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על סדר היום
 .1טיוטת הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים לפי סעיף (97ב) לחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד –  ,1994בדבר ניהול סיכונים  -עדכון המליאה לפני
פרסום להערות ציבור;
 .2הארכת תוקף הוראות זמניות שניתנו במסגרת תיקון מס'  28לחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד – ;1994
 .3הוראת שירות ניהול תיקים  - 2.0אישור המליאה לאחר הערות ציבור;
 .4הצעה לתיקון כללי האנליזה  -אישור המליאה לאחר הערות ציבור;
 .5הצעה לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה –  - 1995ייעוץ השקעות כללי  -עדכון המליאה לפני פרסום
נוסף להערות הציבור;
 .6הצעה לתיקוני חקיקה בתחום החיתום  -עדכון המליאה לפני פרסום להערות
ציבור.
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הדיון
 .1טיוטת הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים לפי סעיף (97ב) לחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד –  ,1994בדבר ניהול סיכונים  -עדכון המליאה לפני
פרסום להערות ציבור
רקע
קרן נאמנות חשופה למגוון סיכונים ובכלל זה ,סיכוני שוק ,סיכון נזילות ,סיכון אשראי
וסיכון תפעולי .על מנת להבטיח את ניהולם הזהיר והתקין של הסיכונים ,אשר נמצאים
בליבת ניהול ההשקעות של הקרן ,נדרש מנהל הקרן ליישם עקרונות וכללים ברורים
לזיהוי ,אמידה ,ניהול ,מעקב ובקרה של החשיפות לסיכונים .בנוסף ,על הנאמן לקרן,
המפקח על מנהל הקרן ,לוודא שתהליכים אלה מתקיימים.
חובת ניהול סיכונים מוסדרת בהוראות דין שונות במסגרת הרגולציה החלה על מנהלי
הקרנות .חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד – ( 1994להלן" :חוק השקעות
משותפות") מחייב בקביעת נוהל בנושא ניהול סיכונים בקרנות אשר יאושר ע"י
דירקטוריון מנהל הקרן ,ואף מחיל על הדירקטוריון חובה לאשר את מערך הבקרה
הפנימית במנהל הקרן .סגל הרשות התייחס במסגרת פרסומים שונים לחובת ניהול
הסיכונים של מנהל הקרן ,פיקוח הדירקטוריון על תחום זה ,עדכון מפת ניהול הסיכונים,
ועוד .ההוראה המובאת בפני המליאה (להלן" :ההוראה") ,נועדה לקבוע אמות מידה
בסיסיות לאופן שבו נדרש מנהל הקרן לקיים הליך ניהול סיכונים שלם ומקצועי בקרנות
הנאמנות שבניהולו ,ואין בה כדי לגרוע מיתר הוראות הדין שעוסקות בנושא ,אלא רק
להוסיף עליהן.
במהלך שנת  2018נכנס לתוקף תיקון מס'  28לחוק השקעות משותפות (להלן" :תיקון
 28לחוק") .התיקון צמצם את הסיכון שהיה גלום בפעילות תעודות הסל ,ותרם רבות
לפיתוח פעילויות חדשות בעולם קרנות הנאמנות .פעילויות חדשות אלה ,כמו פעילות
מסחר ביחידות קרנות הסל ,אפשרות לרכוש מוצרים לא סחירים דוגמת סוואפים
( )swapוחוזי אקדמה ( forward),והיקף פיקדונות ומזומן גבוהים ,מחייבים את מנהלי
הקרנות בגיבוש נהלים ותהליכים שמטרתם ניהול סיכונים מושכל נוכח האתגרים
החדשים העומדים בפניהם.
לצד תיקון  ,28התרחשו שינויים משמעותיים נוספים בשוק ההון בשנים האחרונות.
מגוון הנכסים הפיננסיים התרחב ,המורכבות שלהם גדלה ,הסיכונים הפיננסים הפכו
מאתגרים יותר ,ועולם הדיגיטל והסייבר מהווה מנוע צמיחה משמעותי לצד סיכון מהותי
שיש להתמודד עמו .על כן ,מצופה ממנהל הקרן ,כמו גם מהפונקציות האחראיות על
ניהול הסיכונים בקרן ,לבצע הערכה מלאה ומגובה מתודית ,של מגוון הסיכונים –
פיננסיים ,תפעוליים ואחרים  -המאפיינים את סביבת פעילות הקרן .יש לבחון ,במסגרת
מרחב הפעולות האפשריות בקרן ,את הפעולות שעולות בקנה אחד עם רמת הסיכון
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המתאימה לקרן ,לאחר שזו נבחנה והוגדרה על ידי מנהל הקרן ,הן בפרסומים רשמיים
והן באופן מיצוב הקרן על ידו בפרסומים שיווקיים.
פרסום ההוראה מבטא ,בין היתר ,את שאיפת הרשות לבסס בקרב מפוקחיה תרבות
של התנהלות נאותה במגוון תחומים ומישורים באופן שיאפשר לצמצם את מעורבות
הרשות בהתנהלותם השוטפת.
מטרת ההוראה לסייע למנהלי הקרנות ,באמצעות תהליכים סדורים ותרבות ארגונית
נאותה ,לזהות ולפעול להקטנת כשלים מהותיים ,ולקבוע נורמה לניהול סיכונים
בקרנות .הליכים אלה יאפשרו למנהל הקרן לאתר ולדון בסיכונים מהותיים ושוטפים
באופן שיטתי ,בשפה אחידה ובדרך שתיתן ביד המנהלים והדירקטוריון כלי ניהולי
מדרגה ראשונה לזיהוי ,מיקוד ותיעדוף של משאבים .הציפייה ממנהל הקרן היא לייצר
תהליך שיאפשר להעריך באופן שוטף את הסיכונים שהתממשותם עלולה לפגוע בבעלי
היחידות של הקרנות שבניהולו.
דיון
הובהר כי בעולם בו ניהול הנכסים משולב בניהול הסיכונים קימת חשיבות בהסדרת
פעילות המנהלים בתחום ניהול הסיכונים .ההוראה קובעת עקרונות מרכזיים לניהול
סיכונים ומהווה המשך ישיר לפעילות הרשות בנושא ,לרבות תיקון החקיקה משנת
 2012בעניין ממשל תאגידי וניהול סיכונים.
הליך ניסוח ההוראה לווה בשיח שוטף עם איגוד מנהלי קרנות הנאמנות .נוסח ההוראה
משקף את ההבנה כי ניהול הסיכונים הוא מרכיב מרכזי בניהול קרנות נאמנות,
והסדרתו נדרשת בדומה להסדרת יתר הפעילויות המפוקחות.
לאחר קבלת הערות הציבור ועדכון נוסח ההוראה ,יובא למליאה נוסח מעודכן לצד
פירוט הערות מרכזיות שניתנו על-ידי הציבור והתייחסות אליהן.

 .2הארכת תוקף הוראות זמניות שניתנו במסגרת תיקון מס'  28לחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד – 1994
רקע
במסגרת תיקון מס'  28לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,נוספה הסמכה לרשות
לקבוע הוראות זמניות בנושא כללי השקעה .הסמכה כאמור נועדה לאפשר לרשות
לתת מענה למצבי עולם משתנים ביתר קלות ,וכן לאפשר לרשות לבחון הסדרים קודם
לעיגונם כהסדרי קבע בחקיקה.
