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הצעת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התש"ע7202-
היו"ר משה גפני:
הצעת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התש"ע .0202-סעיף
 ,56מגבלות שיפוי וביטוח.
דניאל רימון:
56ט .מגבלות שיפוי וביטוח .על אף האמור בכל דין )0( -תאגיד או בעל שליטה בו לא
ישלמו במישרין או בעקיפין עיצום כספי שהוטל על עובד של התאגיד ,או נושא משרה בכירה בו,
בסעיף זה "עובד" ,לפי סעיפים 50טו או 50נב'.
'( )0תאגיד או בעל שליטה בו רשאי לשפות ולבטח עובד של התאגיד בשל כל דבר ועניין
שאינו מנוי בפסקה ( )0בקשר עם הליך הטלת עיצום כספי בעניינו ,לפי פרק ח' ,3או בקשר עם
בירור מנהלי או הליך מנהלי כמשמעותם בפרק ח' 4שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות
סבירות ולרבות בדרך של שיפוי מראש .היה העובד נושא משרה בחברה ,תנאי לשיפוי וביטוח
כאמור הוא כי תקבע בתקנון החברה הוראה המאפשרת זאת .לעניין זה "הוצאות התדיינות
סבירות" -לרבות שכר טרחת עורך דין.
'( )3ניתן להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של עובד ,למעט ביטוח התאגיד לאחריות
נושא המשרה בו ,לתשלום עיצום כספי ,בשל ביצוע ההפרות המנויות בתוספת החמישית ,או
בתוספת השביעית לחוק זה ,ובלבד שהעובד ישא בתשלום ההשתתפות העצמית על פי חוזה
הביטוח .ועל נושא משרה יחולו לעניין זה הוראות חוק החברות'.
'( )4לעניין סעיף זה "נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות.'.
היו"ר משה גפני:
למה זה לא היה קודם? למה הוספתם את זה?
דניאל רימון:
החוק מלכתחילה שתק בעניין הביטוח והשיפוי ,תוך שהוא נסמך על הוראות הדין
הכלליות הקיימות היום .עם התקדמות השיג ושיח אל מול הגופים שנשלחנו לבצע ,בהנחייתך,
ראינו שיש עמימות .חשבנו שהדין הקיים ברור ,הסתבר לנו שהדין קיים עמום והיה חשוב לגופים
ליצור ודאות וזו הפשרה שאליה הגענו.
היו"ר משה גפני:
שלכם?

מה זאת אומרת? אם אני עוסק בניירות ערך ,אני אוכל לבטח את עצמי מפני תביעות
דניאל רימון:
אנחנו לא נתנו התייחסו לגבי ביטוח של אדם ,בין אם הוא חברה ובין אם הוא יחיד ,בשל
הפרות שלו עצמו .כל מה שדיברנו וקבענו ודאות זה ביטוח של תאגיד בשל הפרות ועיצומים
כספיים שהוטלו על עובד של התאגיד.
היו"ר משה גפני:
אז מה הטעם בעיצומים? בואי נדלג על העיצומים ,מראש נלך לביטוח וזהו .הרי כל מה
שאתם אומרים כל הזמן זה שצריך לתפוס את בן האדם שעושה עברות וצריך לקנוס אותו ,אתם
אפילו אומרים קנסות גבוהים מאוד בחלק של האכיפה המנהלית .אין לי בעיה ,אני אעשה ביטוח
ושלום על ישראל .כמו שיש לי ביטוח רכב.
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אמנון כהן:
ואני יכול להשתולל אחר כך.
