מוגש לשר האוצר
ולוועדת הכספים של הכנסת
ירושלים ,תשע״ז
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יד באייר תשע״ז
יד באייר תשע"ז
לכבוד
לכבוד
ח"כ משה כחלון
ח"כ משה כחלון
האוצר
האוצר
שר שר
האוצר
משרד
הכנסת
האוצר
משרד
אדוני שר האוצר,
אדוני שר האוצר,

לכבוד
לכבוד
ח"כ משה גפני
ח"כ משה גפני
הכספים
ועדת
הכספים
ועדת
יו"ריו"ר
הכנסת
הכנסת
חבר כנסת ויושב ראש נכבד,
חבר כנסת ויושב ראש נכבד,
הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך
הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך

דיןעלוחשבון על
דין לכם
להגיש
 ,1968אני
ניירות ערך,
לחוק לחוק
לסעיף 14
בהתאם
פעולותיה של
וחשבון
מתכבד לכם
מתכבד להגיש
התשכ"ח-אני
התשכ"ח—,1968
ניירות ערך,
לסעיף 14
בהתאם
פעולותיה של רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") בשנת .2016
רשות ניירות ערך (להלן — "הרשות") בשנת .2016
בשנים האחרונות המציאות משתנה במהירות .עולם המפוקחים שלנו משתנה אף הוא בהתמדה.
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
שוק ההון
הוא כלפי
שלילי
בשנים אלו
התפתח
ומטעמים
אחרים.
מימון
אפשרויות
בהתמדה.
סנטימנטאף
שלנו משתנה
המפוקחים
שונים,עולם
במהירות.
במקביל,משתנה
המציאות
האחרונות
בשנים
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
הביקוש
מימוןעולה
ערוצימניות
בהנפקות של
גובר
הצמצום ה
בבד עם
התמחור.
בעיית
מגוונותוכן
נעשותבבורסה
הנזילות
במקביל,
אחרים.
בעולם ועם
הגדולות
הבורסות
בדעם
התחרות
וגוברת
יותר
המימון
להנפקות חוב ,ביקוש הקשור לסביבת הריבית הנמוכה .בסביבת ריבית זו אף גדל התיאבון לסיכון
לפקחמעכב
השלילי
הסנטימנט
והבורסה.
צורתם.שוק ההון
שלילי כלפי
סנטימנט
בשנים אלו
התפתח
ומטעמים שונים,
נדרשים
אלה ,אנחנו
כתוצאה מכל
משנים את
הפיננסיים
והמוצרים
המשקיעים,
של
כלל.
מוכרים
בלתי
היו
הנוכחי
העשור
שעד
תחומים
יזמיםעלמפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית הנזילות בבורסה וכן בעיית התמחור .בד בבד עם
ולהיות
לקופסה
הקשורמחוץ
ביקושלחשוב
חוב ,אותנו
מחייבים
הביקושבפנינו
עולהמציבים
שהשווקים
ואחרים
הגובר הללו
האתגר ים
הנמוכה.
הריבית
לסביבת
להנפקות
של מניות
בהנפקות
הצמצום
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
הגלום
הפוטנציאלאתהעצום
ממצים את
ההון אינם
הבורסה ושוק
שבעת הזו
בעובדה
בהתחשב
כתוצאה
צורתם.
הפיננסיים משנים
והמוצרים
המשקיעים,
לסיכון של
התיאבון
אף גדל
שוק.ריבית זו
בסביבת
בהם לטובת הציבור והמשק הכלכלי ,חובה עלינו גם לדאוג לפיתוח השוק ולעיצובו ,על מנת להובילו
הנוכחי היו בלתי מוכרים כלל.
שעד
על תחומים
לפקח
למקוםאנחנו
מכל אלה,
העשור בו.
הגלומות
האפשרויות
ביטוי
נדרשיםלידי
שבו יבואו
ההוןבעת
חדשניים.
ולהיות
לקופסה
מחוץ
לחשוב
עצומה אותנו
חשיבותמחייבים
מציבים בפנינו
האתגרים
ששוק
משום
הכלכלי
ולמשק
לציבור
שהשווקים נודעת
ואחריםשוק ההון
הללולעידוד
לפעולות
הגירעון
להפחתת
כלכלית ,לת
לשחררלצמיחה
התורם
כלכלי
בעובדה
בהתחשב
עסוקה,שוק.
לתקן כשלי
חסמים ולא רק
משמעותי,רק
משקיעים ,לא
משאב על
הםרק להגן
והבורסהלא
הזו ,תפקידנו
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
המחיה.
הבורסה ושוק ההון אינם ממצים את הפוטנציאל העצום הגלום בהם לטובת הציבור והמשק הכלכלי,
שבעת הזו
כלכלית ועל
פעילות
להובילו ויזמים
משקיעים
המתפקדים היטב
ובורסה
חובהבשוק
הגלומות
האפשרויות
לממןביטוי
מנת לידי
עליבואו
למקום –שבו
נפגשיםמנת
ולעיצובו ,על
לפיתוח השוק
הון לדאוג
עלינו גם
מנת לגוון את ערוצי החיסכון וההשקעה במשק .בין השאר ,השוק יכול לעודד את המשקיעים
בו .המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
המשק הכלכלי ולטובת המשקיעים ,החוסכים וכלל הציבור .במקום זאת ,בהעדר היצע השקעות
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
הזו מדאיגה
בישראל.
במקום
כעשור) –
לעומת
נודעתעשרה
(כמעט פי
הברית
והבורסה הם
התופעהההון
משום ששוק
הכלכלי
ולמשק
לפנילציבור
עצומה
חשיבות
ובאירופה ההון
לעידוד שוק
לפעולות
במיוחד גם על רקע העובדה שחברות טכנולוגיה מעדיפות לממן את פעילותן בחו"ל ,ולעתים
אפשרויות
להגדלת
מפסידהגירעון
להפחתת
לתעסוקה,
לצמיחה
התורם
משאב כלכלי
תעסוקה
התקציבי,לא רק
בטווח הארוך
הכלכלי
כלכלית ,המשק
באורח זה
פעילותן.
משמעותי ,רוב
מעתיקות לשם את
ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר המחיה.
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בשוק הון ובורסה המתפקדים היטב נפגשים משקיעים ויזמים — על מנת לממן פעילות כלכלית ועל מנת לגוון
יד באייר תשע"ז
את ערוצי החיסכון וההשקעה במשק .בין השאר ,השוק יכול לעודד את המשקיעים המוסדיים לתעל את כספי
הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת המשק הכלכלי ולטובת המשקיעים,
לכבוד מתאים ,מתועלים כיום כ— 230מיליארד ש"ח
לכבודוכלל הציבור .במקום זאת ,בהעדר היצע השקעות
החוסכים
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
הכספים פי עשרה לעומת לפני כעשור) —
ובאירופה (כמעט
מכספי
החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות הבריתיו"ר ועדת
שר האוצר
הכנסת
משרד
העובדה שחברות טכנולוגיה מעדיפות לממן את
האוצרהתופעה הזו מדאיגה במיוחד גם על רקע
בישראל.
במקום
ראש
זהויושב
כנסת
ולעתים מעתיקות לשם את רוב פעילותן.חבר
בחו"ל,האוצר,
אדוני שר
נכבד,מפסיד בטווח הארוך לא
הכלכלי
המשק
באורח
פעילותן
רק תעסוקה וצמיחה ,אלא גם את האפשרות לבסס פעילות כלכלית של חברות בינלאומיות בישראל ולבסס
הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך
זיקה בינן לבין ישראל.
המבני
בבורסה.
המבני
השינוי
להדגיש את
התשכ"ח-רוצה
ערך ,2016 ,אני
ניירותבשנת
לחוקהרשות
שקידמה
הפעולות
מתוך כלל
השינויעל
וחשבון
לכם דין
להגיש
מתכבד
 ,1968אני
לסעיף 14
בהתאם
בשנת .2016
(להלן –
ניירות
רשות
פעולותיה
שיאפשר לבורסה להפוך להיות תחרותית יותר,
"הרשות") ההון,
הבורסה ושוק
ערך בחיי
מכריע
אירוע
שלהוא
לאחרונה
שאושר
בהתמדה.
שיתוףהוא
משתנה אף
בעולם ,שלנו
המפוקחים
במהירות .עולם
משתנה
המציאות
בורסות
פעולה עם
ויאפשר גם
והמודרניות
המתקדמות
לבורסות
האחרונותבדומה
בשניםויעילה יותר,
זולה יותר
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
בשנים אלו
שונים,
ומטעמים
הכרחיבמקביל,
אחרים.
מימון
ההוןמאד
שוקחשוב
כלפיצעד
שלילי הוא
סנטימנטבבורסה
השינוי המבני
התפתחדי בזה.
ואולם ,אין
הבורסה.
לפיתוחה של
שהוא
נוספות
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
ובשוק
בבורסה
מקיפה
רפורמה
גובר להוביל
שמבקש
עםהאוצר,
בבדשר
בד של
לחזון
אני שותף
מספיק.
הנזילותהוא אינו
והכרחי אך
הביקוש
עולה
מניות
בהנפקות של
הצמצום ה
התמחור.
בעיית
בבורסה וכן
הקלותלסיכון
התיאבון
אף גדל
הכלכלי.ריבית
המשקבסביבת
הנמוכה.
הריבית
לסביבת
תנאים הקשור
יצירת ביקוש
להנפקות חוב,
רגולטוריות
כוללים
תנאיםזואלה
לטובת
ליזמים
אטרקטיביים
ההון ,הכוללת
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
שהושלמוכלל.
בלתי מוכרים
להנפקותהיו
העשור הנוכחי
שעד
לחברותתחומים
על
לאחרונה ,הקלות לחברות קטנות ובינוניות ,לרבות
חדשות
והקלות
טכנולוגיה
ולהיות
לקופסה
באיגרותמחוץ
אותנו לחשוב
מחייבים
מציבים בפנינו
שהשווקים
ואחרים
דוחותהללו
האתגר ים
והקלות
ראשונות
הנפקות
הפחתה
בבורסה בת"א,
ני"ע זרים
אישור רישום
רבעוניים,
ויתור על
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
נוספות.
בהתחשב בעובדה שבעת הזו הבורסה ושוק ההון אינם ממצים את הפוטנציאל העצום הגלום
רבותשוק.
בהם לטובת הציבור והמשק הכלכלי ,חובה עלינו גם לדאוג לפיתוח השוק ולעיצובו ,על מנת להובילו
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
בשנת  2016פעלה הרשות בארבעה מעגלים עיקריים .פעולותיה נועדו להקל על הגופים המפוקחים ולצמצם
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
לצמיחה כלכלית ,לתעסוקה ,להפחתת הגירעון
התורם
אכיפהכלכלי
לצדמשאב
רגולציה,הם
והבורסה
מפרי חוק:
משמעותי,כלפי
בלתי מתפשרת
עלויות
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
המחיה.החברות :הרשות קידמה הקלות לחברות שיוצאות בהנפקות ראשונות ,קידמה חקיקה שמעודדת
•במעגל
תיקים
ולמנהלי
ליועצים
ולתעודות
נפגשים לקרנות
קידמה הקלות
הקלה בדיווחים,
מו"פ,
ועוד.ועל
כלכלית
פעילות
לממן
סל,על מנת
ויזמים –
משקיעים
המתפקדים היטב
ובורסה
חברותהון
בשוק
המשקיעים
את
לעודד
יכול
השוק
השאר,
בין
במשק.
וההשקעה
החיסכון
ערוצי
את
לגוון
• מנת
במעגל המשקיעים :הרשות השיקה מערכת הצבעות ,קידמה חקיקה המאפשרת את כניסתן של קרנות
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
השקעות
זאת ,בהעדר
במקום
הציבור.
זירות וכלל
החוסכים
המשק
חברות
היצעפעילות
שמסדירה את
חקיקה
השלימה
הסוחר,
המשקיעים,תחום
ולטובת את הסדרת
הכלכליהשלימה
לישראל,
זרות
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
ועוד.
קרנות הריט
פעילות
הסדירה את
הכספיים,
הדוחות
לשיפור
ובאירופהחקיקה
הדירוג ,השלימה
הזו מדאיגה
התופעה
בישראל.
במקום
כעשור) –
לעומת לפני
עשרה
(כמעט פי
הברית
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
את
לממן
מעדיפות
טכנולוגיה
שחברות
העובדה
רקע
על
גם
במיוחד
•במעגל הבורסה :הרשות קידמה רפורמות בנושא שינוי מבנה הבורסה ,הרישום הצולב וסופיות הסליקה.
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
•במעגל האכיפה :הרשות פתחה וניהלה חקירות של תיקים משמעותיים ,המשיכה בניהולם של תיקים
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שנפתחו לפני שנת הדוח ,ביצעה פעולות אכיפה כנגד השקעות לא מפוקחות ועוד .כמו כן ,בשנת הדוח
יד באייר תשע"ז
הגיעו לסיומם המוצלח הליכים המשפטיים במספר תיקים חשובים של מחלקת ני"ע בפרקליטות.
ישיר לפעילות הרשות בשנת  ,2016אנו עומדים לכבוד
לכבוד
להרחיב בשנת  2017את תחומי הטיפול במעגלים אלה
בהמשך
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
הבאים:
יו"ר ועדת הכספים
באופניםהאוצר
שר
הכנסת
משרד האוצר
•במעגל החברות :בכוונתנו להעמיק את הטיפול בנושא מדרג הרגולציה ,לאפשר גמישות פיננסית בגיוסי
החברות,ראש
כנסת ויושב
האוצר ,האכיפה תרתיע אך לא תשתק אתחבר
אדוני
נכבד ,את החקיקה שתאפשר
להשלים
פעילות
שרלוודא כי
וחוב,
הון
מימון המונים ו—  Peer to Peer lendingועוד .בנוסף ,בכוונת הרשות גם לקדם את החקיקה להקמת גוף
פעולותיה של רשות ניירות ערך
דין וחשבון
שמפקח על עבודת רואיהנדון:
(PCAOBעלישראלי).
החשבון
•במעגל המשקיעים :בכוונתנו להגדיל את היצע מכשירי ההשקעה ,לפעול להפחתת העמלות למשקיעים,
מכשירי
לקדם גם
מתכבד הרשות
אני בכוונת
,1968ועוד.
אינטרנטיים
ולמיזמים
מקוונים
לשירותים
בהתאםשער
לפתוח
וחשבון על
לנסותדין
להגיש לכם
התשכ"ח-
ניירות ערך,
לחוק
לסעיף 14
פעולותיה של רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") בשנת .2016
השקעה שיעניקו טיפול מס דומה לקופת הגמל להשקעה ,ולבחון את האפשרות להנפקת אג"ח חברתי
בשנים האחרונות המציאות משתנה במהירות .עולם המפוקחים שלנו משתנה אף הוא בהתמדה.
שתתנהל
קטנות
הבורסותלחברות
(רשימה ייעודית)
משנית
יותרבורסה
הקמת
נעשות לבחון
יש מקום
הבורסה:
•במעגל
ובינוניותערוצי
בעולם ועם
הגדולות
התחרות עם
וגוברת
מגוונות
המימון
אפשרויות
שוק ההון
מתאימהכלפי
סנטימנט שלילי
בשנים אלו
התפתח
שונים,
לטפלומטעמים
במקביל,
אחרים.
מימון
פעולה של
לשיתוף
ליצירת תשתית
ולפעול
הבורסה,
ביעילותה של
מופחתת,
ברגולציה
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
בורסות
הבורסה
בעולם .בד בבד עם הצמצום הגובר בהנפקות של מניות עולה הביקוש
התמחור.
עםבעיית
המקומיתוכן
הנזילות בבורסה
להנפקות חוב ,ביקוש הקשור לסביבת הריבית הנמוכה .בסביבת ריבית זו אף גדל התיאבון לסיכון
לפקחבלתי
אכיפה
ממדיניות
כתוצאההיום,
המתנהלים
החשובים
בתיקים
והמוצריםהטיפול
האכיפה :מלבד
במעגל
נדרשים
כחלקאנחנו
מכל אלה,
צורתם.
משנים את
הפיננסיים
המשקיעים,
• של
בזירותכלל.
מוכרים
בכוונתנובלתי
הנוכחי היו
על
פורקס הפועלות ללא רישיון ולמגר את הפעילות
לטפל
העשורחוק,
שעד מפרי
תחומיםכלפי
מתפשרת
היאולהיות
לקופסה
מחוץ
אותנוכילחשוב
מציבים
ואחרים
ים הללו
האתגר
לעודד את
הרשות
מדיניות
מחייבים אציין
בפנינו מנהליים
להליכים
שהשווקים הנוגע
בישראל .בכל
הבינאריות
באופציות
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
אפקטיבית
