ספק

ואין היא נדרשת , הגשת כתב אישום בשל עבירה כהגדרתה המוצעת
הצעת חוק הסדרת (" לבחון את הסיכויים להרשעה באותה עבירה

, )8' תיקון מס( יקי השקעותהעיסוק בייעוץ והשקעות ובניהול ת
   ).534' עמ, ה" תשס156ח "ה, 2005- ה"התשס

   

הסעיף שקדם לתיקון קבע כי הרשות .  לחוק1בסעיף " עבירה"בנוסף תוקנה גם הגדרת   

רשאית להתלות רשיון של מי שהוגש נגדו כתב אישום בגין אחת מהעבירות המנויות 

-במקום זה נקבע בתיקון לחוק  . "עבירה אחרת שיש בה קלון"בסעיף או הורשע ב



או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל , חומרתה, עבירה אחרת אשר מפאת מהותה"

  . "רשיון

   

יצויין כי לאחרונה שוב תוקן החוק והורחבו עוד העילות אשר בגינן מוסמכת הרשות   

יות חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוז(לסרב להעניק רשיון או להורות על ביטולו 

, 2023ח "ס, 2005-ה"התשס, )תיקוני חקיקה(וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

  ). 2005אוגוסט 

   

מטרתו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות הינה להסדיר את תחום העיסוק ובין   .11

לא היה , השאר לקבוע את חובת הרישוי של מי שעוסק בתחום זה שעד לחקיקת החוק

המטרה המרכזית של החוק הינה להגן על הלקוחות אשר נותנים בידי . עליו כל פיקוח

לב ליבו של החוק והקו המרכזי העובר . היועץ יפוי כח לפעול ברכושם ולייעץ להם

אמינותו ומהימנותו של מי , הינו ההקפדה המירבית על יושרו, כחוט השני בהוראותיו

  . שניתן בידו רשיון לעסוק ולנהל כספים של אחרים

    

תכלית החוק נועדה להביא לידי כך שהשירות של ניהול תיקי השקעות יינתן על ידי מי   .12

  . שנמצא כשיר לכך הן במישור המקצועי והן במישור היושרה האישית

רשות ניירות ערך היא הרשות שהופקדה על שמירת האינטרס הציבורי בכלל ועל 

ות ליועצי השקעות אינטרס הלקוחות בפרט והחוק הסמיך אותה להעניק רשיונ

העומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובמקרים המתאימים להתלות את הרשיון או אף 

  . לבטלו

   

  מן הכלל אל הפרט  

כתב האישום מייחס לעותר אישום בעבירה של סיוע לקבלת דבר במרמה וכן אישום   .13

 כי לאישומים, צודקת הרשות בעמדתה. בעבירה של סיוע קבלת דבר במרמה עבור אחר

יש משמעויות בעלות משקל לשאלת כשירותו של העותר לנהל , חמורים מעין אלה



מדובר , על פי הנסיבות העובדתיות המתוארות בכתב האישום. כספים של אחרים

במרמה בעלת חומרה מיוחדת שכן העותר מעל באמון של המערכת בה הועסק והציג 

 רגיש שלמרכיב האמון בו כאשר המערכת הפקידה בידיו תפקיד, בפניה מצגים כוזבים

  . קיימת משמעות מרכזית

    

הרשות בחנה אם בנסיבות המקרה המתוארות בכתב האישום מדובר בעבירה שיש   .14

הפסיקה התוותה את השיקולים שיש . על פי נוסח החוק שקדם לתיקון" קלון"עימה 

 סוג - להביאם בחשבון בבחינת השאלה אם מדובר בעבירה שיש עמה קלון ובהם 

עבירה במילוי התפקיד או שלא במילוי , מהות המישרה, הקשר העבירה, עבירהה

ראש , טלאל ראבי' נווגיה עודה  251/88צ "בבג. התפקיד ונסיבות ביצוע העבירה

  : הנשיא ברק בעניין זה' קבע כב, וליה'לג'המועצה המקומית ג

, ות ביצועה מעידותאשר נסיב, עבירה שיש עמה קלון הינה עבירה"  
על מהותו של פגם זה יש לעמוד . כי בעבריין נפל פגם מוסרי חמור

אשר במסגרתה מופיעה ההוראה בדבר , פי תכליתה של החקיקה-על
  ). 839, 837) 4(ד מב"פ(" עבירה שיש עמה קלון

   
   