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במסגרת תיקון  28לחוק השקעות משותפות ,עשתה הרשות שימוש בסמכות זו וקבעה
שתי הוראות זמניות:
 .1הוראה זמנית למנהלי קרנות ולנאמנים לפי סעיף 65א לחוק השקעות משותפות
בדבר שיעור מירבי לניירות ערך של תאגיד (להלן" :הוראה זמנית מדד הבנקים");
 .2הוראה זמנית למנהלי קרנות ולנאמנים לפי סעיף 65א לחוק השקעות משותפות
בדבר שווי פיקדונות לזמן קצוב (להלן" :הוראה זמנית שיעור פיקדונות לזמן קצוב")
בהתאם להסמכה שניתנה לרשות הוראות אלו תקפות עד ליום  3באפריל ,2020
ולרשות ניתנה סמכות להארכת תוקפן בשנה נוספת .לפיכך ,מתבקש אישור מליאת
הרשות להארכת התוקף של הוראות אלו בשנה נוספת מהטעמים המפורטים להלן –
 .1הוראה זמנית מדד הבנקים – הוראה שנקבעה במקור כמענה לבקשת השוק
לאפשר רציפות והמשכיות בהצעה של תעודות סל העוקבות אחר מדד ת"א-בנקים
 ,5כקרנות סל (לאחר תיקון מס'  )28שנכס המעקב שלהן הוא אותו מדד .ההוראה
נקבעה ,בין היתר ,על מנת שלא לייצר זעזועים אפשריים בשוק בעקבות מימוש
ניירות הערך שכלולים במדד זה ,אשר הוחזקו בתעודות הסל בהיקף מאוד גדול.
מדד הבנקים הוא מדד ריכוזי ,כאשר מקום בו הוא משמש נכס מעקב בקרן סל,
נדרשת הקרן להחזיק חלק ממניות הבנקים הנכללות בו בשיעור העולה על השיעור
המירבי עבור ניירות ערך של תאגיד בקרן מחקה ,הקבוע בתקנות הנכסים של
הקרנות (לא יותר מ 25% -מהשווי הנקי של נכסי הקרן) (להלן" :מגבלת מנפיק").
לצד זאת ,משיחות שקיים סגל הרשות עם הבורסה עלה כי מנקודת מבטה מדובר
במדד חשוב ומרכזי שלמרות מחשבות כאלו ואחרות להרחבת המניות הכלולות
בו ,בשלב זה לא צפוי בו כל שינוי .עוד יצוין ,כי מדובר במדד הנזיל ביותר בבורסה,
כאשר מנקודת המבט של הציבור הרחב קיים ביקוש להיחשף לבנקים הישראלים
באמצעות החזקה של קרנות .מתן ההכשר לחריגה ממגבלת מנפיק בתקנות
הנכסים באופן שיאפשר לעקוב אחר מדד הבנקים ,יאפשר המשכיות ורציפות
בהצעתן של קרנות הסל העוקבות אחריו ,וינטרל זעזועים כאלו ואחרים בשוק.
 .2הוראה זמנית שיעור פיקדונות לזמן קצוב – הוראה אשר מטרתה לתת הקלה
ממגבלת שיעור מרבי לפיקדונות לזמן קצוב ,לקרנות "שיושבות על הר מזומנים",
אשר יש להן קושי לעמוד במגבלה זו מטעמים שהרשות הכירה כמצדיקים מתן
הקלה כאמור .מדובר בקרנות שמתכסות בנגזרים ,כגון עסקאות החלף שלא
במימון ,בשיעור גבוה ,אשר נוכח חלופות ההשקעה הקיימות מתקשות להשיג את
"ריבית ההתחייבות" בעסקה וקרנות כספיות .מתוך הבנה שאכן קיים קושי כאמור,
אך מנגד ,העלאת שיעור הפיקדונות לזמן קצוב משמעה הגברת החשיפה של הקרן
לסיכון נזילות ,קיבלה הרשות החלטה להפעיל את סמכותה ולקבוע הוראה זמנית
שמאפשרת לקרנות "היושבות על הר מזומנים" ,להשקיע בפיקדונות לזמן קצוב
בשיעור העולה על הקבוע בתקנות הנכסים ,בתנאים מסוימים .להוראה כאמור יש
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השלכה בכל הנוגע לחשיפה לסיכון נזילות ,ובהתאם בכוונת הסגל להמשיך ולערוך
בדיקות בהיבט זה במהלך תקופת הארכת התוקף של ההוראה הזמנית.
דיון
לשאלת חברת המליאה האם לרשות ישנה סמכות להארכת תוקף ההוראות פעם
נוספת בתום שנת ההארכה אם הנסיבות המיוחדות מתקיימות ,נענה כי לרשות ניתנה
הסמכה להארכת תוקף ההוראות הזמניות שהיא קובעת בשנה אחת בלבד .עם תום
השנה וככל שההוראות לא יעוגנו בחקיקה ,הן תפקענה .בהתאם ,הובהר כי ככלל נכון
להיום ישנה כוונה לפעול לעיגון ההוראות כהסדר קבע בחקיקה והסגל ישוב לעדכן את
המליאה בנושא זה בהמשך .לשאלת חברת המליאה האם עיגון ההסדרים הקבועים
בהוראות הזמניות מצריך תיקון חקיקה ראשית ,הובהר כי מדובר בתיקון חקיקת
משנה .חבר המליאה שאל לעניין הוראת מדד הבנקים עד כמה חריגה ריכוזיות המדד,
ונענה כי בעבר במדדים נוספים הייתה ריכוזיות שטופלה באמצעות קביעת משקלות,
למשל משקולת מקסימלית לחברה במדד ת"א .25במסגרת רפורמת המדדים של
הבורסה נעשתה חשיבה גם על מספר החברות והמשקלות במדד ,ומדד הבנקים נותר
ריכוזי באופן חריג ביחס למדדים אחרים.
החלטה :הארכת התוקף של ההוראות הזמניות בשנה נוספת אושרה והן תהיינה
בתוקף עד ליום  3באפריל .2021

 .3הוראת שירות ניהול תיקים  - 2.0אישור המליאה לאחר הערות ציבור
רקע
ביום  22בספטמבר אישרה מליאת הרשות פרסום נוסח הוראה בנושא שירות ניהול
תיקים  2.0להערות ציבור .מטרת מודל שירות ניהול תיקים  2.0היא לשכלל את שוק
ההון ולאפשר לציבור רחב יותר נגישות לשירות שהוא במהותו ניהול תיק השקעות.
לא מדובר בהוראה "רגילה" שמטרתה להטיל חובות או איסורים על המפוקחים ,אלא
הוראה שמטרתה לאפיין שירות ומוצר על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה–
 .1995בהתאם להוראה מנהל תיקים המבקש לספק שירות העונה לשם "ניהול תיקים
 "2.0נדרש לעמוד בכל אותם תנאים ומאפיינים המפורטים בה ,אשר רק בהתקיימם
ניתן להגדיר את השירות כשירות ניהול תיקים .2.0
בהתאם למודל שנקבע בהוראה ,שירות ניהול תיקים  2.0הוא שירות שיינתן באמצעות
חברת ניהול תיקים העוסקת גם בשיווק השקעות (להלן" :נותן השירות") ,במסגרתו
נותן השירות יעניק ללקוחותיו שירות של ניהול השקעות באמצעות ארבע קרנות
ייעודיות ,אותן הוא ינהל עבור מנהל הקרן במיקור חוץ ("הוסטינג") עבור ארבעה
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פרופילי סיכון של לקוחות .השירות יכלול בשלב ראשון ביצוע בירור צרכים ללקוח ,על
מנת לברר את צרכיו והעדפותיו ,ואחר כך מתן המלצה בנוגע לכדאיות רכישת יחידות
של קרן ייעודית אחת ,המותאמת לצרכיו ,שתיבחר מתוך אותן ארבע קרנות ייעודיות
כאמור (להלן" :קרן ייעודית") .השירות יכלול תנאים ומאפייני מסגרת נוספים ,כגון
לעניין אופן מתן השירות (דיגיטלי מראשיתו ועד סופו כולל בשוטף) ,עלות השירות,
מדיניות ההשקעות של הקרנות הייעודיות ,תנאים שצריכים להתקיים בהסכם להפצת
קרן ייעודית ,תנאים בהתקיימם רשאי נותן השירות לפרסם את התשואות של הקרנות
הייעודיות על מנת לאפשר השוואת תשואות לטובת ציבור המשקיעים ועוד.