אינםאכיפה
להשגת
אכיפה
הסדרי
כריתתם של
ויעילה.העצום הגלום
הפוטנציאל
ממצים את
כדרךההון
מוקדמיםושוק
בשלביםהבורסה
שבעת הזו
בעובדה
בהתחשב
שוק.
בהם לטובת הציבור והמשק הכלכלי ,חובה עלינו גם לדאוג לפיתוח השוק ולעיצובו ,על מנת להובילו
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
ומחזורי
אביב
בתל
בבורסה
לציבור
הראשונות
ההנפקות
הירידה
נוסף על כל
בהיקף עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
חשיבות
ונוכחנודעת
האלה,ההון
הצעדים שוק
לפעולות לעידוד
הגירעון
להפחתת
עסוקה,
כלכלית ,לת
לצמיחה
שפוגעיםכלכלי
הם משאב
והבורסה
להשיב
שמטרתם
מהלכים
שורה של
חשוב לקדם
התורם ההון,
משמעותי ,של שוק
בנזילות וביעילות
הנמוכים,
המסחר
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
המחיה .לתפקידה הבסיסי כערוץ מימון מרכזי לעסקים בישראל .להלן הצעדים העיקריים המומלצים:
את הבורסה
בשוק הון ובורסה המתפקדים היטב נפגשים משקיעים ויזמים – על מנת לממן פעילות כלכלית ועל
מנת לגוון את ערוצי החיסכון וההשקעה במשק .בין השאר ,השוק יכול לעודד את המשקיעים
מחמירה
רגולציה
להקפאת
האוצר ומשרד
בחסות
הרגולטורים
אמנה
"הודנא" —
לתועלת
וצמיחה
המשפטיםתעסוקה
פרויקטים מעודדי
משרדלמימון
שברשותם
הציבור
שלאת כספי
לתעל
המוסדיים
השקעות
בהעדר
במקום זאת,
החוסכים
המשקיעים
ולטובת
הכלכלי
המשק
לחברות
היצעשגרמו
תכופים
רגולטוריים
הציבור.שינויים
וכלל 2008היו
בשנת
מאז ,המשבר
רגולטורית —
ודאות
וליצירת
חדשה
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
המקשה על
אי—ודאות
הוא –יצירתה
ביותר
החמור
הנזק
ההון.
להדיר את
רגולטורית ,מדאיגה
התופעה הזו
במקוםשלבישראל.
כעשור)
לפני
לעומת
עשרה
משוק פי
רגליהן(כמעט
ובאירופה
רבותהברית
במיוחד גם על רקע העובדה שחברות טכנולוגיה מעדיפות לממן את פעילותן בחו"ל ,ולעתים
שרגולטורים
הסכמה,
לידי
הכלכלי יבואו
הפיננסיים
שהרגולטורים
מראש.
מעתיקותאת
חברות לתכנן
שאיפהתעסוקה
תוךלא רק
הארוך
בטווח
מפסיד
המשק
מוצעבאורח זה
פעילותן.
צעדיהןרוב
לשם את
נוספים יצטרפו אליה ,כי למשך תקופה של כחמש שנים יימנעו מרגולציה מחמירה חדשה ,מלבד בנסיבות
מיוחדות.
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פיננסית 2017
הקלות במס על מנת לעודד את הציבור להעדיף השקעה בשוק ההון על פני השקעה  10במאי
בנדל"ן —
להשקעה תשע"ז
מוצע לטפל באמצעות הקלות מס ,בהוראת שעה לתקופה מוגבלת ,כדי ליצור עדיפות יד באייר
בבורסה על
פני השקעה בשוק הנדל"ן.
לכבוד
לכבוד
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
הקלות מס בבורסה יכולות לשנות
יחד עם
שמחויבות של הרגולטורים הפיננסיים
הכספים
ל"הודנא",ועדת
יו"ר
סבורהאוצר
אני שר
המגמה והסנטימנט השלילי כלפי שוק ההון,הכנסת
אתהאוצר
משרד
שצמא לשינויים האלה .הסנטימנט השלילי בקרב
מיסודן
הישראלי נובע ממספר גורמים,
ויושבההון
כנסת שוק
ולאטרקטיביות של
בשוק ההון בנוגע לרלוונטיות
ה"שחקנים"
ראש נכבד,
חבר
האוצר,
כלל אדוני שר
המזינים זה את זה :אין כמעט הנפקות בבורסה; מחזורי המסחר והנזילות נמוכים; שערי המניות אינם משקפים
ניירותדיןערך
פעולותיה
וחשבון
הנדון :דין
מייעצים לא להנפיק בבורסה
רשותועורכי
שלחשבון
רואי
על תכופות
ולעתים
החברות;
בהכרח את הערך הכלכלי של
בת"א .זאת ועוד ,חלק מהבעיה הוא שעדיין לא הופנמו ההקלות ,השינויים והיוזמות שקידמו האוצר והרשות עד
המגמה".
שמטרתם
אמצעים
השנה,
מתכבד להגיש לכם דין וחשבון על
ל"היפוךאני
להוביל,1968-
התשכ"ח
ניירות ערך,
לחוק
לקדם 14
וממשיכיםלסעיף
כה בהתאם
ניתן .2016
2017בשנת
"הרשות")
(להלן –
ניירות ערך
שלכירשות
פעולותיה
לזהות תחילת שינוי מגמה במספר החברות
של שנת
הראשונים
בחודשים
יצוין
בהקשר זה
הנפקותבהתמדה.
היו 4אף הוא
משתנה
המפוקחים
במהירות .עולם
ראשונות של
שלנו 2017
של שנת
ברבעון הראשון
משתנהבתל אביב.
המציאותבבורסה
האחרונותהון או חוב
בשנים לראשונה
שמנפיקות
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
להתחזק גם
צפויה
אלו בהנפקות
הגידול
התפתחמגמת
שונים,נראה כי
אגרות חוב.
ראשונות של
מניות,
שוק ההון
הראשונהכלפי
סנטימנט שלילי
בשנים
ומטעמים
הנפקותבמקביל,
ועוד 2אחרים.
מימון
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
הייתה
האחרונות
גובר הרשות
האינטנסיבית של
בעייתמשוכנע
 .2017אני
הנזילות של
ברבעון השני
הביקוש
השניםעולה
במשךמניות
בהנפקות של
לפעילותעם הצמצום ה
התמחור.כיבד בבד
שנת וכן
בבורסה
לסביבת הריבית הנמוכה .בסביבת ריבית זו אף גדל התיאבון לסיכון
להנפקות חוב,
הקשורזה.
ביקוש מגמה
משמעותית לשינוי
תרומה
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
כלל.וחברות טכנולוגיה – הרגולציה המוטלת על חברות
ובינוניות
קטנות
בבורסה
חדש
ייעודי
על שוק
הקמת
מוכרים
לחברותבלתי
הנוכחי היו
העשור
שעד
תחומים
הרגולטורית,
ואי-הוודאות
אותנושנת
הפיננסי של
ואחריםבין היתר
הללושמקורה
בבורסה,
הנסחרות
לקופסה ולהיות
,2008מחוץ
לחשוב
למשברמחייבים
בתגובת-נגד בפנינו
שהשווקים מציבים
האתגר ים
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
במיוחד
השפיעו
אלה
צעדיהן מראש.
לתכנן את
מקשות על
רגולציה
שינויי
שוק.בעקבות
שנוצרה
הגלום
העצום
הפוטנציאל
ממצים את
חברותאינם
ושוק ההון
תכופים,הבורסה
שבעת הזו
בעובדה
בהתחשב
ולעיצובו ,על
הכרוך השוק
הכספילפיתוח
בנטללדאוג
עלינו גם
חובה
הכלכלי,
הציבור
לטובת
על בהם
להובילואותן
מנתוהרחיקו
הרגולציה,
ביישומה של
לעמוד
יכולות
והמשקשאינן
והבינוניות,
הקטנות
החברות
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
משוק ההון ומהבורסה.
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
הגירעוןיספק
הראשי ,אשר
עסוקה,לשוק
בהשוואה
מופחתת
רגולציה
כלכלי חדש עם
יצירת שוק
לבחון
לכן נכון
להפחתת
משמעותית לת
לצמיחה כלכלית,
התורם
משמעותי,
משאב
לדעתנוהם
והבורסה
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
קטנות ובינוניות ולחברות טכנולוגיה מרחב גדול יותר להתמקד בעסקיהן ובצמיחה שלהן ,ובד בבד
לחברות
המחיה.
דוגמת
רבות
משניות
לבורסות
משקיעיםוזאת
נפגשים למסחר,
היטב רשומה
המתפקדיםחברה
מהיתרונות של
ליהנות
יאפשר
בעולםועל
כלכלית
פעילות
לממן
בדומהעל מנת
ויזמים –
ובורסה
להןהון
בשוק
.FirstNorthערוצי החיסכון וההשקעה במשק .בין השאר ,השוק יכול לעודד את המשקיעים
מנת לגוון את
 AIMאו
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
השקעות בידי
טכנולוגיה —
ובינוניות
קטנות
ציבורית
המוסדיים
למשקיעים
תמריצים
ובחברותהיצע
זאת ,בהעדר
במקום
הציבור.
בחברותוכלל
להשקיעהחוסכים
המשקיעים,
ולטובת
המשק הכלכלי
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
מדאיגהכ—10
כל חודש
ש"ח אליהם
טריליון
שמתקרבים ל—2
סכומי
הברית המוסדיים
המשקיעים
מתווספיםהזו
בישראל .התופעה
במקום
כעשור) –
כסףלעומת לפני
עשרה
מצויים פי
ובאירופה (כמעט
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
לא לממן
מעדיפות
שחברות
העובדה
לקופותרקע
ש"חגם על
במיוחד
ישראליות
בחברות
מושקע
אתחלקו
סחירים,
טכנולוגיה בנכסים
חלקו מושקע
שבניהולם.
ולקרנות
מיליארד
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
גדולות ,וחלקו מושקע מחוץ לישראל .החלק שמושקע מחוץ לישראל הולך וגדל מידי שנה .החלק שמושקע
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ובינוניות .במאי
10
2017אינם
המוסדיים
בישראל כמעט שאינו מושקע כלל בחברות טכנולוגיה (קטנות) או בחברות קטנות
ז
"
תשע
באייר
יד
מתעניינים בהשקעות קטנות ואינם ערוכים כיום לניתוח כדאיות השקעות כאלה .התעלמות המוסדיים
מהחברות האלה מביאה לכך שהן אינן מסוקרות ,לא נעשית להן עבודת אנליזה ,ולכן הן גם אינן מתומחרות
טורחות להירשם למסחר בישראל ,אלא פונות לפעול
באופן
ראוי .במצב זה חברות רבות אינן שוקלות ואינן לכבוד
לכבוד
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
הכספים באופן ראוי.
שהן יתומחרו
שרכסף
ולגייס
סבוריםועדת
מחוץ לישראל ,במקום בו הבעלים—היזמים יו"ר
האוצר
הכנסת
האוצר
שברשותם להשקעה גם בחברות אלה ,בכוונת
משקיעים מוסדיים לתעל את כספי הציבור
משרדלעודד
על מנת
נכבד ,פיתוח מכשירי השקעה
ראש ניהול,
במגבלת דמי
הקלות
ליזום
הרשות
כנסת ויושב
פתרונות שונים דוגמת קידום הטבות מס ,חבר
שר האוצר,
אדוני
שונים ,ועוד.
כמהערך
ניירות
רשות
צפויים של
פעולותיה
בשנתעל
וחשבון
הנדון :דין
הסדרים חוקיים שיאפשרו את
לדרך
לצאת
2017
סוחר —
השקעות לא מפוקחות וזירות
פעילותם של מיזמי השקעה שונים .מדובר במודל מימון ההמונים ובאפיקי העמדת האשראי המוכרים כ——Peer
בפניהם,עללפנות
להגישהיה
ששוק ההון
קטנים,
לגופים
ערך,לראשונה
יאפשרו
לחוקאלה
מודלים
.to—Peer
Lending
חסום וחשבון
לכם דין
מתכבד
 ,1968אני
התשכ"ח-
ניירות
לסעיף 14
בהתאם
"הרשות") בשנת .2016
(להלן –
ניירות ערך
פעולותיה
ההון שבידיו.
ולגייס את
רשותהציבור
של לכלל
השקעה
בהצעות
בהתמדה.
משתנה אף
עולם
במהירות.
משתנה
בנוגעהמציאות
האחרונות
בענייןבשנים
מיזמים
הואכל אותם
בנחישות על
שלנוהדין
המפוקחים את
תמשיך לאכוף
הרשות
הסוחר —
לפעילות זירות
אכיפת הדין
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
סמכויותיה כדי
תפעל
ניירות ערך.
במקביל,לדיני
שיפעלו בניגוד
את שוק ההון
להרחיבכלפי
השנה שלילי
סנטימנט
הרשותאלו
השאר ,בשנים
שונים,ביןהתפתח
ומטעמים
סוחראחרים.
וזירותמימון
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
מהארץ
ציבור
שקשור להונאת
באופציות
למגר את
שתוכל
ומחו"ל.הביקוש
מניות עולה
המשקיעיםשל
גובר בהנפקות
הצמצום ה
בינאריות,בבד עם
התמחור .בד
המסחר בעיית
בבורסה וכן
הנזילות
לסיכון
התיאבון
הימורים .אף
למשחק ריבית זו
הנמוכה .בסביבת
הריבית
באופציותלסביבת
ביקוש הקשור
חוב,
להנפקות
נוספים,
ומשיקולים
גדל זו,
מסיבה
דומה במהותו
בינאריות
המסחר
הרשות,
לעמדת
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
לרכוש אופציות בינאריות .ואולם ,בשטח ישראל עדיין
ללקוחות
זירות
הרשות אסרה
ישראליםכלל.
בלתי מוכרים
להציע היו
סוחרהנוכחי
העשור
תחומיםעלשעד
על
לקוחות אלו
מחוץהמקרים,
לחשוב ברוב
לישראל.
מחייביםמחוץ
ללקוחות זרים
שהשווקיםבינאריות
המציעות אופציות
ים סוחר
זירות
פועלות
לקופסה ולהיות
אותנו
מציבים בפנינו
הללו ואחרים
האתגר
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
האוצר
העצוםמשרד
הפוטנציאללפיכך,
אתזירות אלה.
שמפעיל
לפעול נגד
לרשות
הזומאפשר
שבעתאינו
בעובדההקיים
כספם ,והדין
שוק .את
מפסידים
הגלום
אינםמיממצים
ושוק ההון
הבורסה
בהתחשב
להובילו
על מנת
השוק
לפיתוח
המשפטים,לדאוג
חובה עלינו גם
הכלכלי,
והמשק
הציבור
לטובת
סמכות
שיחיל את
ולעיצובו,ערך
לחוק ניירות
תיקון
מקדמים
ומשרד
לממשלה
המשפטי
היועץ
בהםעם
והרשות,
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
הרשות גם על זירות סוחר המציעות אופציות בינאריות ללקוחות מחוץ לישראל.
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
והבורסה הם משאב כלכלי משמעותי ,התורם לצמיחה כלכלית ,לתעסוקה ,להפחתת הגירעון
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
לצעדים המפורטים לעיל ,בכוונת הרשות לבחון ולקדם בשנת  2017עניינים רבים נוספים ,בין היתר
בנוסף
המחיה.
כדלקמן:
בשוק הון ובורסה המתפקדים היטב נפגשים משקיעים ויזמים – על מנת לממן פעילות כלכלית ועל
מנת לגוון את ערוצי החיסכון וההשקעה במשק .בין השאר ,השוק יכול לעודד את המשקיעים
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
ושילוב
היצעבורסות,
פעולה בין
הציבור.היא של
כיום בעולם
המגמה
בורסה זרה —
המשק פעולה
( )1שיתוף
השקעות
שיתופיבהעדר
במקום זאת,
השלטתוכלל
החוסכים
המשקיעים,
הכלכליעםולטובת
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
ובעולם
הזובארץ
שחקנים
בישראל.של
להגדלת העניין
אמורים
פעולה כאלה
שיתופי
מוכרות.
מסחר
מערכות
מדאיגה
התופעה
לתרום במקום
כעשור) –
לעומת לפני
פי עשרה
(כמעט
ובאירופה
הברית
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
חברות את
מעדיפות לממן
טכנולוגיה
העובדה
לגידולרקע
גם על
במיוחד
בורסות
פעולה עם
שיתוף
בבורסה.
טוב יותר של
שחברותלתמחור
המסחר ולכן
בהיקפי
בת"א,
בבורסה
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
זרות בעולם ,מגדיל באופן משמעותי את ההסתברות להשארת בסיס הפעילות של החברות השונות בכלל,
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וחברות טכנולוגיה ישראליות בפרט.

