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פרק א' :כללי
 .1סעיף  15לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך" או "החוק"( אוסר על הצעה
ומכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף .מדובר באיסור מרכזי בחוק ,שמטרתו להגן על ציבור
המשקיעים ולהתיר לתאגידים לגייס כספים מהציבור רק בכפוף למערכת מקיפה ביותר של חובות
מכוח דיני ניירות ערך ודיני החברות .הפרת הוראת סעיף  15לחוק מהווה עבירה פלילית שעונש
מאסר חמור בצידה.
 .2סעיפים 15א ו15 -ב לחוק ניירות ערך קובעים חריגים לאיסור האמור על הצעה ומכירה של ניירות
ערך לציבור ללא תשקיף .הצעה של ניירות ערך לציבור העומדת בתנאיו של מי מהחריגים אינה
מחייבת פרסום תשקיף ,וכפועל יוצא לא יחולו לגביה דיני ניירות ערך והפיקוח מכוחו .אחד
החריגים ,שעניינו פרסום כללי בדבר כוונה למכור ניירות ערך לציבור ,קבוע בסעיף 15א)א()(4
לחוק.
סעיף זה תוקן לאחרונה במטרה להבהיר את היקפו המצומצם של החריג ,ולמנוע הצעת ניירות ערך
לציבור ללא תשקיף .ואכן ,לשונו של סעיף 15א)א() (4לחוק כיום ברורה ,ואוסרת על פעילות מן
הסוג אשר המבקשת מעוניינת לעסוק בו ,קרי הצעת ניירות ערך של תאגידים לציבור באמצעות
אתר האינטרנט שלה.
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 .3המבקשת הציעה ניירות ערך של תאגידים לציבור הרחב ,בהתבסס על פרשנות רחבה של סעיף
15א)א() (4לחוק ובכפוף לתנאים שנקבעו בתשובה שנמסרה לה על-ידי סגל הרשות בשנת  2011במענה
לפניה מקדמית )תנאים אלו עסקו בין היתר בהיקף ההשקעה ,מספר המשקיעים המקסימלי להם
יימכרו ניירות הערך ,ואופן ההצעה( .המבקשת טוענת כי בשל אותה תשובה משנת  2011סעיף
15א)א() (4לחוק אינו צריך לחול בעניינה ,וכי יש להתיר לה לפעול בניגוד ללשונו ולתכליתו
הברורות .לשם כך היא מבקשת להיאחז באותה עמדה ישנה של סגל הרשות שנמסרה לה בשנת 2011
– עמדה אשר סגל הרשות הבהיר כבר לפני למעלה משנתיים כי אינה משקפת לגישתו את הפרשנות
הנכונה לסעיף ,ואשר לאחר תיקון החוק אין לה כל נפקות .תיקון החוק נועד להבהיר בחקיקה
ראשית בין היתר כי פעילות מן הסוג שמבצעת המבקשת היא אסורה ,והוא עשה זאת באופן שאינו
משתמע לשני פנים.
המבקשת טוענת ,בפשטות ,כי על הרשות להתעלם מהחוק ומבקשת מבית המשפט הנכבד
שיאפשר לה לפעול בניגוד לחוק.
 .4הבקשה לצו הביניים כוללת תיאור מבלבל וחלקי של הדברים .בין היתר נטענו בה טענה חסרת
בסיס ומלאכותית כי המבקשת רשאית לפעול לפי הסדרה עתידית בנוגע למימון המונים )הצעת
ניירות ערך לציבור בהיקפים קטנים( עוד לפני שזו נדונה בכנסת ,אושרה ונכנסה לתוקף; טענה חסרת
בסיס כי הרשות פעלה "בחוסר סבירות ובשרירותיות מוחלטת" ,אף שמילאה את תפקידה ופעלה לפי
הוראות החוק ,אשר אין חולק כי אינן מתירות את המשך פעילות המבקשת; וטענה חסרת בסיס כי
הרשות פוגעת בחופש העיסוק של המבקשת ,אף שחופש העיסוק קיים כידוע רק במגבלות החוק.
 .5בתשובה זו נסביר מדוע הבקשה לצו ביניים הינה חסרת בסיס ,ואינה נסמכת למעשה על נימוקים
משפטיים .סדר הטיעון במסגרת תשובה זו יהיה כדלקמן:
בפרק ב' לתשובה נציג את האיסור על הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור ,הרציונל העומד בבסיסו,
החריג הקבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק – לפני ואחרי תיקונו ,תכלית התיקון ,וההסדרה המתוכננת
בנושא מימון ההמונים; בפרק ג' לתשובה נדון בהשתלשלות הדברים בעניינה של המבקשת ,לרבות
העמדה שנמסרה לה בשנת  2011במענה לפניה מקדמית ,השינוי בעמדת הרשות ,ותיקון החוק
שהבהיר מעל לכל ספק כי העמדה הישנה הנ"ל חסרת נפקות כיום; בפרק ד' לתשובה נסביר מדוע אין
בסיס לטענות המבקשת בדבר פגיעה אסורה בחופש העיסוק ,שהרי לא ניתן לעסוק בפעילות המנוגדת
לחוק; בפרק ה' לתשובה נסביר מדוע אין לקבל טענות נוספות שהושמעו בדבר התנהלות בלתי
סבירה מצידה של הרשות ,ומדוע לא זו בלבד שפעולת הרשות היתה חוקית אלא גם סבירה ושוויונית.
כן נסביר כי אף ללא תיקון חקיקה רשאית היתה הרשות לשנות עמדתה ביחס לפעילות המבקשת,
אולם אחת שהובהר בדין גדר הפעילות המותרת ,התנהלות בהתאם לו אינה רק אפשרית אלא
מחויבת.
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פרק ב' :איסור הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא תשקיף; החריג שהיה קבוע בסעיף
15א)א() (4לחוק ותיקונו; החקיקה המיועדת להסדיר פעילות של מימון המונים בעתיד
איסור הצעת ניירות ערך ללא תשקיף ותכליתו
 .6סעיף  15לחוק ניירות ערך אוסר על ביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא פרסום תשקיף או
טיוטת תשקיף ,לפי הענין:

")א( לא יעשה אדם הצעה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או על פי טיוטת
תשקיף שאושרה ונחתמה כאמור בסעיף  22והוגשה לרשות.
)ב( לא יעשה אדם מכירה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו".
 .7לאור האמור ,פעולה המקיימת את שלושת התנאים הבאים  -הצעה ,של ניירות ערך ,לציבור -
מחייבת פרסום תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או פרסום טיוטת תשקיף שאושרה ונחתמה
כאמור בסעיף  15לחוק .מכירה לציבור של ניירות ערך חייבת להיעשות על פי תשקיף שהרשות
התירה את פרסומו.
 .8תכליתו של סעיף מרכזי זה היא קביעת תחולתו של חוק ניירות ערך על תאגידים המציעים ומוכרים
ניירות ערך ,לשם הגנת ציבור המשקיעים בניירות ערך .דרישת התשקיף משרתת ,בין היתר ,את
המטרות הבאות:
ראשית ,מתן גילוי מקיף בדבר ההשקעה המוצעת לציבור .הגילוי נועד על מנת לאפשר לציבור
המשקיעים לקבל החלטת השקעה מושכלת וחלה בעניינו אחריות פלילית ,מנהלית ואזרחית.
שנית ,לאחר פרסום התשקיף מוגדר התאגיד שניירות הערך שלו הוצעו לציבור כתאגיד מדווח החב
בחובות גילוי שוטפות כל עוד ניירות הערך שלו מצויים בידי הציבור .חובות אלו נועדו להקנות
למשקיעים יכולת לקבל החלטה מושכלת לצורך ביצוע פעולות בניירות הערך של התאגיד ,בכלל זה
מכירתם ורכישתם בשוק משני וקבלת החלטות הצבעה במסגרת אסיפות כלליות של התאגיד וכן כדי
לאמוד את שווי זכויותיהם.
שלישית ,דיני החברות ודיני ניירות ערך מעניקים הגנות נוספות רבות למחזיקי ניירות ערך שהוצעו
על פי תשקיף ,בהתאם לסוג נייר הערך שהוצע ,כגון כללי ממשל תאגידי בחברה המציעה מניות או
אגרות חוב ,מינוי נאמן וזכויות להעמיד לפירעון מיידי בחברה המציעה אגרות חוב ועוד.
 .9בתי המשפט עמדו על חשיבותם של דיני ניירות ערך בעת גיוס כספים מהציבור הרחב ,כמערכת כללי
התנהגות אשר נועדו להבטיח הגינות ושקיפות מלאים בהצעת ניירות ערך לציבור ובמסחר בהם,
טוהר מידות בשוק ההון ,ובסופו של יום את אמון המשקיעים ונכונותם להשקיע בשוק זה .האמצעים
והמנגנונים השונים שנקבעו בחוק נועדו להבטיח בין היתר כי הציבור לא ישים כספו על קרן הצבי
ולהפחית את הסיכון כי הציבור יפול קורבן למעשי תרמית והונאה.
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 .10בפרט עמדו בתי המשפט על חשיבותו של עיקרון הגילוי הנאות לנוכח מאפייניהם הייחודיים של
ניירות הערך ,ועל ארבע מטרותיו המרכזיות של הגילוי הנאות :מסירת מידע לציבור המשקיעים לשם
קבלת החלטות רציונליות בנוגע להשקעותיהם; יצירת הרתעה בקרב החברה ומנהליה מהתנהגות
בלתי ראויה; חיזוק אמון הציבור בשוק ניירות הערך; והגברת יעילותו של שוק ניירות הערך . 1מן
האמור לעיל ברורה גם חשיבות הדרישה לפרסום תשקיף ,המהווה את שער הכניסה לדיני ניירות
ערך ,והדינים החלים על חברות ציבוריות.
 .11דרישת התשקיף קובעת אם כן את תחולת החוק ,ובכך מעניקה הגנה משמעותית לציבור המשקיעים
בחברות שפרסמו תשקיף .בה בעת היא אוסרת על חברות שלא עמדו בחובת פרסום התשקיף )ועל כן
המשקיעים בהן אינם זוכים להגנות הקבועות בדין( לגייס כספים מהציבור בדרך של הצעת ניירות
ערך .חשיבותה של חובת התשקיף וחובות הגילוי המתמשכות אינן רק בדרישות הגילוי לשם קבלת
החלטת השקעה ,אלא גם בכך שהן מחזקות את ההגנה לציבור מפני הונאות רחבות היקף באמצעות
ניירות ערך.
החריגים לחובת פרסום תשקיף
 .12סעיפים 15א ו15 -ב לחוק ניירות ערך מונים מספר חריגים אשר לא יחשבו כהצעה או מכירה לציבור.
לדוגמא ,אחד החריגים הידועים קבוע בסעיף 15א)א() (1לחוק והוא מתייחס להצעה או מכירה
למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות ,כאשר לפי התקנות 2מדובר ב35 -
משקיעים .מחד גיסא ,מאפשר חריג זה לתאגידים פרטיים לגייס כספים בהצעה פרטית לצורך
פעילותם העסקית ,ומאידך גיסא מצמצם את הסיכון הגדול לציבור הרחב כתוצאה מהצעת ניירות
ערך שאינה כפופה לפיקוח .חריג חשוב אחר קבוע בסעיף 15א)ב() (1לחוק והוא מתייחס להצעה או
מכירה למשקיעים כשירים המנויים בתוספת הראשונה לחוק .ההנחה ביחס למשקיעים אלה,
הכוללים בין היתר גופים כגון קרנות נאמנות ,קופות גמל וחברות ביטוח וכן משקיעים פרטיים
כשירים ,היא כי ההגנות שמעניק הדין אינן הכרחיות כאשר ההצעה או המכירה נעשית כלפיהם
בלבד.
החריג שהיה קבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק ניירות ערך
 .13חריג נוסף קבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק .סעיף זה חוקק במסגרת תיקון  20לחוק ניירות ערך משנת
 2000והתייחס לפרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך למציעים שמספרם אינו עולה על המספר
הקבוע בתקנות ,כמפורט לעיל ,שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם או למשקיעים כשירים המפורטים
בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.
 .14סעיף 15א)א() (4לחוק קבע באותו מועד-עובר לתיקונו כאמור להלן כדלקמן:

"15א .פעולות שאינן הצעה או מכירה לציבור
 1ע"א  218/96ישקר בע"מ נ' חברת דיסקונט השקעות ,תק-על  ,(1997) 513 (3)97פסקה  ;24רע"פ  11476/94מדינת
ישראל נ' חברת דיסקונט השקעות בע"מ ואח' )ניתן ביום ) (21.2.2010פורסם בנבו( ,פסקאות  ;127 – 118עע"מ
 7313/14רשות ניירות ערך נ' קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ ) ,(12.10.2015פסקאות יג  -טו.
 2תקנה  2לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק( ,התש"ס – .2000
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)א( לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –
...
) (4פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך –
)א( למציעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין פסקת
משנה ) (1שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם;
)ב( למשקיעים כאמור בפסקה )("7
 .15מטרת הסעיף היתה להסדיר חריגים נקודתיים ,כגון מכירת מניות הבנקים על-ידי המדינה ,מכירה
בידי מפרק שבידיו חבילת ניירות ערך של חברה מסוימת והוא רוצה לפרסם את כוונתו למכירתה,
3
מכירה בידי מנהל עיזבון של ניירות ערך שמצויים בעיזבון ,וכדומה.
אי הבהירות שנוצרה ביחס לסעיף 15א)א() (4לחוק
 .16הואיל ולשון הסעיף לא היתה ברורה די הצורך )מהו "פרסום בדבר כוונה"?; מהי הכוונה "בהליך
שיקבע המפרסם"? ועוד( ,ביקשה רשות ניירות ערך להבהירה .במסגרת הצעת חקיקה לתיקון סעיף
 15לחוק ניירות ערך שפרסמה הרשות בשנת  2008ביקשה הרשות להבהיר כי הסעיף אינו גובר על
האיסור להציע ניירות ערך לציבור ללא תשקיף ,והוא עוסק במקרים נקודתיים בלבד:

"פרסום בדבר כוונה של מפרק ,כונס נכסים ,או ממונה אחר שמונה על ידי
רשות מינהלית או על ידי בית משפט למכור ניירות ערך למשקיעים שמספרם
4
אינו עולה על  35שייבחרו בהליך שהודיע עליו המפרסם;".
ואולם ,הצעת תיקון חקיקה זו ,אשר עסקה בשורה ארוכה של תיקונים לסעיף  15לחוק ,לא הבשילה
לכדי תיקון החוק בפועל.
 .17במהלך השנים נוצרו בשוק פרשנויות שונות לסעיף 15א)א() (4לחוק .יש גורמים שפירשו את הסעיף
לחומרה ,ועל מנת להימנע מהפרה פוטנציאלית של החוק לא עשו בו שימוש .מאידך ,יש גורמים
שפירשו את הסעיף באופן רחב ומקל )שספק אם מתיישב עם תכליתו ולשונו( ,והציעו ניירות ערך
לציבור ללא תשקיף ותוך הפרה לכאורה של הוראות החוק.
 .18גם פרשנות הרשות השתנתה לאורך השנים .בשנת  2011מצא סגל הרשות לנכון להקל עם שלושה
מיזמים עסקיים שביקשו לגייס כספים בסכומים קטנים יחסית או בנסיבות מיוחדות אחרות
באמצעות האינטרנט ,והודיע להם כי בכפוף לתנאים שונים לא יתערב בפרשנות מרחיבה של סעיף
15א)א() (4אשר מאפשרת ,במסגרת התיבה "פרסום בדבר כוונה" גם פרסום של תנאי הצעת ניירות
הערך ופרטי המיזמים .זאת ,בין היתר בהתבסס על הנתונים הספציפיים שהוצגו בפני הרשות על ידי
אותם מיזמים ובהתקיימן של נסיבות עיתיות שונות שחלו בשנת  2011בתחום פעילות של מיזמים
מסוג זה .בין מיזמים אלה נכללה המבקשת ,אשר הרשות השיבה לפניה מקדמית שלה בשנת ,2011
כמפורט בהרחבה להלן.

 3ה"ח תשס"ח  ,2845עמ'  ;220הפרוטוקול הרלוונטי של ועדת המשנה )של ועדת הכספים( לשוק ההון:
www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2000-03-27-01.rtf
 4ראו טיוטת תזכיר חוק ניירות ערך )תיקון מס'  ,(37התשס"ח 2008-בכתובת
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_2440.pdf
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מכתבי המבקשת הרלוונטיים מצ"ב כנספחים א 1ו -א .2תשובת הרשות משנת  2011מצורפת כנספח
ב )בין הרשות לבין המבקשת התקיימו מספר התכתבויות נוספות בסמוך לאותו מועד ,אשר אינן
נדרשות לענייננו(.
 .19ואולם ,בשנים האחרונות גבר השימוש בסעיף 15א)א() (4באופן שבוצעה באמצעותו הצעה לציבור
הלכה למעשה ,בניגוד לאיסור הקבוע בחוק .לשימוש מרחיב זה נלווה גם גידול משמעותי בהיקף
ההשקעות הפיננסיות המוצעות לציבור המשקיעים ,כאשר הציבור נחשף לקשת רחבה של השקעות
פיננסיות בהן מוצע לו ליטול חלק ,בעיקר באמצעות האינטרנט .סביבת הריבית הנמוכה והנגישות
להשקעות באינטרנט הובילה להצעת השקעות בהיקפים הולכים וגדלים ,על הסיכונים הכרוכים בכך
לציבור ,גם על-ידי מיזמים שפירשו את סעיף 15א)א() (4לחוק כמתיר הצעה לציבור של ניירות ערך כל
עוד המכירה תהיה למשקיעים שמספרם אינו עולה על  .35מיזמים אלה פעלו לעתים באופן סדרתי,
והציעו השקעה בתאגידים רבים על בסיס שימוש כביכול בחריג.
 .20הרשות ראתה בדאגה התפתחות זו ,ועל כן הבהירה כי יש לפרש את סעיף 15א)א() (4לחוק לפי
תכליתו ומטרתו המקורית ,ובאופן שלא יאיין את הכלל לפיו אסורה הצעה ,ולא רק מכירה ,ליותר מ-
 35ניצעים .כלומר ,אין מקום לאיין את הכלל האוסר על הצעה ליותר מ 35 -משקיעים ,גם אם מכירת
ניירות הערך תהיה מוגבלת למספר זה של משקיעים .5תכלית ההגנה על ציבור המשקיעים בהקשר זה
היא במספר היבטים .ראשית ,בהיבט האכיפתי  -במידה שהצעות מסוג זה ליותר מ 35 -משקיעים
תהיינה מותרות לא תהא דרך לדעת איזה מיזם מוכר ליותר מ 35-משקיעים .שנית ,התרת הצעה
לכולי עלמא )ליותר מ 35-ניצעים( תאפשר למיזמים לאתר ביתר קלות  35משקיעים בפועל ,באופן
שאינו מתיישב עם ההצדקה המקורית של הסעיף ,המניחה כי בהצעה ל 35-משקיעים בלבד יש
למשקיעים כוח מיקוח רב יחסית למול המציע .בפניה רחבה קל לפונה לאתר משקיעים שיפלו קורבן
להצעות להיכנס לפעילות שעלולה להתברר כבעייתית .שלישית ,מהשוואה לדין הזר עולה כי גם בדין
האמריקאי חל איסור מחמיר על פניה לציבור הרחב )ככל שלא מדובר במשקיעים כשירים( .פניה זו
נתפשת כגורם סיכון וכנקודתי ההתערבות של דיני ניירות ערך .רביעית ,קיומו של סיכון מערכתי עקב
קיומם של מיזמים הפונים באופן סדרתי לציבור ,כל פעם לגבי פרויקט אחר ,כך שהיקף הפעילות
אינו מוגבל ל 35-משקיעים בלבד אלא מקיף למעשה מאות ואף אלפי משקיעים.
 .21בשנת  2013השיבה הרשות לפניה מקדמית שעסקה בכוונה להקים אתר אינטרנט שיהווה פלטפורמה
למפגש של חברות ומיזמים עם משקיעים ,ובמסגרתו יוצגו מיזמים וחברות אשר בכוונתם לגייס
כספים בפני משקיעים פוטנציאליים שיירשמו באתר .העמדה שהובעה במענה לפניה זו ,שעניינה היה
הקמת מיזם הדומה באופיו לזה של המבקשת ,היתה כי "פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך"
כמשמעותו בסעיף 15א)א() (4לחוק הינו פרסום כללי שמטרתו איתור קבוצת משקיעים פוטנציאליים
מצומצמת אשר ניתן יהיה להציע לה ניירות ערך תחת מגבלות הדין .תנאי הכרחי אם כן הוא ,שאחרי
הפרסום הכללי יתבצע הליך נוסף כפי שיגדיר המפרסם מול קבוצת המשקיעים המצומצמת
שבמסגרתו ייקבעו תנאי ההנפקה .אשר על כן ,נקבע בפניה כי ) (1הפרסום לא יכלול מידע מפורט
בנוגע לתנאי ניירות הערך ומחירם ,שכן אז הוא יהיה מסוים דיו על מנת להיחשב כ"הצעה לציבור";
) (2הפרסום לא יכלול פניה לציבור להציע הצעות לרכוש את ניירות הערך במחיר ובתנאים כפי
 5המבחן הינו מספר הניצעים ולא מספר המתקשרים בפועל בסופו של יום.
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שיוגדרו על ידי המשקיעים הפוטנציאליים .עוד נאמר בעמדה כי כאשר פרסום בדבר כוונה למכור
ניירות ערך נעשה במסגרת אתר אינטרנט יש לוודא כי הוא אינו חורג מהוראות סעיף 15א)א() (4לחוק
ניירות ערך ,וכן כי לפירוט המידע המסוים ,היינו זה הכולל מידע אשר יכול להוות בסיס לקבלת
הצעות ,יחשפו  35מציעים בלבד ,וזאת על מנת לעמוד בתנאי סעיף 15א)א() (1לחוק ניירות ערך.
 .22בהתאם לעמדה זו ,פעילות כפי שביצעה המבקשת לא היתה אפשרית ,וזאת עוד על פי סעיף
15א)א() (4לחוק קודם לתיקונו.
התכתבויות הרשות עם הפונה באותו עניין מצורפות כנספחים ג 1ו -ג .2תשובת הרשות משנת 2013
מצ"ב כנספח ד.
 .23בהמשך לכך ,וכפי שיפורט בהמשך ,הרשות פרסמה בשנת  2015הבהרה באתר לפיה תשובתה
למבקשת בשנת  2011אינה משקפת עוד את עמדתה ,וכי לא ניתן לפעול על פיה או להסתמך עליה
בפרשנות הדין.
ההבהרה שפורסמה באתר הרשות מצ"ב כנספח ה.
תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק
 .24בהמשך לאי הבהירות הפרשנית ולעמדה האמורה יזמה הרשות תיקון לחוק ניירות ערך בנדון .בחודש
ספטמבר  2014פרסמה הרשות הצעה לתיקון סעיף 15א)א() (4לחוק להערות הציבור 6.הצעה זו תוקנה
7
ופורסמה בשנית באתר הרשות.
 .25בדברי ההסבר להצעות תיקון הסעיף הוסברו הרקע והצורך בתיקונו .הוסבר כי הצורך בתיקון הסעיף
גבר לנוכח הפעילות ההולכת וגדלה באתרי אינטרנט של מיזמים הפונים לציבור הרחב ,על הסיכונים
הכרוכים בכך ,שעיקרם הצעה לציבור להשקיע בניירות ערך המוצעים להם על ידי אותם מיזמים,
ללא תשקיף וללא מנגנוני ההגנה שנקבעו בדין ,כשכל אלה מעלים חששות כבדים למעשי תרמית
והונאה.
 .26התיקון נערך בין היתר לאחר בחינת המגבלות בארה"ב ובבריטניה ,אשר העלתה כי קיימות במדינות
אלה מגבלות מחמירות על פנייה לציבור בנוגע להצעת ניירות ערך )האיסור בארה"ב נוגע לGeneral -
 8.(Solicitation and General Advertisingהתיקון נערך גם לאחר בחינת הפסיקה בישראל בנוגע

 6ר' באתר הרשות בכתובת
/http://www.isa.gov.ilחקיקה%20ואכיפה/
Legislation/Proposed%20Legislation/2233/Documents/IsaFile_220914.pdf
 7ר' פרוטוקול דיון במליאת הרשות מחודש מאי  ,2015כפי שפורסם באתר הרשות בכתובת
/http://www.isa.gov.ilהודעות%20ופרסומים.Documents/15072015.pdf/135/2015/
 8ראו ביחס לארה"ב את ,Rule 502 of Regulation D, section c
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/230.502
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להצעת ניירות ערך לציבור ,ממנה עלתה גם כן הכוונה הברורה לאסור שיווק ושידול של ציבור
המשקיעים להשקיע בניירות ערך.
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 .27לפיכך הוצע נוסח לתיקון שמטרתו כפולה .ראשית ,בסעיף משנה )4א( חדש הוצע לעגן את כוונתו
המקורית של המחוקק להסדיר חריגים נקודתיים ביותר ,כגון הצעת מכירת ניירות ערך על ידי
מפרק ,כונס נכסים ,ממונה או בית המשפט למספר מצומצם של משקיעים ובהליך מסודר עליו ניתנת
הודעה מראש .שנית ,הוצע לתקן את סעיף 15א)א() (4לחוק על מנת להבהיר מהו פרסום כללי מותר
של הצעת ניירות ערך ומיהו קהל היעד של אותו פרסום מותר .לשם כך הוצע להבהיר בחוק כי פרסום
מותר בדבר כוונה למכור ניירות ערך הינו פרסום שמטרתו יצירת עניין ראשוני בלבד ואשר אינו כולל,
בין היתר ,נתונים כספיים ,תשואות ואת פרטי ההצעה .פרסום זה יכול לפנות לכלל הציבור ובלבד
שבפועל יוצעו ויימכרו ניירות ערך ללא יותר מ 35 -משקיעים או למשקיעים כשירים כאמור בסעיף
15א)א() (7לחוק.
 .28בסוף שנת  2015אישרה הכנסת את תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק במסגרת תיקון  58לחוק ,ותיקון זה
נכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות באופן מיידי .כיום קובע סעיף זה כדלקמן ]הדגשות אינן במקור –
ל.ו .וש.כ:[.