לנוסח ההוראה שפורסם להערות הציבור לא התקבלו הערות רבות או מהותיות שכן
ככלל הנוסח גובש לאחר שיח מתמשך עם גורמים רלבנטיים בשוק – מנהלי תיקים,
מנהלי קרנות ,מפתחים ובנקים .יוזמת הרשות זכתה בסך הכל לרוח גבית טובה.
במקביל לקידום נוסח ההוראה ,פעלה הרשות בשני מישורים נוספים שמטרתם להסיר
חסמים בכל הנוגע להצעת השירות החדש לציבור בפועל –
 .1במישור טכני  -קידום נספח  – APIמאחר שבסופו של דבר ההמלצה לרכוש
יחידות קרן ייעודית (כמו גם להגדיל/להקטין ולממש החזקה) ,צריכה להתבצע
במסגרת סביבת היישום של נותן השירות ,סגל הרשות נפגש עם גורמים רלבנטיים
(נציגי בנקים ומפתחים שונים) על מנת לגבש מאפייני ממשק אחיד שעל פיו תוכל
להתבצע העברת המידע אודות פרטי הלקוח והעסקה ,ממפיץ ליישום של נותן
השירות ומהיישום למפיץ שבאמצעותו ניתן לבצע את המלצת ההשקעה .התוצר
עוגן בנספח להוראה .יצוין ,כי נספח כאמור ,שהוא טכני במהותו ,עשוי להתעדכן
מעת לעת.
 .2הנעת שיתוף פעולה לקידום גיבוש הליך בירור צרכים גנרי – בתאריך 23
בנובמבר פרסם הסגל "פניה לבעלי רישיון המבקשים להציע לציבור שירות "ניהול
תיקים  "2.0להשתתף בהתנעת תהליך לגיבוש שאלון בירור צרכים גנרי ואלגוריתם
לעיבוד הנתונים לצורך קביעת פרופיל הסיכון של לקוח השירות" .מטרת הפניה
היתה להניע מהלך שתכליתו לייצר סטנדרטיזציה בקרב מציעי השירות גם בכל
הנוגע להליך אפיון לקוח שירות ניהול תיקים  2.0לפרופיל סיכון כלשהו ,באמצעות
גיבוש "מוצר מדף" של שאלון בירור צרכים אחיד ואלגוריתם לעיבוד הנתונים לצורך
קביעת פרופיל הסיכון של לקוח השירות (להלן" :בירור צרכים גנרי") .הפניה זכתה
להיענות יפה ובהמשך גם התקיימה ישיבה בנוכחות הפונים ,לצורך התנעת תהליך
הגיבוש של התוצר .הרעיון ברקע היוזמה היה להקל על חברות להצטרף למתן
השירות המקוון ,בכך שלא יידרשו לפתח בעצמם את האפליקציה החיונית למתן
השירות.
לאור האמור ,מתבקש אישור המליאה לפרסום נוסח ההוראה אשר תניח את התשתית
הרגולטורית להצעת השירות החדש לציבור.
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דיון
חברת המליאה שאלה כיצד ייבנה למעשה תיק ההשקעות של הלקוח ,וכיצד נעשית
התאמת הסיכון לפרופיל הלקוח .הוסבר שההמלצה שניתנת ללקוח על ידי נותן
השירות היא לרכישת יחידות קרן ייעודית אחת ,אשר מנוהלת בהוסטינג על ידי נותן
השירות ,לטובת לקוחות בעלי אותו פרופיל סיכון ,אליו סווג הלקוח המסוים.
עוד הוסבר כי תיק ההשקעות של הלקוח הוא בעצם חלקו היחסי בתיק ההשקעות של
הקרן אשר מנוהלת לטובת לקוחות השירות בעלי אותו פרופיל סיכון .קרן הנאמנות
היא הפלטפורמה אשר באמצעותה מנוהל תיק ההשקעות של הלקוח .לא מדובר
ברכישה של תמהיל נכסים כי אם ברכישת יחידות של קרן ייעודית אחת .נותן השירות
מנהל בהוסטינג ארבע קרנות ייעודיות שכל אחת מהן מותאמת ללקוחות בעלי פרופיל
סיכון מסוים (נמוך ,בינוני ,בינוני גבוה וגבוה) .התפישה הייתה דימוי של אופן ניהול
תיקים על-ידי חברות ניהול תיקים גדולות שיש להם אלפי לקוחות ומבצעות אפיון של
פרופילים לפיהם מנוהלים תיקי ההשקעה.
לשאלת חברת המליאה בנוגע לשלב הבא בתהליך לאחר פרסום נוסח ההוראה הסופי,
הוסבר כי עם הנחת התשתית הרגולטורית על ידי הרשות ,השלב הבא הוא "הרמת
הכפפה" על ידי אחד מהגופים הרלבנטיים ,והצעה של השירות בפועל לציבור .על מנת
שזה יקרה ,הרשות הייתה מאוד פרו אקטיבית .הרשות קיימה קשר עם הגורמים
הרלבנטיים שזוהו ככאלו החיוניים לכך שהמהלך ירקום עור וגידים – מנהלי התיקים,
המפתחים וגורמי ההפצה של השירות .נכון להיום למנהלי התיקים אין ערוץ הפצה
אפקטיבי וזאת בשונה מספקי שירותים אחרים או מוצרים אחרים (למנהלי הקרנות יש
את מערך ההפצה בבנקים ,לקופות הגמל וקרנות הפנסיה יש את מנהלי ההסדרים
והסוכנים הפנסיוניים ,ולפוליסות החיסכון יש מערך מאוד פעיל של סוכני ביטוח) .היקפי
התגמול של ערוצי ההפצה של פוליסות החיסכון מאוד גבוהים ולמנהלי התיקים יש
קושי לעמוד בהם (כאשר מבחינה רגולטורית לא מוחלת עליהם כל מגבלה לעשות
שימוש בערוצי הפצה אלו).
הסגל זיהה את מערך ההפצה הבנקאי כערוץ הפצה רלוונטי לטובת שירות ניהול תיקים
 .2.0לשם כך גובש הסדר להפצת השירות על ידי הבנקים אשר עוגן בהוראה במסגרת
התנאים שצריכים להתקיים בהסכם להפצת יחידות קרן ייעודית .אלו נותנים לבנקים
תמריץ להירתם לטובת הפצת השירות .בהמשך התהליך ,הסגל חיבר בין שלושת
הגורמים האמורים במטרה להניע אותם לכדי קבלת החלטות והוצאת המהלך מן הכח
אל הפועל.