יד באייר תשע"ז
( )2עידוד חברות ישראליות להירשם למסחר בישראל — עשרות חברות ישראליות ,דוגמת צ'ק פוינט ,מלאנוקס,
לפחות לרשום מניותיהן למסחר מניותיהן בת"א,
סייבארק ועוד ,נמנעות מלגייס כסף בבורסה בת"א או
לכבוד
וויקס,לכבוד
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
הכספיםחוק ניירות ערך הישראלי .בכוונת
ועדתמהוראות
לחלוטין
למרות
הסדר הרישום הכפול שפוטר אותן כמעט יו"ר
האוצר
וזאתשר
הכנסת
האוצר
משרד
גם בישראל על ידי נקיטת צעדים שיבטיחו כי
דרכים לגרום לחברות אלה להירשם למסחר
לבחון
הרשות
נכבד,באנגליה .בכוונת הרשות
הברית או
בארצות
עליהן
ויושב ראש
כנסת
בישראל יהיה דומה ככל הניתן לזה שחלחבר
ה"אקוסיסטם"האוצר,
אדוני שר
גם לשקול להרחיב את תחולת הסדר הרישום הכפול כך שיכלול גם בורסות במדינות נוספות (למשל סינגפור
ניירות ערך
של רשות
פעולותיה
וחשבון על
הנדון :דין
באמצעותו.
בבורסה בת"א
למסחר
להירשם
חברות זרות
והונג—קונג) ,ובמטרה למשוך גם
על עניין
שתיצור
אטרקטיבית
מתכבדתשתית
אני ליצירת
החשובים
בהנפקות
בהתאםאנליזה
( )3התרת
וחשבון
להגיש לכם דין
התנאים,1968-
אחדהתשכ"ח
ראשונות —ערך,
לחוק ניירות
לסעיף 14
של בשנת
"הרשות")
(להלן –
רשות
פעולותיה
.2016העדר אנליזה פוגם ביכולת לתמחר כראוי
ניירות ערך.
תמחור נכון
ערך הוא
ניירותבת"א
בבורסה
של הון
לגייס
אצל חברות
בהתמדה.
חתמיםהוא
משתנה אף
המפוקחים
במהירות .עולם
בכוונתמשתנה
המציאות
האחרונות
הנפקות
במסגרת
שלנועל ידי
אנליזה
לאפשר פרסום
הרשות לשקול
בהנפקה.
בשניםהערך
את ניירות
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
ראשונות.
מימון אחרים .במקביל ,ומטעמים שונים ,התפתח בשנים אלו סנטימנט שלילי כלפי שוק ההון
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
הנזילות בבורסה וכן בעיית התמחור .בד בבד עם הצמצום הגובר בהנפקות של מניות עולה הביקוש
לסיכון
התיאבון
נכון,ריבית זו
בסביבת
הנמוכה.
לסביבת
הקשור
תוכנית ביקוש
להנפקות חוב,
תוכנית
נקבעה
גדלהמו"פ
במסגרתאףחוק
ותמחור
הריבית נזילות
כדי לעודד
בבורסה —
האנליזה
( )4הרחבת
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
לעודד אותן להירשם למסחר באמצעות הבורסה.
טכנולוגיה על
העשורלחברות
שעד בנוגע
בלתי—תלויה
אנליזה
מנתכלל.
מוכרים
הנוכחי היו בלתי
על תחומים
הראשי.
והמדען
מחוץהאוצר
משרד
הבורסה,
במימון
בפנינותלויה
מציבים בלתי
אלה אנליזה
ואחריםלחברות
מבוצעות
התוכנית
במסגרת
ולהיות
לקופסה
לחשוב
אותנו
מחייבים
שהשווקים
הללו
האתגר ים
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
להכפיל
העצום גם
הפוטנציאלהצליחה
אצל חברות
האנליזה
ומעלה
הצלחה
שוק.מגלה
התוכנית
הגלום
הזואת
ממצים
הנסקרות.אינם
החברותושוק ההון
ערךהבורסה
אתהזו
שבעת
בעובדה
בהתחשב
להובילו
נוספותמנת
ולעיצובו ,על
לדאוג לפיתוח
עלינו גם
הכלכלי,
והמשק
הציב
היקפילטובת
את בהם
ולא רק
בבורסה
השוקלחברות
הרחבתה גם
ליזום את
חובהמקום
הזו ,יש
ההצלחה
עלוררקע
המסחר.
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
לחברות טכנולוגיה.
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
והבורסה הם משאב כלכלי משמעותי ,התורם לצמיחה כלכלית ,לתעסוקה ,להפחתת הגירעון
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
מכשירים פיננסים בבורסה שיקטינו את הוצאות המדינה — היקף הנכסים בידי משקיעים מוסדיים יכול לאפשר
( )5המחיה.
ועלהללו
הפרויקטים
פיננסיים למימון
מכשירים
משקיעיםעל ידי
נפגשים שוק ההון
באמצעות
לאומיים
ובפרויקטים
בפיתוח
השקעות
פעילות כלכלית
מנת לממן
ויזמים – על
היטב
המתפקדים
ובורסה
בשוק הון
המשקיעים
ובפני לעודד
מתקדם יכול
השאר ,השוק
שניבמשק.
וההשקעה
החיסכון
ערוצי
לגוון את
הראשון,
המלצהאתלקידומם.
בין בשלב
פרויקטים
כיום מצויים
המדינה.
מתקציב
מנתמימון
במקום
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
תשתיות
פרויקטים של
שיממנו
השני,
ובינוניים.
קטנים
ולטובת בעסקים
שישקיעו רק
נאמנות
קרנות
השקעות
בהעדר היצע
נאמנותזאת,
קרנותבמקום
הציבור.
וכלל
החוסכים
המשקיעים,
הכלכלי
המשק
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
במודל
.BOTובאירופה (כמעט פי עשרה לעומת לפני כעשור) – במקום בישראל .התופעה הזו מדאיגה
הברית
במיוחד גם על רקע העובדה שחברות טכנולוגיה מעדיפות לממן את פעילותן בחו"ל ,ולעתים
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
( )6הבהרת טיפול בהצבעות לא ענייניות של משקיעים מוסדיים בשכר הבכירים — כיום משקיעים מוסדיים
פיננסים ,ששכר הבכירים בהם הוגבל ,מעדיפים לעיתים להגביל שכרם של בכירים בתאגידים ריאליים רק משום

ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
יושב ראש

CHAIRMAN

 10במאי 2017
שהגבילו את שכרם .לתופעה הזו השפעה שלילית לא רק על הרצון של תאגידים ריאליים להנפיק בבורסה ,אלא
יד באייר תשע"ז
גם גורמת לחברות בורסאיות לשקול מחיקתן מן הבורסה .הרשות תפעל להבהיר למשקיעים המוסדיים את
חובתם להצביע באופן ענייני בהחלטות על גובה שכר מנהלים בתאגידים ריאליים.
לכבוד
לכבוד
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
שנת 2017
פירוטשרפעילות
הכספים
שלועדת
האוצרהרשות בשנת  2016ובחודשים הראשוניםיו"ר
המשיכה הרשות ליישם את התכנית לשנים הכנסת
2016האוצר
בשנתמשרד
 2016—2017שהצגתי בשנה שעברה .במסגרת תכנית
מעגלנכבד,
ויושב— ראש
מעגליםכנסת
ומקדמת מהלכים ושינויים בארבעה חבר
האוצר,
אדוני שר
הבורסה; מעגל המשקיעים;
עיקריים
פועלת
זו ,הרשות
מעגל החברות; מעגל האכיפה.
הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך
הרשות פעלה ותמשיך לפעול בשני ערוצים משלימים .במסגרת הערוץ הראשון הרשות מקדמת רגולציה
להנפיק
לחברות וליזמים
תנאים
נוספות,
הקלות
ובכלל זאת
מידתית,
וחשבון על
אטרקטיבייםלכם דין
מתכבד להגיש
ליצור אני
במטרה,1968
התשכ"ח-
רגולטוריותערך,
לחוק ניירות
לסעיף 14
בהתאם
בשנת 2016
"הרשות")
(להלן –
ניירות ערך
מבלירשות
פעולותיה של
הערוץ .השני ,הרשות נוקטת מדיניות של אכיפה
במסגרת
משקיעים.
ההגנה על
לוותר על
בבורסה ,וזאת
משתנה אף הוא בהתמדה.
המפוקחים
במהירות.
המציאותכדימשתנה
בלתיבשנים
שלנובשוק.
המשקיעים
עולם אמון
ולהגביר את
להרתיעם
האחרונותמפרי חוק
מתפשרת כלפי
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
מימון אחרים .במקביל ,ומטעמים שונים ,התפתח בשנים אלו סנטימנט שלילי כלפי שוק ההון
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
כדלקמן:
גובר2017
הראשוניםהשל
ובחודשים
בעייתבשנת
הרשות
החברות
במעגל
של מניות עולה הביקוש
בהנפקות
עם הצמצום
2016בד בבד
התמחור.
פעלהוכן
בבורסה
הנזילות
התיאבון
הכנסת אף
שלריבית זו
בסביבת
הנמוכה.
2017הריבית
לסביבת
הקשור
חוב ,ביקוש
לסיכוןונועדו
הרשות
גדל שיזמה
תקנות
הכספים
אישרה ועדת
בתחילת
רגולציה —
להנפקותמדרג
•פרויקט
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
מוכרים כלל.
היו בלתי
הנוכחי
תאגידיםהעשור
תחומים שעד
על
דוחות כספיים רבעוניים .הפרויקט כולל תהליך מובנה
בפרסומם של
קטנים
מדווחים
להקל על
ולהיות
על לקופסה
מחוץ
לחשוב
המשקיעים.אותנו
בפנינו מחייבים
שהשווקים
ואחרים
ים הללו
האתגר
מבדילים,
קריטריונים
מבוסס
המדרג
מציבים ציבור
החברות ועל
והשלכתן על
ההקלות
בחינת
של
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
הגלוםחובת
מבטלות את
התקנות
מיליון ש"ח).
הבורסה של
הזו(שווי שוק
התאגיד
בהתחשב הוא
והמרכזי שבהם
שאושרו העצום
הפוטנציאל
ממצים את
 300אינם
עדההון
ושוק
גודלשבעת
בעובדה
שוק.
להובילו
מנת
על
ולעיצובו,
השוק
לפיתוח
לדאוג
גם
עלינו
חובה
הכלכלי,
והמשק
ור
הציב
לטובת
בהם
הגשת הדוחות לרבעון הראשון ולרבעון השלישי ,והן חלות על תאגידים קטנים שהנפיקו מניות בלבד ועל
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
חברות שניירות הערך שלהם אינם רשומים למסחר.
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
עסוקה ,להפחתת
כלכלית ,לת
משמעותי ,התורם
מודלכלכלי
המונים —משאב
והבורסה הם
הגירעון P2P
(— Peer—to—Peer
לתאגידים
לצמיחה והלוואות
()Crowdfunding
מימון המונים
•מימון
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
 )Lendingנועד לאפשר לחברות קטנות ובינוניות ולחברות מחקר ופיתוח לגייס מימון מהציבור בהיקפים
המחיה.
הפעלת
המסדירים
ניירות
משקיעיםתיקונים
באינטרנט .נעשו
באמצעות פורטלים
מוגבלים
את ועל
כלכלית
ערךפעילות
לממן
בחוקמנת
ויזמים – על
ייעודיים נפגשים
המתפקדים היטב
הון ובורסה
בשוק
המשקיעים
את
לעודד
יכול
השוק
השאר,
בין
במשק.
וההשקעה
החיסכון
ערוצי
את
לגוון
מנת
המודל .כניסתו לתוקף של המודל כפופה לאישור תקנות ,וטיוטת תקנות בנוגע למימון המונים מונחת נכון
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
היצע
בהעדר
המוצעתזאת,
האסדרה במקום
וכלל הציבור.
החוסכים
המשקיעים,
ולטובת
הכלכלי
השקעותהגיוס
על היקפי
מגבלות
קובעת
הכנסת.
הכספים של
של ועדת
שולחנה
המשק זה על
למועד
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
מימון זו.
ביצוע דרך
האינטרנטיים לצורך
הפורטלים
וכשירות של
עשרהרישום
ומחייבת תנאי
וההשקעה
מדאיגה
התופעה הזו
במקום בישראל.
כעשור) –
לעומת לפני
המרביים(כמעט פי
ובאירופה
הברית
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
את
לממן
מעדיפות
טכנולוגיה
שחברות
העובדה
רקע
על
גם
במיוחד
פורטלים אלה יהיו כפופים לפיקוח מצד הרשות .מליאת הרשות אישרה גם מתווה של אסדרה הנוגע למימון
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
הלוואות לתאגידים ,אשר יקודם גם הוא בתקנות.
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•עידוד הנפקות ראשונות ( — )IPOבמהלך שנת  2016עוגנה בחקיקה סדרת הקלות שהוצעה על ידי הרשות,
יד באייר תשע"ז
בתיאום עם משרד המשפטים ,במטרה לעודד חברות פרטיות להנפיק לראשונה ניירות ערך למסחר בבורסה
בישראל .הקלות אלו כוללות הסדרים בתחומי ממשל תאגידי ,ובכלל זה מתן פטור לחברות החדשות לאשר
לכבוד
לכבוד
וכפל כהונה כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל למשך חמש
מדיניות תגמול ,תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
הכספיםבכפוף לתנאים מסוימים .כמו כן,
ועדת מאזן,
למנותועדת
ממועד ההנפקה לראשונה ,ופטור מהחובה יו"ר
שניםהאוצר
שר
הכנסת
האוצר
משרד
ההקלות כוללות הסדרים שיקלו על הליכי ההנפקה ויפשטו אותן .בכלל זה ,מתן אפשרות לפרסום תשקיף
נכבד,
מגעיםויושב
חבר כנסת
משקיעים מתוחכמים עובר
ראשעם
ראשוניים
האוצר,ההנפקה לראשונה; מתן אפשרות לנהל
שר במועד
אדוניכבר
מדף
למועד ההצעה; הארכת התקופה להגשת הזמנות ועוד .הקלות נוספות הן בתחום הגילוי והדיווח ,וכוללות
לדוחניירות ערך
רשות
מבקרשל
פעולותיה
רואהעל
וחשבון
הנדון:
אפקטיביות הבקרה הפנימית.
ביחס
חשבון
דיןשל
דעת
בין היתר פטור מצירוף חוות
•חברות מחקר ופיתוח — לפני שנים אחדות פורסמו המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות
היי—טק
של חברות
ראשונות
הנפקות
והפיתוח .בין
המחקר
וחשבון על
לציבור דין
להגיש לכם
מתכבד
עידוד אני
ההמלצות,1968-:
ערך ,התשכ"ח
לחוק ניירות
בתחום14
הפועלות לסעיף
בהתאם
.
2016
בשנת
"הרשות")
–
(להלן
ערך
ניירות
רשות
של
פעולותיה
גדולות יחסית ועידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות .בשלוש השנים האחרונות קידמה הרשות הליכי
בהתמדה.
(דוחות אף
ערךמשתנה
שלנו
המפוקחים
במהירות .עולם
משתנה
המציאות
האחרונות
בשנים
כלולות
הואשמניותיו
תאגיד
ניירות
פורסמו תקנות
באפריל 2016
הוועדה.
להמלצות
חקיקה בהתאם
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
שמניותיהןשוק
שלילי כלפי
סנטימנט
בשנים
התפתח
שונים,
במקביל ,ומטעמים
אחרים.
ההוןבמדד
נכללות
לחברות
אלוודיווח
בגילוי
בהקלות
העוסקות
התשע"ו—,2016
טק—עילית),
מימון ת"א
במדד
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
והגשת
האנגלית
לאפשרות
הנוגעות
הקלות
הבורסה בתל
בבורסהשל
טק—עילית
ת"א
הביקוש
בשפהעולה
לדווחמניות
בהנפקות של
גובר
הצמצום ה
לרבותעם
אביב,בד בבד
התמחור.
וכן בעיית
הנזילות
בסביבת ריבית זו אף גדל התיאבון לסיכון
הנמוכה.
לסביבת הריבית
הקשור
להנפקות
(.)US GAAP
האמריקאים
החשבונאות
ביקושכללי
חוב,על פי
כספיים
דוחות
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
היו —בלתי
Offeringהעשור הנוכחי
תחומים שעד
• על
At‑the‑Market
((ATM
כלל.נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה להוספת מנגנון חדש
מוכרים2016
בחודש יולי
אותנו )(ATM
לקופסה ולהיות
לחשוב מחוץ
מחייבים
בפנינו
מציבים
ואחרים
הללו
להצעתים
האתגר
.At—the—Market
Offering
(ATM
בבורסה —
המסחר
תוך כדי
שהשווקיםהצעה
לציבור ,בדרך של
ערך
ניירות
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
המסחר
במסגרת
פקודות
באמצעות
מהציבור
הון או חוב
המנגנון
הגלום
מכירה העצום
הפוטנציאל
מתן את
ממצים
ההון אינם
הבורסה ושוק
לגייסהזו
לתאגידשבעת
מאפשרבעובדה
בהתחשב
שוק.
להובילו
מנת
על
ולעיצובו,
השוק
לפיתוח
לדאוג
גם
עלינו
חובה
הכלכלי,
והמשק
ור
הציב
לטובת
בהם
בבורסה ,בכפוף למגבלות שנקבעו .ההצעה תיעשה על—פי תשקיף מדף של התאגיד ובהתאם לתכנית
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
כוללת שתוגדר מראש ותפורסם בדוח הצעת מדף .מנגנון זה ,אשר נוסף כחלק מפעולות הרשות לשכלול
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
לתאגידיםהגירעון
יותרלהפחתת
עסוקה,
גמישות לת
לאפשרכלכלית,
צפוילצמיחה
התורם
משמעותי,
משאב
ההון הם
והבורסה
המבקשים
גדולה
בבורסה,
כלכליהנזילות
ולשיפור
המקומי
שוק
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
להנפיק ,תוך קיצור משמעותי של פרק הזמן שבין מועד ההחלטה על ההנפקה לבין ביצועה בפועל (Time
המחיה.
ועללאור
להם.
פעילותהנלוות
לממןהעלויות
ולהוזיל את
תהליכי
היטבאת
המתפקדיםלפשט
המנגנון גם נועד
הון.)to
Market
כלכלית
הקיימיםעל מנת
ההנפקהויזמים –
משקיעים
נפגשים
ובורסה
בשוק
המשקיעים
את
לעודד
יכול
השוק
השאר,
בין
במשק.
וההשקעה
החיסכון
ערוצי
את
לגוון
מנת
חדשנות וחריגות המנגנון בשוק המקומי ,ועל מנת לבחון את יישומו הלכה למעשה ,הוא נקבע בהוראת
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
השקעות
היצע
להמשיכו ,זאת,
הציבור .במקום
תשקול וכלל
החוסכים
המשקיעים,
ולטובת
שינויים
נדרשים
בהעדר אם
וככל שכן —
הרשות אם
בסופה
שלוש שנים.
הכלכלישל
המשקלתקופה
שעה
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
בתנאיו .ובאירופה (כמעט פי עשרה לעומת לפני כעשור) – במקום בישראל .התופעה הזו מדאיגה
הברית
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
את
לממן
מעדיפות
טכנולוגיה
שחברות
העובדה
רקע
על
גם
במיוחד
•ניירות ערך מסחריים — ניירות ערך מסחריים הם תעודות התחייבות לזמן קצר ,המתאפיינים בנזילות
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
גבוהה ובסיכון אשראי נמוך .בשנת  2016בחן סגל הרשות את הנושא והמליץ על תמריצים לפיתוח שוק זה.

ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
יושב ראש

CHAIRMAN
 10במאי 2017

ההמלצות אושרו במליאת הרשות לאחר סבב הערות ציבור והועברו לתהליך חקיקה.
יד באייר תשע"ז
•רגולציה מקלה על הצעה לציבור של ניירות ערך שאינם מיועדים להירשם למסחר בבורסה — הרשות
בוחנת אפשרות ליצור בחקיקה מתווה לגיוס כספים מן הציבור ,בהיקפים מוגבלים ,תחת משטר רגולטורי
לכבוד
הברית ,תוך ביצוע התאמות ושינויים המתחייבים
לכבודמתווה המודל נסמך בעיקר על מודל קיים בארצות
מקל.
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
האוצרלהוראות הדין בישראל ומאפייני השוק
בשים לב
המקומי .ועדת הכספים
יו"ר
שר
הכנסת
האוצר
משרד
•קרנות השקעה במקרקעין — הרשות עמדה בראש צוות משנה בין—משרדי שבחן את החסמים הרגולטוריים
נכבד,
ויושב ראש
במימון ,כנסת
השקעה במקרקעין (קרנות ריט) חבר
האוצר,
אדוני
פרויקטי דיור להשכרה ,וכן
ובתפעול של
בהקמה
שרקרנות
לפעילות
בחן חסמים אחרים לפעילות קרנות הריט .הצעת החוק שגיבש הצוות נדונה בשנת  2016בוועדת הרפורמות
הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך
של הכנסת ואושרה בחקיקה.
•( — Special Purpose Acquisition Company (SPACהרשות בוחנת את האפשרות לאמץ בישראל
,Special
Purpose
Company
ערך,למודל של
בדומה
ייעודית,
מודל
וחשבון על
Acquisitionדין
מתכבד להגיש לכם
( (SPACאני
התשכ"ח,1968-
ניירות
רכשלחוק
חברת 14
שללסעיף
בהתאם
.2016
ובמדינותבשנת
"הרשות")
(להלן –
ניירות ערך
בארצותרשות
פעולותיה של
תכליתו של מהלך זה היא לאפשר ליזמים
נוספות.
בקנדה
בבריטניה,
הברית,
הקיים
בהתמדה.
בעתידהוא
משתנה אף
מתוך שלנו
המפוקחים
משתנה
פעילות
לחברה זו
מטרה למזג
עולםמתוכן,
במהירות.ריקה
חברה חדשה
המציאות עבור
האחרונות בתל אביב
בשניםהון בבורסה
לגייס
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
ההון
שיאומץ,שוק
שלילי כלפי
סנטימנט
הרחבת בשנים
לשםהתפתח
שונים,
ומטעמים
במקביל,
מימון
להביא
יאפשר
שכזה ,ככל
אלומודל
פעילותה.
שגויס
שימוש בהון
אחרים.תעשה
ריאלית ,אשר
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
שגשוג.
והמשך
הזקוקות להון
וגדולות
קטנות
חברות נוספות,
בעקיפין
הבורסה
אל
הביקוש
צמיחהעולה
לשם מניות
בהנפקות של
כאחת ,הגובר
הצמצום
בבד עם
התמחור .בד
וכן בעיית
בבורסה
הנזילות
להנפקות חוב ,ביקוש הקשור לסביבת הריבית הנמוכה .בסביבת ריבית זו אף גדל התיאבון לסיכון
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
כלל.
2016מוכרים
בשנתבלתי
הנוכחי היו
במעגלתחומים
על
הראשונים של  2017כדלקמן:
ובחודשים
העשורהרשות
שעדפעלה
המשקיעים
לחשוב מחוץ
מחייבים
2016בפנינו
מציבים
על הללו
האתגר ים
ולהיותזירת
לקופסה לניהול
בקשות הרישיון
אותנובחינת
הרשות את
השלימה
שהשווקיםשנת
ואחרים — במהלך
זירות הסוחר
•פיקוח
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
הגלום מאז
העצוםלרישיון.
הפוטנציאלבקשות
את לרשות 21
הוגשו
אינם,2015
ההוןבמאי
לתוקף26 ,
כניסת החוק
בעובדהעד יום
בהתחשבלרשות.
סוחר שהוגשו
ממצים
הבורסה ושוק
שבעת הזו
שוק.
להובילו
מנת
על
ולעיצובו,
השוק
לפיתוח
לדאוג
גם
עלינו
חובה
הכלכלי,
והמשק
ור
הציב
לטובת
בהםזה החליטה הרשות על דחייה של שמונה בקשות לרישיון ,ושש חברות נוספות משכו את בקשתן.
יום
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
במהלך הרבעון השלישי של שנת  2016החליטה הרשות על הענקת רישיונות ראשונים לשש חברות,
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
הגירעון
עסוקה,
כלכלית ,לת
לצמיחה
משמעותי,
משאב
בין הם
והבורסה
בזירות.
להפחתתלסחור
שבהם ניתן
הפיננסיים
המכשירים
התורם לסוגי
תנאים בנוגע
כלכלי יכלול
רישיון זה
היתר כי
וקבעה
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
המחיה .זה יצוין כי מכוח סמכותה אסרה הרשות על מסחר באופציות בינריות בזירות סוחר ,וזאת נוכח
בהקשר
פברואר
למשחק
בהן דומה
שהמסחר
ובעיקר כיוון
הבעייתיים שלהן,
בחודש ועל
הימורים.כלכלית
לממן פעילות
באופיומנת
ויזמים – על
משקיעים
נפגשים
המתפקדים היטב
המאפייניםובורסה
בשוק הון
המשקיעים
את
לעודד
יכול
השוק
השאר,
בין
במשק.
וההשקעה
החיסכון
ערוצי
את
לגוון
מנת
 2017התפרסם תזכיר חוק ,על פיו ייאסר על זירות סוחר ישראליות להציע אופציות בינריות למשקיעים
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
הכלכלי ולטובת המשקיעים ,החוסכים וכלל הציבור .במקום זאת ,בהעדר היצע השקעות
המשקלישראל.
מחוץ
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
משותפות
השקעות
לתיקון חוק
הצעה
הכנסת
על שולחן
2016
בסוףפישנת
הסל —
הבריתקרנות
•תיקון
מדאיגה
התופעה הזו
בישראל.
במקום
כעשור) –
הונחהלפני
לעומת
עשרה
(כמעט
ובאירופה
משפטית ולעתים
פעילותן בחו"ל,
לממן את
טכנולוגיה
שחברות
העובדה
העוסקרקע
בנאמנות,גם על
במיוחד
למכשיר של
ומניח תשתית
מעדיפותהחוק
הפיקוח של
הסל למשטר
תעודות
בהעברת
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
קרן סל ,הדומה במאפייניו ל— ETFהאמריקאי .התיקון המוצע כולל שינוי במתווה חקיקה קודם ,ולפיו יוסר
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הרכיב ההתחייבותי מתעודות הסל והן תהפוכנה לקרנות סל ,שאינן מתחייבות להשיג את תשואת הנכס
יד באייר תשע"ז
הנעקב .ביום  10בינואר  2017עבר תיקון החוק בקריאה ראשונה בכנסת.
•פיתוח שוק בתחום קרנות הנאמנות — במהלך שנת  2016נכנסה לתוקף החקיקה הפותחת את שוק ההון
לכבוד
לכבוד
התקנות המאפשרות להציע קרן טכנולוגיה עילית
הישראלי לקרנות נאמנות זרות .כמו כן ,הושלמה התקנת
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
—שרקרן
נאמנות המתמחה בהשקעה בחברות היי—טק.יו"ר ועדת הכספים
האוצר
הכנסת
משרד האוצר
ותעודות הסל — במהלך שנת  2016נכנס לתוקפו
מנגנוני הפיקוח והבקרה בתחום קרנות הנאמנות
•הידוק
ראש
חבר כנסת
מתווה,שר
אדוני
נכבד,בקרנות אלא אחת לשנה,
הניהול
ויושבדמי
להעלות את
האוצר,התחייבו מנהלי קרנות הנאמנות שלא
במסגרתו
ב— 1בינואר .נוסף על כך ,פורסמה הוראה ליישום המלצות הוועדה הבין—משרדית לבחינת שוק הקסטודי
אשראי.ערך
רשות ניירות
פעולותיה של
וחשבון על
כמו כן ,פורסם מתווה פעילות
לגורמי סיכון
חשיפת קרן
דין בדבר
הנדון:גילוי
בישראל ,הכוללת גם חובת
לנאמנים לתעודות הסל המותאם לתחום תעודות הסל ולסיכונים הגלומים בו.
על אשר
תקנות
לתוקפן
שנת 2016
במהלך
תעודות -הסל
הנאמנות
קרנות
בהתאםבתחום
•הקלות
וחשבון
נכנסו דין
להגיש לכם
מתכבד
 —,1968אני
ובתחוםהתשכ"ח
ניירות ערך,
לחוק
לסעיף 14
"הרשות")
(להלן –
חדשערך
ניירות
מודלשל רשות
פעולותיה
.2016להפחית משמעותית את מספר הבקשות
בשנתנועד
מודל זה
הנאמנות.
לקרנות
תשקיפים
קבעו
בהתמדה.
משתנה אף
המפוקחים
העלויותעולם
במהירות.
האחרונות
החקיקה
הוא מתווה
לצורך זה.
שלנוהקרנות
מנהלי
המושתות על
משתנהאת
המציאותולצמצם
כמו גם לייעל
בשניםהיתרים,
למתן
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
ההון
שלילי
בשנים אלו
התפתח
ומטעמים
במקביל,
מימון
המודל
שוק את
כלפיליישם
לבחור
סנטימנטיכלו
הקרנות אשר
כל מנהלי
שונים,ובפועל
המודל,
מוקדם של
אחרים.לאימוץ
אפשרות
כלל
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
הביקושמנהל
את חובת
צמצמו
לתוקפן תקנות
כמו כן
לעשות כן.
אכן בחרו
2016
הנזילותכבר
החדש
עולה
אשרמניות
בהנפקות של
נכנסו הגובר
הצמצום
בבד עם
התמחור .בד
בעיית
בשנתוכן
בבורסה
התיאבון
מוחזקים גדל
ריבית זו אף
בסביבת
הקשור
להשתתףביקוש
להנפקות חוב,
לסיכוןוהחילו
שבניהולו,
בקרנות
שלהם
הנמוכה.הערך
הריבית שניירות
לסביבתתאגידים
כלליות של
באסיפות
הקרן
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
מוכרים
הנוכחי לוהיו בלתי
העשור
עלשעד
תחומים
על
כלל.על תוצאות ההצבעה .בתחום תעודות הסל נקבע
השפעה
פוטנציאל
שבהן יש
אסיפות
אותה רק
מדף.מחוץ לקופסה ולהיות
לחשוב
אותנו
מחייבים
שהשווקים
ואחרים
האתגר ים
הצעות
לפרסום
בפנינוהיתר
מציביםלמתן
ולקיצור ההליך
המדף
הללותשקיפי
לקיצור
מתווה
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
הגלום 2016
העצוםבמהלך
טכנולוגיים —
באמצעים
שימוש
תוך
שירותים
בקשר למתן
בעובדהרישיון
בהתחשב לבעלי
פרסום הוראה
הפוטנציאל
ממצים את
אינם
ההון
הבורסה ושוק
שבעת הזו
• שוק.
להובילו
על מנת
תיקיםולעיצובו,
וניהול השוק
השקעותלפיתוח
ייעוץגם לדאוג
שירותיעלינו
הכלכלי ,חובה
הציבור
לטובת
בהם
מקוונת,
תקשורת
באמצעות
והמשקלאפשר
שמטרתה
הוראה
פורסמה
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
תוך הבטחת השמירה על טובת הלקוח .מדובר בהתאמה של חוק הייעוץ ,שנולד טרם עידן התקשורת
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
הגירעון
להפחתת
לתעסוקה,
כלכלית,
בעליהתורם
משמעותי,
כלכלי
והבורסה הם
לקהלי יעד
לפנות
המאפשר להם
חדש,
לצמיחהפעילות
הרישיון תחום
נפתח בפני
משאבובכך
לימינו אנו,
המקוונת,
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
המחיה.לרבות ללקוחות שביכולתם להשקיע סכומים נמוכים מאלה המהווים היום תנאי סף לקבלת שירותי
חדשים,
שימוש
שבמסגרתן
נוספות
פעילויות
מסדירה גם
וניהול תיקים.
השקעות
ייעוץ
נעשהועל
כלכלית
לממן פעילות
פיננסיותמנת
ויזמים – על
משקיעים
ההוראהנפגשים
המתפקדים היטב
ובורסה
בשוק הון
השאר ,השוק יכול לעודד את המשקיעים
במשק.
וההשקעה
לגוון את ערוצי
מנת
ביןחברתי.
ומסחר
איתותים
החיסכוןשירותי
טכנולוגיים ,כדוגמת
באמצעים
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
השקעות
במקום
וכלל
המשקיעים ,החוסכים
בהפסקתולטובת
המשק הכלכלי
המשיכה
היצע2016
בהעדר שנת
זאת,במהלך
רישיון —
הציבור.ללא
הפועלות
אלגוטריידינג
פעילות בחברות
•טיפול
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
מדאיגה ייעוץ
תיקים או
שירותי
המספקות
אלגוטריידינג
חברות
לאיתור
מעמיקה
בדיקה
הרשות לקיים
ניהולהזו
התופעה
בישראל.
במקום
לפני כעשור) –
לעומת
עשרה
(כמעט פי
ובאירופה
הברית
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
את
לממן
מעדיפות
טכנולוגיה
שחברות
העובדה
רקע
על
גם
במיוחד
השקעות ללא רישיון באמצעות תוכנות מסחר אלגוריתמי ,והיא פעלה להפסקת פעילותן של חברות רבות
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
בתחום.

ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
CHAIRMAN

יושב ראש

ציבוריות2017
•השקעות בתחום המחקר והפיתוח — על פי המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות 10במאי
הפועלות
באייר תשע"ז
יד
המשקיעים:
בתחום המחקר והפיתוח ,המוזכרת לעיל ,יושמה חקיקה גם הנוגעת גם ל"צד"
( )1במארס  2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  220והוראות שעה) ,התשע"ו—,2016
לכבודלציבור של חברות מחקר ופיתוח בבורסה בתל
לכבודובמסגרתו ניתנו הטבות מס למשקיעים בהנפקות
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
מועסקים בהן כעובדים.
ועדתאשר
יו"ראלה,
אביב ,כמו גם הטבות במס לבעלי שליטה בחברות
הכספים
שר האוצר
הכנסת
האוצר
משרד( )2באוגוסט  2016אושרו בוועדת הכספים תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה
שיוכלו להשקיע עד 50%
סגורות
חברקרנות
התשע"ו— ,2016המאפשרות הקמה של
עילית),
נכבד,
נאמנותראש
כנסת ויושב
האוצר,
אדוני שר
מנכסיהן בחברות מחקר ופיתוח פרטיות.
רשות
פעולותיה
וחשבון על
הנדון :דין
ערך גם היא תוצר של המלצות
ניירותאשר
הבורסה,
שלשל
האנליזה
תכנית
החלה לפעול
( )3בספטמבר 2016
ועדת המו"פ .במסגרת התכנית ,שני גופים בינלאומיים ,שנבחרו על ידי הבורסה במכרז ,מפרסמים
חברות
אנליזה
הבורסה
אניובאתר
(מגנ"א)
ערך ,ניירות
ניירותרשות
ההפצה של
באתר
לציבור
על על
וחשבון
עבודותדין
להגיש לכם
מתכבד
ערך,1968-
התשכ"ח
 14לחוק
לסעיף
בהתאם
"הרשות") בשנת .2016
–
(להלן
ערך
ניירות
רשות
של
פעולותיה
טכנולוגיה וביומד שהצטרפו לתכנית.
משתנה אף הוא
המפוקחים שלנו
במהירות.
המציאות משתנה
• בשנים
בהתמדה,2015.
שהושקה בשנת
במערכת זו,
עולם 2016שולבה
בשנת
האלקטרונית —
האחרונותההצבעה
הרחבת מערכת
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
ההוןציבורי
שוק גוף
כלפי של
שליליראשון
בפרויקט
אלומדובר
חכמה.
תעודת
באמצעות
ולהצביע
להזדהות
סנטימנט
זהותבשנים
התפתח
שונים,
ומטעמים
במקביל,
אפשרותאחרים.
מימון
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
מערכת
באמצעות
הצביעו
שנת 2016
במהלך
בתעודה זו.
השימוש
בעייתאת
למעשה
שמיישם הלכה
הביקוש
מניות עולה
בהנפקות של
גובר
הצמצום ה
בד בבד עם
התמחור.
בבורסה וכן
הנזילות
לסיכון
התיאבון
גדל
אף
זו
ריבית
בסביבת
הנמוכה.
הריבית
לסביבת
הקשור
ביקוש
חוב,
להנפקות
זו  73,589חשבונות ,ומתוכם מאות משקיעים שאינם מוסדיים ,במסגרת  1,526אסיפות כלליות.
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
לצורך הגנה על פרטיותם של המצביעים ,וכן שולבה
היו נתוני
להצפנת
הוכנס
נוסף על
המערכתכלל.
בלתי מוכרים
מנגנוןהנוכחי
העשור
כך ,שעד
תחומים
על
חכמים.
שהשווקיםטלפון
באמצעות מכשירי
בפנינו מחייבים אותנו לחשוב מחוץ לקופסה ולהיות
מציבים
להצביעואחרים
אפשרותים הללו
האתגר
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
מוגבלויות
אלה
הונגשו אתרים
בשנת 2016
הרשות
ואתר
הזומגנ"א
מערכת
ההפצה
הנגשת אתר
לבעליהגלום
העצום
הפוטנציאל
ממצים את
ההון—אינם
ושוק
הבורסה
שלשבעת
בעובדה
בהתחשב
• שוק.
.Worldעל מנת להובילו
ולעיצובו,
השוק
לפיתוח
((W3Cגם לדאוג
חובה עלינו
התקינההכלכלי,
גוףוהמשק
הציבור
לטובת
Wide
Web
Consortium
הבין—לאומי
 WAIשל
בהםתקן
לפי
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
כדלקמן:
הראשונים של
בשנת 2016
הרשות
הבורסההםפעלה
במעגל
עסוקה ,להפחתת הגירעון
 2017לת
כלכלית,
ובחודשים לצמיחה
משמעותי ,התורם
כלכלי
משאב
והבורסה
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
המחיה.המבני בבורסה — במהלך שנת  2016פעלה הרשות באינטנסיביות — כתף אל כתף עם משרד האוצר
•השינוי
ועלאביב
כלכליתבתל
פעילותבבורסה
הבעלות
להפרדה בין
תשתית
נפגשיםליצור
המרכזית
שמטרתו
הצעת חוק
קידום
לממן
חוקית– על מנת
ויזמים
משקיעים
היטב
המתפקדים
ובורסה
לשםהון
—בשוק
המשקיעים
לעודד את
יכול
השאר,
תוךבין
במשק.
וההשקעה
החיסכון
ערוצי
שלאת
לגוון
מנת
מפיקה.
הרווחים שהיא
חלוקת
השוקעל
המגבלה
הסרת
בשירותיה,
להשתמש
הבורסה
חברי
מהזכות
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
משמעותי
מתחרה
ויעיל יותר,
תחרותי
המשקיעים,להפוך
לאפשר לבורסה
נועדו
שינויים אלה
השקעות
לשמשהיצע
המסוגלבהעדר
במקום זאת,
הציבור.
לגורםוכלל
החוסכים
ולטובת
הכלכלי
המשק
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
מדאיגההחוק
אושרה הצעת
ביולי 2016
ובעולם.
אלטרנטיביות–בארץ
לבורסות בשווקים
התופעה הזו
בישראל.
במקום
מסחרלפני כעשור)
ולזירותלעומת
בינלאומייםעשרה
ובאירופה (כמעט פי
הברית
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
את
לממן
מעדיפות
טכנולוגיה
שחברות
העובדה
רקע
על
גם
במיוחד
האמורה בקריאה ראשונה בכנסת .בחודש פברואר  2017אושרה הצעת החוק בוועדת הכספים ,ולאחר מכן
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
אף אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.
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2017
שיתירבמאי
•רישום צולב — סגל הרשות ,בשיתוף עם הבורסה ,גיבש הצעת חקיקה לעיגון מנגנון 10
למסחר
לרשום
באייר תשע"ז
יד
מעורבותן של
הסכמתן או
בבורסה מניות של חברות הנסחרות בבורסות בחו"ל .זאת ,מבלי שתידרש לכך
החברות הרלוונטיות ,ומבלי שיחולו על אותן חברות דרישות גילוי מכוח חוק ניירות ערך ותקנותיו ופיקוח
לכבודבבורסה ושכלול שוק ההון המקומי ,בין היתר
הרשות בעניינן .מטרת החקיקה הנה הגברת הנזילות
לכבוד
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
עלויות העסקאות בניירות ערך זרים.
והפחתת
באמצעות
הכספים
המסחרועדת
האוצרגיוון הנכסים הנסחרים ,הגדלת מחזורי יו"ר
שר
הכנסת
האוצר
משרד
המתווה המוצע מגביל את המנגנון למניות של חברות הנסחרות בשתי הבורסות הגדולות ביותר בארה"ב;
שאינן בעלות זיקה ישראלית
כנסתדולר;
מיליארד
שרבעלות
לחברות
ולחברותנכבד,
ויושב ראש
שווי שוק גבוה במיוחד ,העולה על  50חבר
האוצר,
אדוני
(על פי המבחנים שנקבעו לכך) .הצעת החוק אושרה בכנסת בחודש מרץ .2017
המהוות ערך
רשות ניירות
פעולותיה
וחשבון
הנדון :דין
מנוע צמיחה חשוב וגורם מרכזי
של רבות,
קטנות
על חברות
פועלות
בישראל
•"בורסה" לחברות קטנות —
בהתפתחות המשק .חוסר נגישות למקורות מימון עשוי להוות מכשול מהותי לצמיחתן של חברות אלה
ברשות,עלהבוחן
מחלקות
עבודה של
התשכ"ח-צוות
רקע זה מונה
בפעילותן.
להביא
ואף
שונותוחשבון
לכם דין
נציגילהגיש
מתכבד
 ,1968אני
על ערך,
ניירות
לפגיעה לחוק
לסעיף 14
בהתאם
בבורסהבשנת
"הרשות")
(להלן –
רשימתערך
ליצורניירות
האפשרותרשות
פעולותיה של
.2016לחברות קטנות ,בדגש על הסרת חסמים
שתותאם
נפרדת
מסחר
את
בהתמדה.
ולהפוך הוא
משתנה אף
שלנו
עולם
במהירות.
המציאות
האחרונות
מבוססות.
לחברות
לצמוח
המפוקחיםכדי
הדרושים להן
כספים
משתנה לגייס
לחברות אלה
שיאפשרו
בשניםהקלות
ומתן
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
המשקיעים.
עבור
ההשקעה
אלואפשרויות
בשניםמגוון
ולהגדלת
שונים ,ההון
לפיתוח שוק
במקביל ,בכך
צפויה לתרום
"בורסה" זו
שוק ההון
כלפי
סנטימנט שלילי
התפתח
ומטעמים
אחרים.
מימון
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
רשימת
ליצירת
ההצעה
והצעות
להעלות
לציבור
בעייתקול קורא
הרשות
הביקוש
עולה
עםמניות
בקשרשל
בהנפקות
רעיונותהגובר
הצמצום
בבד עם
התמחור .בד
פרסמה וכן
לאחרונהבבורסה
הנזילות
לסיכון
התיאבון
גדל
אף
זו
ריבית
בסביבת
הנמוכה.
הריבית
לסביבת
הקשור
ביקוש
חוב,
להנפקות
מסחר ייעודית לחברות הקטנות במטרה לקיים דיון רחב ופתוח בנוגע לאפשרות הזו ולהיבטים השונים
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
הכרוכים
ביצירתה.העשור הנוכחי היו בלתי מוכרים כלל.
תחומים שעד
על
דירקטוריון
מחוץהדיונים
הרשות את
שנת 2016
במהלך
והמסלקות —
שוטף
•פיקוח
שלולהיות
לקופסה
נציגי לחשוב
ליוואותנו
מחייבים
בפנינו
מציבים
הבורסהשהשווקים
עלואחרים
הללו
האתגר ים
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
הבורסה
העצוםשל
הפוטנציאלהצעות
דנה ואישרה
מסלקות
הדירקטוריון של
בעובדהדיוני
ּוועדותיו ואת
הבורסה
הגלום
הרשותאת
הבורסה.ממצים
ההון אינם
הבורסה ושוק
שבעת הזו
בהתחשב
שוק.
להובילו
מנת
על
ולעיצובו,
השוק
לפיתוח
לדאוג
גם
עלינו
חובה
הכלכלי,
והמשק
ור
הציב
לטובת
בהם
לתיקון הנחיותיה ,והמליצה על אימוץ תיקונים שיזמה הבורסה לשינוי התקנון .נוסף על אלה ,קידמה
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
הרשות את הליך החקיקה בעניין שינוי מבנה הבעלות על הבורסה ממודל של שותפות למודל של תאגיד
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
המוטלות
ובדרישות
בחובות
הבורסה
לצמיחהמסלקות
את עמידת
משמעותי,בחנה
כלכליהרשות גם
משאב לעיל.
הם כאמור
והבורסהרווח,
למטרות
הגירעון
להפחתת
עסוקה,
כלכלית ,לת
התורם
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
מערכות תשלומים וסליקה על פי סטנדרטים ועקרונות בינלאומיים ,ביצעה מיפוי פערים ומעקב אחר
על
המחיה.
להבטחת
מדצמבר 2015
הרשות
הוראת
להשלמתם,
הבורסה
ובורסהמסלקות
שנוקטות
כלכלית ועל
לממן פעילות
מנת
ליישום – על
ופעלה ויזמים
משקיעים
היטב נפגשים
המתפקדים
פעולותהון
בשוק
המשקיעים
את
לעודד
יכול
השוק
השאר,
בין
במשק.
וההשקעה
החיסכון
ערוצי
את
לגוון
מנת
פעילותן התקינה של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ.
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
המשק הכלכלי ולטובת המשקיעים ,החוסכים וכלל הציבור .במקום זאת ,בהעדר היצע השקעות
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
2017
הראשונים של
2016
הרשותפיבשנת
האכיפה
במעגל
כדלקמן:התופעה הזו מדאיגה
בישראל.
במקום
ובחודשיםכעשור) –
לעומת לפני
עשרה
פעלה(כמעט
ובאירופה
הברית
ולעתים
בחו"ל,
הרשותלממן את
מעדיפות
טכנולוגיה
שחברות
בתחוםרקע
במיוחד גם על
הנוגעים
אירועים
פעילותן של
בחקירה ובבירור
עסקה
בשנת 2016
העובדה— גם
החקירות
•פעילות
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
לחשד להכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים של תאגידים ולמעשי מרמה הקשורים לפעילות תאגידים
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אלה .בשנה זו נחקרו גם מיזמים שפעלו לגיוס כספים ללא תשקיף או ללא רישיון 0
2017יצירת
במאי תוך
כדין 1,וזאת
באייר תשע"ז
מצגי שווא לציבור המשקיעים .בנוסף ,וכחלק מהשתלבות הרשות בתהליכי שיתוף יד
הבינלאומיים,
הפעולה
טיפלה הרשות בבקשות לחיקורי דין של רשויות זרות במסגרת האמנות שהיא חתומה עליהן ,בדגש על
הבינריות .כידוע ,הטיפול בפעילות האופציות הבינריות
בקשות רבות הנוגעות לתחום הפורקס והאופציות לכבוד
לכבוד
ח"כ משה גפני
ח"כ משה כחלון
הגורמים הרלוונטיים — על מנת לתת
עם כל
יו"רמלא
האוצר והרשות פועלת במרץ — תוך שיתוף פעולה
הוא מורכב
הכספים
ועדת
שר
הכנסת
האוצר
משרד
הולם.
פתרון
לו
בפרקליטות מחוז תל אביב
ערך
ניירות
מחלקת
פעילותשרבתחום
נכבד,
ראש
ויושב
הגישה כנסת
האוצר,האכיפה הפלילית — בשנה  2016חבר
• אדוני
(מיסוי וכלכלה)  12כתבי אישום ,וביניהם כתב אישום חמור בפרשת סימנס—חברת החשמל בעבירות שוחד
ניירות ערך
לסכנותרשות
פעולותיה של
וחשבון על
בישראל.דין
מהחמורות שנחשפו הנדון:
בהצעות ניירות ערך לציבור ללא
הטמונות
הרשות ערה
כמו כן,
תשקיף ,והיא פועלת כנגד תופעות אלה בנחישות ומקצה את מלוא התשומות לחשיפתן .לדוגמה ,בשנת
הבאות:
העבירות
שבניהולו בגין
וחברות
ערך,קרן קלע
ניירותברמלי,
נגד אמיר
אישום
הוגש כתב
2016
החמורות על
דין וחשבון
להגיש לכם
נוספותמתכבד
 ,1968אני
התשכ"ח-
לחוק
לסעיף 14
בהתאם
.2016
בשנת
"הרשות")
רשות ניירות
פעולותיה של
דבר במרמה ,מרמה והפרת אמונים ,הצעה
קבלת
שקלים,
(להלן –מיליוני
ערך מאות
בסכומים של
מורשה
גנבה בידי
הון.הוא
הלבנת אף
ועבירותמשתנה
המפוקחים שלנו
במהירות .עולם
בהתמדה.הוגשו
בשנת 2016
במסמכי תאגיד
משתנהרישום כוזב
המציאותתשקיף,
האחרונותערך ללא
בשנים של ניירות
לציבור
אפשרויות המימון נעשות מגוונות יותר וגוברת התחרות עם הבורסות הגדולות בעולם ועם ערוצי
ההוןפנים,
שוקמידע
כלפיתיקי
תיקים,
ומנהלי
פעילי שוק
הנתבעים
שבהם
ומטעמיםערך
תרמית בניירות
אחרים.תיקי
מימוןהמשפט
לבית
שלילי
סנטימנט
הם אלו
בשנים
התפתח
שונים,
במקביל,
והבורסה .הסנטימנט השלילי מעכב יזמים מפני גיוס הון בבורסה ,וכתוצאה מכך מתעצמת בעיית
הביקושסביר.
עולהמשקיע
להטעות
מרמה ודיווח
בעיית אישי של
הסתרת עניין
שעניינו
ותיק
בכוונהמניות
בהנפקות של
בעבירותהגובר
שליטההצמצום
בעלבבד עם
התמחור .בד
בבורסה וכן
הנזילות
לסיכון
התיאבון
דגל,זו אף
ריבית
לסביבת הריבית
הקשור
גם ביקוש
2016חוב,
להנפקות
פיננסיים,
מנופים
גדל תיק
וביניהם
בסביבתתיקי
הנמוכה.במספר
משמעותיות הליכים
בהרשעות
הסתיימו
בשנת
של המשקיעים ,והמוצרים הפיננסיים משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
כלל .במשיכת ערעוריהם של הנאשמים על ההרשעה,
הסתיים
פיננסיים
פסגות .תיק
מוכרים
מנופיםבלתי
הנוכחי היו
ותיק העשור
אי.די.בי שעד
תיקתחומים
על
ולהיותניירות
בעבירות
בענישה
החמרה
דרושה
מחייבים כי
העליון קבע
המשפט
שהשווקיםשבית
ואחריםבעונש ,אף
לנאשמים הקלה
וניתנה
לקופסה
מחוץ
לחשוב
אותנו
בפנינו
מציבים
האתגר ים הללו
חדשניים .בעת הזו ,תפקידנו לא רק להגן על משקיעים ,לא רק לשחרר חסמים ולא רק לתקן כשלי
מר נוחי
העצום על
שנתיים מאסר
עונש של
ובהטלת
בהרשעה
המחוזי
המשפט
הסתיים
שוק.תיק
ערך.
הגלום
הפוטנציאל
ממצים את
אינם
ושוק ההון
הבורסה
בביתהזו
שבעת
אי.די.ביבעובדה
בהתחשב
להובילו
ולעיצובו ,על מנת
השוק
הסתייםלפיתוח
גם לדאוג
תיקעלינו
חובה
הכלכלי,
והמשק
לטובת הציב
בהם
אדרי ומר
המרכזיים ,מר
הנאשמים
בהרשעת
פסגות
שטרום.
איתי
מאסרורעל מר
דנקנר ושנת
למקום שבו יבואו לידי ביטוי האפשרויות הגלומות בו.
בן דוד .יצוין כי בתחילת שנת  2017הוגש ערעור על ידי המדינה על קולת העונש בתיק אי.די.בי.
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
הגירעוןב—12
להפחתת ברשות
אכיפה מנהלית
לצמיחהטיפלה
שנת 2016
במהלך
המנהלית —
האכיפה
•פעילות
מחלקתעסוקה,
כלכלית ,לת
התורם
משמעותי,
כלכלי
בתחוםמשאב
והבורסה הם
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
המחיה.חדשים ,וכן ניהלה הליכים בשישה תיקים שהוגשו בשנת  .2015הליכי האכיפה ננקטו הן כנגד
תיקים
הפרות
של חברות
נושאים ,כגון
בשלל
עוסקים
ובורסהיחידים.
והן כנגד
ציבוריות,ועל
פעילות כלכלית
דיווחלממן
הפרותמנת
ויזמים – על
משקיעים
נפגשים
התיקיםהיטב
המתפקדים
חברותהון
בשוק
המשקיעים
וכן את
לעודד
יכול
השוק
השאר,
במשק.
וההשקעה
החיסכון
מנת לגוון
בנושא של
תיק אחד
פנים,
במידע
שימוש
ביןשל
והפרות
עצמיות
עסקאות
ערוצי ביצוע
את על ידי
מניפולציה
של
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
כהונת
היצע ומניעת
משמעותיים
עיצומים
שהוטלו כללו
המשקיעים,האכיפה
רישיון .אמצעי
סוחר ללא
המשקזירת
ניהול
השקעות
כספיים בהעדר
במקום זאת,
הציבור.
החוסכים וכלל
ולטובת
הכלכלי
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית בארצות
על ידי
הזוכספיים
עיצומים
כ—14
במקום הוטלו
הכספי– הפשוט
העיצום
עשרה בתחום
המפוקח.
בכירה בגוף
הבריתמשרה
נושא
מדאיגה
התופעה
בישראל.
כעשור)
לעומת לפני
(כמעט פי
ובאירופה
ולעתים
בחו"ל,
פעילותן
להתמקדאת
מעדיפות לממן
שחברות
רקע
גם על
לאירועי
הנוגעים
מקרים
באכיפת
טכנולוגיהלהמשיך
בכוונת הרשות
העובדה ערך.
חוק ניירות
הפרת
במיוחדבגין
הרשות
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה
הפרות שהאינטרס הציבורי באכיפתם גבוה ולהמשיך לפעול נגד המעורבים המרכזיים בביצוע ההפרה
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2017להיות
עשויה
בהפרה
במאי
שפעלו ישירות לביצועה .זאת מתוך ההבנה כי בהפרות רשלנות קשת המעורבים 10
ההליך
המוקדמים של
תשע"ז
רחבה .הרשות גם מעודדת ותמשיך לעודד את כריתתם של הסדרי אכיפה בשלבים יד באייר
המנהלי כדרך להשגת אכיפה אפקטיבית ויעילה ,תוך שימורה של ההרתעה הן כלפי המפר והן כלפי מפרים
עתידיים מפני ביצוען של הפרות נוספות.
לכבוד
לכבוד
גפני
המשיכה משה
ח"כ
משה
• ח"כ
את מעורבותה בתחום האכיפה הפרטית,
הרשות
כחלוןהאכיפה הפרטית — בשנת 2016
בתחום
פעילות
יו"ר ועדת הכספים
שר האוצר
תביעות ראויות .כמו כן ,הרשות מעורבת בפשרות
בדרך של סיוע במימון תביעות במטרה לעודד
משרדבעיקר
וזאת
הכנסת
האוצר
על מנת להבטיח את האינטרסים של המשקיעים עם סיום ההליך ,והרשות התייצבה בהליכים משפטיים
חבר כנסת ויושב ראש נכבד,
אדוני שר האוצר,
רוחבית .ע ר ך
השפעה ו ת
בעלותי י ר
סוגיות נ
התעוררוו ת
נבחרים שבהםר ש