"15א .פעולות שאינן הצעה או מכירה לציבור
)א( לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –
...
פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך ,שאינו כולל נתונים כספיים ואת
)(4
פרטי ההצעה ,לרבות מחיר ,ריבית ותשואה ,ובלבד שניירות הערך יוצעו ויימכרו רק
למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין פסקה ) (1או למשקיעים
כאמור בפסקה ) ,(7ושבפרסום תצוין המגבלה על הצעה ומכירה של ניירות הערך בנוגע
לזהות המשקיעים או למספרם כאמור.
הצעה של מפרק ,כונס נכסים או ממונה אחר שמינו רשות מינהלית או בית
)4א(
משפט למכור ניירות ערך למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות
לעניין פסקה ) (1או למשקיעים כאמור בפסקה ) ,(7שייבחרו בהליך שהודיע עליו המפרסם,
ובלבד שבהצעה תצוין המגבלה על הצעה ומכירה של ניירות הערך בנוגע לזהות המשקיעים
או למספרם כאמור".
 .29תיקון זה שם סוף לפרשנויות הרחבות לחריג הקבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק .הוא הבהיר כי סעיף זה
אינו מתיר הצעת ניירות ערך לציבור אלא רק פרסום כללי ומוגבל ביותר .תיקון זה גם גבר כמובן על
תשובות סגל הרשות שפירשו את נוסח הסעיף הקודם ,אשר השתנה והובהר באופן שאינו משתמע
לשני פנים.
 .30לתיקון סעיף 15א)א() (4לחוק נקבעה תחולה מיידית עם פרסומו ברשומות .כידוע ,לדברי חקיקה
יש תחולה מיידית אלא אם כן נקבע בהם מפורשות אחרת 10.במקרה זה נקבעה תחולה מיידית
 9ת"א )ת"א(  2969/00יו"ר הרשות לניירות ערך נ' מונדרגון אגודה שיתופית בע"מ ) ;(30.07.2002ע"פ )ת"א(
 70267/05דורון עמוס נ' פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה ).(26.11.2006
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באופן מודע ומכוון על מנת להגביל בהקדם האפשרי את השימוש שנעשה בחריג הקבוע בסעיף,
למנוע פרשנויות רחבות שלו המאיינות את איסור הצעת ניירות הערך לציבור ללא תשקיף ,ולמנוע
פגיעה בציבור המשקיעים .לגבי סעיפים מסוימים אחרים בתיקון  58לחוק ,בנושאים אחרים,
נקבעה הוראת תחילה מאוחרת כך שלא יכנסו לתוקף באופן מיידי .לא כך לגבי תיקון סעיף
15א)א() (4לחוק ,וכאמור ,הדבר נעשה בכוונת מכוון .תחילתו של תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק לא
הותנתה בדבר ,והוא נכנס לתוקף עם פרסום תיקון  58ברשומות.
מצ"ב לשם הנוחות נוסח תיקון  58לחוק כפי שפורסם ברשומות כנספח ו.
 .31תיקון החוק הבהיר אם כן את גבולות החריג ,ובהתאם פעלה הרשות לאחר שנכנס לתוקף כלפי
גורמים המפרים אותו .לשון החוק ,ההיסטוריה החקיקתית שלו ותכליתו ברורים .יצוין ,כי הרשות
נתנה פומבי להשלכותיו של התיקון גם במענה לפניה מקדמית מחודש פברואר  11.2016מדובר בפונה
שביקש להקים פלטפורמה אינטרנטית כמקום מפגש בין יזמים למשקיעים ולפרסם במסגרתה
פרטים על המיזמים וההצעות בהתאם להוראות סעיף החוק .הרשות התבקשה לאשר כי הפרסומים
שהוצגו על ידי הפונה עומדים בהוראות סעיף 15א)א() (4לחוק ,ובמסגרת תשובתה הובאו דוגמאות
לפרטים שאינם עולים בקנה אחד עם סעיף החוק המתוקן הכוללות נתוני מכירות של החברה
המגייסת או נתונים בדבר היקף ההשקעות שבוצעו בחברה המגייסת.
הפניה המקדמית האמורה ותשובת הרשות משנת  2016מצ"ב כנספחים ז ו -ח ,בהתאמה.
 .32לסיכום עניין זה  -במהלך השנים ממועד חקיקתו ניתנו לסעיף 15א)א() (4לחוק פרשנויות שונות,
לרבות פרשנות מרחיבה שלא עלתה בקנה אחד עם מטרתו המקורית של הסעיף ואיימה לרוקן
מתוכן את האיסור על הצעת ניירות ערך לציבור בלא תשקיף .הרשות הבהירה כבר בשנת  2013כי
פרשנות מרחיבה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק ותכליתו .על מנת להסיר ספק ,תוקן
סעיף 15א)א() (4לחוק בשנת  ,2015כדי שלא ניתן יהיה לבצע על בסיסו הצעה של ניירות ערך
לציבור.
תחולתו של תיקון סעיף 15א)א() (4אינה מותנית בכניסה לתוקף של הסדרה שעניינה מימון המונים
 .33המבקשת טוענת כי סעיף 15א)א() (4לחוק אינו בתוקף עד שתוסדר בחוק ניירות ערך האפשרות לבצע
מימון המונים ) .(Crowdfundingטענה זו חסרת כל שחר .כפי שפורט לעיל ,אין לטענה זו כל בסיס
חוקי ,שכן תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק לא הותנה בכניסה לתוקף של הסדרה אפשרית עתידית של
מימון המונים .כאמור ,בחקיקה נקבע  -במכוון  -כי לתיקון סעיף 15א)א() (4תהיה תחולה מיידית
שאינה תלויה בדבר .על מנת לסבר את האוזן ולהעמיד דברים על דיוקם נסביר עוד בנוגע ליוזמת
הרשות להסדיר בחוק פעילות של מימון המונים בניירות ערך ,אשר אינה מותרת כיום.

 10ראו סעיף )10א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח.1948-
 11ראה באתר הרשות בכתובת
http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/Preliminary_Inquiries/Prospectuses/Documents/Tfil
.e.pdf
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" .34מימון המונים" ,הידוע לעתים באנגלית בשם  ,Crowdfundingהינו מודל לגיוס כספים מהציבור
הרחב באמצעות פלטפורמה אינטרנטית ,כאשר הרעיון העומד בבסיסו הוא גיוס סכומים קטנים
מציבור גדול של אנשים .השימוש במודל ה Crowdfunding-החל בסוף שנות התשעים כאמצעי לגיוס
מימון למיזמי אמנות וכיום הוא מהווה כלי נפוץ לגיוס כספים לאמנים ,פוליטיקאים ,סיוע
הומניטארי ,ועוד .קמפיינים של גיוס המונים מגייסים אלפי דולרים עבור פרויקטים מגוונים כדוגמת
יצירת סרטים ,פיתוח תוכנה ,עיתונות חוקרת ועוד .הכסף מגויס בעזרת קרוב ל 1000-פורטלים
באינטרנט )כדוגמת  Kickstarterו (Indiegogo-המשמשים כפלטפורמות עבור Crowdfunding
ברחבי העולם .פורטלים אלה אינם כפופים לדיני ניירות ערך היות והכסף ניתן לצורך רכישת מוצר
או כתרומה לפרויקטים אשר המשקיעים מאמינים בהם ,ולא ניתנת תשואה בגין ההשקעה .גם בארץ
הופיעו הסנוניות הראשונות במודלים שונים )בין השאר :מימונה ,Ourcrowd ,Headstart ,עיגול
לטובה(.
 .35בשל מגבלות המוטלות מכוח דיני ניירות ערך ברחבי העולם על הצעה לציבור )חובת התשקיף ,חובות
הדיווח השונות ,כללי ממשל תאגידי ,וכו'( ,עיקר גיוסי הכספים עד לאחרונה ,נעשה כתרומה של
המשקיעים ללא ציפייה לתמורה כלשהי או כנגד תמורה שאינה כספית ושאינה מקנה זכות בעלות או
השתתפות ברווחים .הצלחת הגיוסים במודל ה Crowdfunding -הובילה רגולטורים בתחום ניירות
הערך ברחבי העולם לשקול אם ניתן ליישם מודל זה גם כאשר מדובר בהצעה לרכוש ניירות ערך.
המודל המתגבש במדינות רבות ,ובהן בישראל ,הוא לקבוע הסדר ייחודי בדיני ניירות ערך המתיר
לתאגידים להציע ניירות ערך לציבור באמצעות פלטפורמה אינטרנטית מפוקחת .ההצעה מוגבלת
לסכומים קטנים – הן סך השקעה כולל קטן הן סכום השקעה קטן לכל משקיע .התאגידים עצמם
כפופים לחובות מצומצמות מאוד מכוח הדין )לרבות פטור מחובת פרסום תשקיף( ,והפלטפורמה
באמצעותה ביצעו את ההצעה כפופה לדרישות נוספות כגוף מפוקח ,המתווך בין התאגידים
והמשקיעים.
 .36דוגמא בולטת להסדרה כאמור יש בארה"ב .בחודש אפריל  2012נחקק בארה"ב הJumpstart Our -
 ,("JOBS Act") Business Startups Actשקבע בין היתר מסגרת חדשנית לגיוס הון במתכונת של
 Crowdfundingכמתואר לעיל .ה JOBS Act -קבע מסגרת כללית בלבד עבור מודל ה-
 ,Crowdfundingשכניסתה לתוקף הותנה בקביעת תקנות מפורטות על-ידי רשות ניירות הערך
האמריקאית )ה .(SEC -בתום הליך ממושך שארך מספר שנים פרסמה לאחרונה ה SEC -את
התקנות האמורות ,וחקיקת ה Crowdfunding -בארה"ב צפויה להיכנס לתוקף בחודש מאי .2016
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 12ל Jobs Act -ראו בכתובת http://www.mofo.com/~/media/Files/PDFs/jumpstart/BILLS-
 SECראו בכתובת
 .112hr3606enr.pdfלהסדרת מימון ההמונים כפי שפורסמה על ידי ה-
.http://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf
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 .37הסדרה של מימון המונים בניירות ערך מהווה אתגר משמעותי כיוון שמדובר בהצעה לציבור של
ניירות ערך לכל דבר ועניין .השאיפה היא כי הצעת ניירות ערך בדרך זו תענה על צרכי המימון של
חברות קטנות יחסית ,ביחוד מתחומי הטכנולוגיה ,אשר עבורן גיוס מהציבור הרחב אינו מהווה
חלופה ריאלית לגיוס כספים לנוכח העלויות הגבוהות והחובות הנרחבות הנגזרות מכך .בצד
המשקיעים ,השאיפה היא כי הציבור הרחב יוכל להנות מגיוון אפיקי ההשקעה ,לרבות בחברות
שההשקעה בהן שמורה בדרך כלל למשקיעים מתוחכמים בלבד.
 .38לצד היתרונות הפוטנציאליים האמורים ,מגלם מודל מימון ההמונים גם סיכונים רבים כגון היעדר
יכולת לציבור לנהל משא ומתן באשר לתנאי ההשקעה ודילולו בסבבי השקעה עתידיים; היעדר מידע
מספק לשם קבלת החלטת השקעה במועד הגיוס ואחריו; היעדר הנזילות הכרוך בהשקעה מסוג זה;
היעדר כללי ממשל תאגידי כמקובל בחברות ציבוריות; העדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה
ולממש את זכויות המחזיקים כלפי התאגיד המגייס; וחשש מהונאות ותרמיות ,בפרט כאשר מדובר
בפלטפורמת השקעה אינטרנטית .האתגר בעיצוב מודל מימון ההמונים הוא להקנות למשקיעים
הגנות שיצמצמו את הסיכונים הרבים האמורים ומאידך לא ישיתו עלויות גבוהות שיניאו תאגידים
קטנים בתחילת דרכם מגיוס בדרך זו.
 .39בישראל הוצגה הצעה ראשונית לאפשר מנגנון של מימון המונים לחברות מחקר ופיתוח במסגרת
המלצות הועדה הבינמשרדית בראשות רשות ניירות ערך והבורסה לקידום השקעות בחברות
ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח מחודש ינואר ") 2014ועדת המו"פ"( 13.בהמשך
להמלצות אלה ,החליטה הרשות להרחיב את מודל מימון ההמונים המתוכנן ,כך שיחול לא רק על
גיוסים של חברות מו"פ אלא גם של עסקים קטנים ובינוניים מענפי פעילות אחרים ,וכך שיחול לא
רק על גיוסי מניות אלא גם על גיוסי חוב.
 .40הרשות שוקדת כבר תקופה ארוכה על עיצוב ההסדר החוקי בנושא מימון ההמונים ,ולשם עיגונו
תידרש הסדרה מפורטת בדין .הצעד הראשון בהקשר זה נעשה במסגרת תיקון  58לחוק .בדומה
למתכונת ההסדרה בארה"ב ,במסגרת תיקון זה נקבעה רק מסגרת כללית ,שלדית ,של התנאים
לביצוע מימון המונים ,שאינה בתוקף ,ותקנות אשר יכללו את ההוראות המהותיות מיועדות לצקת
בה תוכן .כך ,המסגרת הכללית 14קבעה רק כי ינתן פטור מתשקיף לתאגידים שיגייסו באמצעות רכז
הצעה )גורם מפוקח שיפעיל אתר אינטרנט לתיווך בין התאגידים המגייסים והמשקיעים( ,כי יקבעו
מגבלות על היקף הגיוס בסך הכל ולמשקיע בודד ,וכי יקבעו תנאים והגבלות נוספים בתקנות.
כניסתה לתוקף של מסגרת זו מותנית בקביעת תקנות על ידי שר האוצר ואישורן על-ידי ועדת
הכספים של הכנסת.

 13ראו דוח הועדה באתר הרשות בכתובת
/http://www.isa.gov.ilהודעות%20ופרסומים.Reports/177/Documents/IsaFile_8287.pdf/
 14סעיף )(3)1ב( לתיקון  58לחוק ,המצ"ב כנספח ו
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 .41במקביל עומלת הרשות על הכנתן של תקנות .טיוטת התקנות כוללת נכון למועד זה הסדרים הנוגעים
בין היתר לעניינים הבאים :היקפי הגיוס שיהיו מותרים לכל מנפיק ותנאים להגדלתם; היקפי
ההשקעה שיהיו מותרים לכל משקיע; תנאי כשירות לרכזי ההצעה כגון הון עצמי ,פיקדון ,ביטוח
ואגרות; אופני ביצוע ההצעה על ידי התאגידים המגייסים; חובות דיווח של רכזי ההצעה ושל
התאגידים המגייסים; הרכב הדירקטוריון של רכז ההצעה ואיסורים בנושא ניגודי עניינים; אזהרות
לציבור המשקיעים; ועוד.
מצ"ב טיוטת תקנות מימון ההמונים לאחר אישור מליאת הרשות כפי שפורסמה באתר הרשות
כנספח ט .טיוטה זו טרם אושרה על-ידי שר האוצר או ועדת הכספים של הכנסת.
 .42פעילות בהתאם להסדרה העתידית בנושא מימון ההמונים לא יכולה להיעשות קודם שיושלם
ההסדר החוקי בעניין .כפי שניתן להבין ,מדובר בהסדר מורכב וחדשני ,שצפויים להתקיים בעניינו
דיונים בכנסת ,ולא ניתן להעריך מתי ובכפוף לאילו שינויים יאושר על-ידה .גם אחרי כניסת ההסדר
החוקי לתוקף ,לא יוכל גוף לפעול כרכז הצעה קודם לקבלת אישור הרשות לצורך רישומו במרשם
רכזי ההצעה .ברי אם כן שאין אפשרות ליישום מודל מימון ההמונים ולפעול על פיו כל עוד לא
הושלמה חקיקת המשנה בנדון .פעילות כזו אינה חוקית כיום.

 .43תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק אינו מותנה בהסדרת מימון ההמונים בעתיד ,ואין קשר ישיר בין
השניים .מדובר בתיקוני חקיקה שקודמו בנפרד ,ומסיבות שונות ,ומצאו בסופו של יום ביטוי באותו
תיקון חוק .תיקון  58לחוק כלל נושאים נוספים שאינם קשורים למימון המונים ,כגון הסדרת מנגנון
גיוס הון במסגרת המסחר בבורסה באמצעות רכישת ניירות ערך על ידי חברה במהלך המסחר
בבורסה .מנגנון זה ,שלא היה אפשרי עד כה ,נקרא בקיצור  – At the Market Offering – ATMואף
הוא אינו קשור לתיקון סעיף 15א)א() (4לחוק .כמוהו נושאים נוספים שטופלו במסגרת תיקון 58
לחוק.
 .44הלכה למעשה ,בקשת המבקשת להתיר לה לפעול בהתאם להסדר חקיקתי שטרם אושר כדין ולבצע
התאמות נדרשות לאחר אישורו ,חותרת תחת הליך אישור החקיקה בכנסת ומבקשת לאיין מתוקף
את שלב אישורה של הכנסת את דבר החקיקה.

 .45כאמור ,תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק במסגרת תיקון  58לחוק אינו מותנה אם כן בהסדרת מימון
ההמונים ואינו כרוך בה ,אלא מדובר בתיקון עצמאי ,העומד על תלו .מדובר בפטורים שונים לחובת
פרסום התשקיף – האחד כבר בתוקף והאחר אינו בתוקף ונדרשת בעניינו התקנה של הסדרה
מפורטת .בניגוד להסדרה המתוכננת בנושא מימון ההמונים ,הפטור הקבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק
נוגע לכל פרסום כללי הקודם להצעת ניירות ערך לציבור ונועד למנוע כל הפרה של האיסור היסודי על
הצעת ניירות ערך לציבור – לא רק על-ידי פלטפורמה אינטרנטית אלא גם תאגידים אחרים לרבות
המגייסים באופן עצמאי עבור עצמם; הוא נוגע לתאגידים המעוניינים לגייס בהיקפים שאינם
מוגבלים כפי שמתוכנן להגביל בהסדרת מימון ההמונים; ומשמעותו של הפטור היא כי הנכנס בגדרו
אינו כפוף כלל לחוק ניירות ערך ,בניגוד להסדרה המתוכננת בנושא מימון המונים .במילים אחרות,
מדובר בפטורים שונים בתכלית .הניסיון לכרוך בין הדברים ,או לטעון כי ניתן לפעול בינתיים לפי
הסדרה שאולי תהיה בעתיד בנושא מימון המונים ,הנו טעות גסה.
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פרק ג' :השתלשלות הדברים בעניינה של המבקשת
הפניה המקדמית של המבקשת בשנת 2011
 .46בשנת  2011פנו מר ירון אדלר ושירלי וולובלסקי  -ז'אן באמצעות בא כוחם בפניה לרשות בקשר עם
מיזם שביקשו להקים )אשר בגלגוליו הפך למבקשת( .פנייתם עסקה בשאלות משפטיות שונות שעלו
נוכח רצונם להקים אתר אינטרנט יעודי ,שישמש פלטפורמה אינטרנטית ,שמטרתה לספק ליזמים,
תאגידים וחברות שאינם רשומים למסחר בבורסה תשתית תפעולית ומשפטית לביצוע גיוסי הון
בהיקפים קטנים ,ממשקיעים פרטיים פוטנציאליים .כפי שתואר בפניה ,האתר יהיה מיועד בעיקר
לחברות קטנות המבקשות לגייס הון ושאינן מעוניינות להירשם למסחר בבורסה .האתר יכלול את
תנאי ההשקעה הספציפיים בכל חברה ,כגון סכום הגיוס המבוקש ,היקף מינימאלי לביצוע והשלמת
הגיוס וכיו"ב .בשלב ראשון ניתן יהיה להציע ולמכור במסגרת האתר אך ורק מניות ,כאשר בהמשך
תתכן אפשרות להרחיב הפעילות למתן הלוואות והלוואות המירות .עבור השימוש באתר ישלמו
החברות דמי טיפול והאחריות הבלעדית לצורך ההתקשרות תחול על הצדדים בלבד ואלה מצדם
יוותרו על כל טענות כלפי מפעילי האתר.
 .47אחת השאלות המרכזיות בפניה עסקה באפשרות המיזם לעמוד בפעילותו בהוראות סעיפים
15א)א() (1ו15 -א)א() (4לחוק בקשר עם היקף הפרסום.
 .48כאמור לעיל ,מענה הרשות לפניה זו היה מקרה חריג בו קיבלה הרשות פרשנות מרחיבה של הוראות
סעיף 15א)א() (4לחוק .סגל הרשות השיב שבנסיבות העניין לא יתערב בעמדת הפונים לפיה הצגתן של
חברות שיגייסו הון באמצעות המיזם באתר האינטרנט הייעודי שלה תיחשב בגדר פרסום כמשמעותו
בסעיף 15א)א() (4לחוק .האמור הותנה בכך שסכום ההשקעה הסופי בכל אחת מהחברות לא יעלה
בכל סבב גיוס על  1מיליון דולר; מספר המשקיעים המקסימלי באיזה מהחברות לא יעלה על 35
במשך תקופה של  12חודשים רצופים; המשקיעים הסופיים ייבחרו בהליך מוסדר מראש שפרטיו
יפורסמו למשקיעים באתר ביחס לכל אחת מהחברות בנפרד; וכן שהמשקיעים הסופיים יעמדו גם
הם במגבלות אלו באופן שיחתם בינם לבין המיזם או מי מהחברות הסכם כי ינהגו בהתאם לתנאים
אלו.
 .49כפי שפורט לעיל ,משהובנו על-ידי הרשות השלכות הפרשנות הרחבה לסעיף 15א)א() (4לחוק נוכח
צמיחתה של תופעת ההשקעות הבלתי מפוקחות שהלכה וגברה ,השיבה הרשות בשלילה לפניות של
גורמים נוספים שביקשו לפעול באופן דומה ,ופרסמה בשנת  2013את הפרשנות הנכונה לדעתה לסעיף
15א)א() (4לחוק .לנוכח שאלות שעלו בהקשר זה פרסם סגל הרשות בשנת  2015באתר לפיה מענה
הרשות לפנייה המקדמית משנת  2011אינו משקף את הפרשנות הנכונה לדין ,וכי על כן אין לפעול על
פיה או להסתמך עליה בפרשנות הדין ,וכן כי בכוונת הרשות לתקן את סעיף החוק ,כפי שפורסם
באותו מועד באתר הרשות .יש לציין ,כי סגל הרשות יידע את בא כוחה של המבקשת בדבר הפרסום
וההבהרה כאמור .לבסוף גם הובילה הרשות לתיקון החוק כדי להסיר אי בהירות ולמנוע שימוש
בחריג באופן המכשיר הצעה של ניירות ערך לציבור בניגוד לאיסור שבחוק.
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פניית הרשות למבקשת אחרי תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק
 .50בכל אותה תקופה שעד תיקון החוק נמנעה הרשות מלהורות למבקשת להפסיק לפעול ,וזאת אף
שפרשנותה לסעיף השתנתה .מכל מקום ,לאחר שתיקון  58לחוק נכנס לתוקף ,והרשות למדה כי
המבקשת ממשיכה בפעילותה מבלי להתאימה להוראות החוק ,שלחה הרשות ביום  2.2.2016מכתב
למבקשת בקשר עם האמור .במכתב נמסר שמענה הרשות לפניית המבקשת ניתן בהסתמך על נוסח
החוק עובר לתיקונו .לפיכך ,עם תיקון החוק אין לו עוד תוקף .נוכח לשון החוק הנוכחית הובהר כי
הצגת מידע מפורט ,שאינו מידע כללי ,ביחס לתאגידים המגייסים ,ובפרט הצגת נתונים כספיים
ותנאי ההצעה אינם עולים בקנה אחד עם סעיף 15א)א() (4לחוק .לפיכך ,הורתה הרשות למבקשת
להתאים פעילותה להוראות החוק כפי שתוקן והבהירה שככל שלא תעשה כן ותמשיך לפעול
במתכונת שמפרה את הוראות חוק ניירות ערך ,ישקול יו"ר הרשות בין היתר לעשות שימוש בסמכותו
לפי סעיף 56ד לחוק לבקש הוצאת צו מניעה בנדון .המכתב פורסם גם הוא באתר הרשות.
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מכתב הרשות מיום  2.2.2016מצ"ב כנספח י.
 .51בתגובה למכתב של המבקשת מיום  ,14.2.2016שלחה הרשות מכתב נוסף ביום  16.2.2016בו הגיבה
לטענתה המרכזית של המבקשת בדבר הקשר בין תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק לבין הסדרת מודל
מימון ההמונים .במכתב הובהר כי תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק אינו מותנה בהסדרת מימון ההמונים
ואינו כרוך בה ,אלא מדובר בתיקון עצמאי ,העומד על כנו ואשר נכנס לתוקף עם פרסום תיקון החוק,
כמפורט בהרחבה לעיל.
מכתב המבקשת מיום  14.2.2016ומכתב הרשות מיום  16.2.2016מצ"ב כנספחים יא ו -יב ,בהתאמה.
 .52נוכח בקשתה המפורשת של המבקשת הודיעה הרשות למבקשת ביום  ,24.2.2016לפנים משורת הדין,
כי לא תנקוט אמצעי אכיפה נגדה בקשר עם הפרה של סעיף  15לחוק ביחס להשלמת גיוס של שתי
חברות באתר האינטרנט של המבקשת במהלך התקופה עד ליום  7.4.2016ובלבד שלא תבצע פעילות
מפרה אחרת מאותו מועד .זאת ,נוכח כוונת המבקשת להתחיל בגיוסי ההון בקשר עם חברות אלו
בסמוך לקבלת מכתב הרשות מיום  .2.2.2016כלומר ,הרשות אף התירה למבקשת תקופת
"התארגנות" של כחודש וחצי במסגרתה הודיעה למבקשת כי על אף שהיא פועלת בניגוד לדין הרשות
לא תנקוט כלפיה עדיין באמצעי אכיפה.
מכתבי המבקשת מיום  21.2.2016ומכתב הרשות מיום  24.2.2016מצ"ב כנספחים יג ו-יד ,בהתאמה.
 .53לאחר הדברים האמורים ,פנתה המבקשת לרשות בבקשה כי תתיר לה לפעול במודל גיוס המונים
בהתאם לחוק המו"פ ולהצעת חקיקת המשנה )וכאמור ,מדובר בהסדר שטרם נכנס לתוקף( .ביום
 23.3.2016השיבה הרשות למבקשת כי הפעילות המבוקשת על ידה אינה אפשרית בהתאם להוראות
הדין ,וכי ההסדרה של נושא מימון ההמונים טרם הושלמה ואינה בתוקף.
מכתב המבקשת מיום  15.3.2016ומכתב הרשות מיום  23.3.2016מצ"ב כנספחים טו ו -טז,
בהתאמה.
 15ראו באתר הרשות בכתובת
http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/Preliminary_Inquiries/Prospectuses/Document
.s/3.2.2016.pdf
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 .54השתלשלות הדברים האמורה מעידה כי הרשות פעלה כלפי המבקשת ללא דופי ,באופן הוגן וסביר:
היא נמנעה מעצירת פעילותה קודם לתיקון החוק אף שסברה כי המבקשת פועלת על בסיס פרשנות
מוטעית של החוק ,וזאת בהתחשב בעמדה שנמסרה לה בעבר; היא בחנה את כל טענות המבקשת
והשיבה להן בפירוט; היא העניקה למבקשת לפנים משורת הדין פרק זמן נוסף של הסתגלות לתיקון
החוק וזאת על אף שהחוק כבר נכנס לתוקף .ואולם הרשות אינה רשאית להתעלם מהחוק ולהתיר
למבקשת להמשיך בהצעת ניירות ערך של תאגידים באופן בוטה בניגוד לחוק .זאת כשם שאינה
מתירה לגורמים אחרים בשוק ההון לפעול בניגוד לחוק ,לרבות גורמים שביקשו לפעול כפי שפעלה
המבקשת.

פרק ד' :העדר פגיעה בחופש העיסוק של המבקשת
 .55המבקשת טוענת כי החלטת הרשות פוגעת בזכות היסוד שלה לעסוק בגיוס הון מהציבור באמצעות
המיזם האינטרנטי שהקימה .הכשל היסודי בטענה זו הוא כי פעילות המבקשת נעשית בניגוד לחוק
ניירות ערך ,ואין חופש לעסוק בפעילות בלתי חוקית.
 .56פסקת ההגבלה בחוק יסוד :חופש העיסוק קובעת )סעיף  4לחוק( כי" :אין פוגעים בחופש העיסוק
אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על
הנדרש ,או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"] .הדגשות לא במקור – ל.ו .וש.כ.[.
 .57פסקת ההגבלה מורכבת אם כן מארבעה יסודות והם:
א.

הפגיעה בחופש העיסוק צריכה להיות "בחוק" או "לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת
בו".

ב.

החקיקה הפוגעת חייבת להלום את "ערכיה של מדינת ישראל".

ג.

החקיקה הפוגעת צריכה להיות מיועדת ל"תכלית ראויה".

ד.

החקיקה פוגעת בחופש העיסוק "במידה שאינה עולה על הנדרש".