חברת המליאה שאלה מדוע לבנקים יהיה אינטרס להפיץ את השירות ,שכן על פניו
מדובר בתחרות בהם .במענה הוסבר כי אכן לא כל הבנקים ירצו להשתתף בכך והם
לא בהכרח עשויים מקשה אחת ,אך יש שני תמריצים שעשויים להניע בנקים ליטול
חלק במהלך –
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 .1מדובר בשירות שעשוי להרחיב את מעגל לקוחות הבנק שמשקיעים בשוק ההון,
ובהתאם להגדיל את הכנסות הבנק מעמלות הפצה בשיעור של  0.35%שנתי
ממחיר הפידיון בגין החזקתם ביחידות הייעודיות ,כל זאת בעלות פיתוח נמוכה
יחסית .בעניין זה ביקשה חברת המליאה לדעת האם מדובר בכסף חדש שייכנס
לבנקים .במענה הובהר כי בסבירות גבוהה עשויה להיות קניבליזציה שתתבטא
במעבר מקרנות הנאמנות הרגילות לקרנות הייעודיות ,אך לאור האמור לעיל,
מצופה שבשורה התחתונה יהיה גידול.
 .2במהלך השני ם האחרונות הבנקים מיישמים תהליכים של התייעלות ארגונית
המתבטאת ,בין היתר ,בהקצאת משאבי יועץ ההשקעות ללקוחות בעלי הון
מינימאלי בלבד .במציאות זו ,ניהול תיקים  2.0עשוי לספק מענה ללקוחות ,תוך
השקעה נמוכה של משאבים ,שכן השירות אינו מחייב השקעת זמן ומשאבים
מתמשכת כמו ייעוץ השקעות  -ברגע שהבנק הפנה לקוח לקבלת השירות ,הבנק
כבר לא בתמונה .ההפניה היא ליישום של נותן השירות באמצעות יישום הבנק.
הבנק זכאי לקבל עמלת הפצה בגין יחידות שנרכשו על ידי אותו לקוח שהופנה על
ידיו (הבנק גם כמובן יהיה זכאי לקבל דמי משמרת).
לצד כל הית רונות שפורטו לעיל ,לבנקים כגופים ציבוריים ,לוקח זמן להתניע תהליכים
פנימיים לצורך הקמת התשתית הנדרשת מצידם על מנת ליצור את הממשק הנדרש
בין סביבת היישום שלהם לבין סביבת היישום של נותן השירות .הבנקים עובדים כעת
על הפיתוחים הנדרשים לטובת הקמת התשתית הנדרשת עבור הוראת הבנקאות
הפתוחה שפרסם בנק ישראל ,כאשר בפועל לא נדרש לקשור בין פיתוחים אלו לבין
נספח ה  APIבהוראת ניהול תיקים  .2.0בכל הנוגע לשירות ניהול תיקים  2.0מדובר
על ערוץ שנועד להוציא לפועל הוראה מאוד פשוטה :קניית קרן עבור הלקוח או מכירת
קרן עבור הלקוח.
הרשות העמידה את התשתית הרגולטורית להצעת השירות תוך תקופה קצרה יחסית,
אך לצורך הצעת השירות בפועל נדרש שלפחות בנק אחד ייצר את התשתית .לצורך
קידום המהלך ,הרשות יזמה את נספח הAPI. -לשאלת חבר המליאה האם נספח ה-
 APIהוא נספח מחייב ,הוסבר כי בתחילה הייתה כוונה לחייב את הבנקים ואת נותני
השירות להתנהל בהתאם לנספח ,אך בהמשך הוחלט כי המסמך יהווה מסמך עזר
בלבד שמטרתו להציג ממשק סטנדרטי שעונה על הצורך .הסיבה לשינוי הכיוון היא
ההבנה שישנם בנקים אשר יכולים לפתח את הממשק גם באמצעות תשתיות קיימות.
צוין כי הרשות יצרה את התשתית הרגולטורית להצעת השירות בקצובי זמנים קצרים
ביותר וללא תיקוני חקיקה ,תוך שימוש בסמכות קיימת .חבר מליאה העיר כי ללא
נכונות של הגופים הרלבנטיים לשתף פעולה פרויקט כזה עלול שלא להצליח .בהקשר
זה צוין כי במקביל ליצירת התשתית האמורה ,מאחורי הקלעים נעשתה עבודה מול כל
הגורמים הרלבנטיים על מנת לאפיין את המוצר ככזה שתהיה מוטיבציה להציע אותו
לציבור ,ובין היתר אחד היתרונות של המהלך הוא שלנוכח היות השירות דיגיטלי באופן
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מלא גם עלויות התפעול שלו צפויות להיות נמוכות .כן צוין ,כי המהלך אינו תלוי דווקא
בנכונות של המערכת הבנקאית ,ואם הבנקים לא ירצו להשתתף בהפצת השירות ,יכול
והחש"בים יעשו זאת .בעניין זה הובהר כי במסגרת הקול קורא שפרסמה הרשות
בשיתוף עם הבורסה בעניין הברוקר הקמעונאי נפתח גם הצוהר להפצה אלטרנטיבית
של קרנות נאמנות .זאת אומרת שגם אם בסופו של דבר הבנקים לא ייקחו חלק במודל,
בהחלט ייתכן שהשירות יוצע באמצעות הברוקר הקמעונאי ובסופו של דבר זה ישרת
אותו וימתג אותו כמי שמפיץ שירות ייחודי מסוגו.
החלטה :ההוראה בדבר שירות ניהול תיקים  2.0אושרה.

 .4הצעה לתיקון כללי אנליזה  -אישור המליאה לאחר הערות ציבור
רקע
מדובר בתיקון שמטרתו לעודד את שוק האנליזות בכלים שיש בידינו ,בטווח זמנים
קצר יחסית ועד לתיקון חוק הייעוץ הכללי .חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה– 1995מקנה סמכות לרשות לקבוע נסיבות
מיוחדות במסגרתן יתאפשר לגופים המפרסמים עבודת אנליזה לקבל תמורה
מהחברות המסוקרות על ידם ,ובלבד שיובטח כי התמורה מתקבלת באופן שבו יצומצם
החשש שקבלתה תשפיע על עבודת הניתוח .מכוח סעיף זה נקבעו כללי הסדרת
העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה
בעבור עבודת ניתוח) ,התשע"ד ( 2014 -להלן" :כללי התגמול") ,המסדירים כיום את
תוכנית הבורסה המאפשרת קבלת תמורה עבור אנליזה בנוגע לחברות היי-טק
ולחברות תעשיה.
במאי  2019פרסמה הרשות להערות ציבור את ההצעה לתיקון הכללים (להלן" :הנוסח
הראשון") .לאחר פרסום ההצעה התקבלו הערות רבות וסגל הרשות אף קיים פגישות
עם גורמים שונים שביקשו זאת .לאור התובנות מהמפגשים עם השוק ובחינת הערות
הציבור ,פרסם סגל הרשות ,בנובמבר  ,2019הצעה מתוקנת להערות ציבור (להלן:
"הנוסח השני") .מובא כעת לאישור המליאה נוסח הכללים לאחר שני הסבבים של
הערות הציבור .מוצע לתקן את כללי התגמול ,כך שיתווספו שני מסלולים לפרסום
אנליזה בתשלום שלא מהלקוח ,תוך קביעת כללים שמטרתם צמצום ניגודי העניינים
במצבים אלו :האחד ,מסלול המתיר קבלת תמורה על ידי תאגיד מורשה באופן ישיר
מחברה מסוקרת ,וזאת בהנפקה ראשונה בלבד; והשני ,מסלול המתיר פרסום אנליזות
על ידי חברה שקשורה לחתם או מפיץ ,הן בהנפקה ראשונה והן בהנפקה חוזרת.