היו"ר משה גפני:
כן ,אני יכול לעשות מה שאני רוצה .אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
זוהר גושן:
כבוד היושב ראש ,העובדה שאתה עושה ביטוח ,זה לא אומר שאתה באותו רגע מתנתק
לחלוטין מהמשטר שחל עליך מבחינת האחריות שמוטלת עליך ,מכמה סיבות .סיבה ראשונה זה
שיש מרכיב של השתתפות עצמית שאתה תמיד צריך לשאת בו .סיבה שנייה ,מבחינה כלכלית סך
כל הפרמיות שהתאגיד משלם גבוה יותר מהשווי של כל העיצומים .אם נניח סך כל העיצומים
בשנה זה  52מיליון שקל ,חברת הביטוח תגבה ממך בפרמיות את אותם  52מיליון שקל פלוס
הרווח שלה ,ההוצאות שלה והעלויות שלה .דבר נוסף זה שיש עכשיו שחקן שהוא צד ג' ,שיש לו
עניין להיכנס לתוך הפעילות של התאגיד ,כי הוא זה שנחשף לביצוע התשלומים ויש לו עניין
להגיב .אם הממשל התאגידי בתוך התאגיד הוא כזה שהוא חושף אותו לקנסות חוזרים ונשנים,
יש לו עניין להגיב על ידי העלאת סכומי הפרמיות שמשולמות לחברת הביטוח .כך שאתה לא אדיש
כשיש ביטוח.
חיים אורון:
במה זה שונה מביטוח דירקטורים רגיל?
זוהר גושן:
זה לא שונה ,גם ביטוח דירקטורים רגיל זה---
חיים אורון:
היום לכל חברה יש ביטוח דירקטורים .אתה מתמנה לדירקטור ,אתה לא תתמנה לחברה
אם אין שם ביטוח דירקטורים .זה מבטיח אותך מתביעות במקרה של---
היו"ר משה גפני:
אבל זה לא המקרה ,ממש לא המקרה.
חיים אורון:
במהות זה לא שונה.
זוהר גושן:
במהות זה לא שונה?
היו"ר משה גפני:
יש גם ביטוח רכב .אם אני נוסע ואני משתולל ופוגע ברכב אחר ,אני לא אצטרך לשלם ,יש
לי ביטוח .זה המצב .כאן אנחנו מדברים על חקיקה ,שבאה לעצור ...אתה הסברת את זה באריכות
ואנחנו קיבלנו את מה שאתה אומר .אתה הסברת באריכות למה צריך שתהיה הרתעה ,לכן אתה
הולך לאכיפה מנהלית ,הסברת בטוב טעם ,כדרכך .הסברת שאתה הולך להליך פלילי ,זה הליך
שאתה לא יודע לאן הוא מגיע ,ברוב המקרים אתה בכלל לא פותח בהליך ויש השתוללות בשוק.
מה אתה עושה? אתה עושה אכיפה מנהלית .דבר חדש שלא קיים עד היום במקומות אחרים .אם
אתה מאפשר לי לעשות ביטוח ,זה לא כמו דירקטור ולא כמו בעל רכב.
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זוהר גושן:
גם כשיש לך ביטוח לרכב---
חיים אורון:
החברה שבה אני דירקטור הואשמה בחבות מוצר ויש תביעות על חבות מוצר .מי שתובע
אותי ,תובע גם אחריות אישית שלי בתור דירקטור ואני משופה ,עם השתתפות עצמית.
זוהר גושן:
גם בדוגמה שנתת ,של המכונית ,אם אתה נוסע ואתה עושה תאונה ,כי אתה לא זהיר ,אז
מיד חברת הביטוח תגלם את זה בפרמיה שאתה תשלם לביטוח בשנה הבאה .לכן יש לך תמריצים.
היו"ר משה גפני:
כן ,אבל אני לא אצטרך לשלם את העלות של הרכב ,אני אצטרך לשלם דברים שהם
יחסית בשוליים.
זוהר גושן:
אדוני היושב ראש ,אני חושב שיש פה חוסר הבנה כלכלית ואני רוצה להדגיש אותה .אם
יש לך סכום של קנס של  022שקלים ,שאתה לצורך העניין מטיל אותו על יחיד או על חברה ,אז
אתה אומר 'הם נשאו בכל העלות' .לעומת זאת ,אם הם קונים ביטוח ב 5-שקלים ,זה נראה לך
כאילו הסכום הוא סכום פעוט והם לא שילמו את ה 022-שקלים .מבחינה כלכלית זה לא נכון
להגיד את זה .מבחינה כלכלית ,הערך של כל אותם  5שקלים הוא יותר מה 022-שקלים.
היו"ר משה גפני:
למה לא שמתם את זה בתחילת החוק? כמו בדירקטורים ,כמו ברכב .למה כשהכנתם את
החוק ,הכנתם אותו במשך שנתיים ,לא כתבתם את זה?