 .58כב' הנשיא )בדימוס( אהרן ברק מסביר בספרו )אהרן ברק פרשנות במשפט  -פרשנות חוקתית
)התשנ"ד( (615 ,כי הפגיעה בחופש העיסוק צריכה להיות בחוק או מכוח הסמכה מפורשת בחוק
לרבות בחקיקת משנה ולא זו בלבד .כב' הנשיא )בדימוס( ברק קובע כי" :נראה שהדיבור 'לפי חוק'
כולל מצבים נוספים ,מעבר לפגיעה בזכות יסוד בחקיקת משנה .טול חוק המסמיך רשות מוסמכת
לפגוע בהחלטתה בחופש העיסוק .פגיעתה היא 'לפי חוק' ,גם אם אינה לובשת צורה של חקיקת
משנה".
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 .59הרשות הוסמכה מכוח החוק לפעול כגוף אכיפה בקשר עם מי שמבצע הצעה ומכירה של ניירות ערך
לציבור שלא כדין .לשם כך הוסמכה הרשות לנקוט פעולות של אכיפה פלילית ,אכיפה מנהלית,
ובקשת צו מניעה מבית משפט .מכאן שהיסוד הראשון של פסקת ההגבלה מתקיים .לגבי שלושת
היסודות האחרים של פסקת ההגבלה ,דומה שהמבקשת כלל לא טוענת כי אלה נפגעו בצורה זו או
אחרת ,ומכאן שומרת הרשות לעצמה את הזכות להרחיב בעניינם ככל שתעלה טענה על ידי
המבקשת.
 .60מן העובדה שהרשות אוכפת את האיסור החוקי על ביצוע הצעה או מכירה של ניירות ערך לציבור
ללא פרסומו של תשקיף ,עולה כי הפגיעה )ככל שישנה כזו( בחופש העיסוק של המבקשת היא במידה
שאינה עולה על הנדרש .הרשות הרי אינה אוסרת על המבקשת לעסוק בהפעלת המיזם שהקימה
באופן גורף .כל שדורשת הרשות הוא כי פעילות זו של המבקשת ,ככל שהיא נעשית ,תהיה תואמת
למצב החוקי .לפני המבקשת פתוחה הדרך לפעול במסגרת החוק .לדוגמא ,המבקשת יכולה לפנות
בהצעת ניירות ערך למשקיעים מתוחכמים ,המנויים בתוספת הראשונה לחוק ,בעניינם לא חלה חובת
פרסום התשקיף .או לדוגמא ,המבקשת יכולה לפנות בהצעת ניירות ערך למספר מצומצם של
משקיעים ,שאינו עולה כדי ציבור ,באופן שלא תחול חובת פרסום תשקיף .המבקשת גם רשאית לבצע
פרסום כללי כמשמעותו בסעיף 15א)א() (4בנוסחו המתוקן .יש גורמים רבים בשוק הפועלים בדרכים
אלה .לפני תאגידים עומדות דרכים שונות לגייס כספים ,והדרך של הצעת ניירות ערך לציבור היא רק
אחת מהן .דרך זו מחייבת עמידה בדרישות הדין שנקבעו לשם הגנת ציבור המשקיעים.
 .61בבג"ץ  4769/95מנחם נ' שר התחבורה ,פ"ד נז) 264 ,235 (1קבעה כב' הנשיאה )בדימוס( ד' ביניש כי
תכלית של דבר חקיקה היא ראויה כדרישת פיסקת ההגבלה שבחוק-יסוד :חופש העיסוק ,אם היא
נועדה להגן על זכויות אדם ,לרבות על-ידי קביעת איזון סביר והוגן בין זכויות של פרטים בעלי
אינטרסים מנוגדים באופן המוביל לפשרה סבירה בתחום הענקת הזכויות האופטימליות לכל פרט
ופרט .תכלית תימצא ראויה אם היא משרתת מטרות ציבוריות חשובות למדינה ולחברה במטרה
לקיים תשתית לחיים בצוותא ולמסגרת חברתית המבקשת להגן על זכויות אדם ולקדמן.
 .62אנו רואים אפוא ,כי בניגוד לנטען על ידי המבקשת ,בתי המשפט ראו לנכון לקבוע כי ניתן לפגוע
בחופש העיסוק של אדם כאשר הדבר נעשה לתכלית ראויה של מעשה חקיקה .תכלית ראויה פורשה
כתכלית המשרתת מטרות ציבוריות חשובות .זהו למעשה המצב בקשר עם כל דרישת רישוי החלה על
עסק על מנת שיוכל לפעול ,וכן בקשר עם הדרישה לפרסם תשקיף ולהיכנס למעגל הפיקוח מכוח חוק
ניירות ערך כדי להציע ניירות ערך לציבור.
 .63לא ניתן לטעון כי תכליתו של חוק ניירות ערך  -בכל הקשור לגיוסי כספים מן הציבור ,וההגנות
שהוקנו לציבור המשקיעים בהקשר זה ,אינם תכלית ראויה שמכוחה ניתן לפגוע בחופש העיסוק.
טענה שכזו כופרת בעצם קיומו של החוק ובחובה לפעול על פיו .טענת המבקשת היא ביחס לסעיף
מסוים בחוק ,אולם על פי אותו היגיון ,אין כל סיבה שלא תיטען ביחס לכל סעיף חוק אחר .גם
מסיבה זו מדובר בטענה שפשוט לא ניתן לקבלה.
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 .64לסיכום פרק זה  -אין לקבל את טענת המבקשת לפיה הפגיעה בחופש העיסוק שלה נעשית שלא על
פי חוק .נהפוך הוא ,כפי שהוסבר לעיל ,מדובר בפעילות שנאסרה מפורשות על ידי חוק בכוונה
מפורשת .מהבקשה עולה כי אף המבקשת מכירה בכך שפעילותה אסורה כיום על פי חוק ,שכן היא
מבקשת להתיר לה לפעול לפי הסדרה עתידית שכלל לא נקבעה .כלומר ,המבקשת עצמה מכירה בכך
שעל פי המצב החוקי לאחר תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק ,ברור מעל לכל ספק כי פעילותה אינה
חוקית .כיוון שכך ,הפגיעה בחופש העיסוק של המבקשת אינה מהווה פגיעה אסורה שאינה מכוח
החוק ,וממילא מדובר בפגיעה מידתית וסבירה.

פרק ה' :דחיית טענות נוספות של המבקשת
ה) – (1החלטת הרשות והתנהלותה מול המבקשת עומדת במבחני הסבירות והמידתיות
 .65לטענת המבקשת ,התנהלות והחלטת הרשות בעניינה ,אינה סבירה ,אינה מידתית והתקבלה
בשרירותיות ,מבלי שנשקלו השיקולים הנדרשים לכך ,לרבות הנזק למבקשת ולעובדיה .טענות אלה
יש לדחות.
מבחן הסבירות
 .66בעת בחינתה של עילת הסבירות ,אין מסתפקים בבחינת השאלה ,האם פעולה או החלטה מנהלית
היא שרירותית ,אלא בוחנים את האיזון הפנימי בין השיקולים שהפעילה הרשות )כדברי השופט ברק
בבג"צ  389/80דפי זהב בע"מ נגד רשות השידור ,פ"ד לה) .((1980) 421 (1פסילת החלטה של רשות
מנהלית ,מפאת חוסר סבירות ,תתרחש רק כאשר ניתן להצביע על האופי הבלתי מאוזן של ההחלטה,
בהתחשב במניעיה הגלויים של הרשות .מצב קיצוני של חוסר סבירות מתקיים במקרה שבו הרשות
התעלמה התעלמות מוחלטת משיקול מסוים.
 .67גדר התערבותו של בית המשפט בהחלטה מנהלית ,קל וחומר בהחלטה מנהלית בעלת אופי מקצועי,
המצויה בלב שיקול הדעת המנהלי של גוף מומחה ,כדוגמת ההחלטה שבנדון ,היא מצומצמת .בית
המשפט המנהלי לא יבצע הפעלת שיקול דעת ,כשם שנעשה על ידי הרשות המנהלית ,אלא יבחן את
סבירות שיקול דעת הרשות בדיעבד .חוסר הסבירות נבחן על ידי בית המשפט ב"אמות מידה
אובייקטיביות" ,והוא יתערב רק במקרים של "חוסר סבירות מהותי או קיצוני" )השופט ברק בבג"צ
 389/80דפי זהב בע"מ נגד רשות השידור ,פ"ד לה).(437 ,(1980) 421 (1
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 .68בתקיפת החלטותיה של רשות מנהלית-מקצועית ,ייטה בית המשפט ליתן משקל רב לשיקוליה של
הרשות ולא יתערב לגופה של ההחלטה ,נוכח בקיאותה ומומחיותה בתחום עליו היא מופקדת .בתי
המשפט נוהגים להתערב ביתר קלות בנושאים משפטיים שבתחום מומחיותם ,ולמעט להתערב
בנושאים שהם בתחום המומחיות המיוחדת של הגוף המקצועי שקבל את ההחלטה .בתי המשפט
16
התבטאו לא אחת לגבי מקצועיותן של רשות ניירות ערך ואף של הבורסה לניירות ערך בתל אביב,
ובעשותם כך ,הפעילו בתי המשפט כהנחת מוצא את "חזקת תקינות פעילות הרשות" .בפועל ,מיעט
בית המשפט להתערב בהחלטות הרשות והבורסה.
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 .69בית המשפט העליון קבע אף הוא ,לא אחת ,כי אין הוא יושב כוועדת ערעור עליונה על החלטות רשות
מנהלית ,ורק אם לוקה החלטת הרשות מבחינה משפטית ,יתערב בה .כאשר מכוונת טענת העותר נגד
תוכן ההחלטה מבחינה מקצועית ,ואין טענה זו מעוררת בעיה משפטית כלשהי ,בית המשפט אינו
רואה עצמו כמעין מומחה עליון שבכוחו להכתיב מה סביר ומה אינו סביר בהחלטות של מומחים
במסגרת מומחיותם . 18עוד קבע בית המשפט העליון )בבג"ץ  338/87דן מרגליות נ' שר המשפטים,
פ"ד מב) ,(122 (1כי "בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות המוסמכת ויתערב רק
במקרה של שקילת שיקולים לא ענייניים או אי סבירות מובהקת") .ראו גם :בג"ץ  2324/91התנועה
לאיכות השלטון בישראל נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד הפנים ,פ"ד מה )(678 (3
 .70בעניינה של המבקשת מתקיימים הן בהתנהלותה של הרשות הן בהחלטתה מבחן הסבירות,
כמפורט להלן:
א.

החלטת הרשות נעשתה מכוח הוראת חוק מפורשת ,ממנה עולה מעל לכל ספק כי פעילותה
של המבקשת אינה חוקית .חובתה של הרשות בהקשר זה היא לאכוף את החוק.

ב.

החלטת הרשות נתקבלה לאחר בחינה והכרות מעמיקות עם הנושא ,לאחר שנבחנו ונשקלו
מכלול השיקולים הרלבנטיים ,ולאחר שנשמעה עמדתה של המבקשת .עובדה זו מעוגנת
היטב בחילופי המכתבים המפורטים והמנומקים בין הרשות והמבקשת.

ג.

עסקינן בהחלטת רשות ,כגוף בעל מומחיות מקצועית מיוחדת ,שקיבל החלטה מנהלית על פי
סמכות שבדין ,שאינה חריגה ,ומצויה בליבת הסמכות והעשייה של הרשות.

ד.

עמדתה של הרשות ,באשר לפרשנות הוראות סעיף 15א)א() (4לחוק ,הן בנוסחו קודם לתיקון
לחוק ,הן בנוסחו לאחר התיקון לחוק ,הייתה ידועה לחברה זמן רב .זאת הן לאור התכתובת
בין הרשות למבקשת והן לאור פרסומים פומביים של הרשות באתר הרשות .יתרה מכך,
החלטת הרשות אותה תוקפת העותרת נתקבלה רק לאחר תיקון החוק ,אף שעוד קודם לכן
סברה שפעילות המבקשת אינה עולה בקנה אחד עם פרשנותו הנכונה של סעיף 15א)א()(4
לחוק .הרשות הכירה בכך שהמבקשת פעלה על בסיס עמדה קודמת שקיבלה במענה לפנייה
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לגבי רשות ניירות ערך ראו :ע"א  5320/90א.צ ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך ,פ"ד מו)(2
 ; 818ע"א  218/96ישקר בע"מ נ' חברת דיסקונט השקעות בע"מ ,תק-על  ; 513 (3)97לגבי הבורסה :ע"א
 1717/04כים ניר שרותי תעופה בע"מ נ' הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,תק-על 4400 (2)2008
); (29.6.08
סקירה במאמרן של ד' רימון וט' אמיר" ,בית משפט כלכלי מדלוור לישראל" תאגידים ז ,3 ,4בעמ' 91 - 90
)נובמבר .(2010
בג"ץ  555/77בבצ'וק נ' הבורסה לניירות-ערך ,פ"ד לב).(1978) 377 (2
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מקדמית ,ועל כן לא עצרה את פעילותה מוקדם יותר .תיקונו של סעיף 15א)א() (4לחוק שינה
את המצב החוקי ,באופן מכוון ,על מנת שיובהר כי פעילותה של המבקשת וגורמים נוספים
המפרשים בהרחבה את הסעיף אינה אפשרית .לא ניתן להתעלם מתיקון זה.
ה.

התנהלותה של הרשות היא שוויונית .לא ניתן להתיר למבקשת לפעול באופן שונה מגורמים
אחרים בשוק הכפופים אף הם לחוק .לא מיותר לציין כי הרשות פעלה באופן דומה כלפי
גורמים נוספים שביקשו לפעול כפי שפעלה המבקשת.

ו.

עניינה של המבקשת נשוא החלטת הרשות ונשוא הליך זה ,אינו בהפרתן של זכויות יסוד
בסיסיות ,כדוגמת הזכויות לאזרחות ולקבלת תעודת עולה )ראו :פסה"ד ע"ב  1/88ניימן נ'
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה פ"ד מה) (1988) 177 (4או בג"ץ
 7542/05גל פורטמן נ' מאיר שטרית )פורסם בנבו ((11.2.2007 ,ואף אין מדובר בהחלטה
שעניינה הטלת עיצום כספי על החברה או פתיחה בהליכי אכיפה פלילית או מנהלית .החלטת
הרשות נשוא הליך זה עוסקת בדרישתה של הרשות ,במעמדה כרגולטור האמון על הסדרת
הפעילות של הצעת ניירות ערך לציבור ,שהופנתה אל המבקשת ,לפעול אך ורק בהתאם
להוראות החוק הקיימות ולא להפר אותן.

ז.

הרשות נענתה ,לפנים משורת הדין ,לפנייתה של המבקשת לסיים את פעילותה ביחס לשני
תאגידים שאת גיוסי ההון לגביהם התכוונה לבצע בסמוך למכתב הרשות מיום ) 2.2.2016בו
הודיעה הרשות למבקשת כי היא פועלת בניגוד לדין(.

ח.

טענת המבקשת ,כי על הרשות להתיר לה לפעול בניגוד לחוק אינה מתיישבת עם לשון החוק
ועם תכלית התיקון לעצור פעילות מסוג זה ,ויותר מכך  -היא פשוט בלתי-הגיונית .מששונה
החוק והוא כעת ברור ובהיר הרשות חייבת לפעול על פיו ,ולכן אין באפשרותה להתיר את
פעילות המבקשת ,אפילו היתה מעוניינת בכך.

מבחן המידתיות
 .71עילת המידתיות מתייחסת באופן ספציפי לאחד האיזונים שביסוד ההחלטה המנהלית  -האיזון שבין
המטרה לבין האמצעי המשמש להשגתה .על הרשות לבחון האם היה סביר לעשות שימוש באמצעי
שנבחר לשם השגת המטרה שהרשות חותרת אליה ,או שמא האמצעי חריף מדי ,בהתחשב בחלופות
קיימות אחרות.
 .72הפסיקה קובעת ,כי יישומו של מבחן המידתיות ייעשה תוך הבחנה בין שלושה מבחני משנה :מבחן
האמצעי המתאים; מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה; מבחן האמצעי המידתי ,כפי שצוין בע"א
 6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט) .(1995) 221 (4המבחן הראשון
בוחן ,האם האמצעי שנבחר על ידי הרשות משיג את מטרתו .בענייננו ,הדרישה להפסקת פעילות
החברה אכן מגשימה את המטרה ,שהינה עמידה בתנאי החוק ,כפי שהוא ,לאחר תיקונו .מטרת
הרשות היא להגן על ציבור המשקיעים מפני גורמים המבקשים לגייס הון מהציבור שלא בהתאם
לדרך הקבועה לשם כך בחוק ,ולכן דרשה את הפסקת הפעילות המפרה .מבחן המשנה השני מחייב
לבחור באמצעי שפגיעתו בזכויות יסוד היא הקטנה ביותר .הפסקת פעילותה המפרה של המבקשת
והדרישה להתאימה להוראות החוק ,אינה פוגעת בזכויות היסוד של המבקשת ,לרבות בזכותה
לחופש העיסוק ,כפי שהוסבר לעיל .מכאן ,שהאמצעי בו בחרה הרשות עומד במבחן זה.
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הרשות אף אפשרה למבקשת להמשיך את פעילותה לתקופה מוגבלת לאחר כניסת החוק לתוקף על
מנת להסדיר את ענייניה גם לאחר מתן ההוראה להפסקת הפעילות המפרה בשל אי עמידה בהוראות
החוק .מכאן ,שהרשות בחרה בדרך בה יפגעו עובדי החברה בצורה הפחותה ביותר האפשרית .על פי
המבחן האחרון ,יש לבדוק האם המטרה אליה חותרת הרשות מצדיקה פגיעה אפשרית במבקשת.
הרשות מודעת לעובדה כי המבקשת תידרש לערוך שינויים במתכונת פעילותה ולהתאימה למצב
החוקי הקיים.
 .73המבקשת מודעת לעמדת הרשות זה זמן רב וחזקה כי היא מודעת גם לתיקון החוק .לכן היה עליה
להיערך מבעוד מועד לשינויים שידרשו בפעילותה כתוצאה מכניסתו לתוקף של תיקון זה .בנוסף,
ניתנה למבקשת על ידי הרשות לפנים משורת הדין ארכה לצורך הסדרת פעילותה בהתאם להוראות
החוק .כמו כן וכאמור לעיל ,תיקון החוק אינו מגביל באופן מוחלט את פעילות המבקשת ,אלא לפני
המבקשת פתוחה הדרך לפעול במסגרת ההסדרים הנוספים המנויים בחוק בפטור מתשקיף ,בדומה
לאופן בו פועלות חברות דומות בשוק .ואולם ,מעבר לאמור לעיל ,יש לזכור ,כי אל מול שיקוליה של
המבקשת והאינטרסים שלה ,עומדים האינטרסים של ציבור המשקיעים שהגנה עליהם משתקפת
בהוראות החוק ,והצורך בהגנה עליהם ומעבר לכך עומד אינטרס ציבורי חשוב נוסף ,והוא עיקרון
הציות להוראות החוק .עיקרון נוסף שעל הרשות לעמוד בו הוא הימנעות מאכיפה בררנית ,וכאמור,
הרשות פועלת באופן דומה כלפי גופים אחרים המבקשים לעסוק בפעילות אסורה מן הסוג
שהמבקשת מעוניינת לעסוק בו .באיזון השיקולים השונים גוברים האחרונים על עניינה של
המבקשת ,גם במחיר של פגיעה אפשרית מסוימת בעסקיה.
ה) - (2סעד הביניים המבוקש אינו ראוי
 .74בענייננו ,על פי מצב הדברים הקיים היום – פעילותה של המבקשת כפי שנעשתה עד לכניסתו לתוקף
של התיקון לחוק ,מנוגדת בבירור להוראות החוק .משכך ,נדרשה המבקשת על ידי הרשות להפסיק
פעילותה זו או להתאימה להוראות התיקון לחוק ,כפי שנקבעו בסעיף 15א)א() (4לחוק לאחר תיקונו.
לחילופין ,יש באפשרותה של המבקשת להמתין להתקנתן של התקנות בנושא מימון המונים ולפעול
בעתיד בהתאם להן .פעולה בהתאם לחקיקת מימון ההמונים תחייב עמידה בתנאים שונים ,לרבות
רישום באישור הרשות כרכז הצעה שיהווה גוף מפוקח ,על כל המשתמע מכך .כללי הפעילות כרכזי
הצעה טרם נקבעו ,ופעילות זו אסורה כיום .כנגד שתי חלופות אלה עתרה המבקשת בעתירה
המנהלית.
 .75הלכה למעשה ,בבקשה למתן צו ביניים שהגישה המבקשת היא מבקשת לשנות את המצב החוקי
המתואר לעיל " -ליתן צו ביניים המשעה את הוראת המשיבה ,רשות ניירות ערך ,לפיה נאסר על
העותרת להמשיך פעילותה כמפעילת אתר אינטרנט בו מתבצעות עיסקאות גיוס הון מהציבור שלא
באמצעות תשקיף ...וזאת עד להחלטה בעתירה המנהלית המוגשת בד בבד עם בקשה זו".
 .76עיון בעתירה המנהלית שהוגשה במקביל לבקשה מראה ,כי הסעד העיקרי שהתבקש שם על-ידי
המבקשת מבית המשפט הנכבד הוא ליתן צווים הקובעים שהחלטת הרשות אשר הורתה למבקשת
לחדול מפעילותה המתוארת לעיל  -בטלה.
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 .77לכן הסעד המבוקש בבקשה חופף בעיקרו את הסעד העיקרי שהתבקש בעתירה .הלכה היא כי על
בית המשפט לנקוט משנה זהירות בטרם יורה על צו עשה זמני ,המשנה את מצב הדברים
הקיים ואשר כמוהו כסעד המלא שנדרש בתובענה  ,עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית
בתובענה ) ראו רע " א  2430/91טיב טירת צבי נ ' דליקטיב הקניון  ,פ " ד מה ) ;( 1991 ) 225 ( 4
רע " א  4848/13דרים בוטס בע " מ נ'  T.A.Y Technology Limitedחברה זרה )הונג קונג (
) פורסם בנבו .(( 16.2.2014 ,
 .78כמו כן  ,צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במצבים חריגים בלבד  ,רק כאשר נוכח
בית המשפט כי התערבותו חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול
להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם )ראו למשל  :רע " א  1868/98סייג נ '
המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי ) פורסם בנבו  .( 6.4.1998 ,הרשות סבורה כי העניין הנוכחי
אינו מהווה מקרה חריג המצדיק סטייה מהלכה זו .הרשות סבורה כי בענייננו המצב הפוך  -נזק
קשה ייגרם אם יינתן הצו המבוקש ,ולא ניתן להעניק צו העומד בניגוד לחוק.
 .79מטרת מתן הסעדים הזמניים היא שמירת המצב הקיים על כנו  ,עובר להגשת התובענה .
בענייננו  ,המצב העובדתי עובר להגשת הבקשה ברור  -המבקשת נדרשה בהתאם להוראתה
של רשות ניירות ערך ,לחדול מפעילותה המפרה או להתאימה להוראות החוק בנוסחן
שלאחר התיקון לחוק  .על כן  ,דווקא מתן צ ו עשה אשר אוכף השעיה או ביטול של דרישה זו
של הרשות להפסקת פעילותה המפרה של המבקשת ,מביא לשינוי מצב הדברים הקיים והוא
מייתר למעשה את ההכרעה הנדרשת בתיק העיקרי לעניין זה  ,ולכן אין להעניקו .
 .80בתמיכה לאמור יש לקרוא את דברי כב' השופט בך בבש"א ) 459/89ע"א  (674/89ד' טורטן נ'
ההתאחדות לספורט בישראל ,פ"ד מג):566 ,563 (4
" ...משמעות מתן הצו )צו-מניעה זמני -ל"ו( היא שינוי המצב ולא הקפאתו ,עד להכרעה בערעור.
בית-משפט זה מסתייג ,ככלל ,ממתן סעד זמני ,אשר משמעותו היא שינוי המצב הקיים ויצירת
מצב חדש".
 .81בבש " א  2966/96אלי עטיה נ ' עיריית תל אביב -יפו  ,פ " ד נ )  , 671 , 668 ( 1צוטטה הקביעה
הנ " ל ובית המשפט העליון אף הוסיף וקבע כי " קל וחומר כך כאשר הסעד המבוקש  ,אף
שהוא זמני  ,הרי הוא לפי מהותו הסעד הסופי  ,כלומר  ,הסעד שנתבקש בתביעה אשר
הוגשה לבית המשפט קמא  ,ונדחה על -ידיו  ,כמו במקרה שלפנינו".
ה) - (3מאזן הנוחות וסיכויי העתירה
 .82בשולי הדברים טוענת המבקשת ,כי במתן הצו המבוקש לא ייגרם כל נזק לרשות או לציבור
המשקיעים שעל הגנתו אמונה הרשות .לעומת זאת ,טוענת המבקשת ,כי הפסקת פעילותה בהתאם
לדרישת הרשות תפגע במבקשת ,בעובדיה ,בספקיה ,בנושיה ,ובמשקיעים בה.
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 .83המבקשת לא כימתה ולא הבהירה מהו הנזק העשוי להיגרם לה כתוצאה מהוראת הרשות ,ובכלל זה,
מהו הנזק שייגרם לה כתוצאה מהתאמת פעילותה להוראות החוק ,בהתאם לדרישת הרשות .בהעדר
כל כימות והבהרה של הנזק ,הרי שעוד בטרם נזקק לאמור להלן בכל הקשור למאזן הנוחות ,בית
המשפט הנכבד מתבקש לדחות את הבקשה לסעד הביניים בהעדר כל אינדיקציה לנזק שנגרם
למבקשת.
 .84שנית יובהר ,כי בהליך זה אין רלבנטיות לבחינת נזק העשוי להיגרם לרשות ניירות ערך ,שכן עניינה
של הרשות בהליך זה הינו שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים .אמירת המבקשת כי ציבור
המשקיעים לא יפגע כתוצאה מפעילותה סותרת כמובן את הנחת היסוד של הדין .ודאי כי ציבור
המשקיעים עלול להיפגע מהשקעה בניירות ערך שאינה כפופה לדין ,שהרי אחרת לא היה צורך
במסכת ההוראות הנרחבת שנועדה להגן עליו ולמנוע הצעה לציבור ללא פיקוח .דיני ניירות ערך הנם
דינים קוגנטיים ,לא ניתן להתנות עליהם ,ותאגידים אינם רשאים לפעול בניגוד אליהם גם בהסכמת
המשקיעים .המחוקק הוא זה שקבע כי פעילות דוגמת זו שמבצעת המבקשת עשויה לפגוע בציבור
המשקיעים ולכן הוא אסר אותה ללא פרסום תשקיף.
 .85הלכה ידועה היא ביחס לסעדים זמניים ,כדברי כב' השופט פוגלמן בעניין עע"מ  6920/13נטו
אינווסטמנט בע"מ נ' חברת רכבת ישראל בע"מ ואח' ]פורסם בנבו[ פסקה :(20.10.13) 4
"במסגרת בקשה לסעד זמני ,על המבקש להראות כי סיכוייו לזכות בערעור טובים וכי מאזן הנוחות
בין הצדדים נוטה לטובתו באופן המצדיק את מתן הסעד )עע"ם  3154/13לאופר תעופה  -גהי בע"מ
נ' אירוהנדלינג] ,פורסם בנבו[ פסקה ) (19.5.2013) 8להלן :עניין לאופר(; עע"ם  7961/12הדים
מכונים אודיולוגים בע"מ נ' שרותי בריאות כללית] ,פורסם בנבו[ פסקה  ;(2.12.2012) 19עע"ם
 1873/12אסום חברה קבלנית בע"מ נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב ]פורסם בנבו[ ) .((14.3.2012בכלל
זה ,עליו להראות כי הנזק שייגרם לו ,אם לא יינתן הסעד ,הוא בלתי הפיך )עע"ם  2803/06מאיר
ובניו בע"מ נ' הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ] ,פורסם בנבו[ פסקה  .((11.4.2006) 8עוד
יצוין כי שני שיקולים אלו שלובים זה בזה וקיימת ביניהם 'מקבילית כוחות' ,כך שככל שסיכויי
הערעור גבוהים יותר ,כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך".
 .86בכל הקשור לסיכויי המבקשת לזכות בעתירתה מופנה בית המשפט הנכבד לטיעון המפורט לעיל
בדבר פעילותה של המבקשת ,לפיה היא מבקשת הלכה למעשה לבצע הצעה ומכירה של ניירות ערך
ללא תשקיף ,אגב הפרת חוק ברורה  -חוק ניירות ערך ,ובניגוד חזיתי להוראת דין שנחקקה זה
מקרוב על מנת להתמודד בדיוק עם סוג הפעילות אותה מבצעת המבקשת .לא מדובר בפרשנות של
סעיף חוק "עתיק" שצריך להתחקות אחריה אלא בסעיף חוק חדיש שפרשנותו ברורה ואינה שנויה
במחלוקת .המבקשת מעוניינת לפעול במתכונת שכלל אינה קיימת בדין ,שטרם נקבעה ,שלא ידועים
כלליה ,שתחייב כניסה למשטר פיקוח ,ושלא ידוע מתי תאושר ותיכנס לתוקף .בכל הקשור לנזק
שיגרם ,היה ולא יינתן צו הביניים ומאזן הנוחות ,הרי שככל שבית המשפט הנכבד ישתכנע כי
בפעילות המבקשת יש פגם וכי קיים חשש שהיא מהווה הפרת חוק ,אין מקום להמשיך ולבחון את
מאזן הנוחות ואין לתת את הצו ,לרבות ,אך לא רק ,גם משיקולים של צו זמני החופף לצו קבוע
ושינוי מצב קיים.
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 .87ואולם ,גם מבחינת מאזן הנוחות ,אין צורך להכביר במילים ,נוכח התרחבותה של התופעה של
פעילות לא מפוקחת ,בדומה לפעילותה של המבקשת ,במסגרתה מתבצעת הצעה של ניירות ערך
לציבור ללא תשקיף ,בניגוד להוראות החוק ,ללא כל פיקוח רגולטורי ,ובכך נפגעות זכויות
המשקיעים ,ולעיתים אף יורדת לטמיון כל השקעתם .פעילות זו מהווה סיכון ממשי גם לאמון
הציבור בשוק ההון בישראל בכללותו.
 .88בקשתה של המבקשת היא כי בית המשפט יאפשר לה ,להמשיך ולבצע את פעילותה שלא כדין ,תוך
הפרה של הוראות החוק והתעלמות מהן .מול הנזק המוכחש שיכול ויגרם למבקשת עומד נזק ישיר
ומיידי ,העשוי להיגרם לציבור המשקיעים ,הן במבקשת והן במיזמים בעלי פעילות דומה ,העשוי
לעלות ,לאין שיעור על כל נזק )מוכחש( שנטען על ידי המבקשת .שהרי המבקשת אינה ניצבת לבדה.
לצידה של המבקשת קיימים עוד מיזמים נוספים ,שיפעלו מול הציבור הרחב .הענות בחיוב לבקשה
או לעתירה תגרור פגיעה קשה ביכולתה של הרשות להפעיל את סמכויותיה כלפי מיזמים אלה.
 .89במקרה הנוכחי דומה ששני הגורמים ב"מקבילית הכוחות" המוזכרת בפסיקה מחייבים דחייה של
הבקשה לסעד זמני כמבוקש בבקשה זו ,שכן סיכויי ההצלחה בהליך העיקרי הינם קלושים לאור
האמור לעיל .היעלה על הדעת כי בית המשפט יתיר פעילות בניגוד לחוק? מנגד ,ככל שיינתן הצו
הזמני המבוקש ,הסיכון והנזק העלולים להי גרם למשקיעים ,הקיימים והפוטנציאליים ,הן במבקשת
הן בגופים נוספים הפועלים באופן דומה ,הוא רב .קל וחומר לאור העדר הטיעון בדבר הנזק שיגרם
למבקשת היה והצו לא יינתן.
ה) – (4גם ללא תיקון החוק ניתן היה לשנות את עמדת הרשות ביחס לפעילות המבקשת
 .90עיון בעתירה מראה כי דומה שנפל כשל בהבנת העותרת את תיקון  58לחוק ניירות ערך .כאמור לעיל,
אין בתיקון כדי להוות מעשה חקיקה העוסק אך ורק בהסדרת "מימון המונים" .בתיקון זה נכרכו,
בצד הצבת ההסדר הנורמטיבי בנושא "מימון המונים" )ואשר הדורש עוד הסדרה ספציפית יותר
במסגרת חקיקת משנה – כתנאי לכניסתו לתוקף( ,גם תיקון נוסחו של סעיף 15א)א() (4כאמור לעיל.
 .91ככל שהעותרת חפצה לפעול במתווה של "מימון המונים" הרי שאין היא יכולה לעשות כן שכן התיקון
מתנה את תחולתו בהסדרה ספציפית בתקנות .במקרה זה דומה שהעותרת מצאה לנכון לתקוף את
מעשה החקיקה באופן חזיתי ,על ההשלכה של תקיפה מסוג זה )לרבות המסגרת הדיונית והסמכות
העניינית במסגרתה ניתן לעשות כן כאמור להלן( .ככל שהעותרת תוקפת את "תיקון הנוסח" שנעשה
לסעיף 15א)א() (4הרי שגם כאן נופלת העותרת לכדי טעות ובכך עוסק פרק זה להלן.
 .92ממה נפשך ,הלכה פסוקה היא שרשות מנהלית רשאית ,ולעיתים חייבת ,שלא לשקוט על השמרים
ולבחון את שיקול דעתה ,לרבות במקרה בו הפעלת שיקול הדעת יביא לשינוי מדיניות .כלל בסיסי
במשפט המינהלי הינו כי על החלטות מינהליות-שלטוניות ,בשונה מהחלטות שיפוטיות ,לא חל עקרון
הסופיות ,והן ניתנות לשינוי או לביטול בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת .כלל זה נקרא בשורה של
פסקי דין כ"עקרון אי-הסופיות" .עקרון אי-הסופיות חל ,ככלל ,על כל אקט שלטוני  -החל במעשי
חקיקה ,המשך באקטים של מדיניות כללית וכלה בהחלטות מינהליות-שלטוניות אינדיווידואליות,
כפי שיפורט בהמשכם של דברים.
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 .93ראו בהקשר עקרון אי-הסופיות ,דבריו של המלומד פרופ' יצחק זמיר בספרו הסמכות
המנהלית,כדלהלן:
"ההחלטה המינהלית ,לעומת זאת ,אינה כפופה לא לעקרון של גמר
המלאכה ואף לא לעקרון של מעשה בית דין".
ובהמשך:
"כך או כך ,ההחלטה המינהלית אינה צריכה להיות נוקשה כפסק דין סופי.
היא צריכה מידה של גמישות ,שתאפשר להתאים אותה מעת לעת לנסיבות
המשתנות .כך ,לדוגמה ,אמר השופט דב לוין על האפשרות שועדה לתכנון
ובניה תשנה את החלטתה" :ההלכה היא שוועדת תכנון ובנייה מוסמכת
לעיין מחדש בהחלטות שנתקבלו על ידיה ולשנות את עמדותיה עם שינוי
הנסיבות .מותר לה לוועדת תכנון ובנייה גם לחזור בה מהחלטה קודמת ,שכן
עקרון "מעשה בית הדין" ,אינו חל על החלטות כאלה") ".ראו :יצחק זמיר
הסמכות המינהלית כרך ב  ,2011) 1402-1373מהדורה שנייה( )להלן -זמיר(
וכן דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך א ) (2010) 406-371להלן -ברק-ארז((
]ההדגשות אינן במקור  -ל"ו וש"כ[.
 .94ביטוי לעקרון אי-הסופיות ניתן למצוא גם בשורה של הלכות במשפט המינהלי הנוגעות לתחומי
הפעילות השונים של רשויות השלטון :הליכי חקיקה ,קביעת מדיניות ושינויה ,סטייה מהנחיות
פנימיות ,שינוי החלטות מינהל וחזרה מהבטחה שלטונית .ביסוד ההלכות שנקבעו בסוגיות אלה עומד
כלל היסוד של אי-סופיות של אקטים שלטוניים.
 .95כך ,בנוגע לחקיקה ,הרשות המחוקקת ,וכן הרשות המבצעת בתפקידה כמחוקקת משנה ,מוסמכות
ורשאיות כמובן ליזום שינוי או ביטול של כל חוק או תקנה ,ולא יישמע אדם בטענה כי יש להימנע
משינוי הדין באשר הוא שם מבטחו בהמשך קיומו של הדין הנוהג.
 .96כך גם באשר להחלטות מדיניות בתחומי הפעילות השונים של המינהל הציבורי .הלכה פסוקה היא כי
רשות בת-חורין לשנות מדיניותה בכל עת ,וכי לפרט אין זכות מוקנית להמשך קיומה של מדיניות
נוהגת )ראו למשל :בג"ץ  402/89התאחדות לכדורגל נ' שר החינוך והתרבות ,פ"ד מג)(1989) 179 (2
ובג"ץ  5018/91גדות נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מז).(1993) 773 (2
 .97הסייג היחיד לעניין שינוי דבר חקיקה או החלטות מדיניות הוא הכלל השולל קביעת תחולה
רטרואקטיבית של השינוי ,שאף לו יש חריגים ,ולעתים מצטרפת לכך גם הדרישה לקביעת הוראות
מעבר.
 .98גם באשר להנחיות פנימיות המשקפות את מדיניות הרשות בביצוע תפקידה ,נפסק כי הרשות רשאית
לשנות או לבטל את ההנחיות .כן נפסק ,כי אף שככלל על רשות לנהוג בהתאם להנחיות פנימיות
שקבעה ,עדיין רשאית היא לסטות מהנחיות פנימיות בהתקיים "טעם ענייני וסביר" לכך )ראו
לדוגמה :בג"ץ  143/64אדטו נ' עמידר ,פ"ד יח) ;(1964) 51 (3בג"ץ  840/79מרכז הקבלנים נ' ממשלת
ישראל ,פ"ד לד) (1980) 729 (3ובג"ץ  389/80דפי זהב נ' רשות השידור ,פ"ד לה).((1980) 421 (1
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 .99עקרון אי-הסופיות בא לידי ביטוי לא רק בהלכות המשפט המינהלי העוסקות באקטים שלטוניים
כלליים ,כגון מעשי חקיקה ומדיניות כאמור ,אלא גם בהלכות שעניינן אקטים שלטוניים
אינדיווידואליים.
 .100בהתאם ,נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין ,כי רשות מינהלית רשאית לעיין מחדש בהחלטותיה
ולשנותן או לבטלן בשל שורה של נימוקים ועילות ,כשלענייננו רלוונטיות ,בין היתר ,עילת שינוי
נסיבות או מידע חדש וכן אינטרס ציבורי )בנוסף לעילות כגון :תרמית ,הטעיה ,טעות בעובדה ,טעות
שבדין ,סתירה לדין או למדיניות ועוד ,ראו למשל :בג"ץ  6195/98גולדשטיין נ' אלוף פיקוד מרכז,
פ"ד נג) ;(1999) 317 (5עע"ם  2418/05מילגרום נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
)פורסם בנבו ;(24.11.2005 ,בג"ץ  8793/07התנועה למען איכות השלטון נ' ועדת הבדיקה בענין
המלחמה בצפון )פורסם בנבו ;(27.11.2007 ,בג"ץ  6747/05המועצה המקומית תל שבע נ' שר הפנים
)פורסם בנבו.((29.7.2008 ,
 .101בבג"ץ  159/84שאהין נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה ,פ"ד ל"ט) ,309 (1קבע כב' הנשיא
)בדימוס( מ' שמגר כי -
"בדרך-כלל ,לא תינתן גושפנקא לשינוי בגדר שיקול מחדש גרידא של אותם
נתונים ממש ,אולם יכולים להיות חריגים ,הנובעים מהתגברותו של
האינטרס הציבורי על אינטרס צר יותר .על אחת כמה וכמה אפשרי הדבר,
אם השתנו הנסיבות מאז קבלת ההחלטה הראשונה .הווה אומר ,אם
מתחייבת הערכה מחדש של העובדות ,או אם נתגלו נתונים חדשים ,לרבות
לקחים חדשים המצדיקים עיון מחדש כאמור ,או אפילו אם התוצאות של
ההחלטה הקודמת מחייבות בדיקה חוזרת ,עלולות להיווצר נסיבות ,בהן
תהיה זו פגיעה בציבור בכללותו ,ולעיתים אף בביטחונו ,אם יראו את
ההחלטה הקודמת כהכרעה ,המקפיאה את כוח ההחלטה של הרשות" )שם,
בעמ' ] (336 - 335ההדגשה שלנו  -ל"ו וש"כ[.
 .102המלומד פרופ' יצחק זמיר בספרו הסמכות המנהלית )הוצאת נבו ,תשנ"ו ,(1996-כותב כי "ברור
כי שינוי מהותי בנסיבות הפנימיות של ההחלטה עשוי להצדיק שינוי או ביטול ההחלטה .גם שינוי
מהותי בנסיבות החיצוניות ,עשוי להצדיק שינוי או ביטול ההחלטה ,אם אינטרס חשוב מחייב
זאת" )שם ,בעמ' .(1009
.103