עיקרי הכללים המוצעים במסלול הראשון בו מתקבלת תמורה באופן ישיר מחברה
מסוקרת בהנפקה ראשונה ,הם כדלקמן:
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כללים בנוגע לאופן ההתקשרות והתגמול  -כך למשל תקופת ההתקשרות תהיה לפחות
לשנה ,ולא יותר משלוש שנים; סכום התגמול יהיה בלתי מותנה ,עבור ההתקשרות
כולה ולא עבור עבודת ניתוח מסוימת; התגמול יהיה אחיד לכל התאגידים או שייקבע
על בסיס קריטריונים אובייקטיביים; התגמול ישולם לשנה מראש.

כללים למתכונת עבודת הניתוח  -כללים הקשורים לעיתוי הפרסום; תאגיד מסוקר
רשאי להעיר לטיוטת עבודת הניתוח קודם לפרסומה בנוגע למידע עובדתי בלבד;
פרסום האנליזות באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של התאגיד המורשה.
כללים נוספים שנועדו לצמצם את ניגודי העניינים  -מגבלות לעניין קשר עסקי אחר בין
התאגיד המסקר או תאגיד הקשור לו לבין החברה המסוקרת; תאגיד מסקר לא יהיה
בעל עניין בתאגיד המנפיק; תאגיד מסקר יקבע נוהלי עבודה שיבטיחו אמינות עבודות
הניתוח;
כללים בקשר לגילוי שיש לכלול באנליזה  -תאגיד מסקר יפעל בהתאם להוראות בקשר
לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה; חובת גילוי פרטי ההתקשרות עם התאגיד
המסוקר ,היקף התמורה וקשרים עסקיים אחרים שיש לתאגיד המסקר או לתאגיד
הקשור אליו עם התאגיד המסוקר; גילוי ההיסטוריה של מחירי ניירות הערך שסוקרו
על ידי התאגיד המסקר לפי כללים אלה ,במועדים שונים או התשואה לפדיון ,לפי
העניין .הגילוי האמור יתייחס לשלוש השנים שקדמו למועד פרסום עבודת הניתוח ,ככל
שישנו.
כמו כן ,פורטו עיקרי הכללים המוצעים בפרסום אנליזה על ידי חברה שקשורה לחתם
או מפיץ (בהנפקה ראשונה וחוזרת)  -מוצע לקבוע כללים דומים לאלו שבמסלול של

התמורה הישירה ,למעט כללים לגבי ההתקשרות והתגמול שאינם רלבנטיים
במסלול הזה .שני הכללים העיקריים שנוספו בסעיף הזה הם:
 .1קביעת עקרון לפיו התאגיד המסקר הקשור לחתם יקבע נהלי עבודה שיבטיחו
מניעת השפעה של החתם או של בעל השליטה בו על התאגיד המסקר או על
הפועל מטעמו .בכלל זה יקבע כי לא יהיה קשר בין החתם לתאגיד המסקר בנוגע
לאנליזה .העיקרון נקבע כהוראת שעה לחמש שנים ,על מנת לאפשר בחינה
נוספת של הצורך בכללים פרטניים בהמשך ,כפועל יוצא של אופן יישום עיקרון זה
בפועל.
 .2 .2תקופה שקטה -התאגיד המסקר הקשור לחתם לא ימסור אנליזה על תאגיד
מסוקר שהחתם מעורב בהנפקתו מהמועד בו נודע לו על מעורבותו של החתם
בהנפקה חוזרת ולכל היותר במשך  14ימים לפני הנפקה זו ,וכן במשך חודש לאחר
הנפקה ( IPOו.) SPO-
להצעת תיקון כללי האנליזה התקבלו הערות ציבור רבות .להלן נפרט את ההערות
העיקריות שסגל הרשות מציע לקבל:
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התקבלו הערות רבות בנוגע לכללים הפרטניים שהוצעו בנוסח הראשון .לפיכך
מוצע לקבוע עקרון ,בהוראת שעה לחמש שנים ,לפיו התאגיד המסקר יקבע נהלים
שעניינם הבטחת האובייקטיביות של עבודות הניתוח ומניעת השפעה של החתם או
של בעל השליטה בו על התאגיד המסקר או על הפועל מטעמו ,חלף הכללים
הפרטניים ,כמפורט לעיל.
תיקונים מוצעים בנוגע לתקופה השקטה – מוצע לקצר את התקופה השקטה לאחר
ההנפקה כך שתעמוד על חודש ,חלף שלושה חודשים שהוצעו בנוסח הראשון.
התחייבות לסיקור למשך שנה לפחות – הוער כי בפרקטיקה תאגיד מסקר הקשור
לחתם אינו מתקשר באופן ישיר עם התאגיד המסוקר .לכן ,הכלל שהוצע לפיו יערך
הסכם התקשרות לשנה אינו מתאים לנסיבות אלה .מוצע לקבל את ההערה ולא לחייב
עריכת הסכם כאמור .עם זאת ,התאגיד המסקר יתחייב לסקר את התאגיד המסוקר
לכל הפחות למשך שנה.
הקלה לגבי הכלל המגביל קשר עסקי אחר עם החברה המסוקרת -מוצע לצמצם
את המגבלה הנוגעת לקשר עסקי של תאגיד הקשור לתאגיד המסקר עם החברה
המסוקרת מקום בו תאגיד הקשור לחתם נותן אנליזה ללקוחות כשירים בלבד .וכאשר
הקשר העסקי של התאגיד הקשור לא אמור להשפיע על האנליזה .לדוגמא ,מקום בו
הפעילות מופרדת ,יש תגמול מהלקוחות לפעילות והיא לא ממומנת בעקיפין על ידי
פעילות הקבוצה .כמו כן ,מוצע שלא להגביל פרסום אנליזות על ידי הבנקים בשל
פעילות עסקית אחרת שלהם ,וזאת נוכח "החומות הסיניות" המוטלות על הבנקים
מכוח אסדרה אחרת.
דיון
לשאלת חברת המליאה מה הדין החל במקומות אחרים ,שכן יש מתח מובנה בין הרצון
לעודד אנליזות ולאפשר זאת גם בסיטואציות ובהקשרים שלא קיימים כיום בשוק לבין
הרצון שהאנליזה תהיה אמינה ושאנשים יסתמכו עליה ,הושב כי בחנו את המצב
בארה"ב ובאנגליה .אנליסטים הם חלק מהקבוצה הכללית של "שומרי סף" ,הכוללת
רואי חשבון ,חתמים ,חברות דירוג וכדומה .הדבר המאפיין את רוב שומרי הסף הוא
שהם עושים פעולה עבור המשקיעים אבל בדרך כלל הם מקבלים את התשלום
מהחברה .בניגוד לכך ,אנליסטים אינם מקבלים תשלום ישיר מהחברה ,אך אין פירושו
של דבר שהם פועלים באופן עצמאי ,וחלק ניכר מהם מקיים קשרים אחרים עם
החברות המסוקרות באופן היוצר ניגודי עניינים דומים .החלופה הראשונה שהוספנו
לכללים היא חלופה שלא מצאנו בארה"ב ובאנגליה ועוסקת בתגמול ישיר מהחברה
המנפיקה ,ולכן הגבלנו אותה ל IPO -בלבד ובהתקיים כל הכללים הנוספים .אנחנו לא
בטוחים שהמסלול יקרום עור וגידים בישראל ,אבל חשבנו שכדאי לפתוח אפשרות זו
לניסיון .אלה כללים שאפשר לשנות בצורה די גמישה לאורך זמן .המודל השני הוא
המודל המקובל –בארה"ב ובאנגליה ולפיו חברה יוצאת להנפקה ,מתקשרת עם בית
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השקעות שנותן לה חיתום להנפקה ,במקביל לשירותי אנליזה למשקיעים שיינתנו
לקראת ההנפקה ואחריה.