 בחינת נסיבות ביצוע מעשי העבירה של סיוע לקבלת דבר במרמה המיוחסים, בענייננו  .15

 אין ספק כי בסיוע שהעניק .מעידים בבירור כי מדובר בעבירה שיש עימה קלון, לעותר

בדרך לא דרך של זיוף הציונים הסופיים ועבודות הגמר שהוגשו על , העותר לתלמידיו

כמו גם יצירת מצג שווא כלפי סגל המרצים במוסד , ידם לשם קבלת התואר האקדמי

פגם מעידה לכאורה על ,  של אחד התלמידיםעל עבודתו" הגנה"האקדמי ובכלל זה ה

 שנפל בהתנהגות העותר ועל הפרה בוטה של האמון שניתן בו על ידי מוסרי חמור

  .המוסד האקדמי שהעסיקו

יש לקבל בעניין זה את עמדת הרשות שהדגישה את המשמעות המיוחדת שיש לתואר   

דעים כי הושג אקדמי גם כלפי צדדים שלישיים העשויים להסתמך עליו ואינם יו

   ":במרמה"



תואר אקדמי נושא משמעות גם כלפי צדדים שלישיים העשויים "  
להסתמך עליו ולכן מרמה מצד אדם המופקד על הערכה הניתנת 
לאדם במסגרת לימודיו לתואר אקדמי נושאת פגיעה ממשית בציבור 

 קו ישר מחבר בין הפרת אמון בענין זה לבין .ובאינטרס הציבורי
ש ממנהל תיקים ועל כן יש בעבירה בה הוא מואשם כדי האמון הנדר

' נספח א(" להשליך ישירות לענין יכולתו להחזיק ברשיונו לפי החוק
  ). לעתירה

   

מעלה כי התקיים בו גם , על בסיס התיקון לחוק, בחינת המעשים המיוחסים לעותר  .16

ראוי להיות חומרתה או נסיבותיה אין אדם , עבירה אשר מפאת מהותה": המבחן של

  ."בעל רשיון

הבחינה הנדרשת , אדרבה. הנוסחה שנקבעה בתיקון לחוק אין בה כדי להקל עם העותר  

מהותה ונסיבותיה ואם קיים קשר בין מעשי העבירה , מתייחסת לחומרת העבירה

  . לעיסוק המיוחד של ייעוץ השקעות וניהול תיקי לקוחות

להסדיר את העיסוק בניהול תיקים " בבחינת תכלית החקיקה עולה כי המחוקק ביקש  

החובות העיקריות המוטלות על בעלי ). 92' עמ, ה" תשנ2320ח "ה" (ובייעוץ השקעות

ממנה , הרשיון העוסקים בתחום ההשקעות הן חובת הנאמנות ללקוח וחובת הזהירות

הגנה על נגזרות חובות משנה נוספות שרובן נועדו לשרת את המטרה המרכזית של 

 אין ספק כי מטרה זו ניתן להשיג באמצעות הקפדה מירבית על .  המשקיעים-הלקוחות 

  : מהימנותו וכשירותו של בעל הרשיון

שהשירות של ניהול תיקי השקעות יהיה , מטרת החוק להבטיח"  
תכליתו של החוק להביא לידי כך . מהימן ומכוון להיטיב עם הלקוח

ורם כשיר ובעל ידי ג-שהשירות של ניהול תיקי השקעות יינתן על
, בין היתר, החקיקה נועדה להגן גם. השכלה ורמה מקצועית נאותה

השמים מבטחם במנהלי " לא מתוחכמים"על ציבור של משקיעים 
ההגנה על האינטרס של המשקיעים נועדה אף להגביר את . תיקים

אשר גודלו וחוסנו הינם אינטרס כלכלי של , השתתפותם בשוק ההון
' נ' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח 1715/97צ "בג(" המדינה

  ).390, 367) 4(א"ד נ"פ, 'שר האוצר ואח
   
בין בדרך של מסירת מידע כוזב ובין בדרך של , כאשר נפגמת האמינות של בעל הרשיון  

) לחוק) א(10סעיף (רשאית הרשות לבטל את הרשיון , הפרת תנאי מתנאי הרשיון

בהתקיים , מוסמכת הרשות להתלות את הרשיון, ומשמוגש כתב אישום נגד בעל הרשיון



כל זאת על מנת להבטיח כי לא יעסקו בניהול , לחוק) ג(10התנאים המפורטים בסעיף 

  . תיקים ובייעוץ השקעות אלא מי שהם אמינים וישרים

   

טענת העותר כי כתב האישום מייחס לו עבירה שאינה בלב לבו של העיסוק בניהול   .17

עיון ברשימת החוקים המפורטים , אדרבה. דינה להידחות, ותתיקום ובייעוץ השקע

חוק השקעות משותפות , וביניהם חוק ניירות ערך" עבירה" לחוק בהגדרת 1בסעיף 

, פקודת המכס, חוק מס ערך מוסף, חוק הפיקוח על המטבע, פקודת החברות, בנאמנות

וד יותר ויש להן מעלה כי העבירות המיוחסות לעותר חמורות ע, חוק היטלי סחר ועוד

 השמירה על היושר האישי - זיקה מיוחדת וקשר ישיר למטרה העומדת בבסיס החוק 

  . והאמון שיש לתת במי שמקבל רשיון לניהול תיקים וייעוץ השקעות

מעשי העבירה המיוחסים לעותר בכתב האישום פוגעים ביושרו , נוכח האמור לעיל  

ן ואין ספק כי מעילה באמון ומתן דבר ובכשירותו של העותר להמשיך ולהחזיק ברשיו

  . במרמה אינן עולות בקנה אחד עם תכליות החוק

   