בבג"צ  1398/07ד"ר יעל לביא-גולדשטיין נ' משרד החינוך  -אגף להערכת תארים אקדמאיים

)פורסם בתקדין ,(10.05.2010 ,קבע בית-המשפט העליון כהאי לישנא:
" ככלל ,רשות מינהלית רשאית בכל עת ,ולעיתים מחויבת ,לשנות את
מדיניותה ,וזאת בין היתר – על מנת להתאימה למציאות החיים
המשתנה )ראו :בג"ץ  627/82ליבמן נ' המועצה המדעית של
ההסתדרות הרפואית בישראל ,פ"ד לח )  , 645 ( 1סעיף  5לפסק דינה
של המשנה לנשיא מ' בן פורת )  ;( 1984יואב דותן ,הנחיות מינהליות
 ,( 1996 ) 165להלן :דותן( .יחד עם זאת ,אין משמעות הדבר כי שינוי
המדיניות משוחרר מכל מגבל ה ,או ביקורת שיפוטית .החלטה בדבר
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שינוי מדיניות היא בגדר החלטה מינהלית לכל דבר ,וכפופה לפיכך
לכל הכללים החלים על כל החלטה מינהלית אחרת :על השינוי
להיעשות על יסוד שיקולים עניינים ,ללא הפליה ,ולעמוד במתחם
הסבירות ,בדרישות המידתיות ובחובת ההגינות )ראו :בג"ץ 198/82
מוניץ נ' בנק ישראל ,פ"ד לו ) )( 1982 ) 471-470 , 466 ( 3להלן :עניין
מוניץ(; בג"ץ  5496/97מרדי נ' שר החקלאות ,פ"ד נה ) 540 ( 4
) )( 2001להלן :עניין מרדי(; יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך ב',
) ( 1996 ) 963להלן :זמיר( ,דותן] ".( 173-172 ,ההד גשות שלנו  -ל"ו
וש"כ[.
.104

בת"צ )י-ם(  37820-05-12שושנה רז ואח' נ' סיטיפס בע"מ )פורסם בנבו (16.7.2015 ,דן בית

המשפט המחוזי בבקשה לאישור תובענה ייצוגית ובמסגרת זו התייחס לשינוי מדיניות אכיפה כך -
" שינוי מדיניות אכיפה איננו מלמד כי המדיניות שקדמה לה הי י תה
פסולה  .אדרבא  ,שינוי עשוי ללמד על בדיקה עצמית לשם התאמת
המדיניות למצב בשטח  ,באופן שאיננו פסול כלל ועיקר  .משאין
השינוי כשלעצמו מוכיח מדיניות פסולה  ,לא נראה כי מקים הוא
עילה לאישור תובענה כייצוגית " .
.105

עוד יפה לענייננו קביעתו של בית המשפט העליון ביושבו כבית משפט גבוה לצדק בבג"ץ  471/11חן

המקום נ' המשרד להגנת הסביבה )פורסם בנבו (23.4.2012 ,פסקאות כ"א  -כ"ג לפסק דינו של כב'
השופט א' רובינשטיין ,כדלהלן:
"אין צורך להרחיב בדבר סמכותה וחובתה של הרשות לשנות מדיניות ,שעה
שהנתונים שבפניה מעידים כי אינה מגשימה את התכלית שביסודה; קל
וחומר כשמדובר במדיניות שהותוותה מיסודה על מנת להגשים את תכליתו
של דבר חקיקה ,והנתונים האמפיריים מצביעים על כך שהתכלית אינה
מושגת .ככלל ,ובכפוף לשיקולי סבירות והוגנות" ,טענה של אדם כי ביסס
את חישוביו העיסקיים על מדיניות זו ,לא תועיל" )בג"ץ  3939/99קיבוץ
שדה נחום נ' מינהל מקרקעי ישראל ,פ"ד נו) - 61 ,25 (6השופט ,כתארו אז,
אור(; "ולא יישמע אדם בטענה ששם מבטחו בהסדר הקיים ושעל-סמך זה
קיבל על עצמו התחייבויות ...ביטול כזה הוא צרת הרבים ,ולזה ,כנראה ,כל
אחד חייב להיות מוכן" )בג"צ  298/70ה' ג' פולק בע"מ נ' שר המסחר
והתעשיה ,פ"ד כה) - 8 ,3 (2השופט ויתקון("
ובהמשך:
"אין איפוא  -וגם מן הנמנע שתהא " -תעודת ביטוח" לשימורה של
מדיניות ,דבר שמשמעותו ממאירה למינהל הציבורי .אדרבה ,ככל שהדברים
נעשים בשום שכל ובהגינות ,שינוי מדיניות ראוי ומתחייב; אלא שההגינות
כוללת גם מניעה ככל הניתן של פגיעה"
וכן:
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"עצם העובדה ,ששינוי המדיניות משנה את ההנחות עליהן מבוסס המודל
העסקי של פעילות העותרות  -וליתר דיוק ,בשלב אופרטיבי זה של הדיון
וכעולה מן התשתית שבפנינו ,חלק מפעילותן של העותרות  -אינה יכולה
איפוא לשלול מן הרשות את הסמכות ,ולפטור אותה מן החובה ,לשנות את
מדיניותה .השאלה היא ,אם העותרות הצליחו להראות כי ההחלה המיידית
פוגעת בהן באופן שהוא כה חמור עד שהרשות היתה חייבת לדחות את
יישום המדיניות החדשה ,ויש מקום להתערבות שיפוטית שתחייבה לעשות
כן .דומני ,כי לא כך נעשה במקרה שלפנינו] ".ההדגשות אינן במקור  -ל"ו
וש"כ[.
 .106וממה נפשך ,אף אם תבחר העותרת לראות בעמדת הרשות משנת  2011כהבטחה מינהלית ,הרי גם
ביחס לכך נקבע בפסיקה עקרון העדר הסופיות ,רוצה לומר ,גם במקרה של הבטחה שלטונית ,רשאית
הרשות לחזור בה מהבטחה שנתנה אם קיים "צידוק חוקי" ,או "טעם ענייני סביר" המצדיק זאת
)ראו לדוגמה :בג"ץ  135/75סאי-טקס קורפוריישן בע"מ נ' שר המסחר והתעשיה ,פ"ד ל)673 (1
) (1975ובג"ץ  250/78אביוב נ' שר החקלאות ,פ"ד לב).((1978) 742(3
 .107סיכומו של עניין הוא כי כלל אי-הסופיות הינו כלל בסיסי במשפט המינהלי ואפוא מקום בו
מסתבר כי החלטה מנהלית שהתקבלה ,כללית או ספציפית ,מנוגדת לדין או אינה מתיישבת עם
האינטרס הציבורי  -בין שהדבר נבע מתרמית ,מהטעיה או מטעות בעת קבלת ההחלטה ,ובין חלק
שינוי במדיניות הנובע משינוי בנסיבות מעת קבלת ההחלטה  -מוטלת על הרשות החובה לבחון את
ביטולה או שינויה .על הפעלת סמכות זו כללי המשפט המינהלי ,ובראשם דיני הסבירות והמידתיות,
ובמסגרתם חובת האיזון בין האינטרסים הציבוריים אשר לשם ההגנה עליהם יוזמת הרשות את
העיון מחדש בהחלטתה ,לבין אינטרסי הסופיות וההסתמכות של הפרט.
 .108מן האמור לעיל אנו למדים כי גם עובר לתיקון החקיקה )תיקון סעיף  58במסגרתו תוקן סעיף
15א)א() ((4שינוי עמדת הרשות בכל הקשור לפעילות המבקשת היה אפשרי .אולם ,לאחר תיקון החוק
אין עוד כל שאלה בדבר הדין החל .כפי שהמבקשת אינה יכולה להיתלות בהחלטה שיפוטית שאחריה
תוקן הדין הרלוונטי ,בוודאי שאינה יכולה להיתלות בהחלטה מנהלית בנסיבות דומות.
ה) – (5לחלופין  -ההליך בו בחרה המבקשת אינו מתאים
 .109ככל שבמסגרת העתירה ומכאן הבקשה לסעד הזמני ,מביאה העותרת בפני בית המשפט הנכבד
ביקורת חזיתית וישירה עם מעשה החקיקה )ואחת היא לנו אם היא עושה כן בהתייחס להתניית
פעולתה במסגרת "מימון המונים" בהסדרה בחקיקת משנה או שריבה הוא עם תיקון סעיף 15א )א(
) ,((4הרי שדומה שאין היא יכולה לעשות כן במסגרת עתירה מנהלית בפני בית המשפט הנכבד .שהרי
ככל שמדובר בתקיפה ישירה של מעשה חקיקה שלדעת העותרת אינו חוקתי וכו' ,עליה לעשות כן
במפורש ,לתמוך טענותיה ולהביאן בפני הערכאה המוסמכת לבטל חוקים.

פרק ו' :סיכום
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 .110המבקשת מעוניינת להציע ניירות ערך של תאגידים לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט
שלה ,בניגוד לאיסור הקבוע בסעיף  15לחוק ניירות ערך .המבקשת מנסה להתבסס על פרשנות
רחבה לחריג שהיה קבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק בנוסחו הישן וכן על תשובה ישנה שניתנה לה על-ידי
סגל הרשות בקשר עם פעילותה על בסיס חריג זה.
.111

ואולם ,סעיף 15א)א() (4לחוק ,שעניינו פרסום כללי ומוגבל ביותר ,עליו מנסה המבקשת

להסתמך ,תוקן לאחרונה על מנת להסיר אי בהירות ולמנוע פרשנות דוגמת הפרשנות לה טוענת
המבקשת ,המתירה הצעה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף .כפי שהוסבר בתשובה זו ,לשונו של
סעיף 15א)א() (4לחוק אינה משתמעת לשני פנים ,וכך גם תכלית תיקונו .תיקון הסעיף נכנס לתוקף
באופן מיידי עם הפרסום ברשומות .הפעילות בה מעוניינת המבקשת לעסוק אינה חוקית אם כן.
דומה כי אף למבקשת ברור כי פעילותה אינה אפשרית עוד אחרי תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק,

.112
ולכן היא טוענת ,באופן בלתי מבוסס ומלאכותי ,כאילו יש להתיר לה לפעול לפי הסדרה אפשרית
שתהיה בעתיד בעניין מימון המונים .כפי שהוסבר בתשובה זו ,טענה זו חסרת שחר ,ואין לה כל
בסיס חוקי .טענה גמלונית זו פשוט הועלתה על ידי המבקשת בהעדר כל נימוק אפשרי אחר לעמדתה.
תיקון סעיף 15א)א() (4לחוק כלל לא הותנה בכניסה לתוקף של הסדרה אפשרית עתידית של מימון
המונים ,ואין קשר ישיר בין הדברים .פעילות בהתאם להסדרה העתידית בנושא מימון ההמונים לא
יכולה להיעשות קודם שיושלם ההסדר החוקי בעניין .מדובר בהסדרה חדשנית ,מורכבת ,אשר
צפויים להתקיים דיונים משמעותיים בעניינה בכנסת ,לא ניתן לצפות מתי תאושר ומה יכללו תכניה,
ואף אחרי שתאושר יחול משטר של כניסה לרישום ועמידה בתנאי ההסדרה .למעשה המבקשת
מעוניינת לא לנהוג על פי הסדרה שנמצאת בתוקף ,אך כן לנהוג על פי הסדרה שטרם יצאה לדרך.
הדבר אינו אפשרי.
 .113בניגוד לטענות המבקשת ,הרשות פעלה כלפיה ללא דופי ,באופן הוגן וסביר :היא נמנעה מעצירת
פעילותה קודם לתיקון החוק; היא בחנה את כל טענותיה והשיבה להן בפירוט; היא העניקה
למבקשת לפנים משורת הדין פרק זמן נוסף של הסתגלות לתיקון החוק אחרי כניסתו לתוקף .הרשות
גם לא פגעה בחופש העיסוק של המבקשת ,שכן אין חופש לעסוק בפעילות בלתי חוקית ,המפרה
באופן בוטה את הוראות החוק .לפני המבקשת פתוחות אפשרויות שונות כיצד לפעול בהתאם לדין,
כפי שפועלים גורמים אחרים בשוק שאינם מבקשים לפרוץ את המסגרת החוקית אלא לפעול
במסגרתה .ברור כי לא ניתן להתיר לה לפעול בניגוד לחוק.
.114

לאור האמור מבקשת הרשות לדחות את הבקשה .הואיל ומדובר בבקשת סרק ,ובהתחשב בכך

שהתמונה שהוצגה לבית המשפט היתה חלקית ולא מדויקת ,בלשון המעטה ,סבורה הרשות כי יש גם
מקום להשית על המבקשת הוצאות בגין הבקשה.
.115

תשובה זו נתמכת בתצהירה של עו"ד צפנת מזר ,משפטנית בכירה במחלקת תאגידים ברשות.
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( קלזוינג ) תבוצע נאופן פרונטאלי במשרדי

החברה ,

למוהר

.

פ ' ו 11 -

ושות '

,

עורכי

לציין  ,כי מאחר ומדזנר

זכות לאשר מראש את זהות

פרטיות  ,לא מן הנמנע כי החברות יבקשו להותיר להן

ד ' 1

בהברזת

המשקיעים ,

בטרם השלמת הגיוס  ,וזאת גם אם יעשה נאופן ממוכו .

 .9ן .

עטר השימוש בשירותי האתר ישלמו החברות דמי
החברות וגאו המשקיעיס עם השלמת הגיוס

בניסף  ,כמוצר משליס בלבד

1 . 10

ישאינו

טיפול  .יתכן ודמי טיפול נוספים ישולמו על  -ידי

.

מהווה את

המטרה הייעודית לשמה יוקם האתר ) ,

האתר לחברית ( למשקיעים  ,להיעור בשירותי האתר

יאפשר

לצורך קבלת המסמכים והטפסים הדרושים

לצד שלישי  ,כגון הסכם העברת מניות

במקרה שבו משקיע יהיה מעוניין למכור את מניותיו
מניה  ,דיווח לרשם החברות וכו '  .למשקיעים הינתן
סטנדרטי  ,שטרי העברת מניות  ,תעודות

גם

פרטים ליצירת קשר  ,ואפשרות דומה תינתן

האפשרות לפרסם באתר מודעה למכירת המניות עם
המשקיעים  .העברת המניות בין הצדדים תבוצע
גס >  a~ W > lAחמתעגיינים בקניית מניות מן
במקרח זה כחגת האפשרות לפיח האתר יאפשר למוכר
במשרדי החברה הרלוונטית  ,אך גם
המגיות והמסמכים האמורים
ולקונה לבצע בצורה המוכנת מלאה את השלמת העברת
1 . 11

.

בכל מקרה במסגרת תנאי ההתקשרות באתר

למשקיעים  ,כי במכירת ניירות

יובהר

כפופים למגבלות החלות לפי חוק ניירות ערד  ,תשכ " ח -

.2

1 968

(

הערך הם

יתחייבו לפעול על  -פיו -

הבילשה
! ) Ruiinglק ) מאת הרשות  ,כי בנסיכות שפורטו
-

פנייתנו זו הינה בבקשת לקבל הנחיה מקדמית

לעיל ועפ " י הנימוקים

בטלף  3להלן  ,נקבל אישורכם

כעלי חאתר  ,מפעיליו והמפרסמים בו

.2. 1

לעמדתנו כדלקמז

אינס נדרשים לקבלת רישיון עפ " י חוק הסדרת

העיסוק בייעוץ השקעות  ,בשיזזק השקעות ובניהול תיקי
( להלן ' " חוק ימיות הטוסיק " ) לצירך הפעילות באתר .

"

_2.2

 " olwnהצעה

השקעות  ,תשנינה

JYYS

השקעה בחכר ( ת הרשומות בו  ,אינה מחווח

השימוש והפנייה באמצעות האתר לצורד

לציבור"

:

כאמור בסעיף 5ג

>

ניירות ערך  ,תשוחח -
plh

1968

( להלן

:

מספך המשקיעים

( אינה טעונה פרסום תשקיף  ,בשים לב למגבלה על
" חוק ני " ש ' ) ו  /א
( חשבים " מציעי או יימוכרי ' לעניין
כמפורט לחלן כמי כן אתר  ,בעליו ומפעיליו אינס
לעמידתו במגבלות
מכיריך ניירוה הערך על  -ידי המשקיע לאחר מכן  ,ואינם אחראים
לצדדים שלישיים
החלוונ לפי חוק זי " ע על הצעת ניירות הערך שרכש
2.3

.

האתר  ,נעלי

חאתר

ימפעיליו אינם

מחויבים ברישיון בורסה משר האוצר עפ " י סעיף

לחוק ניירות ערך ומשכד גם אינס מחויבים בזיהוי

45

והכרת הלקוח לפי חוק איסור

וכן לא יחווה זירת מסחר עפ " י חוק

הלבנת הון  ,תש " ט  ( 2000-התקתה ( הצווים
מכוחו ,להלן
(
;

ניירות ערך ( תיקון מס '  , )42התשיע -

יהייכ ברישיין

2010
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)

אלא אם כן הוא בעל

_ 3. 3. 3

רישי ( ( יירה

.