זוהר גושן:
כפי שאדוני יודע ,חלק מהתהליך כלל מגעים עם הגופים השונים כדי לנסות ולהגיע---
היו"ר משה גפני:
מי ביקש את זה?
זוהר גושן:
ביקש את זה איגוד הבנקים.
היו"ר משה גפני:
איגוד הבנקים פה?
נדב טל:
כן.
היו"ר משה גפני:
אתם ביקשתם ביטוח?
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טל נדב:
כן ,זו היתה אחת הבקשות שלנו ואני יכול להסביר לאדוני .כמו שאדוני אמר ,יותר מפעם
אחת ,מדובר בחוק חדיש ודרמטי ,בעל היקפים שלא ידענו כמוהם קודם לכן ,חוק שיש בו מטרות
בסך הכל חיוביות מאוד ,כמובן ,אבל הוא נותן כלים חדישים ואף אחד עוד לא יודע איך זה יעבוד
בשוק .החוק הזה ,אנחנו עוד לא יודעים איך הוא יפעל על השוק .למשל ,אני אתן דוגמה מתחום
חוק הייעוץ ,הוקם מערך ייעוץ שהוא אחד הפירות של ועדת בכר ,שהכנסת הזאת ,הוועדה הזאת
חוקקה אותו .החוק הזה הקים מערך ייעוץ אובייקטיבי---
היו"ר משה גפני:
אז ביקשתם פשוט לבטח?
אמנון כהן:
זה כבוד ,חוק בכר לא היה טוב?
טל נדב:
אני לא אמרתי אם טוב או לא טוב ,אני מציין עובדה ,שבעקבות ועדת בכר הוקם מערך
ייעוץ אובייקטיבי שאין לו אח ורע בעולם ,לדעתי ,שחשוב לכולם ,גם לכנסת ,גם לרגולטור ,גם
לציבור וגם לבנקים .אם יועץ יידע שאם הוא עושה הפרה ,ותזכרו שאנחנו בעולם של הפרות
מנהליות ,זה לא פלילי ,במקרה פלילי יש בית משפט עד הסוף ,אנחנו בעולם של הפרות מנהליות,
חלקן הגדול טכניות ,אם יידע היועץ שכשהוא עושה הפרה מנהלית וטכנית הוא עלול לשלם קנסות
עצומים ולהפסיד את הבית ,אלה קנסות עצומים ,כמו שאתם קבעתם ,לא יהיה יועץ .אף אחד לא
יעבוד בתחום הזה .שמענו את זה מאנשים .זאת אומרת ,עכשיו החוק מתחיל ,עוד לא יודעים לאן
הוא יילך ,צריכים לתת לאנשים את האפשרות ,לתת שיפוי ,ביטוח ,יש בחוק הזה מכשירים
שונים ,במקרה הזה מדובר על ביטוח ועל שיפוי ,בחלק מהמקרים לתת כיסוי למקרים כאלה כדי
שאדם לא יאבד את הבית .ממש ככה.
היו"ר משה גפני:
משרד האוצר?
מגי בראום:
אני אדבר גם על המישור הביטוחי וגם על המישור האכיפתי .במישור הביטוחי ,למיטב
ידיעתנו ,פוליסות ביטוח דירקטורים מחריגות קנסות ועיצומים ,ומר פיני שחר יוכל להרחיב על
זה .במישור ההרתעתי שיפוי למעשה ימנע כלי הרתעתי .המטרה להטיל קנסות על עובדים הם כלי
הרתעתי כמוצא אחרון והמטרה מבחינתנו היא לא לקבוע סכומים שיגרמו לפשיטת רגל ,אלא
לקבוע סכומים סבירים שיהוו כלי הרתעתי כמוצא אחרון.
היו"ר משה גפני:
זאת אומרת ,העמדה שלכם היא להוריד את גובה העיצומים ולא לעשות את הביטוח.
מגי בראום:
אמת.