חברת המליאה שאלה האם בארה"ב התשלום מאת החברה המנפיקה לבית
ההשקעות אינו מפוצל על-ידו בין צד החיתום ובין צד המחקר .בעניין זה צוין כי התשלום
הישיר הוא בגין החיתום ,אך למרות שלא מדובר בתשלום ישיר לאנליסטים עולה אותה
סוגיה של ניגוד עניינים שהטרידה לא רק את הרשות ,אלא גם רגולטורים אחרים
בעולם .לגבי האנליסטים יש היסטוריה מאוד ארוכה מבועת הדוט קום ואחריה פרשיית
חברת אנרון .החשש הוא שהאנליסט לא מקבל תמורה ישירה מהחברה המסוקרת,
אבל הוא חלק מבית השקעות שיש לו עסקאות עם החברה המסוקרת ,למשל שירותי
חיתום או מיזוגים ורכישות ..הכללים שנקבעו כדי להתמודד עם בעיה זו הם דומים
לאלו שאנו מבקשים לקבוע  -כללים של גילוי וחומות סיניות .בניגוד למסלול הראשון
של קבלת תמורה ישירה מהחברה המסוקרת , ,פעילות לפי המסלול השני (פרסום
אנליזה על ידי חברה הקשורה לחתם או מפיץ) כבר נעשית בישראל .לכן הנוסח
בחלופה זו רך יותר לעומת הנוסח המקורי שפרסמנו כדי שלא לפגוע משמעותית
בפעילות קיימת .בנוסף הוסבר כי בארה"ב כללי ה FINRA -מטפלים בסוגיה זאת .סגל
הרשות בחן כללים אלו ,וכלל בנוסח שפורסם לראשונה להערות הציבור כללים דומים
וחלקם אפילו זהים .לאחר קבלת הערות הציבור הוחלט לקבוע כללים פחות פרטניים,
בשונה מכללי הFINRA, -כלומר לקבוע עיקרון רחב .אחת ההערות שנטענו הייתה ש-
 FINRAמסדירה גופי ענק בהם אפשר ליצור חומות סיניות אמיתיות ,וזאת לעומת גופים
קטנים בישראל בהם יש קושי ליצור הפרדות אלו .עוד הוסף כי יש גילוי אפקטיבי
בבנקים ישראליים לגבי המלצות האנליסט .לכך הושב כי לפי הכללים נדרש לתת גילוי
היסטורי של האנליזות .על אף שהתקבלו הערות רבות מגופים שטענו שהגילוי
ההיסטורי של האנליזות יקשה עליהם ,הותרנו חובת גילוי זו בשל חשיבותה
והאפקטיביות שלה בצמצום ניגודי העניינים.
החלטה :תיקון כללי האנליזה אושר כמוצע.
 .5הצעה לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה –  - 1995ייעוץ השקעות כללי  -עדכון המליאה לפני פרסום
נוסף להערות הציבור
רקע
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ"ה( 1995-להלן" :חוק הייעוץ" או "החוק") ,מסדיר את הפעילות של ייעוץ
השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות .החוק מטיל חובת רישוי על כל מי
שעוסק ב"ייעוץ השקעות" כהגדרתו בסעיף  1לחוק ,ועל בעלי הרישיון חלים חובות
הקבועות בחוק .הגדרת "ייעוץ השקעות" היא רחבה וכוללת כל המלצה על ביצוע
עסקה בניירות ערך או בנכס פיננסי .בעת חקיקת החוק ,החקיקה כוונה לייעוץ
ההשקעות הקלאסי שהתנהל בעיקר בבנקים ,בו ייעוץ ההשקעות הוא אישי וציפיית
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הלקוח היא שהייעוץ יתבסס על המאפיינים וההעדפות האישיות שלו ,כפי ששוקפו
ליועץ ההשקעות .גם החובות המוטלות על פי החוק על יועץ ההשקעות מתייחסות
למערכת יחסים "אישית" בין יועץ ההשקעות ללקוח .כך על בעלי הרישיון ,כאמור ,חלות
חובות הכוללות בין היתר ,עריכת בירור של צרכיו והנחיותיו של הלקוח והתאמת
השירות לצרכים אלה ,חובת עריכת הסכם עם הלקוח ,גילוי ניגודי עניינים שיש ליועץ
ההשקעות ,קבלת הסכמת הלקוח לפעילות זו ועוד.
התמורות של השנים האחרונות הביאו לכך שפעילויות רבות משנות צורה ,והאמצעים
הטכנולוגיים מאפשרים ביתר קלות לפנות לציבור רחב ,חלף אינטראקציה אישית בין
יועץ לבין לקוח .תמורות אלה המחישו את הצורך להגדיר ולהסדיר באופן אחר את
תחום הייעוץ הניתן לציבור רחב באופן שאינו אישי (להלן" :ייעוץ כללי") ולהבחינו
מהייעוץ האישי המוסדר כיום במסגרת חוק הייעוץ.
במליאת חודש מארס  2019הוצג הכוונה לפרסם תיקון מוצע לחוק להערות הציבור.
הנוסח שפורסם התבסס בעיקרו על חלוקה דיכוטומית בין ייעוץ השקעות אישי לייעוץ
כללי ,כאשר על ייעוץ כללי לא יחולו מרבית הוראות החוק ,כולל חובת רישיון .בין שתי
פעילויות אלו ,הוצע להסדיר באופן שונה פעילות של עריכת עבודות ניתוח (אנליזות),
אשר העוסקים בה במסגרת תאגידים מפוקחים יחויבו ברישום במרשם ובחובות
הכשרה והתאמה של התאגידים המפוקחים לעובדים העוסקים בכך.
לאחר פרסום הנוסח המוצע התקבלו הערות ושאלות רבות מגורמים שונים .בעקבות
חשיבה מחודשת שנלוותה לדיון בהערות הציבור ,סבור סגל הרשות כי יש לבצע שינוי
בעיקרי התיקון ,כפי שיפורט להלן .מטרת השינויים היא ליצור הסדרה גמישה יותר,
ולאפשר הסדרת ביניים לסוגים מסוימים של ייעוץ השקעות כללי .זאת ,לעומת הנוסח
הקודם שפורסם להערות הציבור ,אשר הייתה קיימת בו אבחנה קשיחה יותר בין
פעילויות בלתי מפוקחות לאלו המפוקחות ,ועלול היה להוציא מגדרו פעילויות שיש
מקום לפקח עליהן אם כי באופן מותאם למאפייניהן .בשל היקף השינויים המוצעים,
יפורסם נוסח התיקון פעם נוספת להערות הציבור.
עיקרי ההצעה:
מוצע להגדיר "ייעוץ השקעות כללי" כ"-ייעוץ השקעות הניתן באופן אחיד ליותר מאדם
אחד ,שאינו מבוסס על נסיבות ונתונים של אדם מסוים או נחזה להיות מבוסס על
אלה".
סוג זה של ייעוץ לא יחויב ברישיון ולא יחולו עליו מרבית הוראות החוק .הפטור האמור
מחובת רישיון לא יחול בשלושה מקרים :אם נותן השירות הוא גוף מפוקח או קשור לו;
אם נותן השירות קשור לנייר הערך או הנכס הפיננסי אודותיו ניתן הייעוץ; וכן אם בעד
השירות ניתנה תמורה ישירה .בכל אחד מהמקרים האמורים קיימות נסיבות
המצדיקות חובת רישוי ופיקוח על הפעילות ,במטרה להגן על ציבור המשקיעים.

14

במקביל ,תוענק לרשות סמכות פטור מהוראות החוק ,למי שעוסק בייעוץ כללי החב
ברישיון ,ואפשרות להתנות את הפטור האמור בתנאים.