סוחר "  ,בנסיבות דנן  ,היות ואתר האיגטרגט
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פעילות

חיט סוחר

אתר האינטרנט אינה " זירת
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לצדדים להסתייע

יצ ( ין  ,כי גס האפשרות הנבחנת על ידי מפעילי האתר לאפלי
לצורד השלמת ההתקשרות באופן ד

באתר

(  -צדדי ביניהם ללא מפגש פרונטאלי ובאמצעות מולוי

,
נו :ג ":ינ ".יבנ בב ,ן'בןנם:ג: ::יגן
ל

ר מאפייניו של המיזם כפי

"

טופס באתר )  ,עדיין לא מהרה פלטפורמת מסחר וזאת
בגרס .
שתוארו לעיל ובמכתבנו הקודם  ,ומשכך  ,אינה מהווה

י

מתקיים אינטרס צ ' בזרי ,

ח

*,

רי
אפיינים כאמור בענייננו  ,את כללי הפיקוח שחלים על ב
בכל מקרה לטעמנו לא

צדיק להחיל על אתר בעל

ו  .סה ו  /א ( שיה ( לו על זירות

סוחר .
ההייחס ( ת לשאלותיכם
א.

מפעילי האתר ישמשו מתאמים ) facilitator

בלבד  ,כאשל מטרת האתר ליתן תשתית

ונוך חסכון בעלויות עסקה

הפי ( 1לית ( טישפ17יה לניצוע גיוסי הון ממשקיעים פרטיים

.

בהקשר זה .

האתר  .כן ניתן להניח שחברות שתבקשנה לגייס בסכומים

לקרמן  ,את ההוצאה הכרוכה

תאתר  ,תצבנה לעצמן רף מינימאלי מסוים שיצדיק ,

בשימוש באתר  .בשלב זה  ,אין בכוונת היומים

המתאימים לשימוש במתכונת

לקבוע מיוזמף  :ס את

מעלה מינימום (  /א

(

מקסימום .
בשלב מקדמי זה של המיזם  ,הכוונה היא לגיוס בדרך

בש ( תפ ( יות ) ,

שי,

אולם אין לחוציא מכלל אפשרות שעם התפת

באמצעות ניירוה ערך מסוגים נוספים כגון הלראה או

",

הקצאת מניות

ת המיום תהאפשר חשקעח

ה המילח למניות  .עם זאת

הלי ">l
"

ס הומוכים הצפויים  ,בכל

מובן  ,כי בשל מאפייני חאתר והמשתמשים בו והיקפי ה

מקרה לא יהיה מדובר

בהקצאה של ניירות ערך מורכבים

במכהבנו וה בו חשתמשס במלה " מניוח "
סוג

של נייר

ערך כאמור בס " ק

זה )

הטכס התשקעה ושאר המסמכים והטפסזס המשפטיים ש

פטור ( התנגדות ) מאחריות

)(Disclaimer

,,

נעשה הדבר למעי
-

מצד עורכי

"

ו וכויזת

 yuהסר ספק בכל מקוס

היוחוור

יורממו

המסלוים

פסקת הגילוי כאמור תהיה דחבח  ,ברורה  ,חד משמעיה ומפ

:

 ,וחיוונח חיא

לכל

באתר יכללו פסקת

האחר ומפעילי

' בעלי
'לשת  .כמו כך ,הפסקה תהיה
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הלק מכללי השימוש באתר שיהיו שקופים וגלויים לעיני

בסעיף א ' לעיל
ה

כל

,

ההרשמה לאתר לא תותנה בענ( לת כניסה

לעניין זה ראו גס תשובתנו

,

,

תאו בהתחייבות (  :ל שהיא  ,למעט התחייבות
(

כהתקשרות ולכיבוד תקנון

של ההברות והמשקיעים לתשלום עמלה עם השלמת הליד

ההתקשרות עט החברה

האתר וכלליו _ למותר לציין  ,כי משקיע שבחר לחתום על מסיכי
מפשלי האחר יוודאו שהחברות תתחייבנה  ,כי

מספר הישקיעים ' באמצעות האתר ,

יוגבל לבמות בגינה לא " דרש פרסום תשקיף ( עד

הקבועים בתקנות ניירות ערד לכרטיס לעניין

D )yD

כמו כן  ,במסגרת תנאי ההתקשרות באתר יובהר

)

אחר

או

35

",

ד  75משקיעים  ,בתנאים

5נא על

O

1968

ההתחייבויות האמורות של החברות וחמשקיעיס

ההתקשרות במסגרת ההרשמה וינאו השימוש באתר  .ב

,

במכירת גי י רות הערך הם

ההצנח תנאי חלק מתנאי

סף  ,נבחנת האפשרות  ,כי

"

שקיעיס האמורה במסמכי

 , > ,yguהאתר בוחנים את האפשרות  ,ככל שהיא ניקית

לחסימת היכולת לחשתמש באתר מצד חברות שהגיעו

למגביך

לביצוע מבחינה מיכונית ,

המשקיעים כאמור לעיל .

לחסרת ספק מובן  ,כי אתר האינטרנט יהיה פתיה לכמות לגתי

,,

הסן4ית

ולכן ההגבלה הנ " ל מתייחסת רק לכמות המשקיעים

,
מזכל

הודעות קיבול עד למועד מוגדר מראש  ,וככל שלא תתקבלנ

מוגבלת של משתמשים

בגיוס במסגרת חאתר

שלחם תבוצע ההקצאה  ,לא

ייקבעו כלליס בתרים מראש שיבטיחו  ,כי כמות חמשקיעים
חיתוך
תעבור את המגבשת האמורות לעיל ( כללים במקרה של

להגביל את היקף הגיוס בסכום מינימאלי מסוים ,

לחוק ,

תשייס ) 2000 -

1

התחייבו לפעול על  -פיו  -לשון

החברות חמנזיזת באהל  ,תחויבנה לעגן את מגבלת מספר ל
~
חהתאגדות שלהן .

בנוסף ,

15ג)

למשקיעים 4 ,י

כמפיס למגבלות ההלות לפי חוק ניירות ערך  ,תשכייח -
!

'

יתר )

ההתמת את הגיוס בגובלינ

,

הודעות קיבול מספקות עד

לאותו מוורד  ,יתבטל הגיוס .
ח

.

המודעה תכלול פרטים אלו  :פרטי המיזם שבקשר

אליו מתבלע גיוס ההון ( ימין ,

זה  ,כי האתר נועד לשרת  ,בעיקרו  ,את המגייסים
המציען דרכם ליצירת קשר

עמו ,

במסגלת

ופרטי ניירות ערך

השוק

י

נצ  ,ר ( ף מספר תנ ; שקיעיס

,

החברת הרלבנטית  .נבחנת

האפשרות גס באשר לציון פרטי כמות ניירות הערך המוצעת ןהמחיר
שהמודעת תאפשר רישום טקסט חופשי

הראשוני )

בהקשר

פרטי

הנדרש בגינת  .יתכן

על  -ידי המציע .

,

,

החזזש ם שקזמו איתה הצעמ או נ כירה
שלהם מכר ניירות ערו במהלך שוים עשר

"
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מרשינו הזזרים ( מבקשים לשמיל על סודיות בכל

לה

,

*

.

זאת מאחר שעצם הרעיון העומד מאחורי

הנוגע לזהותם

וכי

,

'

לפרטי פנייתנו זו והתשובה

המיום ויתר הפלטים המסחריים המובאים

בפנייה מחווים סודות מסחריים ועסקיים של מרשיני

_ כמן כן  ,לז

.

ה כרסי מרשינ ( אין משקל

מרשינו  ,על מנת ל 4שי 7ילדון בפרטי פנייתם .
אנו מבקשים לתאם פגישת עמכם  ,בהשתתפות
בנושא
בכתב אליכם  ,השתדלנו לתת לירוט רב ככל הניתן
כפי שניתן לראות  ,במסגרת פניותינו
,
המברים ב ' פ במיגרת פגישה עמכם
תוך מענה לכל שאלותיכם  .יחד עם זאת מונן  ,כי מתן
 ,ש תים און בכוחה של המלה
יכול להועיל מאד חטייע להצגת מכלול האספקטים חשונים
להלין טיב יותל את חטוגי ( ת
חכתובה לבטאם כהלכת  ,פגישה שכזו גם תיייע למרשינו
לקיים הפגישה ונודה אם
והלבטים המתעוררים אצלכם על כן רואים מלשיני חשיבות רב

"

,

*
,",

"*

.

תיאותו לכך בהקדם .
כמובן אנ ( ע ( מדיס לרשותכם בבל שאלה ו  /או הבהרה .

י

101
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תשובת רשות ניירות ערך 7.9.11
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רשות ניירות ערך
רחוב מונטיפיורי  ,35תל-אביב
טל 03- 7109811 :פקס03- 5601041 :
www.isa.gov.il
 7בספטמבר 2011
תשע"א
ח' באלול
לכבוד
מר אודי אפרון ,עו"ד
מ .פירון ושות' ,עורכי דין
רח' אבא הלל סילבר ,10
רמת גן

באמצעות פקס מס'03-7540011 :

שלום רב,
הנדון :הנחיה מקדמית  -הקמת מיזם אינטרנט לצורך ביצוע גיוסי הון

סימוכין :מכתביכם מיום  22/12/2010ו ,20/2/11 -מכתבנו מיום 2/1/11

במענה לבקשת הנחיה מקדמית שהוגשה בשם מרשיכם ,מר ירון אדלר ושירלי וולובלסקי  -ז'אן
בעניין שבנדון ,כמתואר במכתבכם שבסימוכין )להלן " -המכתבים"( ,ובהמשך לפגישה עמכם ביום
 31במרץ ) 2011להלן – "הפגישה"( ,הרינו להביא בפניכם להלן את עמדת סגל רשות ניירות ערך
)להלן " -סגל הרשות"( בנושא .עמדה זו מבוססת על המסכת העובדתית שנפרשה על ידכם
במכתבים ,בשיחות הטלפון ובפגישה האמורה ,ועל אלו בלבד ,ובהנחה כי מסכת זו משקפת את כל
הנתונים הרלבנטיים לנדון.

א .תיאור עיקרי הפניה:
בהתאם למסכת העובדתית שהובאה על ידכם ,כאמור ,בכוונת מרשיכם ליזום הקמתו של אתר
אינטרנט )להלן – "האתר"(,לצורך ייזום פעילות עיסקית )להלן " -הפעילות" או "המיזם"(,
כמפורט להלן:
 .1מטרת המיזם – הקמת אתר אינטרנט ,שישמש פלטפורמה אינטרנטית ,שמטרתה לספק
ליזמים ,תאגידים וחברות שאינם רשומים למסחר בבורסה )להלן – "החברות"( ,תשתית
תפעולית ומשפטית לביצוע גיוסי הון בהיקפים קטנים ,ממשקיעים פרטיים פוטנציאליים
)להלן – "המשקיעים"( ,1ואמצעי ליצירת קשר בין המשקיעים לחברות ,תוך חסכון בעלויות
עסקה .האתר יהיה מיועד בעיקר לחברות קטנות ,המבקשות לגייס הון ואשר אינן מעוניינות
להירשם למסחר בבורסה .החברות לא יהיו תאגידים מדווחים ,כהגדרתם בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח – ) 1968להלן – "החוק" או "חוק ניירות ערך"( ,ולא יהיו חברות שמטרתן
ניהול נכסים ומכשירים פיננסיים .במסגרת זו ,האתר יספק לחברות נוסח הסכם השקעה
סטנדרטי ,וכן מסמכים וטפסים משפטיים נוספים הדרושים לצורך השלמת ההשקעה
)תעודות מניה ,טפסי הודעה לרשם החברות וכו'(.
 .2סכום הגיוס ,סוגי ניירות הערך שיונפקו ,וההקצאה למשקיעים הסופיים – כל אחת
מהחברות תציין באתר את סכום הגיוס המבוקש ,היקף מינימלי ו/או מקסימלי לגיוס ,כללי
 1למעט משקיעים המנויים בסעיף 15א)ב( לחוק.
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רשות ניירות ערך
רחוב מונטיפיורי  ,35תל-אביב
טל 03- 7109811 :פקס03- 5601041 :
www.isa.gov.il
ההקצאה למשקיעים במקרה של היענות )"כל הקודם זוכה"" ,המרבה במחיר"" ,מכרז על
מחיר היחידה" ,וכיוב'( .בשלב ראשון ,ניתן יהיה להציע ולמכור במסגרת האתר אך ורק
מניות .בהמשך תיתכן אפשרות להרחבת הפעילות למתן הלוואות )אג"ח( והלוואות המירות
)אג"ח להמרה( .בכל מקרה ,קיימת התחייבות שלא תתבצע במסגרת האתר הקצאה של
ניירות ערך מורכבים.
 .3מגבלה על מספר המשקיעים  -מספר המשקיעים יוגבל לכמות של עד  35או עד 75
משקיעים ,שבגינה לא יידרש פרסום תשקיף ,בהתאם לתנאים הקבועים בהוראות החוק
ובהוראות תקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק( ,תש"ס – 2000
)להלן – "תקנות הפרטים"( .במסגרת האתר יקבעו כללים ברורים מראש ,אשר יבטיחו כי
מספר המשקיעים להם יוצעו ו/או יימכרו ניירות ערך ,לא יעלה על המגבלות הקבועות
בהוראות החוק והתקנות בעניין זה ,כאמור.

 .4קיבול – נבחנת האפשרות לביצוע קיבול ממוכן ,לרבות לעניין העברת התשלום והנפקת
תעודת המניה בכפוף להשלמת הגיוס .אפשרות אחרת היא כי השלמת הליך הגיוס ייעשה
באופן פרונטאלי במשרדי החברה .החברות יהיו רשאיות להותיר לעצמן את הזכות לאשר
מראש ובצורה ממוכנת את זהות המשקיעים בטרם השלמת הגיוס .כמו כן ,נבחנת
האפשרות לקביעת פרק זמן מוגדר אשר במסגרתו לא יוכל המציע לסגת מהצעתו .מנגד
נבחנת האפשרות כי החברה תוכל להתנות את הגיוס בקבלת הודעת קיבול עד למועד מוגדר
מראש .ככל שלא תתקבלנה הודעות קיבול עד לאותו מועד ,יתבטל הגיוס.
 .5עסקאות קנייה ומכירה של ניירות ערך עם צדדים שלישיים באמצעות האתר  -למשקיעים
ולחברות תינתן אפשרות לפרסם במסגרת האתר מודעות לביצוע עסקאות מכירה או קנייה
של ניירות ערך עם צדדים שלישיים .במקרה של עסקה ,העברת המניות תעשה במשרדי
החברה כאשר לצדדים אפשרות לחזור בהם עד למועד השלמת העסקה בפועל .האתר יעמיד
שירותים אשר יאפשרו למשקיעים להעביר את החזקותיהם לצדדים שלישיים לרבות הסכם
העברת מניות ,שטרי העברת מניות ,תעודות מניה דיווח לרשם וכו'.
 .6מודל עסקי – היזמים ויתכן שאף המשקיעים יחוייבו בדמי טיפול אשר לא יגזרו מהיקף
הגיוס.
 .7אחריות  -האחריות הבלעדית לצורך ההתקשרות תחול על הצדדים בלבד ואלה מצדם
יוותרו על כל טענות כלפי מפעילי האתר.
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רשות ניירות ערך
רחוב מונטיפיורי  ,35תל-אביב
טל 03- 7109811 :פקס03- 5601041 :
www.isa.gov.il
 .8אחר  -מפעילי האתר לא יהיו צד לעסקאות שייעשו במסגרתו וכן לא יעסקו בשירותים
החייבים ברישיון עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,תשנ"ה – .1995

ב .הסוגיות שעל הפרק:
במסגרת הפניה ,ביקשתם לקבל את אישורנו לעמדתכם בסוגיות שונות ,העולות בקשר עם
הפעלת המיזם ,ובכלל זה ,בקשר עם הוראות חוק ניירות ערך ,הוראות חוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה –  ,1995והוראות חוק איסור
הלבנת הון ,תש"ס –  .2000להלן תובא עמדת סגל הרשות ,בהתייחס לכל אחת מהסוגיות
האמורות:

" .1הצעה לציבור" והצורך בפרסום תשקיף ,בהתאם להוראות סעיף  15לחוק
ניירות ערך
בסוגיה זו ,ביקשתם לקבל את אישורנו לעמדתכם ,בשני עניינים אלה:
)א( הפעילות במסגרת המיזם ,כמתואר לעיל ,באה בגדרו של הסייג הקבוע בסעיף 15א)א()(1
לחוק או בגדרו של סעיף 15ב) (4לחוק ,בשילוב עם תקנה  ,22או תקנה  ,34לתקנות
הפרטים ,לפי העניין ,ולפיכך ,אין מדובר בהצעה או במכירה לציבור הטעונה פרסום
תשקיף;
)ב( בעליו של המיזם ומפעיליו לא ייחשבו כ"מציע" או "מוכר" לעניין מכירת ניירות ערך של
מי מהחברות על ידי המשקיעים ,לאחר שרכשו אותם באמצעות המיזם ,ולא ייחשבו
כאחראיים לעמידתו במגבלות החלות לפי החוק על הצעת ניירות הערך שרכש במסגרת
המיזם ,לצדדים שלישיים.
להלן תובא התייחסותנו לכל אחד מעניינים אלה.

 1.1הצעה או מכירה לציבור והצורך בתשקיף
הרינו להודיעכם ,כי סגל הרשות לא יתערב בעמדתכם האמורה בס"ק )1א( לעיל ,לפיה
בנסיבות העניין הפעילות והמיזם ,המתוארים במכתביכם ובסעיף א' למכתבנו זה ,לעיל
נכנסת בגדרי הסייגים הקבועים בסעיפים 15א)א() (1ו 15 -א)א() (4לחוק ,ועל כן אינם בגדר

2
3

תקנה  2לתקנות הפרטים קובעת כי" :מספר המשקיעים המרבי לעניין סעיף 15א)א() (1לחוק הוא
שלושים וחמישה".
תקנה )4ג( לתקנות הפרטים קובעת כי" :מספר המשקיעים לעניין סעיף 15ב))(4ב( לחוק ,הוא שבעים
וחמישה".
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הצעה או מכירה לציבור הטעונה פרסום תשקיף .זאת ,בכפוף להתקיימותם של כל התנאים
המפורטים להלן:
 1.1.1הקשרים בין החברות למשקיעים יהיו בהתאם לאמור להלן בלבד:
א .סעיף 15א)א() (4לחוק 4מסייג מן הצורך בפרסום תשקיף" ,פרסום" בדבר כוונה למכור
ניירות ערך לאלה (1 :למציעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין
סעיף 15א)א() (1לחוק – קרי ,אינו עולה על  35משקיעים ,שייבחרו בהליך שיקבע
המפרסם ,או –  (2למשקיעים המנויים בסעיף 15א)ב( לחוק.5
פרסום זה ,משמעו מתן ביטוי פומבי הפתוח לכולי עלמא ,בדבר הכוונה למכור את
ניירות ערך במסגרת הליך מוגדר ,כגון על דרך של פרסום תקשורת הכתובה או
האלקטרונית .בשים לב לכך ,סגל הרשות לא יתערב בעמדה לפיה ,הצגתן של החברות
באתר האינטרנט הייעודי ,נשוא המיזם ,אליו יוכל כל משקיע לגלוש ולעיין בפרטי
החברות ובפרטים בדבר תנאי ההצעה של ניירות הערך שלהן ,במסגרת המיזם המוצע,
הינה בגדר פרסום ,כאמור.
ב.

ככל שפרסום בדבר ההצעה ובדבר הכוונה למכור ניירות ערך יהיה כאמור בסעיף
15א)א() (4לחוק ,הרי שהמשקיעים הסופיים בכל גיוס שיבוצע ייבחרו על ידי איזו
מהחברות ב"הליך" ,כמשמעותו בסעיף 15א)א() (4לחוק )להלן " -ההליך"( ,שייקבע
ויוסדר על ידי כל אחת מהחברות מראש ,ופרטיו יצוינו במפורש במסגרת המידע,
שיפורסם למשקיעים באתר ,בעניינה של כל אחת מהחברות ,בנפרד ,כאמור.

ג.

סכום ההשקעה הכולל )המוערך( ,שיושקע על ידי המשקיעים הסופיים בכל אחת
מהחברות לא יעלה ,בכל סיבוב גיוס ,על סך של כ  1 -מליון דולר ארה"ב;

ד.

מספר המשקיעים המקסימלי באיזה מהחברות ,לא יעלה על  ,35ולא תבוצע מכירה
של ניירות ערך של מי מהחברות למשקיעים שמספרם עולה על  – 35וזאת ,במשך
תקופה של  12חודשים רצופים.
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הוראת הסעיף נועדה למתן פתרון הולם למקרים מיוחדים ,שבהם קיים ,מחד ,צורך בפנייה לציבור
הרחב על מנת לאתר משקיעים הרלוונטיים לעניין רכישת ניירות הערך בהם מדובר .ומאידך ,ידוע
באותם מקרים מיוחדים כי ניירות הערך אינם מיועדים למכירה לציבור ,בסופו של הליך ,אלא למספר
משקיעים מצומצם בלבד ,אשר ייבחרו במסגרת הליך קבוע מראש .בנוסף לאמור ,עמדת סגל הרשות
הינה כי פעולות הצעה לציבור אחרות )כגון ניהול מו"מ( ,היינו פעולות שאינן בגדר פרסום כאמור ,אינן
נכנסות לגדרו של החריג הקבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק .לפיכך ,על מנת שפעולות אלו תהיינה פטורות
מפרסום תשקיף עליהן לעמוד בתנאים הקבועים באחד מסעיפי הפטור האחרים הקבועים בחוק בעניין
זה ,כגון הסייג הקבוע בסעיף 15א)א() (1לחוק .ראו בעניין זה ,עמדה קודמת של סגל הרשות בסוגיה זו
בתשובה לפניה מקדמית מחודש יוני http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3669.pdf - 2009

5

הוראות סעיף 15א)א() (4לחוק ,בדבר "פרסום" שאינו טעון פרסום תשקיף ,אינן חלות על הצעה כאמור
בהוראות סעיף 15ב) (4לחוק.
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ה .התנאים האמורים בס"ק 1.1.1א' – 1.1.1ד' לעיל ,יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על
כל הצעה או מכירה של ניירות ערך של מי מהחברות על ידי המשקיעים הסופיים
לצדדים שלישיים ,הן באמצעות המיזם והן שלא באמצעותו .המשקיעים הסופיים
יתחייבו במסגרת ההסכם לרכישת ניירות ערך ,כאמור ,שייחתם בינם לבין המיזם
ו/או מי מהחברות ,לנהוג בהתאם לתנאים אלה.
 1.1.2אופן השלמת הגיוס )"קלוזינג"(
בהקשר זה ,ציינתם בפנייתכם )סעיף  1.8לנספח למכתבכם מיום  22בדצמבר  ,(2010כי
נבחנות על ידכם שתי חלופות לביצוע ההליך .האחת ,באופן ממוכן באמצעות האתר,
והשנייה ,באופן פרונטאלי במשרדי החברה הרלבנטית ,כאשר בנוסף לכך ,מבקשת כל חברה
לשמור על זכותה לאישור מראש של זהות המשקיעים בטרם השלמת הגיוס.
הרינו להודיעכם כי בהיעדר פרטים מדויקים לגבי תהליך בחירת המשקיעים ,אין בידינו
היכולת להביע דעה לגבי עמידת תהליך זה בתנאים הקבועים בסעיף 15א)א() (4לחוק.

 1.2מעמדם ואחריותם של בעלי המיזם ומפעיליו
לעניין עמדתכם האמורה בס"ק ב).1.ב( לעיל ,בדבר מעמדם ואחריותם של בעלי המיזם
ומפעיליו ,כ"מציע" או כ"מוכר" ,בנסיבות של מכירת ניירות ערך של החברות על ידי מי
מהמשקיעים לצדדים שלישיים )להלן – "עסקת המכירה"( ,הרינו להודיעכם כי בהעדר
תיאור נסיבות ופרטים קונקרטיים באשר לתנאים ולצדדים לעסקת מכירה ,ובכלל זה
לקשרים שבין המשקיעים  -המוכרים לבין הצדדים השלישיים  -הקונים ,סגל הרשות אינו
מביע עמדתו בעניין זה.
בהקשר זה )בהמשך לאמור בסעיף  1.11לנספח למכתבכם מיום  22בדצמבר  ,2010ובהמשך
לאמור בסעיף 1.1.1ה' למכתבנו זה לעיל( ,מדגיש סגל הרשות ,כי מן הראוי להבהיר
למשקיעים את הוראות הדין והמגבלות החלות הן על הצעה והן על מכירה של ניירות ערך,
בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו.
לעניין השירותים משפטיים שינתנו על ידי האתר ו/או מי מטעמו כמוצר משלים )סעיף 1.10
לנספח למכתבכם מיום  22בדצמבר  ,(2010עמדת סגל הרשות הינה ,כי אין במתן שירותים
אלה כדי להפוך את האתר ו/או מי מטעמו למציעים ,כל עוד מדובר בשירותים "טכנים"
במאפייניהם )קרי ,הצגתם באתר של מסמכים ,טפסים ,ודוגמאות סטנדרטיות של הסכם
העברת מניות ,שטר העברת מניות ,תעודות מניה וכיוב'(.
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 .2חובת קבלת רישיון בורסה בהתאם להוראות סעיף  45לחוק ניירות ערך
בבסיס חובת הרישוי הקבועה בחוק עומדת הגישה לפיה יש להטיל פיקוח על כל מתכונת
המבקשת לקיים בישראל שוק סדיר ומאורגן למסחר בניירות ערך וזאת במטרה להבטיח
את יציבות ,תקינות והגינות המסחר המתקיים בו.
התחקות אחר ההגדרות המקובלות ברגולציות זרות למונח בורסה 6מגלה כי אלה נסמכות
על שני אדנים כמפורט להלן:

 .iמקום מפגש בין פקודות לקנייה ומכירה של ניירות ערך;
 .iiהפגשת ההוראות מתבצעת על פי כללים קבועים מראש וללא שק"ד כך
שתוצאות ההתקשרות כפופות לכללי המערכת.
 (1בחינת מתכונת הפעילות המתוארת במכתביכם מגלה כי זו עומדת בתנאי
הראשון שכן זו מבקשת לפעול ,באופן שיטתי ,להפגשת פקודות קנייה ומכירה של
ניירות ערך;
 (2גדר הספק ביחס למתכונת הפעילות האמורה נוגע לרכיב השני המפורט לעיל.
ספק זה נלמד לנוכח חוסר הבהירות בפנייתכם ביחס לדרך תפעול העסקאות
באתר ובדגש על מידת כפיפותם של הצדדים לכללי המערכת.
 (3לאור זאת נבהיר כי הרשות לא תראה בפעילות זו כפעילות החייבת ברישיון כל
עוד סגירת העסקאות תתבצע שלא בצורה ממוכנת ושלא על-פי כללי מערכת
מוגדרים וידועים מראש .ביטוי לעמידה בדרישה זו יכול וימצא בדוגמאות
המפורטות להלן:
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.i

זכות לקיום מו"מ ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אודות תנאי העסקה
)כמות ,מחיר ,אמצעי תשלום וכו'(;

.ii

יכולת/זכות להשתחרר מהצעה לאחר הגשתה וזאת משיקולים
סבירים;

.iii

דרישה לחתימה על הסכם התקשרות לאחר הגשת ההצעות;

.iv

מתן זכות וטו לצדדים שלישיים בדבר זהות המשקיעים )לדוגמה
החברות(;

ראה לעניין זה בדין באמריקאיRule 3b-16 - Definitions of Terms Used in Section :
 .3(a)(1) of theראה בכללי הTitle I – Definitions and scope - Article 4 Act - MiFID -
.Definitions – section 16
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 (4כמו כן ,נבקש להבהיר כי בניגוד לעמדתכם לפיה "פרסום מודעה גרידא...עם
פרטים מינימאליים ...אינה מהווה פלטפורמת מסחר 7"...הרי שעמדת סגל
הרשות היא שאין בהיקף הפרטים המצויין באתר בכדי ללמד על הצורך ברישיון
בורסה ,יתרה מכך ,חוסר בפרטים במסגרת פעילות העונה לרכיבי ההגדרה
המפורטים לעיל עשויה ללמד על פגיעה בהגינות המסחר המתקיים בה.

 .3חובת קבלת רישיון זירת סוחר לחשבון עצמו בהתאם להוראת סעיף  44לחוק
ניירות ערך
לאור הבהרותיכם לפיהן מפעילי המיזם לא ישמשו צד לעסקאות המתקיימות באמצעותן
הרי שמתכונת הפעילות המתוארת בפנייתכם אינה עונה על הגדרת זירת סוחר לחשבונה
העצמי כאמור בהוראות סעיף  44יב לחוק.