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך
כלכלת
יושב ראשכל הצעדים שפירטתי לעיל נועדו לממש את החזון להפוך את שוק ההון הישראלי לקטר הצמיחה של
CHAIRMAN
ישראל .לא מדובר בפתרון קסם לשוק ההון והבורסה .ואולם ,אני מאמין שיישומם של כל הרכיבים מניח את
רישיון.
להגיש ללא
זירת סוחר
ניהול
בנושא
תיק אחד
ניירות וכן
במידע פנים,
שימוש
בהתאם של
והפרות
וחשבון על
לכם דין
מתכבד
,1968שלאני
התשכ"ח-
ערך,
 14לחוק
לסעיף
נושא משרה
כהונת
ומניעת
משמעותיים
כספיים
עיצומים
כללו
שהוטלו
האכיפה
אמצעי
שמחייבת את הרשות
לאומית
משימה
.2016הוא
יעד זה
בישראל.
והבורסה
ההון
שוק
של
משמעותי
לקידום
התשתית
פעולותיה של רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") בשנת
בכירה בגוף המפוקח .בתחום העיצום הכספי הפשוט הוטלו כ 14-עיצומים כספיים על ידי
המשלימים
הצעדים
את
להתמקדולקדם
ידיים
האחרות —
המדינה
ורשויות
הממשלה
משרדי
הממשל —
ואת גורמי
מקרים
באכיפת
להמשיך
הרשות
בכוונת
ערך.
ניירות
חוק
הפרת
הרשות בגין
בהתמדה.
אף הוא
משתנה
לשלבשלנו
המפוקחים
עולם
במהירות.
משתנה
המציאות
האחרונות
בשנים
בעולםנגד
הגדולותלפעול
ולהמשיך
עם גבוה
באכיפתם
מגוונותנטרס
הפרות שהאי
אפשרויותלאירועי
הנוגעים
ועם ערוצי
הבורסות
הציבוריהתחרות
יותר וגוברת
המימון נעשות
הנדרשים.
כלפי כי
ההבנה
מתוך
לביצועה .זאת
ישירות
שפעלו
ההפרה
במקביל,בביצוע
המרכזיים
המעורבים
שוק ההון
שלילי
סנטימנט
בשנים אלו
התפתח
שונים,
ומטעמים
אחרים.
מימון
מכךותמשיך
מעודדת
הרשות גם
רחבה.
עשויה
בהפרה
המעורבים
רשלנות
בהפרות
מתעצמת בעיית
וכתוצאה
בבורסה,
להיותהון
מפני גיוס
יזמים
מעכב
קשת השלילי
הסנטימנט
והבורסה.
להשגת
המנהלישלכדרך
ההליך
המוקדמים
הסדרי אכיפה
לעודד
עולה הביקוש
מניות
בהנפקות
שלגובר
הצמצום ה
בשלביםעם
התמחור .בד בבד
כריתתםוכןשלבעיית
אתבבורסה
הנזילות
כלפי מפרים
המפר זווהן
הנמוכה .הן
הריביתההרתעה
שימורה של
הקשורתוך
ויעילה,
אפקטיבית
אכיפה
התיאבון לסיכון
אף גדל
כלפי ריבית
בסביבת
לסביבת
ביקוש
להנפקות חוב,
נוספות.
הפרות
המשקיעים,ביצוען של
עתידיים מפני
משנים את צורתם .כתוצאה מכל אלה ,אנחנו נדרשים לפקח
הפיננסיים
והמוצרים
של
מוכרים כלל.
היו–בלתי
האכיפההנוכחי
שעד העשור
תחומים
 על
המשיכה הרשות את מעורבותה בתחום
בשנת 2016
הפרטית
בתחום
פעילות
ת
תביעו
לעודד
במטרה
תביעות
במימון
סיוע
של
בדרך
בעיקר
וזאת
הפרטית,
האכיפה
האתגר ים הללו ואחרים שהשווקים מציבים בפנינו מחייבים אותנו לחשוב מחוץ לקופסה ולהיות
המשקיעים
האינטרסים של
לאאת
להבטיח
על מנת
להגן על
בפשרות
הרשות
חדשניים.כמו
ראויות.
לתקן כשלי
חסמים ולא רק
רק לשחרר
משקיעים,
מעורבת רק
תפקידנו לא
כן,הזו,
בעת
סוגיות
התעוררו
שבהם
נבחרים
משפטיים
בהליכים
התייצבה
והרשות
ההליך,
סיום
עם
שוק .בהתחשב בעובדה שבעת הזו הבורסה ושוק ההון אינם ממצים את הפוטנציאל העצום הגלום
רוחבית.
השפעה
בעלות
בהם לטובת הציבור והמשק הכלכלי ,חובה עלינו גם לדאוג לפיתוח השוק ולעיצובו ,על מנת להובילו
האפשרויות
נועדוביטוי
לעיל לידי
שפירטתייבואו
למקום שבו
בו.שוק ההון הישראלי לקטר הצמיחה
הגלומותאת
החזון להפוך
לממש את
כל הצעדים
של
שיישומם
מאמין
אני
ואולם,
והבורסה.
ההון
לשוק
קסם
בפתרון
מדובר
לא
ישראל.
של כ לכלת
לפעולות לעידוד שוק ההון נודעת חשיבות עצומה לציבור ולמשק הכלכלי משום ששוק ההון
הוא
זה
יעד
בישראל.
והבורסה
ההון
שוק
של
משמעותי
לקידום
התשתית
את
מניח
הרכיבים
כל
והבורסה הם משאב כלכלי משמעותי ,התורם לצמיחה כלכלית ,לתעסוקה ,להפחתת הגירעון
המדינה
ורשויות
הממשלה
משרדי
–
הממשל
גורמי
ואת
הרשות
את
שמחייבת
לאומית
משימה
התקציבי ,להגדלת אפשרויות ההשקעה והחיסכון של הציבור ,להגברת התחרות ולהורדת יוקר
לשלב ידיים ולקדם את הצעדים המשלימים הנדרשים.
האחרות –
המחיה.
בשוק הון ובורסה המתפקדים היטב נפגשים משקיעים ויזמים – על מנת לממן פעילות כלכלית ועל
לעודד את המשקיעים
יכול רב,
מנת לגוון את ערוצי החיסכון וההשקעה במשק .בין השאר ,השוקבכבוד
המוסדיים לתעל את כספי הציבור שברשותם למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת
המשק הכלכלי ולטובת המשקיעים ,החוסכים וכלל הציבור .במקום זאת ,בהעדר היצע השקעות
עסקית בארצות
פרופ'פעילות
מתאים ,מתועלים כיום כ 230-מיליארד ש"ח מכספי החוסכים למימון
שמואל האוזר
הברית ובאירופה (כמעט פי עשרה לעומת לפני כעשור) – במקום בישראל .התופעה הזו מדאיגה
במיוחד גם על רקע העובדה שחברות טכנולוגיה מעדיפות לממן את פעילותן בחו"ל ,ולעתים
מעתיקות לשם את רוב פעילותן .באורח זה המשק הכלכלי מפסיד בטווח הארוך לא רק תעסוקה