רונן סולומון:
שני דברים .אחת ,אני רוצה לחזק את חברתי ,מגי בראום .אני גם חושב שצריך להוריד
את סכומי הקנסות ואז גם לא צריכים לעשות ביטוח ,כי אם סכום הקנס יהיה נמוך ,אז על מה
תבטח .זה אחת .שתיים ,אני שואל את הרשות ,אם הלכנו על ביטוח של העובד של התאגיד ,למה
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לא לבטח את התאגיד? אם הלכנו צעד מסוים לביטוח של עובד של תאגיד ,הרי גם תאגיד חשוף
לקנסות בסכומים די גבוהים ,שיכולים למוטט גם את התאגיד.
היו"ר משה גפני:
אני מודה לך ואנחנו ממשיכים הלאה .לגבי סעיף הביטוח אני מבקש ממר גושן ,שתשב עם
משרד האוצר ועם איגוד הבנקים ותגיעו להסכמה על זה.
זוהר גושן:
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני:
אני אסביר מה אמרתי .מה שטוען איגוד הבנקים ,ואין לי טענות לרשות לניירות ערך ,הם
הגיעו להסכמה עם איגוד הבנקים ,היות ומדובר בחוק חדשני ,כפי שהוא אמר קודם ,העיצומים
הכספיים בנושא של האכיפה המנהלית הזאת יכולה להביא לפשיטת רגל ,מכיוון שמדובר באמת
בסכומים גבוהים .הם מבקשים ,היות וזה חוק חדשני ,לעשות ביטוח ,שתהיה אפשרות בחוק של
האכיפה המנהלית לבטח את האנשים מפני הקטסטרופה שעלולה לקרות במצבים האלה .בינתיים
בא משרד האוצר ומשרד האוצר אומר שהוא מתנגד לזה' ,אני מבקש שיורידו את סכומי
העיצומים ולא יצטרכו את הביטוח' .מבחינתי ,הביטוח באמת נראה פה ...לא יודע .מה שאני
מבקש :היות ואין הסכמה וכדי לא להפר את הסיכום עם איגוד הבנקים ,לנסות לשבת יחד ולהגיע
להסכמה לאן מגיעים ,זאת ההצעה שלי.
ציון פיניאן:
זה יהיה על חשבון הקנסות?
היו"ר משה גפני:
אמרתי ,אפשר לבטל את הביטוח ולהוריד את סכומי העיצומים ,אבל כרגע אני לא נכנס
לעניין הזה ,אני רוצה שהם יגיעו להסכמה.
חיים אורון:
אני כן רוצה להיכנס לעניין ,כי לא כל הסכמה שהם יגיעו אליה---
היו"ר משה גפני:
לא אמרתי.
חיים אורון:
בסדר ,אז כאילו זה יוצא ש'בואו תגמרו ביניכם ,'...יש פה יותר מדי דברים שנגמרים
ביניהם .יש פה שלושה אלמנטים .יש פה קנס על התאגיד והוא לא מבוטח ,והשאלה למה לא
לבטח את התאגיד ,בוא נבטח את כל הסיפור.
רונן סולומון:
נכון.
חיים אורון:
אבל אני בעד שתהיה אכיפה מנהלית .צריך להחליט מאיפה רוצים להגיע לדיון.
רונן סולומון:
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אם מחליטים לבטח את התאגיד---
היו"ר משה גפני:
רבותיי ,אני מבקש שלא יהיה דיאלוג .אני קצתי בחוק הזה ,אני רוצה לסיים אותו ,אין לי
זמן לדיאלוגים .הוא הופך להיות עכשיו חוק בנק ישראל ,אם מישהו יודע למה אני מתכוון.