 .4קבלת רישיון עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה – ) 1995להלן" :חוק הסדרת העיסוק"(
על פני הדברים ,במידה ואכן מדובר בפלטפורמה להצגת ניירות ערך בלבד ,נראה כי הפעילות
המתוארת בפנייתכם אינה עולה כדי "ייעוץ השקעות" כהגדרתו בחוק הייעוץ .יחד עם זאת,
אין אנו נדרשים להכריע בסוגיה זו במקרה דנן .ככל שבאתר יוצגו ניירות ערך שאינם
נסחרים בבורסה ,הרי שפעילות זו ,אפילו אם לפי טיבה היא בבחינת ייעוץ השקעות ,אינה
נכללת בהגדרת "ייעוץ השקעות" שבחוק ולפיכך ,אין יזמי האתר ומפעיליו חייבים ברשיון
על פי חוק הייעוץ.
ג .יודגש ,כי סגל הרשות אינו מביע עמדתו לגבי כל שאלה אחרת העשויה לעלות מן האמור
במכתביכם .בנוסף ,יובהר ,כי עמדת סגל הרשות המובאת במכתב תשובה זה ,מבוססת על
העובדות המתוארות במכתביכם ובפגישה אותה קיימנו עימכם ,ולפיכך ,כל שינוי בנסיבות או
בתנאים שתוארו במסגרתם עשוי לחייב מסקנה אחרת מזו המובאת במכתב תשובה זה.
ד .בנוסף לאמור לעיל ,הרינו להודיעכם כי בהתאם לנוהל טיפול בפניות מקדמיות לרשות ניירות
ערך )פורסם באתר האינטרנט של הרשות בחודש יוני  ,(2008פנייתכם והתשובה לה עשויים
להתפרסם באתר הרשות ,בהתאם להחלטת סגל הרשות.
על אף האמור ,לעניין בקשתכם לעכב את מועד פרסום הפנייה ,הרינו להודיעכם כי פרסום
פנייתכם באתר הרשות ,כאמור ,ככל שיהא ,יבוצע לאחר המועד בו תודיעונו על תחילת מועד
7
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הפעילות ,באופן המתואר לעיל .אם לא תודיעונו דבר בתוך  120יום מיום מכתב תשובה זה ,כל
עיכוב נוסף של הפרסום יהא בכפוף לכך ,שתעבירו אלינו עד לאותו מועד בקשה נוספת לעיכוב
מועד הפרסום ובכפוף להחלטה שתתקבל לעניין בקשה נוספת זו.

____________

______________

_____________

אלי לוי ,עו"ד
המחלקה לפיקוח על השוק המשני

אורית שרייבר ,עו"ד
מחלקת השקעות

חוה בינשטוק ,עו"ד
מערך רגולציה וייעוץ משפטי
במחלקת תאגידים
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 12בנובמבר 2013
ח' בכסלו תשע"ד
לכבוד
מר ליאור קוינטנר ,עו"ד
ארד ושות' ,עורכי דין
רח' קרמניצקי  ,1תל אביב

באמצעות פקס03-6246999 :

א.נ,.
הנדון :בקשת הנחיה מקדמית – סעיף 15א לחוק ניירות ערך
סימוכין :מכתבכם מיום  3בינואר  2013ומיום  14באוגוסט 2013

במענה לבקשת הנחיה מקדמית של מר ??????????? )להלן" :הפונה"( ,כפי שזו מובאת במכתביכם
שבסימוכין )להלן" :המכתבים"( ,הרינו להביא בפניכם את עמדת סגל רשות ניירות ערך )להלן" :סגל
הרשות"( ,בהתייחס לנושא שבנדון .עמדה זו מבוססת על המסכת העובדתית שנפרשה על ידכם במכתב
ועליה בלבד ,ובהנחה כי זו משקפת את כל הנתונים הרלבנטיים לנדון.
.1

מפנייתכם עולים הדברים הבאים:
א.

בכוונת הפונה להקים אתר אינטרנט )להלן" :האתר"( שיהווה פלטפורמה למפגש של חברות
ומיזמים עם משקיעים ,ובמסגרתו יוצגו מיזמים וחברות אשר בכוונתם לגייס כספים בפני
משקיעים פוטנציאליים אשר יירשמו באתר.

ב.

חברות המגייסות הון באמצעות האתר יוצגו באתר ויפרסמו את כוונתן למכור ניירות ערך
במסגרת הוראת סעיף 15א)א() (4לחוק ניירות ערך התשכ"ח – ) 1968להלן" :החוק" או "חוק
ניירות ערך"( ,כחריג לחובת פרסום תשקיף.

ג.

קבלת הצעות להשקעה בחברה מגייסת ממשקיעים – מציעים בהתאם לסעיף 15א)א() (4לחוק
תהיה מוגבלת בהגבלות שונות .הגבלות כאמור תכלולנה סכום מינימלי למציע ,אחוז מקסימלי
בהון מניות החברה למציע ,שווי מינימלי ,סכום השקעה מקסימלי וכו'.

ד.

בשלב החשיפה הראשונית של הגולשים לחברה המגייסת באתר ,הגולשים יחשפו למידע כללי
בלבד בנוגע לחברה המגייסת .אף בשלב הרישום לאתר ובכל שלב מאוחר יותר ,במסגרת קבלת
המידע בנוגע לחברה המגייסת ופעילותה ,לא יוצג מחיר המניה הנמכרת )או שווי החברה
1
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הסופי( .רק כאשר תוגשנה ההצעות לרכישת המניות בחברה המגייסת ,במסגרת הוראות סעיף
15א)א() (4לחוק ,תתגבש ההצעה וייקבע מחיר המניה הסופי ,שווי החברה הסופי וסכום
ההשקעה הסופי )בהתאם ל"הליך שנקבע מראש" על ידי החברה המגייסת(.
ה.

בסופו של הליך הגיוס ,ניירות הערך של חברה מגייסת מיועדים למספר משקיעים מצומצם
בגדרה של הוראת סעיף 15א)א() (1לחוק ,אשר ייבחרו בהליך קבוע מראש.

.2

לאור האמור ,ביקשתם לקבל את עמדתנו לגבי השאלה האם הצעת ניירות ערך דרך אתר האינטרנט
שבכוונת הפונה להקים ,במתכונת המפורטת לעיל ,אינה מהווה "הצעה לציבור" כלשונה וכתכליתה
בחוק לאור הוראות סעיפים 15א)א() (1ו15-א)א() (4לחוק ניירות ערך.

.3

לעמדתכם ,פעילות אתר האינטרנט במתכונתו המיועדת כאמור לעיל נעשית בגדר הוראת סעיף
15א)א() (4לחוק ניירות ערך ,המהווה חריג לחובת פרסום תשקיף .זאת ,היות שבמסגרת הפעילות
באתר ,חברות מגייסות יפרסמו את כוונתן בלבד למכור ניירות ערך למציעים ,בעוד שהמכירה בפועל
תתבצע למספר ניצעים אשר אינו עולה על שלושים וחמישה.

.4

סגל הרשות לא מקבל את עמדתכם ,וזאת מן הסיבות המפורטות להלן:
א.

תכליתו העיקרית של חוק ניירות ערך הינה מתן גילוי לציבור המשקיעים .סעיף  15לחוק קובע
את הכלל לפיו ,לא ניתן לעשות הצעה לציבור או מכירה לציבור אלא על פי תשקיף.

ב.

סעיף 15א לחוק ניירות ערך מונה מספר מצבים אשר לא יחשבו כהצעה או מכירה לציבור .אחד
המצבים מפורט בסעיף 15א)א() (1לחוק והוא מתייחס להצעה או מכירה למשקיעים שמספרם
אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות ,כאשר לפי התקנות 1מדובר ב 35 -משקיעים .סעיף זה נובע
משיקולי עלות מול תועלת ,ולפיהם אין מקום להשית על המציע הוצאות כבדות הכרוכות
בפרסום תשקיף כאשר הוא מציע ניירות ערך למספר מצומצם של משקיעים ,לצד הנחת יסוד
לפיה הצעה למספר קטן של משקיעים מלווה בדרך כלל במשא ומתן ,דין ודברים בין הצדדים
וכדומה ,ולכן היעדרו של תשקיף אינו גורע מיכולת הניצעים הבודדים להגן על עצמם הן מבחינת
הגילוי והן מבחינת הסעדים האפשריים כנגד המציע .זאת ועוד ,חריג זה מאפשר מחד לתאגידים
פרטיים לגייס כספים לצורך פעילותם העסקית ,ומאידך מצמצם את הסיכון הגדול לציבור
הרחב כתוצאה מהצעת ניירות ערך שאינה כפופה לפיקוח.

 1תקנה  2לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק( ,התש"ס – .2000
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ג.

סעיף 15א)א() (4לחוק מתייחס לפרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך למציעים שמספרם אינו
עולה על המספר הקבוע בתקנות ,כמפורט לעיל ,שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם או למשקיעים
מתוחכמים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

ד.

מטרת המחוקק הייתה להסדיר באמצעות סעיף 15א)א() (4לחוק ניירות ערך חריגים נקודתיים
ביותר ,כגון מכירת מניות הבנקים על-ידי המדינה ,מכירה בידי מפרק שבידיו חבילת ניירות ערך
של חברה מסוימת והוא רוצה לפרסם את כוונתו למכירתה ,וכדומה 2.מטרה זו אף באה לידי
ביטוי במסגרת הצעת חקיקה לתיקון סעיף  15לחוק ניירות ערך שפרסמה הרשות בשנת 2008
במסגרתה ביקשה הרשות להבהיר כוונה זו ,כך שלא תינתן לסעיף פרשנות רחבה שאינה
מתיישבת עם תכליתו .3עמדה דומה בהתייחס לסעיף אף באה לידי ביטוי בתשובה לפניה
מקדמית שנתנה הרשות ואשר פורסמה ביוני . 42009

ה.

בשנים האחרונות הקל סגל הרשות עם מיזמים עסקיים בודדים שביקשו לגייס כספים בסכומים
קטנים יחסית או בנסיבות מיוחדות אחרות ,והודיע להם כי לא ינקוט נגדם בפעולות אכיפה
בכפוף לתנאים שונים .לנוכח הפעילות ההולכת וגדלה באתרי אינטרנט של מיזמים הפונים
לציבור הרחב ,על הסיכונים הכרוכים בכך ,ולאור תיקוני חקיקה שבוחן סגל הרשות בקשר
להצעות קטנות ובקשר לסעיף  15לחוק ניירות ערך ,סגל הרשות אינו רואה מקום לתת החלטות
אי-אכיפה נוספות.

ו.

לעמדת סגל הרשות יש לפרש את סעיף 15א)א() (4לחוק לפי תכליתו ,ובאופן שלא יאיין את
הכלל לפיו אסורה הצעה ,ולא רק מכירה ,ליותר מ 35 -ניצעים .כלומר ,אין מקום להפוך את
הכלל לפיו אסורה הצעה ליותר מ 35 -משקיעים לחריג ,כך שתתאפשר הצעה ליותר מ35 -
משקיעים כל עוד מכירת ניירות הערך מוגבלת למספר זה של משקיעים .פרשנות כאמור אינה
מתיישבת עם לשונו של החוק ,עם כוונת המחוקק ועם תכלית החוק להגן על ציבור המשקיעים.
פרשנות כאמור תאפשר הצעות של ניירות ערך לציבור הרחב ,מבלי שניתנת לציבור הגנת הגילוי
התשקיפי.

 2סעיף 15א)א() (4לחוק ניירות ערך נחקק במסגרת תיקון  20לחוק ניירות ערך בשנת  .2000ראו בפרוטוקול הרלוונטי של
ועדת המשנה )של ועדת הכספים( לשוק ההוןwww.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2000-03-27- ,:
01.rtf
.
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_2440.pdf 3
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3669.pdf 4
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ז.

לאור האמור לעיל ,לעמדת סגל הרשות" ,פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך" כמשמעותו
בסעיף 15א)א() (4לחוק הינו פרסום כללי שמטרתו איתור קבוצת משקיעים פוטנציאליים
מצומצמת אשר ניתן יהיה להציע לה ניירות ערך תחת מגבלות הדין .תנאי הכרחי אם כן הוא,
שאחרי הפרסום הכללי יתבצע הליך נוסף כפי שיגדיר המפרסם מול קבוצת המשקיעים
המצומצמת שבמסגרתו ייקבעו תנאי ההנפקה .אשר על כן ,במסגרת פרסום כאמור נדרש כי
יתקיימו שני תנאים מצטברים אלה:
) (1הפרסום לא יכלול מידע מפורט בנוגע לתנאי ניירות הערך ומחירם ,שכן אז הוא יהיה
מסוים דיו על מנת להיחשב כ"הצעה לציבור".
) (2הפרסום לא יכלול פניה לציבור להציע הצעות לרכוש את ניירות הערך במחיר ובתנאים
כפי שיוגדרו על ידי המשקיעים הפוטנציאליים.
כמו כן ,על מנת לעמוד בתנאי סעיף 15א)א() (4על המפרסם להגדיר ,כבר במסגרת הפרסום ,את
ההליך במסגרתו ייבחרו המציעים .ההליך יכול להיות הליך של בדיקות ומיון ,הליך של משא
ומתן ועוד.

ח.

לעמדת סגל הרשות הצעה שהיא מעבר לפרסום כללי בדבר הכוונה למכור ניירות ערך כמפורט
לעיל ,אינה נכנסת לגדרו של החריג הקבוע בסעיף 15א)א() (4לחוק .לפיכך ,על מנת שפעולות אלו
תהיינה פטורות מפרסום תשקיף עליהן לעמוד בתנאים הקבועים באחד מסעיפי הפטור האחרים
הקבועים בחוק בעניין זה ,כגון הסייג הקבוע בסעיף 15א)א() (1לחוק.

ט.

לאור האמור לעיל ,כאשר פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך נעשה במסגרת אתר אינטרנט
יש לוודא כי הוא אינו מסוים מספיק על מנת להוות בסיס לקיבול או בסיס לקבלת הצעות וזאת
על מנת שהפרסום יהיה במסגרת סעיף 15א)א() (4לחוק ניירות ערך ,וכן כי לפירוט המידע
המסוים ,היינו זה הכולל מידע אשר יכול להוות בסיס לקבלת הצעות ,יחשפו  35מציעים בלבד,
וזאת על מנת לעמוד בתנאי סעיף 15א)א() (1לחוק ניירות ערך.

.5

הצעתכם אינה מהווה אם כן לגישתנו "פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך" ,בהתחשב בכך שכל
הליך ההצעה ,למעט מכירת המניות בסופו ,נעשה למספר לא מוגבל של משקיעים.

.6

יודגש ,כי סגל הרשות אינו מביע עמדתו לגבי שאלות אחרות העשויות לעלות מהאמור במכתב.
בנוסף ,מכיוון שעמדה זו מבוססת על העובדות המתוארות במכתב ,יש להבהיר כי כל שינוי
בעובדות ,בנסיבות או בתנאים המתוארים בו ,עשוי לחייב מסקנה אחרת מזו המובאת במכתב
תשובה זה.
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.7

בנוסף ,הרינו להודיעכם ,כי בהתאם לנוהל טיפול בפניות מקדמיות לרשות ניירות ערך )פורסם באתר
האינטרנט של הרשות בחודש יוני  ,(2008הפנייה המקדמית והתשובה לה עשויים להתפרסם באתר
הרשות.
בכבוד רב,
ורד סלומון ,עו"ד
מערך רגולציה וייעוץ משפטי
במחלקת תאגידים
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נספח 5
פרסום תשובה לפניה 7.9.11
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רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
מחלקת תאגידים
רחוב כנפי נשרים  ,22ירושלים 95464
טל 02-6556444 :פקס02-6513160 :
www.isa.gov.il

מצורף להלן מענה לפניה מקדמית שניתן על ידי סגל הרשות בחודש ספטמבר  ,2011בקשר עם
מיזם אינטרנטי שנועד לספק תשתית לתאגידים לביצוע גיוסי הון בהיקפים קטנים ,ממשקיעים
פרטיים פוטנציאליים ( .)crowdfundingבמסגרת זו השיב סגל הרשות ,כמפורט בסעיף 1.1.1
לפניה ,כי בכפוף לתנאים המצוינים בה ,לא יתערב סגל הרשות בעמדה לפיה הצגת תאגידים
מגייסים באתר אינטרנט יעודי אליו יוכל כל משקיע לגלוש ולעיין בפרטיהם ובפרטי תנאי
ההצעה של ניירות הערך שלהם תיחשב פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך המנוי בגדר סעיף
15א(א)( )4לחוק ניירות ערך ,הפטור מחובת פרסום תשקיף .עמדה זו נמסרה בשני מקרים
דומים נוספים.
מענה זה אינו משקף את עמדת סגל הרשות כיום.
עמדת סגל הרשות הנוכחית באה לידי ביטוי במסגרת מענה לפניה מקדמית מחודש נובמבר 2013
(ר' אתר הרשות בכתובת  .)http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_8141.pdfעמדת סגל
הרשות הינה ,כמפורט בסעיף (4ז) למענה לפניה המקדמית האמורה ,כי "פרסום בדבר כוונה
למכור ניירות ערך" כמשמעו בסעיף 15א(א)( )4לחוק ,הינו פרסום כללי שמטרתו איתור קבוצת
משקיעים פוטנציאליים מצומצמת אשר ניתן יהיה להציע לה ניירות ערך תחת מגבלות הדין.
פרסום כאמור נדרש שלא יכלול מידע מפורט בנוגע לתנאי ניירות הערך ומחירם ,וכן לא יכלול
פניה לציבור להציע הצעות לרכוש את ניירות הערך במחיר ובתנאים כפי שיוגדרו על ידי
המשקיעים הפוטנציאליים.
נוסף על עמדת הסגל העדכנית מקדמת הרשות בימים אלו הצעת חקיקה ,אשר תבהיר את
האמור במסגרת לשונו של סעיף 15א(א)( )4לחוק (ר' באתר הרשות בכתובת
(/http://www.isa.gov.ilחקיקה%20ואכיפה/
.)Legislation/Proposed%20Legislation/2233/Documents/IsaFile_220914.pdf
לאור האמור לעיל ,יובהר כי המענה האמור ניתן במקרים ספציפיים ,בנסיבות העניין ונוכח
מאפייני השוק שהתקיימו באותה עת .מענה זה אינו משקף כאמור את עמדת סגל הרשות
העדכנית ,ולכן לא ניתן לפעול על פיו או להסתמך עליו בפרשנות הדין הקיים.
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 7בספטמבר 2011
תשע"א
ח' באלול
לכבוד
מר אודי אפרון ,עו"ד
מ .פירון ושות' ,עורכי דין
רח' אבא הלל סילבר ,10
רמת גן

באמצעות פקס מס'03-7540011 :

שלום רב,
הנדון :הנחיה מקדמית  -הקמת מיזם אינטרנט לצורך ביצוע גיוסי הון

סימוכין :מכתביכם מיום  22/12/2010ו ,20/2/11 -מכתבנו מיום 2/1/11

במענה לבקשת הנחיה מקדמית שהוגשה בשם מרשיכם ,מר  XXXXXו XXX - XXXXXXבעניין
שבנדון ,כמתואר במכתבכם שבסימוכין (להלן " -המכתבים") ,ובהמשך לפגישה עמכם ביום 31
במרץ ( 2011להלן – "הפגישה") ,הרינו להביא בפניכם להלן את עמדת סגל רשות ניירות ערך (להלן
 "סגל הרשות") בנושא .עמדה זו מבוססת על המסכת העובדתית שנפרשה על ידכם במכתבים,בשיחות הטלפון ובפגישה האמורה ,ועל אלו בלבד ,ובהנחה כי מסכת זו משקפת את כל הנתונים
הרלבנטיים לנדון.

א .תיאור עיקרי הפניה:
בהתאם למסכת העובדתית שהובאה על ידכם ,כאמור ,בכוונת מרשיכם ליזום הקמתו של אתר
אינטרנט (להלן – "האתר"),לצורך ייזום פעילות עיסקית (להלן " -הפעילות" או "המיזם"),
כמפורט להלן:
 .1מטרת המיזם – הקמת אתר אינטרנט ,שישמש פלטפורמה אינטרנטית ,שמטרתה לספק
ליזמים ,תאגידים וחברות שאינם רשומים למסחר בבורסה (להלן – "החברות") ,תשתית
תפעולית ומשפטית לביצוע גיוסי הון בהיקפים קטנים ,ממשקיעים פרטיים פוטנציאליים
(להלן – "המשקיעים") ,1ואמצעי ליצירת קשר בין המשקיעים לחברות ,תוך חסכון בעלויות
עסקה .האתר יהיה מיועד בעיקר לחברות קטנות ,המבקשות לגייס הון ואשר אינן מעוניינות
להירשם למסחר בבורסה .החברות לא יהיו תאגידים מדווחים ,כהגדרתם בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח – ( 1968להלן – "החוק" או "חוק ניירות ערך") ,ולא יהיו חברות שמטרתן
ניהול נכסים ומכשירים פיננסיים .במסגרת זו ,האתר יספק לחברות נוסח הסכם השקעה
סטנדרטי ,וכן מסמכים וטפסים משפטיים נוספים הדרושים לצורך השלמת ההשקעה
(תעודות מניה ,טפסי הודעה לרשם החברות וכו').
 .2סכום הגיוס ,סוגי ניירות הערך שיונפקו ,וההקצאה למשקיעים הסופיים – כל אחת
מהחברות תציין באתר את סכום הגיוס המבוקש ,היקף מינימלי ו/או מקסימלי לגיוס ,כללי
ההקצאה למשקיעים במקרה של היענות ("כל הקודם זוכה"" ,המרבה במחיר"" ,מכרז על
מחיר היחידה" ,וכיוב') .בשלב ראשון ,ניתן יהיה להציע ולמכור במסגרת האתר אך ורק
 1למעט משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק.
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מניות .בהמשך תיתכן אפשרות להרחבת הפעילות למתן הלוואות (אג"ח) והלוואות המירות
(אג"ח להמרה) .בכל מקרה ,קיימת התחייבות שלא תתבצע במסגרת האתר הקצאה של
ניירות ערך מורכבים.
 .3מגבלה על מספר המשקיעים  -מספר המשקיעים יוגבל לכמות של עד  35או עד 75
משקיעים ,שבגינה לא יידרש פרסום תשקיף ,בהתאם לתנאים הקבועים בהוראות החוק
ובהוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) ,תש"ס – 2000
(להלן – "תקנות הפרטים") .במסגרת האתר יקבעו כללים ברורים מראש ,אשר יבטיחו כי
מספר המשקיעים להם יוצעו ו/או יימכרו ניירות ערך ,לא יעלה על המגבלות הקבועות
בהוראות החוק והתקנות בעניין זה ,כאמור.

 .4קיבול – נבחנת האפשרות לביצוע קיבול ממוכן ,לרבות לעניין העברת התשלום והנפקת
תעודת המניה בכפוף להשלמת הגיוס .אפשרות אחרת היא כי השלמת הליך הגיוס ייעשה
באופן פרונטאלי במשרדי החברה .החברות יהיו רשאיות להותיר לעצמן את הזכות לאשר
מראש ובצורה ממוכנת את זהות המשקיעים בטרם השלמת הגיוס .כמו כן ,נבחנת
האפשרות לקביעת פרק זמן מוגדר אשר במסגרתו לא יוכל המציע לסגת מהצעתו .מנגד
נבחנת האפשרות כי החברה תוכל להתנות את הגיוס בקבלת הודעת קיבול עד למועד מוגדר
מראש .ככל שלא תתקבלנה הודעות קיבול עד לאותו מועד ,יתבטל הגיוס.
 .5עסקאות קנייה ומכירה של ניירות ערך עם צדדים שלישיים באמצעות האתר  -למשקיעים
ולחברות תינתן אפשרות לפרסם במסגרת האתר מודעות לביצוע עסקאות מכירה או קנייה
של ניירות ערך עם צדדים שלישיים .במקרה של עסקה ,העברת המניות תעשה במשרדי
החברה כאשר לצדדים אפשרות לחזור בהם עד למועד השלמת העסקה בפועל .האתר יעמיד
שירותים אשר יאפשרו למשקיעים להעביר את החזקותיהם לצדדים שלישיים לרבות הסכם
העברת מניות ,שטרי העברת מניות ,תעודות מניה דיווח לרשם וכו'.
 .6מודל עסקי – היזמים ויתכן שאף המשקיעים יחוייבו בדמי טיפול אשר לא יגזרו מהיקף
הגיוס.
 .7אחריות  -האחריות הבלעדית לצורך ההתקשרות תחול על הצדדים בלבד ואלה מצדם
יוותרו על כל טענות כלפי מפעילי האתר.
 .8אחר  -מפעילי האתר לא יהיו צד לעסקאות שייעשו במסגרתו וכן לא יעסקו בשירותים
החייבים ברישיון עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,תשנ"ה – .1995

ב .הסוגיות שעל הפרק:
3
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במסגרת הפניה ,ביקשתם לקבל את אישורנו לעמדתכם בסוגיות שונות ,העולות בקשר עם
הפעלת המיזם ,ובכלל זה ,בקשר עם הוראות חוק ניירות ערך ,הוראות חוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה –  ,1995והוראות חוק איסור
הלבנת הון ,תש"ס –  .2000להלן תובא עמדת סגל הרשות ,בהתייחס לכל אחת מהסוגיות
האמורות:

" .1הצעה לציבור" והצורך בפרסום תשקיף ,בהתאם להוראות סעיף  15לחוק
ניירות ערך
בסוגיה זו ,ביקשתם לקבל את אישורנו לעמדתכם ,בשני עניינים אלה:
(א) הפעילות במסגרת המיזם ,כמתואר לעיל ,באה בגדרו של הסייג הקבוע בסעיף 15א(א)()1
לחוק או בגדרו של סעיף 15ב( )4לחוק ,בשילוב עם תקנה  ,22או תקנה  ,34לתקנות
הפרטים ,לפי העניין ,ולפיכך ,אין מדובר בהצעה או במכירה לציבור הטעונה פרסום
תשקיף;
(ב) בעליו של המיזם ומפעיליו לא ייחשבו כ"מציע" או "מוכר" לעניין מכירת ניירות ערך של
מי מהחברות על ידי המשקיעים ,לאחר שרכשו אותם באמצעות המיזם ,ולא ייחשבו
כאחראיים לעמידתו במגבלות החלות לפי החוק על הצעת ניירות הערך שרכש במסגרת
המיזם ,לצדדים שלישיים.
להלן תובא התייחסותנו לכל אחד מעניינים אלה.

 1.1הצעה או מכירה לציבור והצורך בתשקיף
הרינו להודיעכם ,כי סגל הרשות לא יתערב בעמדתכם האמורה בס"ק (1א) לעיל ,לפיה
בנסיבות העניין הפעילות והמיזם ,המתוארים במכתביכם ובסעיף א' למכתבנו זה ,לעיל
נכנסת בגדרי הסייגים הקבועים בסעיפים 15א(א)( )1ו 15 -א(א)( )4לחוק ,ועל כן אינם בגדר
הצעה או מכירה לציבור הטעונה פרסום תשקיף .זאת ,בכפוף להתקיימותם של כל התנאים
המפורטים להלן:
 1.1.1הקשרים בין החברות למשקיעים יהיו בהתאם לאמור להלן בלבד:
א .סעיף 15א(א)( )4לחוק 4מסייג מן הצורך בפרסום תשקיף" ,פרסום" בדבר כוונה למכור
ניירות ערך לאלה )1 :למציעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין

2

תקנה  2לתקנות הפרטים קובעת כי" :מספר המשקיעים המרבי לעניין סעיף 15א(א)( )1לחוק הוא
שלושים וחמישה".
תקנה (4ג) לתקנות הפרטים קובעת כי" :מספר המשקיעים לעניין סעיף 15ב(()4ב) לחוק ,הוא שבעים
וחמישה".

4

הוראת הסעיף נועדה למתן פתרון הולם למקרים מיוחדים ,שבהם קיים ,מחד ,צורך בפנייה לציבור
הרחב על מנת לאתר משקיעים הרלוונטיים לעניין רכישת ניירות הערך בהם מדובר .ומאידך ,ידוע
באותם מקרים מיוחדים כי ניירות הערך אינם מיועדים למכירה לציבור ,בסופו של הליך ,אלא למספר

3
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סעיף 15א(א)( )1לחוק – קרי ,אינו עולה על  35משקיעים ,שייבחרו בהליך שיקבע
המפרסם ,או –  )2למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק.5
פרסום זה ,משמעו מתן ביטוי פומבי הפתוח לכולי עלמא ,בדבר הכוונה למכור את
ניירות ערך במסגרת הליך מוגדר ,כגון על דרך של פרסום תקשורת הכתובה או
האלקטרונית .בשים לב לכך ,סגל הרשות לא יתערב בעמדה לפיה ,הצגתן של החברות
באתר האינטרנט הייעודי ,נשוא המיזם ,אליו יוכל כל משקיע לגלוש ולעיין בפרטי
החברות ובפרטים בדבר תנאי ההצעה של ניירות הערך שלהן ,במסגרת המיזם המוצע,
הינה בגדר פרסום ,כאמור.
ב.