טענתו המרכזית של העותר הינה כי היה על הועדה לבחון את חומר הראיות עצמו ואת   .18

  . טיעון זה אינו מבוסס ויש לדחותו. סיכויי הרשעתו ולא לסמוך על כתב האישום

מוסמכת לבסס את החלטתה על כתב האישום כראיה החוק קבע בבירור כי הרשות   

  : לחוק לאמור) ג(10בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר בהתייחס לסעיף . מינהלית

כי סמכותה של הרשות להתלות רשיון נוצרת , למען הסר ספק"  
מעצם הגשת כתב אישום בשל עבירה כהגדרתה המוצעת ואין היא 

דברי הסבר ("  עבירהנדרשת לבחון את הסיכויים להרשעה באותה
להצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות 

  ). 2005-ה"התשס) 8' תיקון מס(
   

הגשת כתב אישום הינה ראיה מינהלית בעלת משקל ומהות אשר כל רשות סבירה   

לוועדה אין כל כשירות מקצועית לבחון את . רשאית להתבסס עליה במתן החלטתה

עצמו ואין זה מתפקידה להכריע בשאלה אם צדקה התביעה בהחלטתה חומר הראיות 

הנאשם (להגיש כתב האישום ומהם סיכויי טענותיו המשפטיות והעובדתיות של העותר 



, הזיכוי, לשכנע את בית המשפט במסגרת ההליך הפלילי לשאלת ההרשעה) לעניין זה

 בחנה את חומר כ העותרים טוען כי בכך שהרשות לא"ב. או הזיכוי מחמת הספק

היא לא הפעילה את שיקול דעתה כראוי וייתרה , הראיות והסתמכה על כתב האישום

רשות מינהלית רשאית . טיעון זה אינו מבוסס ודינו להידחות. למעשה את זכות השימוע

להתחשב בראיות אשר כל אדם סביר היה רואה אותן כבעלות ערך הוכחתי וסומך 

יססה את החלטתה על ראיות קלושות או על סברות בלתי הרשות לא ב, בענייננו. עליהן

אין זה סביר לדרוש מן הרשות . אלא על כתב אישום חמור שהוגש נגד העותר, מבוססות

לבחון מחדש את חומר הראיות עליו התבססה התביעה לצורך הגשת כתב האישום 

  .ולהעריך את משקלן ואת סיכויי ההרשעה

 שיקול דעת ופעלה כראוי כאשר הסתמכה הרשות לא נמנעה מלהפעיל, לסיכום

. בהחלטתה על כתב האישום שהוגש נגד העותר כראיה מינהלית בעלת משקל מרכזי

מכלול נסיבות , חומרתם, הרשות בחנה את מהות האישומים שהוגשו נגד העותר

  . המקרה ושאלת הקשר בין האישומים לבין המשך עיסוקו של העותר במסגרת החוק

   

מיך את הוועדה להתלות את רשיונו של מי שמוגש נגדו אישום פלילי המחוקק הס  .19

אין ספק כי התליית הרשיון במצב . כשמטרת ההתלייה הינה להגן על האינטרס הציבורי

יש בה משום , דברים בו טרם נקבעה אשמתו של אדם ועומדת לזכותו חזקת החפות

מעין זה אינו זר בשיטת הסדר , עם זאת. פגיעה בזכות יסוד חשובה של חופש העיסוק

המחייבים , במיוחד כשמדובר במקצועות רגישים, הצורך להגן על הציבור. המשפט

הביא להסדרי חקיקה בתחומים שונים המאפשרים הגבלה זמנית , פיקוח ואמון מוגבר

עם פתיחת חקירה פלילית נגדם ובעיקר לאחר הגשת , בעיסוקם של נאשמים בפלילים

ש "ע, לשכת עורכי הדין' קטשוילי נ 7660, 7679/02ע "לע, כך למשל(כתב אישום 

 458/91א "בש; הועדה לרישוי חוקרים ושירותי שמירה' בן יתח נ 5251/98) ירושלים(

  ). משיח. ר מ"ד' ר קאסם בן ווחש סמחאת נ"ד

   