חיים אורון:
אני רואה הבדל בין התאגיד לבין נושא משרה ,לבין עובד .יש אלמנט שני ,שאני כבר רואה
אותו ,בוא נוריד את גובה העיצומים .אני לא בדיוק מבין למה האוצר רוצה להוריד את גובה
העיצומים ,או שזה רק אגף הביטוח .אם להוריד את העיצומים ,למה אנחנו צריכים את כל
הסיפור? אבל יש פה מרכיב שלישי שאני מציע איתו לשחק וזה רמת ההשתתפות העצמית .הרי
בסוף תהיה פוליסה שאתם תאשרו אותה .אז בואו תגידו פה 'אנחנו לא נאשר פוליסה שרמת
ההשתתפות העצמית תהיה בה פחות מאיקס או מוואי או מזד' ,ואז נשיג את שני הדברים ביחד;
גם יהיה ביטוח ,כי אם לא יהיה ביטוח ,לא יהיה בן אדם אחד נורמלי בארץ שיילך לעבוד בעבודה
הזאת ,כי הוא צפוי לאבד את הבית שלו .בצדק אומרים פה האנשים ,וזה מה שעושים
דירקטורים .דירקטור הוא לא חסין בפני עבירה פלילית ,אבל הוא חסין בפני עבירות של רשלנות.
הדוגמה שהבאתי קודם היא דוגמה מהחיים .אם היתה רשלנות במפעל שאני דירקטור ונפלו
ארגזים למישהו על הראש והוא נפצע ,ולא עשיתי בכוונה כי קלקלתי את חומר הגלם ואין לי
אחריות פלילית אבל יש לי אחריות של רשלנות ,אני לא יכול להיפגע ,יש לזה ביטוח .מבחינה זאת
זה אותו דבר פה ,במקרה הזה ,אבל יכול להיות ששאלת גובה ההשתתפות העצמית היא המנגנון
שאיתו צריך לשחק ולא בגובה העיצומים .אתם תאשרו פוליסה במקרה הזה שתהיה בה
השתתפות עצמית.
היו"ר משה גפני:
חבר הכנסת אורון ,יש לך הצעה קונקרטית? בגלל שלי אין הצעה קונקרטית.
חיים אורון:
ההצעה הקונקרטית שלי היא מאוד ברורה ,לפי דעתי .היא לא צריכה להיות יותר
מפורטת מזה בחוק ,שבמקרה הזה מרכיב ההשתתפות העצמית יבטא את האחריות של נושא
המשרה והעובד .כמה זה יהיה בפועל ,בחיים ,האם זה  02% ,32%או  ,02%אני לא יודע ,זה עניין
מקצועי שהם צריכים להסדיר.
אמנון כהן:
מר גושן ,אני חושש מנקודה אחת .אמרו למה לא מבטחים את התאגידים .אני רוצה
למנוע מצב כאשר בא תאגיד ואומר לעובד 'תשתולל ,תעשה פה רווחים ,תעשה מה שאתה רוצה,
אני ביטחתי אותך ,אל תדאג' .שלא יהיה מצב כזה .איך אני מונע את זה שלא יהיה מצב שבו
העובד עומד בפרונט ,אמנם הוא ביטח אותו ,אבל שהאחריות תהיה גם על זה שמפעיל אותו.
היו"ר משה גפני:
זו שאלה למר זוהר גושן .ממשרד אוצר ,רצית להגיד משהו?
מגי בראום:
מה שאני מבינה ממה שחבר הכנסת אורון אמר ,שאפשר להעלות את סכום ההשתתפות
העצמית ,לא  02,222שקל ,אלא לקבוע כלי הרבה יותר הרתעתי במסגרת הפוליסה .צריך לשקול
את זה ביחד ,רק השאלה אם יש פוליסות כאלה .לגבי נושאי משרה ,ברור שהם מוחרגים.
ציון פיניאן:

ועדת הכספים
07.7.0202

8

אני בעד ההצעה שלך שיישבו ביחד ,כי בכל הצעה שנציע להם ,אנחנו נכנסים בתוך
העניינים שלהם ,אבל אם הם יישבו ביחד ויחליטו לגבי הביטוח וכל הדברים האלה ,זה הדבר הכי
טוב.
היו"ר משה גפני:
אני מסכם ככה; יש פה כמה הצעות .יש הצעה של חבר הכנסת חיים אורון שאומר,
להעלות את גובה ההשתתפות העצמית .אנחנו הרי נמצאים פה בדילמה בין המציאות הזאת
שבגובה העיצומים האלה אנשים באמת יכולים לאבד את ביתם ואז יש את החשש שאנשים לא
יילכו למקצוע הזה .אני מקבל את מה שחבר הכנסת אורון אומר ,אני חולק עליו על ביטוח
דירקטורים והדוגמה שהוא הביא ,שארגז נפל על מישהו ,זו בדיוק לא הדוגמה שלנו .שם יכול
להיות שמישהו חס וחלילה נהרג או נפצע קשה ,שם באמת יכולים להיות דברים---
אמנון כהן:
מה הקשר לדירקטור בכלל?