רשות ניירות ערך
שנת  2016במבט-על
ב— 4בינואר פורסם דוח יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים — ריכוז ממצאים בנושא יתרת סעיף הלקוחות
ואומדן ההפרשה לחובות מסופקים.
ב— 18בינואר פורסם ברשומות צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק) ,התשע"ו—  ,2016שהחליף את
התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך .
ב— 31בינואר פורסמה עמדת סגל המבהירה דרישות כלפי זירות סוחר בנושאי הון עצמי וביטוח.
ב— 2בפברואר נכנסו לתוקף תקנות השקעות משותפות בנאמנות (השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים),
התשע"ו ,2015−ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשע"ה—.2015
ב— 4בפברואר החליטה הרשות לדחות את בקשת הרישיון של חברת טרייד מרקר אנד מרקטס בע"מ (שם
מסחרי.)Trade Marker :
ב— 15בפברואר פורסם מתווה פעילות לנאמן לתעודות סל ,העונה לדרישות הייחודיות ולסיכונים הגלומים
בתחום תעודות הסל.
ב— 17בפברואר הוסדר הליך עדכון שנתי ,תוך שיפור הגילוי ,של התמציות הכלכליות של תעודות הסל.
ב— 17בפברואר הוסדר הליך עדכון שנתי של פרטים אודות מדדים המשמשים נכסי מעקב לתעודות סל.
ב— 22בפברואר יושם לראשונה מודל הקלות בהליכי הצעה לציבור של תעודות סל :קיצור תשקיפי מדף
והסדרת הליך מקוצר למתן היתר לפרסום הצעות מדף.
ב— 24בפברואר פורסם ברשומות צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"ו ,2016−המתקן את
הגדרת "משקיע כשיר" בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך .על מנת ליצור מבחן ודאי וקל לפרשנות ,המותאם
יותר לתחומי התאגידים וזירות המסחר ,תוקן פרט  12בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ,באופן שבוטלה
ההפניה לחוק הייעוץ ,ובמקומה נקבעו שלוש חלופות לעמידת המשקיע הכשיר במבחני איתנות פיננסית.
ב— 10במרס החליטה הרשות שלא לאשר מסחר באופציות בינאריות בזירות סוחר.
ב— 10במרס החליטה הרשות לדחות את בקשות הרישיון של זירות הסוחר חברת איטריידר בע"מ (שם מסחרי:
 )Etraderוחברת מנקס אונליין טריידינג בע"מ (שם מסחרי.)Imarkets :
ב— 21במרס השיק סגל מחלקת תאגידים מתכונת עיתית לפרסום שאלות ותשובות שוטפות של סגל הרשות
בנושאים שונים.
ב— 1באפריל נכנס לתוקף מתווה שגיבשה הרשות יחד עם מנהלי הקרנות ,על פיו מתחייבים מנהלי הקרנות
שלא להעלות את דמי הניהול בקרנות שבניהולם אלא במועד קבוע ,כך שמנהל קרן אשר מחליט על העלאת
דמי ניהול כאמור יוכל לעשות כן רק ביום ה —  1בינואר ,בכל שנה קלנדרית.
ב— 5באפריל פורסמה עמדה משפטית מספר  :17—104חובת דיווח ועדכון על עמידה בהגדרת חברת מעטפת.
ב— 6באפריל פורסמה עמדה משפטית  :32—105דוחות כספיים כמידע פנים ודיווח נתונים כספיים.
ב— 6באפריל פורסם תיקון לחוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)59התשע"ו— 2016שנכנס לתוקף בחלוף  30ימים
מיום פרסומו .מטרתו המרכזית של התיקון היא קידום שיתוף הפעולה בין רשות ניירות ערך ובין מקבילותיה
במדינות אחרות ,והתאמת החוק לשינויים שנערכו בשנים האחרונות ,הן בדין המקומי והן באופי שיתופי הפעולה
הבינלאומיים.
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ב— 10באפריל פורסמו ברשומות תקנות העוסקות בעידוד הנפקת הון לראשונה .התקנות עוסקות בשני נושאים
עיקריים :הקלות בהליך ההנפקה והקלות בחובות הדיווח .במקביל לתיקונים אלה נערכו תיקונים גם בחוק
החברות ותקנותיו ,שעניינם אף הוא עידוד הנפקות הון לראשונה.
ב— 10באפריל פורסמו ברשומות תקנות שעניינן ביטול עטיפת דוח עסקה עם בעל שליטה ,עטיפת דוח הצעה
פרטית חריגה ועטיפת מפרט הצעת רכש .עוד במסגרת התקנות ,עוגנה סמכות יושב ראש הרשות או עובד
שהוא הסמיכו לכך לתת פטור מגילוי פרטים מסוימים בדוח עסקה עם בעל שליטה או בעסקה פרטית חריגה.
התקנות נכנסו לתוקף במועד פרסומן.
ב— 10באפריל פורסמו ברשומות ונכנסו לתוקף במועד פרסומן תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו
כלולות במדד ת"א טק עילית) ,התשע"ו— .2016התקנות קובעות הקלות לחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה
העילית שנכללות במדד תל אביב טק עילית או קיבלו אישור עקרוני מהבורסה לפיו ייכללו במדד זה לאחר
רישומן למסחר .התקנות קובעות הקלות נוספות המיועדות לחברות קטנות והקלות אחרות המיועדות לחברות
טכנולוגיה עילית שאינן עונות על ההגדרה של חברות קטנות.
ב— 10באפריל פורסמו ברשומות כללי ניירות ערך (מקרים שבהם דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות
ניירות ערך) ,התשע"ו— .2016כללים אלה קובעים את הנסיבות שבהן יידרש היתר של הרשות לפרסום דוח
הצעת המדף ,וכן תנאים למתן ההיתר כאמור .מדובר בהצעות מורכבות בכל הנוגע לאופן ההצעה ונאותות
הגילוי שניתן לציבור המשקיעים עובר לקבלת החלטת השקעה.
ב— 12באפריל פורסמו ברשומות תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו)
(תיקון) ,התשע"ו ;2016−תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן) ,התשע"ו— ;2016תקנות
השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשע"ו— .2016תקנות אלה יוצרות מודל חדש של תשקיפי
קרנות נאמנות ,אשר יפחית מהעומס על מנהלי הקרנות ,יקל על הליך אישור התשקיפים וייעל אותו.
ב— 19באפריל הודיעה רשות ניירות ערך כי תחשוף לראשונה את הנוסחים המלאים של בחינות הרישוי לפי חוק
הייעוץ.
ב— 4במאי פורסמה הצעת חקיקה בנושא מדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים.
ב— 5במאי פורסמו ברשומות תקנות הנוגעות להסדרת הצעת קרנות חוץ בישראל — תקנות השקעות
משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ) ,התשע"ו— ;2016תקנות השקעות משותפות בנאמנות
(עמלת הפצה) (תיקון) ,התשע"ו— ;2016תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרן לצורך פרסום) (תיקון)
התשע"ו— ;2016תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון) התשע"ו— ;2016ותקנות
ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון) התשע"ו— .2016במסגרת תקנות אלה נקבע המתווה להצעת קרנות זרות
בארץ ,בהמשך לתיקון מספר  23לחוק השקעות משותפות.
ב— 17במאי פורסמו ברשומות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'  ,)5התשע"ו—.2016
לתיקון האמור שתי תכליות :גילוי אופן הצבעת בעלי עניין ומשקיעים מוסדיים והצגת טעות בדוחות כספיים
במסגרת דיווח מיידי.
ב— 19במאי החליטה הרשות לדחות את בקשות הרישיון של זירת הסוחר חברת שוקי הון  24בע"מ (שם מסחרי:
 )Prime Brokerוחברת יו אס ג'י קפיטל ישראל בע"מ (שם מסחרי.)USG Capital :
ב— 22במאי פורסמה עמדת סגל  :38—103מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים – "."Testing the water
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ב— 31במאי הונגש אתר ההפצה (המגנ"א) לבעלי מוגבלויות.
ב— 2ביוני פורסמו ברשומות תקנות בעניין הצעת ניירות ערך באמצעות המסחר בבורסה – תקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'  ,)6התשע"ו— ;2016תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)
(הוראת שעה) ,התשע"ו— ;2016ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (הוראת שעה) ,התשע"ו—.2016
על מנת לתרום לשכלול שוק ההון המקומי ולהגביר את היקף המסחר בבורסה ,נקבע בתקנות אלו מנגנון נוסף
להצעת ניירות ערך לציבור ,והוא מתן פקודות מכירה במסגרת המסחר בבורסה .מנגנון זה מהווה ערוץ נוסף,
נוח וגמיש יותר לגיוס כספים באמצעות הבורסה ,והוא מקצר עוד יותר את משך הזמן הנדרש לביצוע הנפקה,
מפשט את תהליכי ההנפקה הקיימים ומוזיל את עלויות ההנפקה של התאגידים.
ב— 14ביוני החליטה הרשות לדחות את בקשות הרישיון של זירת הסוחר חברת גל מדיה טרייד בע"מ (שם
מסחרי )ITRADER :וחברת סמארט קפיטל מרקטס בע"מ (שם מסחרי.)SMART CAPITAL MARKETS :
ב— 28ביוני פורסם דוח יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ,ובו רוכזו ממצאים בנושא גילוי בדבר תגמולים
לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בהתאם לתקנה .21
ב— 30ביוני הושלם השלב הראשון של מתווה הפעילות לנאמן לתעודות סל ,שעיקרו תיקון שטרי הנאמנות
והסדרת שכר הנאמן.
ב— 4ביולי פורסמה עמדה משפטית  :39—103שאלות ותשובות בנוגע להצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור.
ב— 5ביולי פורסם מודל שערוך אחיד לנכסים ולהתחייבויות של תעודות סל.
ב— 13ביולי פורסמו שאלות ותשובות בעניין הצעה תוך כדי המסחר בבורסה – מנגנון At the Market Offering
.(ATM)i
ב— 18ביולי פורסם דוח ביקורת בנושא שמאות מקרקעין במרכז הארץ.
ב— 19ביולי פורסמו ברשומות תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשע"ו— .2016התיקון ,בצירוף
כללים שקבעה הרשות ,מאפשר לגופים בעלי החזקות מרובות (בעיקר הגופים המוסדיים) למנות נציג שיוכל
להצביע עבורם ,לאחר שיזדהה באמצעים אלקטרוניים.
ב— 25ביולי אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר ( )60שינוי מבנה
הבורסה) ,התשע"ו— .2016מטרת ההצעה היא ליצור אפשרות לשינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך הפיכתה
לחברה למטרות רווח.
ב— 25ביולי אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( )61רישום צולב),
התשע"ו— .2016הצעת החוק מאמצת מנגנון של רישום צולב ( ,)Cross—Listingהמתיר רישום למסחר בבורסה
המקומית של מניות של חברות זרות הנסחרות בבורסות זרות ,מבלי שתידרש לכך יידוען ,הסכמתן או מעורבותן
של חברות אלה .מטרתו של המנגנון היא הגברת הנזילות בבורסה ושכלול שוק ההון המקומי ,תוך שמירת ענייניו
של ציבור המשקיעים בישראל.
ב— 31ביולי החליטה הרשות לדחות את בקשת הרישיון של זירת הסוחר די.ג'י.אי מדיה בע"מ.
ב— 2באוגוסט הונגש האתר התדמיתי של הרשות לבעלי מוגבלויות.
ב— 3באוגוסט אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר ( )62סופיות
הסליקה במסלקות) ,התשע"ו— .2016הצעת החוק מעגנת את ההוראות הנדרשות למיזעור הסיכונים שמסלקות
הבורסה חשופות אליהם ,ומקנה ודאות משפטית לסופיות הסליקה במסלקות הן באופן שוטף והן כשחבר
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מסלקה נקלע להליכי חדלות פירעון.
ב— 15באוגוסט פורסמה החלטה  :13—199דוח לפי תקנה ()3(5ב) לתקנות הטק—עילית.
ב— 16באוגוסט פורסמו ממצאים מתוך סקירות סגל הרשות בנושא הערכות שווי של חברות הזנק (.)Startup
ב— 17באוגוסט קיבלה הרשות הסמכה לתקן בינלאומי לאבטחת מידע  — ISO27001תקן המגדיר עקרונות
שיטתיים ותכליתיים להקמה ,לניהול ולתחזוקה של מערכת אבטחת מידע לצורך התמודדות עם איומי הסייבר.
זאת בהמשך להחלטת ממשלת ישראל מיום  ,15.2.2015לפיה כל משרדי הממשלה יעברו הסמכה לתקן זה
תוך שנתיים.
ב— 23באוגוסט פורסמה הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים.
ב— 2בספטמבר בחרה מועצת המנהלים של  IOSCOנציגה מטעם המחלקה הבינלאומית לכהן כסגן יו"ר ועדת
 ,C6העוסקת בחברות דירוג אשראי.
ב— 5בספטמבר התקיימה תערוכת כרזות ,של בוגרי לימודי קופירייטינג ,להגברת המודעות בקרב הציבור הרחב
להתנהלות כלכלית וצרכנית נבונה ואזהרה מהשקעות שאינן מפוקחות .התערוכה פרי שיתוף פעולה בין הרשות
ל"הבצפר" — בית הספר של חברות הפרסום והדיגיטל.
ב— 14בספטמבר פורסמה עמדת סגל הנוגעת לפעילותן של זירות הסוחר בעניין הצעת שירותי מסחר באמצעות
אלגוריתם בזירת סוחר.
ב— 29בספטמבר החליטה הרשות בעניין זירות הסוחר הבאות :פלוס  500ישראל בע"מ (שם מסחרי,)Plus500 :
אייטרייד (שם מסחרי ,)ATRADE :אף.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ (שם מסחרי ,)FXCM :אר.אפ.אקס גלובל
טריידינג בע"מ (שם מסחרי )REAL FOREX :ופירסט אינדקס בע"מ (שם מסחרי— )FIRST INDEX :
 .1לאשר את תקנון המסחר של החברות כמשמעותו בסעיף 44יח לחוק ובהתאם לסעיף 44יג לחוק;  .2לתת
לבעלי השליטה היתרי שליטה בהתאם לסעיף 44כד(א) לחוק;  .3לתת לחברות רישיון לניהול זירת סוחר
כהגדרתה בסעיף 44יב לחוק;  .4לקבוע ברישיון ,בהתאם לסעיף 44יג(ד) ,את סוגי המכשירים הפיננסיים וסוגי
הפעילות שהחברות רשאיות לבצע.
ב— 5באוקטובר פורסמה הודעה לחברות מו"פ המבקשות להפוך לציבוריות.
ב— 5באוקטובר פורסמה החלטה  :21—101שאלות ותשובות בנושא מדיניות תגמול.
ב— 6באוקטובר הופץ תזכיר חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס') (קרנות סל) ,התשע"ז—.2016
בתזכיר מוצע להפוך את תעודות הסל ,הפועלות כיום תחת חוק ניירות ערך ,התשכ"ח— ,1968ל"קרנות סל",
הפועלות תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות.
ב— 1בנובמבר עודכנה עמדת סגל  29—103בנושא ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או
שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות.
ב— 2בנובמבר החליטה הרשות בעניין זירת הסוחר חברת טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ (שם מסחרי:
קולמקס) )1 :לאשר את תקנון המסחר של החברה כמשמעותו בסעיף 44יח לחוק ובהתאם לסעיף 44יג לחוק;
 )2לתת לבעלי השליטה היתרי שליטה בהתאם לסעיף 44כד(א) לחוק;  .3לתת לחברה רישיון לניהול זירת סוחר
כהגדרתה בסעיף 44יב לחוק;  .4לקבוע ברישיון ,בהתאם לסעיף 44יג(ד) ,את סוגי המכשירים הפיננסיים וסוגי
הפעילות שהחברה רשאית לבצע.
ב— 5בנובמבר פורסם דוח יחידת הביקורת ובו ריכוז ממצאים בנושא מלאי.
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ב— 13בנובמבר אישרה מליאת הרשות הוראה למנהלי קרנות ונאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת
גילוי בדבר חשיפה לגורמי סיכון אשראי.
ב— 16בנובמבר גובשו כללי מבנה וצורה אחידים לדוח הרכב הנכסים וההתחייבויות של תעודות הסל .מנפיקות
תעודות הסל צפויות לפרסם את הדוח החל ברבעון השלישי של שנת .2017
ב— 20בנובמבר החליטה הרשות לדחות את בקשת הרישיון של זירת הסוחר — חברת מסחר שוקי הון בע"מ
(מט"ח .)24
ב— 22בנובמבר פורסמו ברשומות תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית) ,התשע"ז—.2016
תקנות אלה מאפשרות להציע לציבור יחידות של קרן טכנולוגיה עילית אשר עתידה להתמחות בהשקעה
בחברות טכנולוגיה עילית ישראליות המצויות בשלבים מוקדמים של מחקר ופיתוח.
ב— 24בנובמבר נערכה לראשונה בחינת הרישוי בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית גם בשפה האנגלית.
האפשרות להיבחן באנגלית מסירה חסמים בפני עולים חדשים להשלים את הנדרש על—פי חוק הייעוץ לקבלת
רישיון.
ב— 1בדצמבר פורסמה עמדת סגל חשבונאית  :4—11גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי ,15
הכנסות מחוזים עם לקוחות.
ב— 1בדצמבר פורסמו שאלות ותשובות לעמדה  ,4—99שעניינה בחינת מהותיות של טעות בדוחות ,ולעמדה
 ,24—105שעניינה אופן הפרסום של דוחות כספיים מתוקנים.
ב— 15בדצמבר פורסמה החלטת אכיפה בביקורת  AU—16—1בנושא הביסוס הנדרש לצורך הנחת העסק החי
בתקופות ביניים ,כאשר יש כוונה להסיר הערת עסק חי וכשקיימות אי—ודאויות משמעותיות בקשר למצבה
הפיננסי של החברה.
ב— 22בדצמבר הושלם ממשק עם הזירות במערכת הפיקוח על זירות סוחר.
ב— 27בדצמבר הוסבה סליקת ההנפקה של ניירות ערך תאגידיים לערוץ אלקטרוני .לפיכך נקבע שביום
 1.1.2017תבוטל המסלקה הידנית.
ב— 28בדצמבר התפרסמה ברשומות הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' ( )24קרנות סל),
התשע"ז— .2016עיקרה של הצעת חוק זו הוא כי תחום ההשקעה בתעודות סל ,המוסדר ומפוקח על פי חוק
ניירות ערך ,וכיום חל כמעט לגמרי רק במישור הגילוי ,יוסדר ויפוקח במסגרת חוק השקעות משותפות .הצעת
החוק מניחה את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי המונפק היום כתעודת סל לקרן נאמנות ,בתנאים
המפורטים בהצעת החוק.
ב— 31בדצמבר הושלם השלב השני של מתווה פעילות לנאמן לתעודות סל ,שעיקרו הקמת המערכות
הממוכנות אצל הנאמנים.
ב— 31בדצמבר שולבה תמיכה בתעודת זהות חכמה ובטלפונים חכמים במערכת ההצבעות.

