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שלוםרב ,
הנדון :פנייה מקדמית לבחינת צורך ברישיון בפעילות התנדבותית להנגשת שוק ההון הישראלי
לציבור באמצעות אתר אינטרנט ייעודי
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 XXXXXXXXXהרינילפנותאליכםבפנייהמקדמיתבנושאשבנדון.בחנתיאתהחלטותהרשות
באתר,ולאמצאתי החלטה אשרמתייחסתלנסיבותהספציפיות המפורטותמטה ,אלארק
התייחסותכלליתלמתןייעוץבאמצעותאתראינטרנט.
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XXXXXXהחלטתילהקים פרוייקט חברתיחדש  XXXXXXXXשמטרתולהנגישמידעפיננסי
לציבורהרחב.
הפלטפורמה שנבחרה לשמש את הפרוייקט הינה אתר אינטרנט .בימים אלה האתר מוקם
והואחסוםלשימושציבורהרחבבאמצעותסיסמאובכלאופןלאניתןלקבלבושירותים.
XXXXהינו במהותו פרוייקט חברתי-כלכלי התנדבותי ,שמטרתו לעודד את החיסכון
וההשקעה במניות ישראליות .מטרתנו העיקרית היא ,כאמור ,להנגיש את הבורסה ואת
המידע הפיננסי לציבור ובמיוחד את השימוש במדדים פיננסיים חשבונאיים .לאחר
שהמשתמש באתר עונה על שאלון קצר המחייב רישום מוקדם ,הנתונים נאגרים במערכת
ובעזרת נוסחא (להלן) ,מתקבלת המלצה להשקעה במספר מניות ישראליות .המלצה זו
נשלחת אל המשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני (להלן :השירות) .ויובהר מייד:
המשתמש אינו מעביר בשום שלב כספים לפרוייקט .המשתמש הוא זה שמנהל את
ההשקעה שלו באמצעות הבנק או בית ההשקעות שלו.
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למעשה ,המטרה הייתה  XXXXXXXXשתאפשר לדרג את החברות הציבוריות הנסחרות
בבורסהבישראל עלפיאותםמדדים,ותאפשרלציבור לנתבאת ההשקעהלאלוהמדורגות
במקומות הגבוהים ביותר .ההנחה הייתה כי הציבור הרחב אינו מודע ליכולות הניבוי של
המדדיםהפיננסייםאתהיתרונותהגלומיםבהבנתם.
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כל משתמש בפרוייקט מתבקש כאמור למלא שאלון קצר  XXXXXXXXעל בסיס התשובות,
נקבע משקל לכל אחד ממספר מדדים פיננסיים נבחרים .XXXXXXXXבנוסף ,ישנם מדדים
פיננסיים חשובים שלאחר בחינה ומחקר נקבעו להם משקלי " ,"FIXאשר אינם תלויים
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בתשובתהמשתמש.סךכלהמשקליםעומדעל.099%
בסיוםהתהליךמתקבלתרשימהשלמניותמדורגת,כאשרהדירוגנקבעעלפיניקודשקיבלה
כלמנייה. XXXXXXXXXXהמניות XXXXXXXנבחרותXXXXXXXXהן אלהשיועברולמשתמש
לצורכי בחינת ההשקעה .סל המניות נשלח למשתמש באמצעות הודעת דואר האלקטרוני,
המכילהגםהיאהסתייגויותרבותכנדרש(ראולהלן).
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חשוב להבהיר:השימושבאתרהינוללאכלתשלוםוהואמותנהבהסכמהלתנאיהשירות,
הכולליםביןהיתרהבהרהברורהכיהשירותונותנואינםיועציהשקעותמוסמכיםוכןכיסל
המניותנועדעלמנתלאפשרלמשתמשלהביאובפנייועץההשקעותמורשהבכדילקבועאת
תיק ההשקעות המותאם אישית לו ,ובמיוחד את חלק המניות בתיק .כמו כן מובהר כי
השקעה במניות כרוכה במספר רב של סיכונים וכי לרוב תיק השקעות מורכב מנכסים
פיננסייםנוספיםכגוןאג"ח,תעודותסלוכו'.
בנוסף להנגשת המידע הפיננסי כאמור ,הפרוייקט שם לו למטרה לקדם את השיח הפיננסי
בישראליבאמצעותבלוגמתעדכן XXXXXXXXXXXXXXX
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בימיםאלה אניבוחן התאגדותלחברהבע"מ ,לחברה לתועלתהציבוראו לעמותהרשומה.
השאלההעומדתעלהפרקהיאהאםהשירותשניתןבאתר(כאמורללאכלעלות)עולהלגדרי
"יעוץ"ודורשחובת רישוי בהתאם להוראות סעיף  4לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעותהתשנ"ה0005-(להלן:החוק).

 .09בכלל זה נשאלת השאלה האם חל סעיף )3א() (2לחוק ,הפוטר את הצורך בחובת רישיון.
בהקשרזהישלבחון,האם"ייעוץ"באמצעותהדוארהאלקטרונימהווהייעוץבכליתקשורת.
 .00ככלשהתשובהלשאלהבסעיף09הינהחיוביתוהתשובהלשאלהבסעיף00הינהשלילית,אני
מעונייןלדעתאםניתןלקבלאישורפרטנילמתןהשירותכאמורבמסגרתהתאגדותשלחברה
או עמותה ,כאשר השירות ניתן ,כאמור ,ללא כל תשלום ולאחר שהמשתמש אישר כי הוא
מודעלהסתייגויותהשונות,ובראשובראשונהלעובדהכיהשירותאינומהווהייעוץהשקעות
וכי נותן השירות אינו מוסמך על פי חוק וכן כי הוא מודע לסיכונים הכרוכים בהשקעה
במניות.
 .04בימיםאלהשלריביתפרייםנמוכהושלהשקעהמועטהיחסיתשלהציבורהרחבבשוקההון
הישראלי ,נדמה שפרוייקט ששם לו למטרה להנגיש אפיק השקעה מרכזי בשוק ההון
הישראלי ללא כל עלות מצד המשתמש ,הינו פרוייקט שראוי שיזכה בתמיכתה של הרשות
לניירות ערך ,כל עוד נשמרים גם זכויותיהם של המשתמשים ,ובכלל זה מוודא כי הינם
מודעים כי ההמלצה אינה מהווה ייעוץ השקעות .החלטה כי ייעוץ חופשי ,ללא עלות,
במסגרת שהינה ללא מטרות רווח ותחת האזהרות המתאימות ,מהווה ייעוץ השקעות
המצריך רישיון בגינו ,עלולה להטיל מחסום בפני אלה המבקשים "לפתוח" את עולם שוק
ההון לציבור הרחב ולהרחיב את החיסכון הציבורי ונדמה לי שבשקלול שיקולי המדיניות
בעניין ,ראוי לאפשר פעילות כזו ,תחת ההסתייגויות הנדרשות ,כאמור.
 .03אודה מאוד לתשובתכם ,כאמור בסעיפים  .09-04משום שמדובר במיזם בחיתוליו ,אודה
להסתרת מידע אשר יש בו משום חשיפה כלשהי של מטרת הפרוייקט (למעט תיאור כללי)
או שאל הנוסחה המשמשת את הפרוייקט וכן ללא ציון שמי.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

בברכה ובתודה מראש,
XXXX
עמוד  2מתוך 3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

3  מתוך3 עמוד