היו"ר משה גפני:
יש קשר .על כל פנים ,יכול להיות קשר ואז יכולים לחייב ובחיובים אפשר להגיע עד קצה
השרשרת .פה זה משהו אחר ,פה מדובר על הנושא של ניירות ערך ,שאדם הטעה את הלקוח.
אנחנו מדברים על כסף ,לא על דברים של מפעל ולא על דירקטור שעומד בחברה.
אז יש את האפשרות של להעלות את ההשתתפות העצמית .יש אפשרות להוריד את
העיצומים ולבטל את הביטוח ויכול להיות שיש אפשרויות נוספות .ואני מקבל את עמדת איגוד
הבנקים ,אני מקבל את הרעיון ולא את התוצאה .הרעיון הוא חוק חדשני ,הולך לאכיפה מנהלית,
עם עיצומים כספיים מאוד גבוהים ,שיכולים למוטט אנשים שיצטרכו למכור את ביתם ואת
נכסיהם כדי לשלם את זה ,אנשים לא יבואו למקצוע הזה ואתם צריכים לקבל החלטה ,לא
שאנחנו נאמץ אותה ככתבה וכלשונה .אתם יכולים לבוא אלינו חזרה ,או עם הצעה מוסכמת ,או
עם כמה הצעות ,שאנחנו נכריע בהן ,אבל אתם צריכים להגיע להסכמה .כמו שזה ,אנחנו לא
יכולים לאשר ואנחנו ממשיכים הלאה.
זוהר גושן:
יש שני מסלולים .יש את המסלול של האחריות של העובד ויש את המסלול שגוזר מזה
את האחריות של התאגיד .בכל מקרה תהיה אחריות לתאגיד ,אם התאגיד הוא זה שהניע את
העובד לעשות פעולה לא תקינה .על זה אנחנו לא מדברים בכלל .התאגיד לא מבוטח.
היו"ר משה גפני:
אנחנו ממשיכים הלאה.
דניאל רימון:
(מקריאה)' :בתוספת הראשונה בפרט ( ,)00הסיפא החל במלים "בפסקה זו" -תימחק'.
'( )03בתוספת הרביעית )0( ,בפרט ( - 0א) בטור שכותרתו דוחות החברות ,במקום "כתבי
הצבעה" יבוא "אסיפת בעלי מניות וכתבי הצבעה"( .ב) בטור שכתוב "דוח חוק החברות" ,במקום
סעיפים  87יבואו סעיפים  63עד  66ו.'87-
'( )0אחרי פרט  6יבוא6" :א הגבלות כהונת נושאי משרה ,סעיפים  005עד 006א 030 ,עד
030א 034 ,ו050-א'.
היו"ר משה גפני:
להסביר.
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דניאל רימון:
בתוספת הראשונה בפרט ( )00זה עניין טכני ,הוסרה ההגדרה של הון עצמי ,כיוון שהגדרנו
אותה בתחילה.
בתוספת הרביעית ,היא התוספת אשר קובעת איזה הוראות מחוק החברות ,המרכזיות
ביניהן ,יחולו על תאגידים שהתאגדו שמציעים את ניירות הערך שלהם לציבור בישראל .מצאנו
שני מצבי עולם נוספים אשר צריך לכלול אותם ,שזה הוראות שנוגעות לכינוס אסיפת בעלי מניות
והוראות שנוגעות להגבלת כהונה בנושאי משרה .יש רלוונטיות לתיקון שנמצא לפנינו ,מכיוון
שא ם אנחנו רוצים לאסור על חברה להעסיק מישהו אשר יוחלט בעניינו שאסור להעסיק אותו,
אנחנו רוצים לאכוף את זה גם ביחס לתאגידי חוץ .לכך נועד תיקון התוספת ,זה גם בתוספת
החמישית.
היו"ר משה גפני:
יש שאלות למישהו? הלאה.