בנוסף ,מוצע לבצע תיקון עקיף בחוק ניירות ערך ולהסמיך את הרשות לקבוע כללים
נפרדים לעניין אנליזה בעת הנפקה ,לרבות בידי חתמים ומפיצים.
יתר על כן ,וללא קשר להסדרת הייעוץ הכללי ,מוצע בהזדמנות זו לבצע שני תיקונים
נוספים :האחד ,תיקון הגדרת "ניירות ערך" בחוק הייעוץ כך שהיא תכלול נייר ערך
שהוצע לציבור לפי תשקיף ,גם אם אינו נסחר בבורסה .הצורך בתיקון זה עלה בין
היתר לנוכח שורה של הנפקות לציבור שנערכו בשנים האחרונות של ניירות ערך שלא
נרשמו למסחר .התיקון האחר נוגע לסעיפי הסמכה שונים הקבועים בחוק לשם התקנת
תקנות ,שהשימוש בהם אינו מעשי לנוכח רמת הפירוט הנדרשת באותם נושאים או
רמת הגיוון האפשרית לגביהם ,והטיפול בהם צריך שייעשה באמצעות הוראות הרשות.
דיון
חבר המליאה שאל מהי ההצדקה לפטור מהוראות החוק שעה שמתבצע ייעוץ ,שהרי
מבחינת הלקוח עדיין קיים סיכון ,בין שהייעוץ אישי ובין שהוא כללי .יתרה מכך ,הסיכון
בייעוץ כללי עלול להיות אולי גדול יותר מאשר בייעוץ אישי .בתשובה הוסבר כי אמנם
ייעוץ כללי יכול להשפיע על מספר רב יותר של משקיעים ,אבל מידת ההסתמכות על
הייעוץ קטנה יותר ,והיא תלויה בעיקר במידע שיש למשקיע על נותן השירות .החריגים
שמוצעים כעת נועדו לטפל באופן ממוקד במקרים בהם הייעוץ הכללי עלול להיות מסוכן
חרף היותו כללי ,לדוגמא מקום בו מדובר בייעוץ כללי מצד גוף מפוקח ,שיתכן שתהיה
לו יותר השפעה ויש חשש שהלקוח יסתמך על המוניטין שלו כגוף מפוקח .עוד הוסבר
כי כיום ישנן פעילויות שיכולות להיכנס תחת הגדרת ייעוץ השקעות בעוד שמרבית
הוראות החוק לא יהיו רלבנטיות לגביהן ,למשל בלוג בנושאי שוק ההון שמהווה יותר
הבעת דעה כללית .גם מקרים אלו יכולים לעורר שאלות ,וראינו שרגולטורים בעולם
מתלבטים אף הם עם פעילויות מסוגים אלה ,בין היתר באמצעות הגדרת ייעוץ
השקעות והחריגים לה .סגל הרשות ניסה למפות את המקרים בהם ישנו צורך מיוחד
להגן על המשקיעים ,והחריגים לפטור הייעוץ הכללי הם אלו שבהם קיים חשש כי
עניינם של המשקיעים עלול להיפגע .לדוגמא ,אחד החריגים שאנו שוקלים יתפוש
סיטואציה בו ניתן ייעוץ כללי ולצידו נעשית פעילות ברוקראז' .במקרה כזה גם אם
הייעוץ הכללי ניתן לכאורה בחינם ,הרי שיש אינטרס כלכלי לצידו ,ונדרש פיקוח .הוסבר
כי דגש נוסף בהצעה המתוקנת שתתפרסם להערות הציבור הוא הדגש על גמישות,
הן ביחס לייעוץ הכללי שעשוי לכלול פעילויות משתנות על בסיס שינויים בטכנולוגיה,
הן ביחס להוראות אחרות בחוק שמוצע להעבירן מתקנות להוראות כדי שניתן יהיה
להתאימן במידת הצורך .תיקון נוסף שמוצע לעשות הוא בהגדרת ניירות ערך כך
שתכלול ניירות ערך שהונפקו על פי תשקיף אף אם אינם נסחרים בבורסה.
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לאחר קבלת הערות הציבור ועדכון נוסח ההוראה ,יובא למליאה נוסח מעודכן לצד
פירוט הערות מרכזיות שניתנו על-ידי הציבור והתייחסות אליהן.
 .6הצעה לתיקוני חקיקה בתחום החיתום  -עדכון המליאה לפני פרסום להערות ציבור
רקע
המליאה עודכנה על כוונה לפרסם נייר (להלן" :נייר ההמלצות") ובו הצעה למהלך
שמטרתו להחזיר שומר סף שהיה בעבר בשוק ונעלם – החתם .אחת הסיבות
להיעלמות החתם בישראל (בניגוד למצב בארה"ב ובאירופה) היא אקטיביזם של
הגופים המוסדיים .בישראל המוסדיים לא דורשים קיום של חתם בהנפקה .כתוצאה
מכך ,איזון מסוים הופר בשוק ,ולכן נוצר האילוץ לפנות לדרך של חקיקה על מנת
להחזיר את פעילות החתמים.
הוצגו ההמלצות לתיקונים שונים הנוגעים לתחום החיתום .ההמלצה הראשונה בנייר
ההמלצות היא לייצר שומר סף שיהיה החתם או המפיץ .הסיבה לכך היא שיש פה
התלכדות אינטרסים ,למעשה גם למפיץ וגם לחתם שנותן התחייבות ביטוחית ,יש
אינטרס כלכלי לבחון את החברה המנפיקה .זו גם הסיבה שבארה"ב החליטו במסגרת
ה Securities Act of 1933 -להטיל על חתמים את האחריות הזאת .הנייר כולל פירוט
של מי משמש שומר סף בארה"ב ובאנגליה.
ההמלצה השנייה בנייר ההמלצות היא להגדיר חתם לפי ההגדרה בארה"ב .על פי הדין
האמריקאי ,כל מי שמשתתף בהפצה של ניירות ערך ,ייחשב חתם .על פי החוק
בישראל רק מי שנתן התחייבות ביטוחית יהיה חתם ,ואילו מפיץ שלא נתן התחייבות
כזו לא יהיה אחראי לנאותות הגילוי בתשקיף .בארה"ב ,לעומת זאת ,יכולים להיות
מפיצים שלא אחראים לאמור בתשקיף ,אבל רק ככל שהם התקשרו עסקית אל מול
מפיצים או חתמים אחרים ולא אל מול החברה המציעה .בדרך זו המבנה האמריקאי
דוחף לכך שהחתמים הממשיים ,ולא גופים קיקיוניים ,הם שייקחו את האחריות כשומרי
סף ויבחנו את התשקיף .יחד עם זאת ,ובניגוד לארה"ב ,מוצע להטיל חובה לקיום חתם
אחד לפחות בהנפקה .הסיבה לכך היא שלפי ההגדרה האמריקאית ,אם חברה
החליטה לבצע את ההפצה לבדה לא יהיה חתם להצעה .בישראל בגלל גודל השוק,
קיים חשש שאם נאפשר זאת ,יהיו מספיק חברות שיעדיפו לשווק לבד את ההנפקה
ולוותר על החתם .חשוב להדגיש שחיוב חתם בכל הנפקה עלול לייקר במידה מסוימת
את ההנפקות ,כי עד היום הביטוח נעשה על ידי מוסדיים בהתחייבויות מוקדמות,
והעלות של בדיקת הנאותות ( )DDלא נפלה על אף אחד.