ככל שפרסום בדבר ההצעה ובדבר הכוונה למכור ניירות ערך יהיה כאמור בסעיף
15א(א)( )4לחוק ,הרי שהמשקיעים הסופיים בכל גיוס שיבוצע ייבחרו על ידי איזו
מהחברות ב"הליך" ,כמשמעותו בסעיף 15א(א)( )4לחוק (להלן " -ההליך") ,שייקבע
ויוסדר על ידי כל אחת מהחברות מראש ,ופרטיו יצוינו במפורש במסגרת המידע,
שיפורסם למשקיעים באתר ,בעניינה של כל אחת מהחברות ,בנפרד ,כאמור.

ג.

סכום ההשקעה הכולל (המוערך) ,שיושקע על ידי המשקיעים הסופיים בכל אחת
מהחברות לא יעלה ,בכל סיבוב גיוס ,על סך של כ  1 -מליון דולר ארה"ב;

ד.

מספר המשקיעים המקסימלי באיזה מהחברות ,לא יעלה על  ,35ולא תבוצע מכירה
של ניירות ערך של מי מהחברות למשקיעים שמספרם עולה על  – 35וזאת ,במשך
תקופה של  12חודשים רצופים.

ה .התנאים האמורים בס"ק 1.1.1א' – 1.1.1ד' לעיל ,יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על
כל הצעה או מכירה של ניירות ערך של מי מהחברות על ידי המשקיעים הסופיים
לצדדים שלישיים ,הן באמצעות המיזם והן שלא באמצעותו .המשקיעים הסופיים
יתחייבו במסגרת ההסכם לרכישת ניירות ערך ,כאמור ,שייחתם בינם לבין המיזם
ו/או מי מהחברות ,לנהוג בהתאם לתנאים אלה.
 1.1.2אופן השלמת הגיוס ("קלוזינג")
בהקשר זה ,ציינתם בפנייתכם (סעיף  1.8לנספח למכתבכם מיום  22בדצמבר  ,)2010כי
נבחנות על ידכם שתי חלופות לביצוע ההליך .האחת ,באופן ממוכן באמצעות האתר,

משקיעים מצומצם בלבד ,אשר ייבחרו במסגרת הליך קבוע מראש .בנוסף לאמור ,עמדת סגל הרשות
הינה כי פעולות הצעה לציבור אחרות (כגון ניהול מו"מ) ,היינו פעולות שאינן בגדר פרסום כאמור ,אינן
נכנסות לגדרו של החריג הקבוע בסעיף 15א(א)( )4לחוק .לפיכך ,על מנת שפעולות אלו תהיינה פטורות
מפרסום תשקיף עליהן לעמוד בתנאים הקבועים באחד מסעיפי הפטור האחרים הקבועים בחוק בעניין
זה ,כגון הסייג הקבוע בסעיף 15א(א)( )1לחוק .ראו בעניין זה ,עמדה קודמת של סגל הרשות בסוגיה זו
בתשובה לפניה מקדמית מחודש יוני http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3669.pdf - 2009
5

הוראות סעיף 15א(א)( )4לחוק ,בדבר "פרסום" שאינו טעון פרסום תשקיף ,אינן חלות על הצעה כאמור
בהוראות סעיף 15ב( )4לחוק.
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והשנייה ,באופן פרונטאלי במשרדי החברה הרלבנטית ,כאשר בנוסף לכך ,מבקשת כל חברה
לשמור על זכותה לאישור מראש של זהות המשקיעים בטרם השלמת הגיוס.
הרינו להודיעכם כי בהיעדר פרטים מדויקים לגבי תהליך בחירת המשקיעים ,אין בידינו
היכולת להביע דעה לגבי עמידת תהליך זה בתנאים הקבועים בסעיף 15א(א)( )4לחוק.

 1.2מעמדם ואחריותם של בעלי המיזם ומפעיליו
לעניין עמדתכם האמורה בס"ק ב(.1.ב) לעיל ,בדבר מעמדם ואחריותם של בעלי המיזם
ומפעיליו ,כ"מציע" או כ"מוכר" ,בנסיבות של מכירת ניירות ערך של החברות על ידי מי
מהמשקיעים לצדדים שלישיים (להלן – "עסקת המכירה") ,הרינו להודיעכם כי בהעדר
תיאור נסיבות ופרטים קונקרטיים באשר לתנאים ולצדדים לעסקת מכירה ,ובכלל זה
לקשרים שבין המשקיעים  -המוכרים לבין הצדדים השלישיים  -הקונים ,סגל הרשות אינו
מביע עמדתו בעניין זה.
בהקשר זה (בהמשך לאמור בסעיף  1.11לנספח למכתבכם מיום  22בדצמבר  ,2010ובהמשך
לאמור בסעיף 1.1.1ה' למכתבנו זה לעיל) ,מדגיש סגל הרשות ,כי מן הראוי להבהיר
למשקיעים את הוראות הדין והמגבלות החלות הן על הצעה והן על מכירה של ניירות ערך,
בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו.
לעניין השירותים משפטיים שינתנו על ידי האתר ו/או מי מטעמו כמוצר משלים (סעיף 1.10
לנספח למכתבכם מיום  22בדצמבר  ,)2010עמדת סגל הרשות הינה ,כי אין במתן שירותים
אלה כדי להפוך את האתר ו/או מי מטעמו למציעים ,כל עוד מדובר בשירותים "טכנים"
במאפייניהם (קרי ,הצגתם באתר של מסמכים ,טפסים ,ודוגמאות סטנדרטיות של הסכם
העברת מניות ,שטר העברת מניות ,תעודות מניה וכיוב').

 .2חובת קבלת רישיון בורסה בהתאם להוראות סעיף  45לחוק ניירות ערך
בבסיס חובת הרישוי הקבועה בחוק עומדת הגישה לפיה יש להטיל פיקוח על כל מתכונת
המבקשת לקיים בישראל שוק סדיר ומאורגן למסחר בניירות ערך וזאת במטרה להבטיח
את יציבות ,תקינות והגינות המסחר המתקיים בו.
התחקות אחר ההגדרות המקובלות ברגולציות זרות למונח בורסה 6מגלה כי אלה נסמכות
על שני אדנים כמפורט להלן:

 .iמקום מפגש בין פקודות לקנייה ומכירה של ניירות ערך;
6

ראה לעניין זה בדין באמריקאיRule 3b-16 - Definitions of Terms Used in Section :
 .3(a)(1) of theראה בכללי הTitle I – Definitions and scope - Article 4 Act - MiFID -
.Definitions – section 16
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 .iiהפגשת ההוראות מתבצעת על פי כללים קבועים מראש וללא שק"ד כך
שתוצאות ההתקשרות כפופות לכללי המערכת.
 )1בחינת מתכונת הפעילות המתוארת במכתביכם מגלה כי זו עומדת בתנאי
הראשון שכן זו מבקשת לפעול ,באופן שיטתי ,להפגשת פקודות קנייה ומכירה של
ניירות ערך;
 )2גדר הספק ביחס למתכונת הפעילות האמורה נוגע לרכיב השני המפורט לעיל.
ספק זה נלמד לנוכח חוסר הבהירות בפנייתכם ביחס לדרך תפעול העסקאות
באתר ובדגש על מידת כפיפותם של הצדדים לכללי המערכת.
 )3לאור זאת נבהיר כי הרשות לא תראה בפעילות זו כפעילות החייבת ברישיון כל
עוד סגירת העסקאות תתבצע שלא בצורה ממוכנת ושלא על-פי כללי מערכת
מוגדרים וידועים מראש .ביטוי לעמידה בדרישה זו יכול וימצא בדוגמאות
המפורטות להלן:

.i

זכות לקיום מו"מ ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אודות תנאי העסקה
(כמות ,מחיר ,אמצעי תשלום וכו');

.ii

יכולת/זכות להשתחרר מהצעה לאחר הגשתה וזאת משיקולים
סבירים;

.iii

דרישה לחתימה על הסכם התקשרות לאחר הגשת ההצעות;

.iv

מתן זכות וטו לצדדים שלישיים בדבר זהות המשקיעים (לדוגמה
החברות);

 )4כמו כן ,נבקש להבהיר כי בניגוד לעמדתכם לפיה "פרסום מודעה גרידא...עם
פרטים מינימאליים ...אינה מהווה פלטפורמת מסחר 7"...הרי שעמדת סגל
הרשות היא שאין בהיקף הפרטים המצויין באתר בכדי ללמד על הצורך ברישיון
בורסה ,יתרה מכך ,חוסר בפרטים במסגרת פעילות העונה לרכיבי ההגדרה
המפורטים לעיל עשויה ללמד על פגיעה בהגינות המסחר המתקיים בה.

 .3חובת קבלת רישיון זירת סוחר לחשבון עצמו בהתאם להוראת סעיף  44לחוק
ניירות ערך
לאור הבהרותיכם לפיהן מפעילי המיזם לא ישמשו צד לעסקאות המתקיימות באמצעותן
הרי שמתכונת הפעילות המתוארת בפנייתכם אינה עונה על הגדרת זירת סוחר לחשבונה
העצמי כאמור בהוראות סעיף  44יב לחוק.
7

ראה מכתבכם מיום .20/2/11
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 .4קבלת רישיון עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה – ( 1995להלן" :חוק הסדרת העיסוק")
על פני הדברים ,במידה ואכן מדובר בפלטפורמה להצגת ניירות ערך בלבד ,נראה כי הפעילות
המתוארת בפנייתכם אינה עולה כדי "ייעוץ השקעות" כהגדרתו בחוק הייעוץ .יחד עם זאת,
אין אנו נדרשים להכריע בסוגיה זו במקרה דנן .ככל שבאתר יוצגו ניירות ערך שאינם
נסחרים בבורסה ,הרי שפעילות זו ,אפילו אם לפי טיבה היא בבחינת ייעוץ השקעות ,אינה
נכללת בהגדרת "ייעוץ השקעות" שבחוק ולפיכך ,אין יזמי האתר ומפעיליו חייבים ברשיון
על פי חוק הייעוץ.

ג.

יודגש ,כי סגל הרשות אינו מביע עמדתו לגבי כל שאלה אחרת העשויה לעלות מן האמור
במכתביכם  .בנוסף ,יובהר ,כי עמדת סגל הרשות המובאת במכתב תשובה זה ,מבוססת על
העובדות המתוארות במכתביכם ובפגישה אותה קיימנו עימכם ,ולפיכך ,כל שינוי בנסיבות או
בתנאים שתוארו במסגרתם עשוי לחייב מסקנה אחרת מזו המובאת במכתב תשובה זה.

ד .בנוסף לאמור לעיל ,הרינו להודיעכם כי בהתאם לנוהל טיפול בפניות מקדמיות לרשות ניירות
ערך (פורסם באתר האינטרנט של הרשות בחודש יוני  ,)2008פנייתכם והתשובה לה עשויים
להתפרסם באתר הרשות ,בהתאם להחלטת סגל הרשות.
על אף האמור ,לעניין בקשתכם לעכב את מועד פרסום הפנייה ,הרינו להודיעכם כי פרסום
פנייתכם באתר הרשות ,כאמור ,ככל שיהא ,יבוצע לאחר המועד בו תודיעונו על תחילת מועד
הפעילות ,באופן המתואר לעיל .אם לא תודיעונו דבר בתוך  120יום מיום מכתב תשובה זה ,כל
עיכוב נוסף של הפרסום יהא בכפוף לכך ,שתעבירו אלינו עד לאותו מועד בקשה נוספת לעיכוב
מועד הפרסום ובכפוף להחלטה שתתקבל לעניין בקשה נוספת זו.

____________

______________

_____________

אלי לוי ,עו"ד
המחלקה לפיקוח על השוק המשני

אורית שרייבר ,עו"ד
מחלקת השקעות

חוה בינשטוק ,עו"ד
מערך רגולציה וייעוץ משפטי
במחלקת תאגידים
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רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
מחלקת תאגידים
רחוב כנפי נשרים  ,22ירושלים 95464
טל 02-6556444 :פקס02-6513160 :
www.isa.gov.il

 28ינואר2016 ,
י"ח שבט ,תשע"ו
לכבוד:
קצנל ,דימנט פרנק ,עורכי דין
מדינת היהודים 89
הרצליה

באמצעות פקס09-9518666 :

הנדון :בקשת הנחיה מקדמית – חברת ************************ ("החברה")
סימוכין :מכתבכם מיום 22.10.2015

במענה לבקשה להנחיה מקדמית במכתבכם שבסימוכין (להלן" :המכתב") ,הרינו להביא בפניכם את עמדת סגל
רשות ניירות ערך (להלן" :סגל הרשות") בעניינה .עמדה זו מבוססת על המסכת העובדתית שנפרשה על ידכם
במכתב ועליה בלבד ,ובהנחה כי זו משקפת את כל הנתונים הרלבנטיים לנדון.
 .1עיקרי העובדות המפורטות במכתב הינן כדלקמן:
 .1.1החברה הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 .1.2בכוונת החברה ,ביחד עם אחרים ,להקים פלטפורמה שתהווה בסיס למפגש של חברות ומיזמים
טכנולוגיים המבקשים לגייס כספים ,עם משקיעים מתוחכמים (המנויים בסעיף 15א(ב)( )1לחוק ניירות
ערך התשכ"ח( 1968-להלן" :משקיעים מתוחכמים" ו" -החוק" ,בהתאמה) ומשקיעים נוספים אשר
מספרם לא יעלה על  35ואשר יבחרו במסגרת הליך שתקבע החברה (להלן" :הפלטפורמה").
 .1.3החברה תציג פרסום כללי בלבד ,בדבר החברות המגייסות אשר יכלול את כל או חלק מהפרטים הבאים:
 .1.3.1פרטים כלליים בדבר פעילות החברה המגייסת  -שם החברה ,פעילותה העסקית ,מהות הטכנולוגיה
או הידע ( )Know Howעליה היא נסמכת ,ככל שנסמכת ,אנשי מפתח בחברה וניסיונם וכן תמצית
פרטים בדבר השקעות עבר בהונה של החברה ומשקיעים עיקריים בה.
.1.3.2סכום הגיוס המינימאלי למשקיע בודד.
 .1.3.3האם ההשקעה הינה ישירה בחברה המגייסת או באמצעות  SPVשינוהל על ידי החברה.
 .1.4בנוסף לפנייה למשקיעים מתוחכמים ,החברה המגייסת עשויה לפנות למספר מצומצם של ניצעים
נוספים ,שאינו עולה על  ,35מתוך מאגר משקיעים אשר ירשמו באתר החברה (להלן" :הניצעים
הנוספים") ומילאו שאלון מתאים ולחשוף בפניהם את פרטי ההשקעה הנוספים.
 .1.5במסגרת הליך שתקבע החברה ,תבחן החברה את התאמתם של הניצעים הנוספים על סמך פרמטרים
שיקבעו מראש ובהם )1( :היכרותם עם עולם ההשקעות בכלל והשקעות בחברות טכנולוגיות בפרט; ()2
הבנת הסיכון הכרוך בשקעה מסוג ההשקעות אשר יוצעו על ידי החברה; ( )3סכום ההשקעה המתוכנן;
( )4תרומתם האסטרטגית לחברה המגייסת.
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******************************************************************************************************
**************************************************************************
 .2לאור האמור ,ביקשתם לקבל את עמדתנו בשאלה האם פניה כאמור למשקיעים עומדת בדרישות סעיף
15א(א)( )4לחוק ומשכך אינה מהווה "הצעה לציבור" כלשונה בחוק ואינה מחייבת פרסום תשקיף.
 .3לעמדתכם ,בנסיבות העניין פניה כאמור למשקיעים עומדת בדרישות סעיף 15א(א)( )4ואיננה מהווה "הצעה
לציבור" וזאת מהטעמים הבאים:
 .3.1בסעיפים 15א(א)(()4א) ו15 -א(א)(()4ב) לחוק נקבע כי פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך ללא יותר מ-
 35ניצעים וכן פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך למשקיעים מתוחכמים ,בהתאמה אינם מהווים
הצעה לציבור.
 .3.2על פי עמדות קודמות של סגל הרשות" ,פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך" הינו פרסום כללי
שמטרתו איתור קבוצת משקיעים פוטנציאליים מצומצמת אשר ניתן יהיה להציע לה ניירות ערך תחת
מגבלות הדין .פרסום כללי הינו פרסום אשר מתקיימים בו שני תנאים מצטברים אלה( :א) הפרסום לא
יכלול מידע מפורט בנוגע לתנאי ניירות הערך ומחירם ,שכן אז הוא יהיה מסוים דיו על מנת להיחשב
כ"הצעה לציבור"; (ב) הפרסום לא יכלול פניה לציבור להציע הצעות לרכוש את ניירות הערך במחיר
ובתנאים כפי שיוגדרו על ידי המשקיעים הפוטנציאליים.
 .3.3לעמדת החברה פרסום כללי על פי המנגנון המתואר עומד בדרישות סעיף 15א(א)( )4לחוק ומשכך אינו
מהווה "הצעה לציבור" כלשונה בחוק ואינה מחייבת פרסום תשקיף .האמור נכון הן למצב החוקי כיום
והן בהתאם להצעה לתיקון סעיף (15א)(א)( )4לחוק ולהגדרת "לקוח כשיר" בחוק אשר פורסמה באתר
הרשות.
 .4הרינו להודיעכם כדלקמן:
 .4.1ביום  31.12.2015נכנס לתוקף תיקון סעיף 15א(א)( )4לחוק במסגרת תיקון  58לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968-סעיף 15א(א)( )4כפי שתוקן קובע ,כי פרסום פומבי לא ייחשב כהצעה לציבור של ניירות
ערך המחייבת פרסום תשקיף ,ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:
"פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך ,שאינו כולל נתונים כספיים ואת פרטי
ההצעה ,לרבות מחיר ,ריבית ותשואה ,ובלבד שניירות הערך יוצעו ויימכרו למשקיעים
שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לעניין פסקה ( )1או למשקיעים כאמור
בפסקה ( ,)7ושבפרסום תצוין המגבלה על הצעה ומכירה של ניירות הערך בנוגע לזהות
המשקיעים או למספרם כאמור;"

 .4.2תיקון  58לחוק ניירות ערך הבהיר כי פרסום בהתאם לסעיף 15א(א)( )4לחוק חייב להיות מוגבל מאוד על
מנת שלא יהיה בו כדי להפר את האיסור לבצע הצעה לציבור ללא תשקיף .החברה לא העבירה לרשות
פרסום לדוגמא ממנו ניתן ללמוד במדויק על הפרטים שימסרו על-ידה למשקיעים שאינם מתוחכמים
אשר מספרם עולה על  ,35ועל כן נוכל בשלב זה להעיר רק ביחס לעניינים הבאים שעלו מפנייתה:
( )1במסגרת הפרטים הכלליים בדבר פעילות החברה המגייסת ציינה בין היתר החברה כי תבקש
לפרסם פרטים בדבר "פעילותה העסקית" וכן "תמצית פרטים בדבר השקעות עבר בהונה של
החברה ומשקיעים עיקריים בה" .על החברה לוודא כי פרטים אלה לא יכללו נתונים כספיים ,כגון
1
נתוני מכירות של החברה המגייסת או נתונים בדבר היקף ההשקעות שבוצעו בחברה המגייסת.

 1יובהר כי אלו דוגמאות בלבד לנתונים כספיים שאין לכלול בפרסום בהתאם לסעיף 15א(א)( )4לחוק.
2
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( )2החוק אוסר על פרסום מחיר נייר הערך ,ועל כן יש לוודא כי פרסום סכום הגיוס המינימאלי
למשקיע בודד לא יהווה למעשה מסירה של פרט מידע זה .סגל הרשות בדעה כי אין מניעה לפרסם
מידע הנותן מושג כללי בנוגע לסדר הגודל של סכום ההשקעה המינימאלי (להבדיל ממחיר מדויק
של נייר הערך).
 .4.3יובהר כי האמור אינו רלבנטי רק לפרסום בפלטפורמה של החברה ,אלא גם לכל דרך אחרת בה ימסר
המידע למשקיעים שאינם מתוחכמים שמספרם עולה על  ,35על-ידי החברה או על-ידי החברה המגייסת,
לרבות מיילים ,שיחות טלפון ,פגישות ,וכדומה.
 .5יודגש ,כי סגל הרשות אינו מביע עמדתו לגבי שאלות אחרות העשויות לעלות מהאמור במכתב .בנוסף ,מכיוון
שעמדה זו מבוססת על העובדות המתוארות במכתב ,יש להבהיר כי כל שינוי בעובדות ,בנסיבות או בתנאים
המתוארים בו ,עשוי לחייב מסקנה אחרת מזו המובאת במכתב תשובה זה.
 .6לבסוף ,הרינו להודיעכם ,כי בהתאם לנוהל טיפול בפניות מקדמיות לרשות ניירות ערך (פורסם באתר
האינטרנט של הרשות בחודש יוני  ,)2008הפנייה המקדמית והתשובה לה עשויים להתפרסם באתר הרשות.

בברכה
צפנת מזר ,עו"ד
מערך רגולציה וייעוץ משפטי
מחלקת תאגידים
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נספח 9
טיוטת תקנות "מימון המונים"
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טיוטה בלבד
טיוטת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) ,התשע"ו – 1026
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51ב(4א)51,ו51 ,מ51 ,מד11 ,א ו(15-א) לחוק ניירות ערך,
1

התשכ"ח , 5651-לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
פרק א :הגדרות
הגדרות

.5

בתקנות אלה -
"אישור" -כל אחד מאלה:
( )5

אישור לפי החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה ,המופנה

ליושב ראש רשות ניירות ערך ,על פי אמות מידה ובנוסח
שיוסכם עם יושב ראש הרשות;
( )2

אישור של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים המופנה

ליושב ראש רשות ניירות ערך ,על פי אמות מידה ובנוסח
שיוסכם עם יושב ראש הרשות;
"אתר האינטרנט " – אתר האינטרנט שבאמצעותו פועל רכז ההצעה,
לרבות לצורך פרסום ההצעות וקבלת הזמנות מציבור המשקיעים;
"דירוג" -כהגדרתו בחוק הדירוג;
"הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים" – הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים שהוקמה במשרד הכלכלה לפי החלטת ממשלה מספר 2562
מיום כ"ח באב התשס"ז ( 52באוגוסט  )2222וכמשמעותה בהחלטת
ממשלה מספר  5426מיום א' בתמוז התשע"א ( 5ביולי ;)2255
"הצעה"  -הצעת ניירות ערך לפי סעיף 51ב(4א) לחוק;
"זיקה" – אחד מאלה:
( )5החזקת אמצעי שליטה בשיעור של חמישה אחוזים או
יותר ,למעט החזקה הנובעת מהשקעה של משקיע מוביל
במסגרת הצעה קודמת שבוצעה לפי תקנות אלה;

 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ; 254צריך יהיה לכתוב את מקום הפרסום של הסעיף המסמיך האחרון.
1
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טיוטה בלבד
( )2קבלת טובת הנאה ,במישרין או בעקיפין ,מחברה מציעה,
בעל השליטה בה או תאגיד בשליטתו ובכלל זה העסקה בתפקיד
של נושא משרה בתמורה או העסקה בחברה המציעה או
בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה בתמורה ,או מתן שירותים
בתמורה לתאגידים כאמור;
"חברה מציעה" – חברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות ,שלא הציעה
ניירות ערך לפי תשקיף בישראל או בכל מדינה אחרת;
"חברת מחקר ופיתוח" -חברה שעיקר עיסוקה מחקר ופיתוח או ייצור
של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע ,ושהסיכון בהשקעה בה
גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות;
"חוק הדירוג" – חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי,
2

התשע"ד; 2254-
3

"חוק מע"מ"  -חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו; 5621 -
"חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה"  -חוק לעידוד מחקר ,פיתוח
4

וחדשנות טכנולוגית בתעשיה ,התשמ"ד; 5614-
"מבקשת"  -חברה המבקשת להירשם במרשם הרכזים;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"מחקר" ו"-פיתוח" – כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה;
"מרשם הרכזים" – כמשמעותו בסעיף 51לט לחוק;
"משקיע מוביל" – משקיע שמתקיימים בו כל אלה:
( )5

אין לו זיקה או כל קשר עסקי או מקצועי אחר עם חברה

מציעה ,בעל השליטה בה ,בעל מניות אחר ,נושאי משרה בכירה
בה או תאגיד בשליטת בעל השליטה בה ,בשנתיים שקדמו
למועד ההצעה ,במועד ההצעה ולמשך שנה ממועד ההצעה,
למעט כהונה בתפקיד דירקטור בחברה המציעה ,ללא תמורה;
( )2

הוא אחד מאלה:

 2ס"ח התשע"ד ,עמ' .451
 3ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;12התשע"ה ,עמ' .225
 4ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ; 522התשע"ה ,עמ' .215
2
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טיוטה בלבד
( א)
לחוק;

מנוי בפרטים ( )5עד ( )4או ( )6לתוספת הראשונה

( ב)

קרן טכנולוגיה עילית כהגדרתה בחוק להשקעות
5

משותפות ;
( ג)

אדם המתמחה בביצוע השקעות בחברות מחקר

ופיתוח או בעסקים קטנים ובינוניים ,לפי העניין ,שבחמש
השנים שקדמו למועד ההצעה ביצע חמש השקעות
קודמות בחברות פרטיות כאמור לפחות ,בהיקף כולל
שלא יפחת משני מיליון שקלים חדשים;
( )5

סכום התמורה שהתקבלה ממנו במסגרת הצעה לא יפחת

משיעור של  52%מסך כל התמורה שהתקבלה מכלל
המשקיעים;
"סכום הגיוס המזערי"  -סכום מזערי שמבקשת החברה המציעה
להשיג באמצעות ההצעה;
6

"עסקים קטנים או בינוניים" -כל אחד מאלה ,ובלבד שהם מעסיקים
לא יותר מ 522-עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלהם אינו עולה
על  522מיליון שקלים חדשים ,ולמעט חברה כמשמעותה בחוק תאגידי
7

מים וביוב ,התשס"א: 2225-
( )5

מוסד כספי כהגדרתו בחוק המע"מ;

( )2

עוסק מורשה כהגדרתו בחוק המע"מ;

( )5

עוסק פטור כהגדרתו בחוק המע"מ;

"רכז הצעה" – כמשמעותו בסעיף 51ב(4א)(א) לחוק;
"תאגיד נשלט" – תאגיד שבו שולטת החברה המציעה;
"תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 51א לחוק;
"תקופת ההגשה" -התקופה הנקובה בהצעה ושתתחיל לא לפני תום
חמישה ימי עסקים מיום פרסום ההצעה ,תימשך למשך חמישה ימי
עסקים לפחות ותסתיים לא יאוחר מ 41-ימים מיום פרסומה.

 5תיקון המכניס הגדרה זו לסעיף  5לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד ,5664-קיים במסגרת הצעת חוק
לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה-העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה) ,התשע"ה.2254-
 6לקוח מהצעת חוק עסקים קטנים ובינוניים בישראל ,התשע"ה.2251-
 7ס"ח התשס"א ,עמ'  ;414התשע"ה ,עמ' .551
3
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טיוטה בלבד
פרק ב :תנאים להצעת ניירות הערך
ניירות הערך

.2

החברה המציעה תציע ניירות ערך שהם מניות או תעודות התחייבות.

המוצעים
תמורת ההצעה

.5

תמורה ממשקיע

.4

(א) סכום התמורה המרבי בהצעה אחת או במספר הצעות של החברה
המציעה במהלך תקופה של  52חודשים עוקבים ,לא יעלה על מיליון שקלים
חדשים.
( ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,אם קיבלה החברה המציעה אישור

אחד לפחות במהלך השנה הקודמת למועד ההצעה ,יתווסף לסכום התמורה
המרבי האמור בתקנת משנה (א) סכום של מיליון שקלים חדשים.
( ג)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,השתתף משקיע מוביל אחד לפחות

בהצעה כמפורט בתקנה  ,1יתווסף לסכום התמורה המרבי האמור בתקנת
משנה (א) סכום של מיליון שקלים חדשים.
( ד)

תקנות משנה (א) עד (ג) יחולו על החברה המציעה וכל תאגיד נשלט,

אלא אם כן עסק התאגיד הנשלט בתחום פעילות השונה מהותית מזה של
החברה המציעה.