נוכח הסמכות הרחבה הנתונה לרשות המפקחת והפגיעה הקשה הנגרמת , עם זאת  .20

מן הראוי שהשימוש בה יעשה , ות היסוד לחופש העיסוקכתוצאה מהפעלתה בזכ

לאחר בחינת מלוא נסיבות המקרה ואיזון האינטרסים והשיקולים , בזהירות  ובהקפדה

יעשה על ידי , שיקול הדעת בהפעלת סמכות ההתלייה של הרשיון. הרלוונטים להחלטה

ייה בנסיבות מטרת ההתל, חומרתה ונסיבותיה של העבירה, בחינה מדוקדקת של מהותה

  . של ההתלייה ומידתיות נקיטת האמצעי, המקרה

   

נקודת המוצא בענייננו הינה כי קיימות ראיות לכאורה נגד העותר להוכחת המעשים   .21

מדובר בשלב שלאחר הגשת כתב האישום נגד העותר . המיוחסים  לו בכתב האישום

ר בכתב האישום ולפיכך רשאית היתה הוועדה להתחשב באישומים המיוחסים לעות

ולצאת מנקודת הנחה כי בידי התביעה ראיות לכאורה מבוססות להוכחת המעשים 

  . המפורטים בכתב האישום

העובדה שהוגש כתב אישום אין בה די ועל הוועדה לבחון את חומרת מעשי , עם זאת  

  .נסיבותיהם ומהותם, מישכם, העבירה

יש לבחון בכללותם שכן , שוםאת מסגרת מעשי העבירה המיוחסים לעותר בכתב האי  

היקפם והעובדה שאין מדובר במעשה חד פעמי , התמונה המצטיירת ממכלול המעשים

  . מבססת את קביעת הועדה כי מדובר לכאורה במעשים חמורים וקשים, ומקרי

   

מעלים תמונה , כפי שהם מפורטים בכתב האישום, המעשים המיוחסים לעותר, לסיכום  .22

בריינית לכאורה של העותר אשר יש בה כדי לבסס את קביעת קשה של התנהלות ע

. הועדה כי מדובר בפעילות השומטת את בסיס האמון המתחייב מהרשיון שניתן לו

 המשך העיסוק -מדובר באמון הניצב בלב ליבו של העיסוק בייעוץ להשקעות ובהעדרו 

  . בתחום רגיש זה אינו אפשרי ואינו ראוי

   

  מידתיות האמצעי



נדרש לבחון את . קביעה בדבר חומרת מעשי העבירה המיוחסים לעותר אין בה דיה  .23

הזכות לחופש העיסוק הינה זכות יסוד בעלת מעמד . המידתיות של האמצעי שנבחר

זכות זו אינה מוחלטת ובנסיבות מסוימות קיים צידוק , עם זאת. חוקתי חשוב במיוחד

אשר החוק נועד להגן , שובים לא פחותח, כאשר עומדים נגדה ערכים מוגנים, לפגוע בה

  . עליהם

אין הוא ראוי לאמון העומד בבסיס העיסוק , לכאורה, העותר העיד במעשיו כי, בענייננו  

מדובר . זאת בשל כתב האישום שהוגש נגדו,  ניהול תיקים ויעוץ השקעות–בו בחר 

התלות את אין מנוס אלא ל, בתפקיד רגיש וחשוב ומשנשמט הבסיס המרכזי לעסוק בו

  .הרישיון עד תום ההליכים הפליליים המתנהלים נגדו

   

מעשי העבירה המיוחסים לעותר בכתב האישום פגעו באמון הבסיסי הנדרש לפעילות   .24

, פגיעה מעין זו מצדיקה את האמצעי עליו החליטה הועדה. שוטפת ותקינה של העותר

ת של מי שעוסק בניהול במטרה להגן על האינטרס הציבורי בשמירה על טוהר המידו

  . תיקים וייעוץ להשקעות

, לקיחת חלק משמעותי במעשים של מרמהכמו גם , המעילה באמון המערכת, לסיכום  

מבססים את המסקנה כי היושר והאמינות של העותר נפגעו באופן שיש בו כדי לפגוע 

יזון בא, לפיכך. בכשירותו לעסוק בייעוץ להשקעות וכמנהל תיקים ובטוהר מידותיו

המתבקש בין זכותו של העותר לחופש העיסוק לבין האינטרס שבהגנה על ציבור 

החלטת הועדה להתלות את , ייעוץ להשקעות בשוק ההון, הלקוחות בתחום הרגיש

סבירה , השימוש עד שיוכרע עניינו בבית המשפט באישומים הפליליים שהוגשו נגדו

  . וראויה

ולא מצאתי טעם המצדיק ביטול או שינוי בנסיבות המקרה מדובר באמצעי מידתי   

ט "העותר יישא בהוצאות ושכ. לפיכך החלטתי לדחות את העתירה . החלטת הועדה

  .ח בערכם היום" ש4,000המשיבה בסכום של 

   



  . המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים  

   

  ).07/11/2005(ו "חשון תשס' ניתן היום ה

                                                                                

 שופטת, יהודית צור
   

 