החתם הוא שומר סף חשוב .בשלב ההצעה לציבור החברה היא צד לעסקה ולכן הגילוי
עבור המשקיעים הוא קריטי .לא מדובר בגילוי השוטף הניתן לצורך עסקאות בין שני
צדדים שלישיים בשוק המשני.
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על מנת לאזן את הייקור הצפוי בהנפקות ,מוצע להגביל את אחריות החתם לפרט
מטעה בתשקיף .נכון להיום קיימת אפשרות לקרוא את סעיפי החוק כך שהאחריות של
חתם לפרט מטעה בתשקיף ,היא כלפי כל מחזיקי ניירות הערך .כך לדוגמה ,נניח
שחברה כבר הנפיקה  100מניות לציבור ,ועכשיו היא רוצה להנפיק  10מניות נוספות.
אם יש פרט מטעה בהנפקה של  10המניות שפגע בערך של כל  110המניות ,ייתכן כי
ניתן להבין מסעיפי האחריות כי החתם אחראי לפיצוי הנזק שנגרם למחזיקים בכל 110
המניות .בארה"ב החתם אחראי רק לנזק שנגרם למניות שהוא הוביל בהנפקה,
בדוגמה שלנו ל 10-מניות .במקרה שחברה מאוד גדולה לה מניות רבות המוחזקות
בידי הציבור ,רוצה להוביל הנפקה קטנה ,ככל שלחתם תהיה אחריות כלפי כל
המחזיקים ,העלות שהוא ידרוש מהחברה המנפיקה כפיצוי על הסיכון בהנפקה
הספציפית יהיה לא פרופורציוני לגודל ההנפקה .לכן מוצע להסדיר את היקף החשיפה
כך שיהיה יותר דומה לזה הקבוע בארה"ב ויביא לקורלציה בין גודל ההנפקה לבין גודל
החשיפה.
תיקון נוסף שמוצע לעשות בנייר ההמלצות נוגע לחובת מהימנות  -נכון להיום למרות
שחתמים ומפיצים נפגשים עם משקיעים ומספרים להם כמה שההנפקה טובה ,כמו
יועצי השקעות לדוגמה ,אין עליהם חובות מהימנות .לכן מוצע להחיל עליהם חובה כזו.
בנוסף ,על חתם קיימת כיום חובת תום לב ומוצע להרחיבה גם למפיץ .מוצע גם שעל
מפיצים תחול חובת רישום כפי שחלה כיום על חתמים.
נקודה נוספת אליה מתייחס נייר ההמלצות היא חובת חיתום בעולם של תשקיפי מדף.
היתרון של תשקיפי מדף הוא הtime to market. -אולם חתם ירצה לבצע בדיקות
נאותות ( )DDלפני ההנפקה כדי שתגן עליו מפני תביעה עתידית .בדיקות אלו לוקחות
זמן שעלול לעכב את ההנפקה .ההצעה המובאת היא לקבוע הוראות דומות לאלו
הקיימות בארה"ב ,המאפשרות לחתם שביצע  DDמקיף בדוח התקופתי וברמה פחותה
בדוח הרבעוני ,וככל שלא היה שינוי מהותי בחברה ,לבצע  DDמצומצם בלבד במועד
ההורדה מהמדף ,וכך לא להאט את תהליך ההנפקה ולא לפגוע ביתרונות של תשקיף
המדף.
נייר ההמלצות מתייחס גם לכללי ניגודי העניינים .נכון להיום שוק החיתום בנוי בעיקר
ממפיצים ,רבים מהם קשורים לבנקים .על חתם הקשור לבנק חלות מגבלות .הקשר
בין בנק שנתן אשראי לחברה שרוצה להנפיק ,לבין החתם עלול ליצור ניגוד עניינים.
לדוגמה ,ככל שהבנק יודע שהחברה בקשיים הוא ירצה "לדחוף" את ההנפקה כמקור
לכספים שיפרעו את החוב אליו .דבר זה עלול להטות את החתם הקשור אליו להיות
"אקטיבי" מדי בהנפקה .ככל שניגודי עניינים מסוג זה לא קיימים ,ההנחה היא שהחתם
נמצא במקבילית כוחות שמביאה אותו לשיווי משקל  -מצד אחד ישנה חברה מנפיקה
שהוא רוצה לרצות אותה כי היא זאת שמשלמת לו .מצד שני ,קיימים המשקיעים
שהחתם לא ירצה שייפגעו בהנפקה ,כיוון שהוא ירצה לפנות אליהם גם עם ההנפקה
של החברה הבאה .ככל שהמשקיעים שהוא פנה אליהם נפגעו בהנפקה ,הם ייטו שלא
לרכוש ממנו מניות בהנפקה הבאה .בשל כך בשנת  2007כשנכנסו תקנות החיתום
17

לתוקף ,הן כללו מגבלות על חתם שקשור לבנק ,שנתן אשראי לחברה המנפיקה .כללים
אלה לא חלים על מפיצים אלא רק על חתמים .בעולם בו תקבע חובת חיתום בכל
הנפקה ,להרבה מהחתמים הקשורים לבנקים תהיה בעיה.
משתי סיבות מוצע להחליף את הכללים הקבועים בנושא ניגוד עניינים .ראשית ,אחרי
 10שנים בהם הכללים לא חלו על מפיצים אלא על חתמים בלבד ,לא ידוע לנו על
מקרים בהם ניגודי העניינים הובילו את אותם מפיצים שקשורים לבנקים לפעול בצורה
יותר אגרסיבית מאשר אחרים .שנית ,מצאנו כי ל FINRA-כללים שמחד מטפלים באותו
ניגוד עניינים ,ומאידך מאפשרים לשוק לעבוד בצורה טובה גם כאשר חתמים קשורים
לבנקים .ההיגיון מאחורי כללי ה FINRA-הוא שלא ניתן לומר שהנפקה היא לא טובה
או גרועה ,אלא שהמחיר שלה גרוע או טוב .לפיכך ,הכלל של ה FINRA-קובע כי במקרה
של הנפקה חוזרת של נייר ערך שיש בו מסחר פעיל ,אין בעיה של "מחיר גרוע" כי
ההנפקה לא תוכל להתרחק מהמחיר הזה .אולם אם נייר הערך לא נסחר באופן פעיל,
צריך שיהיה חתם נוסף מנוסה וללא ניגודי העניינים שחלקו בחיתום לא זניח .ההנחה
היא שככל שהמחיר שהחתם ה"נגוע" יקבע להנפקה יושפע מניגודי העניינים שלו,
החתם הבלתי תלוי לא ישתתף בה כי הוא עלול להינזק מכך .מוצע לתקן את כללי ניגוד
העניינים בדומה לכללים הקבועים היום בFINRA. -
עוד כולל נייר ההמלצות הצעה לקבוע חובות גילוי על תוצאות הנפקה גם ממפיץ שפעל
בניגוד עניינים .נכון להיום קיימים כללי גילוי כאמור על חתמים בלבד .כלומר כשקופות
גמל ,קרנות נאמנות ושאר מנהלי כספי אחרים בקבוצת החתם ,רכשו בהנפקה שבה
החתם השתתף ,על החתם לתת דיווח על כך לאחר ההנפקה .הדיווח יכלול פירוט
ניירות הערך שנרכשו על ידי גופים מוסדיים הקשורים אל החתם .ההצעה היא שאותם
כללים יחולו גם על מפיצים.
נייר ההמלצות כולל הצעה גם בנושא הביטוח המקצועי .כיום קיימת לחתם חובה לבטח
את החשיפה שלו בשל פרט מטעה בתשקיף .ההצעה היא שהביטוח יחול על כל חובות
החתם על פי החוק ,למשל חובת תום לב.
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