בודד

( א)

סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל לעניין סעיף

51ב(4א)(ג) לחוק ,הוא  52,222שקלים חדשים בהשקעה בודדת ,ובלבד שבכל
תקופה של  52חודשים עוקבים ,לא יעלה סכום התמורה האמורה מאותו
משקיע בהצעה אחת או במספר הצעות אחרות ,על  22,222שקלים חדשים.
( ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) -
( )5סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל,
שהכנסתו השנתית עולה על  212,222שקלים חדשים ואינה עולה על
 5,122,222שקלים חדשים ,הוא  51,222שקלים חדשים להשקעה
בודדת ובלבד שבכל תקופה של  52חודשים עוקבים לא יעלה סכום
התמורה האמורה מאותו משקיע במספר הצעות ,על  1%מהכנסתו
השנתית;

4
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טיוטה בלבד
( )2סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל,
שהכנסתו השנתית עולה על  5,122,222שקלים חדשים הוא 22,222
שקלים חדשים להשקעה בודדת ובלבד שבכל תקופה של  52חודשים
עוקבים ,לא יעלה סכום התמורה האמורה מאותו משקיע במספר
הצעות ,על  1%מהכנסתו השנתית או על  522,222שקלים חדשים ,לפי
הנמוך מביניהם;
( )5

סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל,

ש השווי הכולל של מזומנים ,פיקדונות ,נכסים פיננסיים וניירות ערך
סחירים שבבעלותו ,עולה על שמונה מיליון שקלים חדשים ,לא יעלה
סכום התמורה האמורה מאותו משקיע בהצעה אחת או במספר הצעות
אחרות בכל תקופה של  52חודשים עוקבים על  522,222שקלים
חדשים.
(ג)

לעניין תקנה זו-
( )5

"הכנסה שנתית" – לפי הדיווח השנתי האחרון של המשקיע

לרשויות המס;
( )2

"משקיע בודד" – יחיד ויראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או

שפרנסת האחד על האחר ,כיחיד.
השקעה של משקיע .1
מוביל

ההצעה למשקיע המוביל ורכישת ניירות הערך על ידו יהיו בתנאים שווים
להצעה הנעשית לכלל המשקיעים ולרכישה על-ידם; על אף האמור ,רשאי
המשקיע המוביל לקבל מהחברה המציעה או מבעלי מניותיה זכויות עודפות
במחיר המניות או בריבית בתעודת ההתחייבות ,ובלבד שזכויות אלה יפורטו
בפרטי ההצעה לפי תקנה .1

דרכי ההצעה

.5

(א) הצעה תיעשה לאחר קבלת אישורו של רכז ההצעה כי מתקיימים כל
תנאי ההצעה לפי תקנות אלה.
( ב)

רכז ההצעה יפרסם באתר האינטרנט את ההצעה ,מסמכים ומידע

כאמור בתקנות  1ו.52 -
( ג)

לא יתקבלו הזמנות לפני תקופת ההגשה או לאחר סיומה.

( ד)

למזמין ניירות הערך ולחברה המציעה תינתן אפשרות לבטל את

הזמנתם עד תום תקופת ההגשה; ביטלו המזמין או החברה המציעה את
הזמנתם ,יחזיר רכז ההצעה למזמין ,תוך שבעה ימים מיום הביטול ,כל סכום
ששילם בעד ההצעה.
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(ה) כספי המזמינים בעד ההצעה ישולמו לרכז ההצעה; רכז ההצעה יפקיד
את הכספים האמורים בחשבון נאמנות נפרד בתאגיד בנקאי מיד עם קבלתם
ולא יאוחר מיום העסקים לאחר מכן ,וישקיעם באופן שיאפשר שמירת הקרן
ועשיית פירות באחד מאפיקי ההשקעה האמורים בתקנת משנה (ו) ,עד
העברתם לחברה המציעה או החזרתם למזמינים לפי העניין; בכספים
שיוחזר ו למזמינים לפי תקנות אלה ,יכללו הקרן והפירות שהצטברו בחשבון
הנאמנות ,כאמור בתקנת משנה זו ,עד מועד החזרתם בפועל; רכז הצעה לא
יעשה שימוש בכספי המזמינים להצעות אחרות או לעצמו.
( ו)

מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ה) ,רכז ההצעה ישקיע את כספי

המזמינים באחד מאלה בלבד:
( )5

איגרות חוב שהנפיקה המדינה שמועד פרעונן בתוך שנה;

( )2

פיקדונות בנקאיים הנקובים במטבע חוץ או הצמודים למטבע

חוץ;
פיקדונות בנקאיים בשקלים חדשים צמודי מדד ונושאי ריבית

( )5

או נושאי ריבית בלבד;
קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות

( )4

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) ,התשנ"ה-
.5664
תנאי ההצעה

.2

מסמכים ומידע

.1

8

(א) בהצעה יינקב סכום גיוס מזערי אותו תייעד החברה לקידום השגת
יעדיה ולא לצרכים שוטפים ,כגון תשלום תמורה לנושאי משרה.
( ב)

תנאי המניות המוצעות בהצעה לפי תקנות אלה לא יפחתו מהתנאים

של סוג המניות העדיף שיהיה קיים בחברה המציעה מיד לאחר השלמת
ההצעה.
( ג)

ההצעה תיעשה בהליך תקין והוגן.

להצעה לפי תקנות אלה ,יצורפו המסמכים האלה וייכלל בה המידע שלהלן:

שיצורפו להצעה
( )5

כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם;

( )2

תום התקופה להגשת הזמנות;

 8ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;552התשע"ו ,עמ' .215
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( )5

סכום הגיוס המזערי;

( )4

יעוד התמורה ,ובכלל זה תכניות ההשקעה ויתר היעדים

ש להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים ,הסכומים הנדרשים
להשגתו של כל אחד מן היעדים ולוח הזמנים הדרוש להשגתו של כל
אחד מן היעדים; הסכומים יהיו לפי רמת המחירים בתאריך ההצעה;
( )1

דרכי התקשרות עם החברה המציעה;

( )5

אישור ,אם ניתן ,ומועד קבלתו;

( )2

מידע בדבר הצעות קודמות שביצעו החברה המציעה ותאגידים

נשלטים ומידע נוסף בדבר ההצעות הקודמות ,לרבות מידע בדבר
הצלחת ההצעות ,סכומי תמורת ניירות הערך שגויסו ,סוג ניירות הערך
שהוצע ,הזכויות שהוצמדו להם ומידת העמידה בפועל בזכויות
המשקיעים;
( )1

מסמכי ההתאגדות של החברה המציעה והסכמים בין בעלי

מניותיה;
( )6

דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון שהחברה

המציעה חייבת בעריכתם או בהצגתם לפי סעיפים (522א) ו – (525ב)
לחוק החברות;
()52

תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו

הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון האמורים בפסקה (;)6
( )55תכנית עסקית עדכנית של החברה המציעה שתכלול הסבר
להיקף המימון הנדרש להערכת החברה המציעה ,לשם השגת אבני דרך
צפויות ב 52 -החודשים העוקבים למועד ההצעה ,ואת מקורות המימון
הצפויים לשם כך;
()52

התקיימותן של נסיבות לפי סעיף (22ג) לחוק הייעוץ ,ניהול

הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש],
9

התשמ"ג , 5615-או הליכים לפי סעיף  512לחוק החברות כנגד החברה
המציעה ,נושאי משרה בה ובעלי מניות עיקריים שלה;
()55

פירוט בדבר מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה ובכלל

זה -

 9דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,52עמ'  ;255ס"ח התשע"ה ,עמ' .55
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(א) הסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות הערך בין היתר עקב
הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה ,אפשרות אובדן
כספי ההשקעה כולה ,עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט,
או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה ,לרבות
דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים ,מכירת השליטה בחברה
המציעה ,מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או
עסקאות אחרות עם בעלי עניין;
( ב)

תינתן אזהרה בולטת לעין שבה יצוין כי" :ההצעה אינה

כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה
ניירות ערך לציבור ,רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום
מסמך ההצעה ולא בדקה אותו ,והחברה לא תהיה כפופה לאחר
ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על
המשקיעים בה;".
( ג)

תיאור מגבלת הסחירות של ניירות הערך המוצעים ואי

רישומם למסחר בבורסה;
(ד) תיאור אופן השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות
הכרוכות בכך;
( ה)

אזהרות נוספות כפי שתורה הרשות;

()54

אפשרות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול כאמור בתקנה (5ד);

()51

מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה

ובכלל זה -
(א) שמו של בעל השליטה בחברה המציעה; אם אין בחברה
המציעה בעל שליטה ,יצוינו שמות חמשת בעלי שיעור ההחזקה
הגבוה ביותר במניות החברה המציעה מבין בעלי המניות;
( ב)

פרטים לגבי דירקטוריון החברה המציעה ומנהלה הכללי;

( ג)

ההשקעות בהון החברה המציעה שבוצעו בשנתיים

האחרונות וכל עסקה מהותית אחרת שעשה בעל עניין בחברה
המציעה במניות החברה ,תוך ציון סכום העסקה ,אם ידוע
לחברה המציעה;
(ד) האם צפויות השקעות נוספות או שקיימות התחייבויות
להשקעות נוספות בחברה המציעה;
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( )55התקשרות של החברה המציעה עם בעל השליטה ,נושא משרה
בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה המציעה
יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות;
( )52מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות
הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה ,לרבות מגבלות בנושאים
המפורטים להלן; לא נקבעו מגבלות בעניין מהעניינים האמורים ,יצוין
הדבר במפורש:
( א)

התקשרויות עם בעלי מניות ,נושאי משרה בחברה

המציעה וקרוביהם;
( ב)

תחום פעילותה של החברה המציעה;

( ג)

סוגי ניירות הערך שתהיה החברה המציעה רשאית

להנפיק בעתיד;
( ד)
()51

זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של החברה המציעה;

בהצעה שמשתתף בה משקיע מוביל ,פרטים לעניין המשקיע

המוביל ,לרבות -
( א)

זהות המשקיע המוביל;

( ב)

פירוט התנאי שבשלו הוא עונה על הגדרת משקיע מוביל;

( ג)

ניסיון שרכש המשקיע המוביל בתחום ההשקעות מסוג

זה;
( ד)

סכום התמורה שיתקבל מאת המשקיע המוביל ושיעורו

מתוך סכום ההשקעה הכולל בחברה המציעה;
(ה) הסדרים בין המשקיע המוביל לחברה המציעה ,כאמור
בתקנה ;1
()56

בהצעה של רכז הצעה במסגרתה הוצעו ניירות ערך של מספר

תאגידים ,אשר כספי ההשקעה יוקצו בינהם ,ינתן גילוי נוסף על ידי
רכז ההצעה ,לרבות נתונים מצרפיים על התאגידים כאמור;
()22

פרטים לעניין רכז ההצעה ,לרבות -
( א)

זהות רכז ההצעה ,ואישור רישומו במרשם הרכזים;

( ב)

התמורה המשולמת לרכז ההצעה בעד ההצעה.
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חתימה

.6

תמורת ההצעה

.52

זכות הצטרפות

.55

על ההצעה ועל דיווחי החברה המציעה ,יחתמו בשם החברה המציעה ,יושב
ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה המציעה.
( א)

רכז ההצעה לא יעביר את כספי התמורה לחברה המציעה בטרם

יתקיימו כל אלה:

( ב)

( )5

רכז ההצעה מילא את חובותיו לפי תקנה ;51

( )2

הסתיימה התקופה להגשת הזמנות;

( )5

התקבל סכום הגיוס המזערי;

( )4

רכז ההצעה העביר למזמינים סכומים לפי תקנת משנה (ג).

חלפה תקופת ההגשה כפי שצוינה בהצעה ,ולא הוגשו הזמנות ,עד

הסכום שננקב בהצעה ,יחזיר רכז ההצעה למזמינים ,תוך שבעה ימים מתום
התקופה האמורה ,כל סכום ששילמו בעד ההצעה.
( ג)

עלו ההזמנות שהוגשו על סך כל ניירות הערך המוצעים -
( )5

יוקצו למזמינים ניירות ערך לפי חלקה היחסי של כל הזמנה

מתוך סך כל ניירות הערך המוצעים בהצעה;
( )2יוחזר למזמינים שחלק מהזמנתם הושבה ריקם ,תוך שני ימי
עסקים ממועד ההקצאה ,כל סכום ששילמו על חשבון ניירות הערך
שלא הוקצו להם.

לעסקה למכירת
ניירות ערך

( א)

משקיע מוביל ובעל עניין במועד ההצעה שיש בכוונתם למכור ניירות

ערך של החברה המציעה יתנו על כך גילוי באמצעות רכז ההצעה ,זמן סביר
מראש.
( ב)

בהצעה לפי תקנות אלה ,תוקנה לכל משקיע זכות הצטרפות לעסקה

למכירת ניירות הערך של החברה המציעה שמבצע המשקיע המוביל או בעל
עניין במועד ההצעה ,בתמורה ובתנאים שווים; מכירת ניירות הערך לפי תקנה
זו ,תהיה לפי חלקו היחסי של כל משקיע ,לרבות המשקיע המוביל ובעל
העניין ,בניירות הערך של החברה המציעה.
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לא יראו מכירה לבן משפחה כעסקה לעניין תקנה זו; בוצעה מכירה
( ג)
לבן משפחה כאמור ,תוקנה למשקיעים הזכות לפי תקנת משנה (ב) ,לגבי בן
המשפחה שרכש את ניירות הערך.
דיווחי החברה

.52

המציעה

חברה מציעה שהציעה ניירות ערך לציבור לפי תקנות אלה ,תפרסם באתר
האינטרנט שלה ובאמצעות אתר האינטרנט של רכז ההצעה ,פרטים אלה:
( )5כל מידע שבו חבה חברה פרטית שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו
בחוק החברות ,בדיווח לרשם החברות;
( )2

כל מידע ודיווח שהחברה המציעה התחייבה למסור למשקיעים

שלה במסגרת ההצעה לפי תקנות אלה;
( )5

כל שינוי בהרכב בעלי המניות של החברה המציעה;

( )4

כל שינוי בפרטים שנמסרו לפי תקנה ;1

( )1

כל שינוי מהותי בעסקיה.
פרק ג :רכז ההצעה
סימן א -רישום במרשם הרכזים

רישום במרשם
הרכזים

.55

יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך בכתב ירשום את
המבקשת במרשם הרכזים ,אם ראה שהתקיימו בה כל אלה:
( )5

היא חברה לפי חוק החברות;

( )2למבקשת מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לצורך פעילות בתור רכז
הצעה ,ובכלל זה אתר אינטרנט המתאים לפעילות זו ,כפי שהוצגה באמצעות
חוות דעת חיצונית או בדרך אחרת כפי שתורה הרשות;
( )5

נושאי המשרה של המבקשת עומדים בתקנה ;54

( )4היא ביטחה את אחריותה כלפי המשקיעים; היקף הביטוח ותנאיו יהיו
ברמה מספקת לדעת דירקטוריון המבקשת ,להבטחת מלוא אחריותה
האמורה ,בהתחשב בהיקף פעילותה;
( )1ההון העצמי של המבקשת לא יפחת מסכום של חמש מאות אלף
שקלים חדשים;
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( )5היא שילמה לרשות אגרה בסכום ___ שקלים חדשים לצורך רישומה
במרשם הרכזים.
נושאי משרה ברכז .54

( א)

ההצעה

מן הדירקטורים לפחות יהיו דירקטורים עצמאיים; לעניין זה" ,דירקטור
עצמאי" – מי שעומד בתנאים הקבועים לדירקטור חיצוני בסעיף (242ב) לחוק

בדירקטוריון של רכז ההצעה יכהנו שלושה דירקטורים לפחות; שליש

החברות ,בשינויים המחויבים.
( ב)

לא יכהן נושא משרה ברכז ההצעה –
מי שהורשע בעבירה מן המנויות בסעיף (225א) לחוק החברות

( )5

10

ולא חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע ;
( )2

מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
סימן ב -חובות רכז ההצעה

חובות רכז ההצעה .51

רכז ההצעה -
( )5

יוודא כי ההצעה ותנאיה מקיימים את כל התנאים הקבועים בסעיף

51ב(4א) לחוק ובתקנות אלה;
( )2

יחליט על נהלים וינקוט אמצעים סבירים במטרה למנוע ככל האפשר

תרמיות בהצעות המבוצעות באמצעותו;
( )5יוודא כי הנענים להצעה אישרו כי קראו את המידע והאזהרות
האמורים בתקנה (52ב)( ,)5וכי הסיכונים שהוצגו מובנים להם ,בטרם
יתאפשר להם להשקיע באמצעות רכז ההצעה;
( )4

יוודא כי המשקיעים הנענים להצעה עומדים בתנאים הקבועים בתקנה

;4
( )1ישמור מידע הכולל פרטים מזהים של המשקיעים במקום ובאופן
שהמידע לא יגיע לידיו או לידיעתו של אדם שלא הוסמך לקבלו;
( )5

ינהל מרשם של מחזיקי ניירות הערך ,שרישום בו יהיה תנאי לעבירות

ניירות הערך;
( )2

אם רכז ההצעה מספק דירוג לניירות הערך המוצעים ,הוא -

 10ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;522התשע"ב ,עמ' .524
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(א) יחליט על שיטת הערכה לשם קביעת הדירוגים; שיטת ההערכה
יכול שתתבסס על מאפיינים כמותיים או איכותיים או על שילוב
שלהם;
(ב) יתן גילוי באתר האינטרנט לגבי שיטת הערכה שבה נעשה
שימוש;
( ג)

יחליט על הדירוג בהתבסס על כל המידע שקיבל ועל כל מידע

אחר שבידיו הנוגע לקביעת הדירוג ובהתאם לשיטת ההערכה שקבע;
(ד) יפעל לפי שיטת הערכה באופן שיטתי ועקבי ,לגבי כלל הדירוגים
בעלי מאפיינים דומים.
דיווחים

.55

( א)

רכז הצעה יגיש לרשות דוח שנתי בכל שנה בתוך שלושה חודשים מתום

שנת הכספים ,ויפרסמו באתר האינטרנט במשך ארבע שנים לפחות מיום
פרסומו.
( ב)

בדוח השנתי יופיעו הפרטים הבאים:
( )5

הסיכונים הכרוכים בהיענות להשקעה באמצעות הרכז והמידע

והאזהרות המפורסמים למשקיע כאמור בתקנה (52ב)(; )5
( )2

הנהלים והאמצעים אותם נוקט רכז ההצעה למניעת תרמיות

ככל האפשר בהצעות המבוצעות באמצעותו;
( )5פירוט בדבר זהות נושאי המשרה ברכז ההצעה ,מבנה
הדירקטוריון וועדותיו אם ישנן;
( )4

הקריטריונים לבחירת ההצעות המפורסמות באתר האינטרנט;

( )1אופן יישום שיטות ההערכה לדירוג נירות הערך המוצעים אם
רכז ההצעה מספק דירוג;
( )5

פירוט טבלאי של ההצעות שפורסמו באמצעות רכז ההצעה

במהלך תקופת הדוח ,לרבות -
(א) פרטים בדבר הגיוסים שבוצעו באמצעות רכז ההצעה
בתקופת הדוח ,לרבות תחומי עיסוק של החברות המציעות ,סוג
ניירות הערך שהוצע במסגרת הגיוסים ואופן פילוחם ,סך כל
הכספים שגויסו ואופן פילוחם בין סוגי ניירות הערך שהוצעו;
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(ב) ציון מספר ההצעות שבהן לא גויסו סכומי הכסף
המבוקשים ,לרבות מספר ההצעות שבוטלו ומספר ההזמנות
וההצעות שנמשכו חזרה;
( ג)

ציון מספר המשקיעים שהשתתפו בכל הצעה;

( ד)

ציון מספר ההצעות שבהן ניתן אישור וסוג האישור

שניתן בהן ומספר ההצעות בהן השתתף משקיע מוביל בתקופת
הדוח;
( )2

כל עניין בפעילות רכז הצעה העשוי להיות מהותי למשקיע

השוקל השקעה באמצעותו.
יושב ראש הרשות ,או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך בכתב ,רשאי
( ג)
לדרוש מרכז ההצעה בכל עת -
( )5

להגיש דוח על אירוע או עניין ברכז ההצעה ,אם לדעתו מידע

לגביו עשוי להיות בעל השפעה מהותית על פעילות רכז ההצעה;
( )2

להגיש דוח המתקן דוח או הודעה שהוגשו לפי תקנות אלה,

בתוך פרק זמן שיורה בדרישה ,אם נוכח לדעת כי דוח או הודעה
שהוגשו אינם כנדרש לפי תקנות אלה ,או כי הפרטים שנמסרו מכוח
תקנות אלה מחייבים זאת.
אתר האינטרנט

.52

( א)

באתר האינטרנט ,יוצג כלל המידע אותו נדרש רכז ההצעה להביא

לידיעת הציבור לפי החוק.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) ,יפרסם רכז ההצעה באתר
האינטרנט שלו –
( )5

פרטי ההצעה ,לרבות תקופת ההגשה ,מספר ושיעור ניירות

הערך המוצעים ,תוצאות ההצעה ומועדי ואופן העברת הכספים
מהמשקיעים וניירות הערך מהחברה המציעה;
( )2

דיווחי החברה המציעה כמפורט בתקנה ;52

( )5המידע והאזהרות המפורטות בתקנות  ,)55(1את תוכן הנהלים
לפי תקנה  )2(51וכן אזהרה ברורה ומפורשת על כך שהוא אינו בודק
את נאותות ההצעה ויפרט אלו בדיקות עשה בנוגע לחברה המציעה,
בעלי שליטה ונושאי המשרה בה;
( )4

מידע בדבר שיטות ההערכה שעליהן החליט ושלפיהן הוא פועל

אם הוא מספק דירוג ,כאמור בתקנה ;)2(51
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( )1מידע בדבר נהלים לשמירת מסמכים ,תיעוד ,אבטחת מידע
והבטחת המשכיות פעילות רכז ההצעה כאמור בתקנה ;56
( )5

תיאור כללי של אופן קביעת התשלום שגובה רכז ההצעה בעד

פעילותו;
( )2תיאור מבנה האחזקות ,בעלי השליטה ונושאי המשרה ברכז
ההצעה;
( )1

מידע בדבר אמצעי התקשרות עם רכז ההצעה ,לרבות כתובת

עדכנית ,מספרי טלפון ,מספרי פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני;
( )6

אזהרות בדבר תרמיות בהצעות שגילה;

()52

כל עניין בפעילות רכז הצעה העשוי להיות מהותי למשקיע

השוקל השקעה באמצעותו.
( ג)

רכז ההצעה ידאג להבטחת פעילות רציפה והמשכיות של אתר

האינטרנט  ,לרבות באמצעות גורמים חיצוניים המתפעלים את המערכת
הטכנולוגית או חלק ממנה ,ממשקים של המערכת הטכנולוגית עם גורמים
חיצוניים לרכז ההצעה וניהול מערך שמירת נתונים ,גיבוי ,אבטחת מידע
ומנגנוני בקרה.
.51

רכז ההצעה ישמור את כל המסמכים בקשר עם הצעות שנעשו באמצעותו
למשך שבע שנים ממועד ההצעה.

שמירת מסמכים

נהלים

.56

רכז ההצעה יחליט ויקיים נהלים בנושאים הבאים -

איסור בדבר ניגוד

.22

ותיעוד

( )5

שמירת מסמכים ואבטחת מידע ,ובכלל זה אופן שמירת המידע

והמסמכים ,לרבות מידע ומסמכים שנשמרו במערכות מחשב או בציוד
תקשורת ,הן לגבי מסמך בעותק קשיח ,והן לגבי מסמך מכל סוג אחר,
בשים לב לחובת הסודיות כלפי לקוחותיו ולאפשרות גיבוי המידע,
אחזור המידע בשלמותו ואיתור המסמך אם יש צורך;
( )2קיום מערכות ,משאבים ונהלים מתאימים להבטחת המשכיות
פעילות רכז ההצעה.

עניינים

( א)

רכז ההצעה יהיה עצמאי בביצוע פעולותיו לפי תקנות אלה ,יפעל לפי

שיקולים מקצועיים בלבד ולא יפעל במצב של ניגוד עניינים.
( ב)

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א) ,רכז ההצעה-
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( )5לא יספק ,במישרין או בעקיפין ,ייעוץ או המלצות למשקיעים
בנוגע להצעות שפורסמו באתר האינטרנט ,למעט אם הוא מספק דירוג
לניירות הערך ,כאמור בתקנה ;)2(51
( )2תנאי השכר של רכז ההצעה ומי מעובדיו לא יהיו מותנים
בהכנסותיו מההצעות השונות שנעשו באמצעותו;
( )5

לא יקבל ,במישרין או בעקיפין ,הוא ,בעל שליטה בו או חברה

בשליטתו ,ניירות ערך בחברה המציעה.
(ג)

על אף האמור בתקנות משנה (א) ו( -ב)( ,)5רכז ההצעה רשאי לייעץ
לחברה המציעה בכל הקשור לתוכן ומבנה ההצעה ,כולל סיוע בהכנת
מסמכי ההצעה.

אחריות רכז

.25

ההצעה

רכז ההצעה יישא באחריות לבדיקת עמידת ההצעה בתנאים הקבועים
בתקנות אלה; הפרה של תנאי ההצעה ,תהווה הפרה של רכז ההצעה ,למעט
הפרה של תקנה .52

אגרה שנתית

.22

( א)

רכז ההצעה ישלם לרשות ב 5-באוגוסט של כל שנה אגרה שנתית

כמפורט להלן:
( )5

אגרה קבועה בסכום של _______ שקלים חדשים בעד כל שנת

כספים;
( )2

אגרה בסכום של ________ שקלים חדשים בעד כל גיוס

שבוצע באמצעותו במהלך אותה שנת כספים וכן ___ אחוזים מסכום
כל גיוס כאמור; על אף האמור ,בעד גיוסים שבהם גויס סכום של עד
__________ שקלים חדשים ,תעמוד האגרה על סכום של ________
שקלים חדשים בעד אותו גיוס וכן ___ אחוזים מסכום הגיוס כאמור
( ב)

בעד שנת כספים שבה חלה תקופת הפסקת פעילות שלו ,ישלם רכז

ההצעה חלק יחסי מהאגרה השנתית הקבועה לפי תקנת משנה (א) ,השווה
לסכום האגרה השנתית כשהוא מחולק ב 551-ימים ומוכפל במספר הימים
שרכז ההצעה פעל בפועל.
רכז ההצעה יהיה פטור מתשלום האגרה השנתית המפורטת בתקנת
( ג)
משנה (א)( )5בשנה בה חל מועד הרישום שלו במרשם הרכזים.
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( ד)

על אגרות כאמור בתקנת משנה (א) שלא שולמו במועד ,יחולו הוראות
11

תקנה (2ט) ו(-י) לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט , 5616-ועל
אגרות ששולמו בסכום העולה על סכומן לאותה שנה ,יחולו הוראות תקנה
(2יא) לאותן תקנות.
( ה)

בתקנה זו – "מועד רישום" – המועד שבו נרשם רכז ההצעה במרשם

לפי תקנה .55
עדכון סכומים

.25

גביה

.24

תחילה

.21

( א)

הסכומים הקבועים בתקנות  55 4 ,5ו ,22 -ישתנו ב 5-בינואר בכל שנה

(להלן – יום השינוי) ,לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי;
סכום שהשתנה כאמור ,יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של  5,222שקלים
חדשים.
( ב)

יושב ראש הרשות יפרסם בהודעה ברשומות את הסכומים האמורים,

כפי שהשתנו לפי תקנה זו.
( ג)

בתקנה זו – "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום

השינוי; "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקנות.
על גביית אגרות ,הפרשי הצמדה וקנס לפי תקנות אלה תחול פקודת המסים
12

(גביה) כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה.
(א) תחילתן של תקנות אלה ,למעט האמור בתקנת משנה (ב) 5 ,חודשים
מיום פרסומן.
( ב)

תחילתה של תקנה  )2(51עם כניסתן לתוקף של תקנות הסדרת פעילות
13

חברות דירוג האשראי (פטור מהוראות החוק) ,התשע"ו. 2251-
---------------התשע"ו( )2255----------
(חמ )5-4652

____________
משה כחלון
שר האוצר

 11ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;212התשע"ג ,עמ' .565
 12חוקי ארץ ישראל  ,5626עמ'  ;5524ס"ח התשע"ד ,עמ' .115
 13יצורף אזכור עם פרסום התקנות.
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