אירועים במחצית הראשונה של שנת 2017
ב— 1בינואר החלה עבודה הבוחנת את התחרות בשוק הברוקרז' בישראל בשיתוף פעולה עם רשות ההגבלים
העסקיים .שוק הברוקראז' בישראל מורכב מבנקים ,בתי השקעות וברוקרים זרים .מטרת העבודה לבחון האם
ישנם כשלים המפריעים לקיומה של תחרות בשוק זה וכיצד ניתן להתוות את הדרך לטיפול בהם.
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ב— 4בינואר פורסם קול קורא בנושא רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות.
ב— 9בינואר אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' ( )27קרנות סל)
התשע"ז— .2016ההצעה הועברה לטיפול ועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
ב— 15בינואר פורסמה עמדת סגל מס'  ,14—199הפקדת ניירות ערך חסומים בידי נאמן .לפי העמדה שהוצגה,
ראוי כי תאגיד מדווח המציע ניירות ערך במסגרת הצעה פרטית יפקיד את ניירות הערך בידי נאמן למשך
תקופת החסימה.
ב— 23בינואר אושר בוועדת הכספים תיקון לתוספת החמישית ולתוספת השביעית לחוק ניירות ערך בעניין
זירות סוחר לחשבונו העצמי .משהושלם הליך התקנת תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי),
התשע"ה— ,2014במסגרתן הוטלו חובות נוספות על זירות הסוחר לחשבונו העצמי ,נקבעו בתוספות הנזכרות
הפרות שיהוו עילה להטלת עיצומים כספיים בידי הרשות וכן הפרות שיהוו עילה לקיום הליך אכיפה מנהלית.
ב— 30בינואר עודכנה הגרסה הישראלית לשפת הדיווח  ,XBRLהחל מהדוח לשנת .2016
ב— 1בפברואר הוחלט על הקמת צוות ממשל נתונים ( )DATA GOVERNANCEבין מחלקתי לניהול ,שיפור
ושמירה על נכסי המידע הכלכלי ברשות .הצוות יוקם במטרה לאפיין את צורכי הרשות ,למפות את המידע
המצוי ברשותה ,את המערכות הנדרשות ואת אופן שילובן ,למקסם את אפשרויות שיתוף המידע בין המחלקות
השונות ,לקבוע סטנדרטים לעבודה ולהתמודד באופן שוטף עם צרכים נוספים ותחזוקת המערכות.
ב— 5בפברואר עודכנה עמדת סגל מס'  ,27—105גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי ,ונוספו ועודכנו בה שאלות
ותשובות .בין השאר ,נקבע מהו תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ונותחו מקרים שבהם הוא
מתקיים.
ב— 7בפברואר פורסמה עמדת סגל משפטית מס'  ,01—111מחיקה מן המסחר ביוזמת תאגיד חוץ .לפי העמדה,
תנאי מקדמי ליישום סעיף 35כח לחוק ,שעניינו מחיקת ניירות ערך של תאגיד חוץ ממסחר בבורסה ,הוא שלאחר
המחיקה תעמוד למחזיקים האפשרות לסחור בניירות הערך בבורסה הזרה.
ב— 8בפברואר אושרו בוועדת הכספים תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ז—,2017
ותקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף — מבנה וצורה) (תיקון) ,התשע"ז— .2017עניינן של תקנות
אלו הוא ביטול החובה של חברות קטנות להגיש את הדוח הרבעוני.
ב— 20בפברואר אושרו בוועדת הכספים תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון) התשע"ז—,2017
בנושא ביטול דוח אירועים בדוח הצעת מדף ומתן אפשרות להגיש דוח מדף בחודש מרס.
ב— 23בפברואר פורסם תזכיר לתיקון חוק ניירות ערך בנוגע לפעילות זירות סוחר הפונות רק לציבור מחוץ
לישראל.
ב— 2במרס ניתן פסק דין של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב הדוחה את עתירת חברת
פיירטרייד (המפעילה זירה אינטרנטית למסחר באופציות בינאריות) כנגד הרשות.
ב— 16במרס פורסמה להערות ציבור באתר הרשות הצעה לתיקון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול
רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התשע"ו—.2015
ב— 19במרס עודכנה עמדת סגל מס'  ,15—104אירוע אשראי בר דיווח .במסגרת העדכון נוספו ועודכנו שאלות
ותשובות .בין השאר ,בעניין הצורך בגילוי אודות פעילות מימונית של חברות מוחזקות שאינן חברות בנות;
המועדים שבהם נדרש גילוי של תחשיב בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות; והצורך בגילוי של שיעור הריבית
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המדויק שנושאת הלוואה מהותית.
ב— 30במרס פורסמו ברשומות חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )61בעניין סופיות הסליקה וחוק ניירות ערך (תיקון
מס  )62בעניין הרישום הצולב.
ב— 6באפריל פורסם ברשומות חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )63בעניין שינוי מבנה הבורסה.
ב— 6באפריל פורסם ברשומות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) (תיקון) התשע"ז—.2017
ב— 6באפריל פורסם ברשומות תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) (תיקון),
התשע"ז— ,2017בעניין חתימה על דוח אירועים.

אכיפה — *2016
ב— 6בינואר גזר בית משפט השלום את עונשם של דני ברכה ואלון וגנר ,אשר הורשעו בעבירות של שימוש
במידע פנים שמקורו באיש פנים .וגנר הורשע גם בעבירות לפי חוק הסדרת הייעוץ בייעוץ השקעות .עונשו
של וגנר נקבע לשבעה חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס בסך  120,000ש"ח .על ברכה נגזרו ארבעה חודשי
מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  15,000ש"ח .בהמשך לגזר דין זה ,וגנר ערער על
הכרעת הדין וגזר הדין ,וברכה ערער על הכרעת הדין.
ב— 10בינואר אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין איתן גל ,מאיר רוקח
וניר שי ,אשר הודו בהפרות של אי דיווח במועד והכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים .במסגרת ההסדר
הוטלו על המשיבים עיצומים כספיים בסך  250,000ש"ח 150,000 ,ש"ח ו— 100,000ש"ח בהתאמה ועיצומים על
תנאי בסכומים אלה .כן הוטלו על המנכ"ל גל ומנהל הכספים רוקח איסור לכהן כנושאי משרה בפועל בגופים
מפוקחים לתקופות של שנה וחצי שנה ,בהתאמה.
ב— 11בינואר אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין רו"ח בנימין מוכתר.
למוכתר יוחסו הפרות של הכללת פרט מטעה בחוות דעת רואה החשבון המבקר שצורפה לדוחות הכספיים.
מוכתר הודה בעובדות ההסדר ,אך לא הודה כי אלו מתגבשות לכדי הפרות .במסגרת ההסדר הוטל עליו עיצום
כספי על סך  100,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.
ב— 12בינואר דחה בית המשפט העליון את ערעוריהם של טל יגרמן ,אריה גבעוני ,דוד הבי ורפי פלד ,ואישר את
הרשעתם בבית המשפט המחוזי .בצד זה קיבל בית המשפט העליון באופן חלקי את ערעור המדינה על קולת
עונשו של יגרמן ,והחמירו מארבע שנות מאסר לשש שנות מאסר .כמו כן ,הקנס על פלד הוכפל ,והועמד על
 200,000ש"ח .שאר העונשים נותרו בעינם.
ב— 13בינואר אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין יוסף וולוסקי ,אשר הודה
בביצוע הפרות של שימוש במידע פנים שהתקבל מאיש פנים .במסגרת ההסדר הוטל עליו עיצום כספי על סך
 150,000ש"ח.
ב— 14בינואר גזר בית המשפט המחוזי את עונשם של יעקב בולוס ועזמי נשאשיבי .בולוס הורשע בעבירות של
גנבה ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ושימוש במסמך מזויף .כמו כן ,בולוס ונשאשיבי הורשעו בעבירות של דיווח
מטעה .בית המשפט גזר את עונשו של בולוס ל— 21חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך מיליון ש"ח.

* למספרי ההליכים ופירוט נוסף ראו בהמשך הדוח פרק  6.9אכיפה מנהלית ופרק  6.10אכיפה פלילית.
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על נשאשיבי נגזרו שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך מיליון ש"ח.
בהמשך לגזר הדין ,בולוס ונשאשיבי ערערו על הכרעת הדין וגזר הדין.
ב— 7בפברואר גזר בית משפט השלום את עונשו של מיכאל ברזל לאחר שהורשע בעבירות דיווח ,על פי הודאתו
במסגרת הסדר טיעון .בית המשפט גזר על ברזל ארבעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי,
קנס כספי בסך  140,000ש"ח והגבלת כהונה כנושא משרה במשך שלוש שנים.
ב— 14בפברואר אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין אבינועם ברק ,שבו
יוחסו לברק הפרות של שימוש במידע פנים שהתקבל מאיש פנים .ברק הודה בעובדות בהסדר ,אך לא הודה כי
אלו מתגבשות לכדי ההפרות המיוחסות .במסגרת ההסדר הוטל עליו עיצום כספי על סך  120,000ש"ח ועיצום
על תנאי באותו סכום.
ב— 28בפברואר גזר בית משפט השלום את עונשו של רונן קריסטל ,לאחר שהורשע בעבירות האלה :גנבה בידי
מנהל ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות
דיווח .כל זאת על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון .בית המשפט גזר על קריסטל  28חודשי מאסר ,מאסר על
תנאי וקנס כספי בסך  200,000ש"ח.
ב— 7במרס הרשיע בית משפט השלום את חברת סימודן ואת בעליה רועי מאיר בעבירות של תרמית בניירות
ערך ופעילות אסורה של בעל רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות .בית המשפט זיכה את ענת פלד,
שעבדה כשכירה בקבוצת חברות סימודן בכפיפות למאיר.
ב— 20במרס דחתה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין פלוני ,איש פנים בחברה
ציבורית ,אשר יוחסה לו הפרה של מסירת מידע פנים ברשלנות .פלוני לא הודה במסגרת ההסדר בעובדת
מסירת המידע ,אך הסכים ליטול על עצמו עיצום כספי של  85,000ש"ח ועיצום על תנאי באותו סכום .לאור
החלטת הוועדה לדחות את ההסדר בשל דלות הראיות ,החליטה רשות ניירות ערך להפעיל את סמכותה ולגנוז
את התיק כנגד פלוני.
ב— 22במרס קיבל חלקית בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) עתירה מנהלית שהוגשה הן נגד קביעת
ועדת האכיפה המנהלית כי מוטי מנשה ואפסווינג קפיטל בע"מ ביצעו הפרות של מכירת מניות חסומות
במהלך המסחר בבורסה ,והן כנגד אמצעי האכיפה שהטילה .בית המשפט דחה את טענות העותרים בקשר
לאחת ההפרות ,וקיבל את טענות מנשה בקשר לארבע הפרות נוספות .העיצום המקורי שהוטל על מנשה בסך
 100,000ש"ח ועיצום על תנאי באותו סכום הופחתו לסכום של  50,000ש"ח .אמצעי האכיפה כנגד אפסווינג
נותרו על כנם.
ב— 29במרס הרשיע בית המשפט המחוזי את פרדי רובינסון ,מי ששימש מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברות
הציבוריות שחר המילניום וחברת האם שלה מילומור ,ואת אורן דואדי ,סמנכ"ל הכספים של מילומור ,בעבירות
של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד .רובינסון ,דואדי ומילומור הורשעו
בצד זה גם בעבירות דיווח.
ב— 10באפריל מחק בית משפט השלום בתל אביב ,במסגרת פשרה בין הצדדים ,ערעור על החלטת ועדת
העיצומים ,מכוח חוק איסור הלבנת הון ,להטיל עיצום כספי על חברת אי ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ .רשות
ניירות ערך העמידה ,לפנים משורת הדין ,את סכום העיצום הכספי על סך של  60,000ש"ח במקום  90,000ש"ח.
ב— 13באפריל גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של שלומי שני ,לאחר שהורשע על פי הודאתו במסגרת
24
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הסדר טיעון ,בביצוע עבירות נשוא כתב אישום מתוקן .שני הורשע בעבירה של שימוש במידע פנים אשר הגיע
מאיש פנים ובעבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד .בית המשפט גזר על שני שישה
חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  200,000ש"ח.
ב— 15באפריל הוחלט על סגירת תיק מותנית לחברת סימנס העולמית .במסגרת ההסדר שנעשה עמה הודתה
סימנס העולמית בהעברת  9.5מיליון אירו לחשבונות בנק ברחבי העולם ,וכן במתן שוחד לבכירי חברת החשמל
בסך של כ— 2.5מיליון אירו בקשר למכרזים שונים שבהם השתתפה .סימנס העולמית התחייבה לשלם סך של
 160מיליון ש"ח לקופת המדינה ולמנות מפקח חיצוני על עסקיה בישראל ,שיבקר את הטמעת תרבות הציות
בכל הנוגע לעבירות שוחד בתאגיד.
ב— 18באפריל פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב בערעור הצדדים על גזר הדין של בית משפט השלום
במשפטו של אליהו אוזן .אוזן הורשע בעבירות של גנבה בידי מנהל ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,
מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ודיווח מטעה ,ונגזרו עליו  23חודשי מאסר בפועל,
מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  550,000ש"ח .המדינה ערערה על קולת העונש ,ואוזן על חומרתו .בית המשפט
המחוזי הותיר את עונש המאסר על כנו ,והעלה את גובה הקנס ל— 750,000ש"ח.
ב— 19באפריל הטילה רשות ניירות ערך עיצומים כספיים מכוח חוקים שונים .מכוח חוק ניירות ערך32,400 :
ש"ח על החברה הציבורית ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ בגין איחור בהגשת דוחות כספיים .מכוח חוק
הייעוץ 97,070 :ש"ח על אקסלנס נשואה ניהול תיקים בע"מ בגין אי סימון ניירות ערך המוגדרים כחריגים בדוח
ללקוח ואי פירוט שווי נכסים חריגים;  665,015ש"ח על אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בע"מ בגין קבלת החזרי
עמלות שלא בהתאם להסכם;  45,056ש"ח על אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ בגין אי עמידה בחובת
הביטוח ואי דיווח לרשות על אי עמידה בתנאי הרישיון .מכוח חוק הקרנות 135,518 :ש"ח על אקסלנס קרנות
נאמנות בע"מ בגין רכישה והחזקה של איגרת חוב זרה שלא עמדה בתנאי תקנות הנכסים.
ב— 5במאי גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של גל ארליכמן לאחר שהורשע על סמך הודאתו ,במסגרת
הסדר טיעון חלקי ,בביצוע עבירות המיוחסות לו בכתב אישום מתוקן .העבירות שבהן הורשע הן הלבנת הון,
רישום כוזב במסמכי תאגיד ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד .בית המשפט גזר על ארליכמן שלושה חודשי מאסר
לריצוי בעבודות שירות וקנס כספי בסך  150,000ש"ח.
ב— 9במאי אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין חברת הוט תקשורת בע"מ,
חברת קול החזקות בע"מ ,ג'ואי דקסטר ,ג'רמי בונין והרצל עוזר .בהסדר האכיפה יוחסו למשיבים הפרות של
הכללת פרט מטעה ברשלנות בשני דיווחים מיידיים של הוט .למשיב עוזר ,מנכ"ל הוט דאז ,יוחסה אחריות
פיקוחית להפרות .המשיבים הודו בעובדות ההסדר ,אך לא הודו שיש בהן כדי לגבש את ההפרות שיוחסו
להם .בהסדר הוטלו על המשיבים עיצומים כספיים כדלקמן :הוט וקול —  1,750,000ש"ח ו— 2,250,000ש"ח
בהתאמה; הדירקטורים דקסטר ובונין —  275,000ש"ח ו— 225,000ש"ח בהתאמה; עוזר —  100,000ש"ח .כמו כן,
הוט התחייבה לעצב את נוהל הדיווחים המיידיים מחדש .דקסטר ובונין התפטרו מיוזמתם מתפקידיהם בהוט,
והתחייבו לא לכהן כנושאי משרה במשך שנה ובמשך חצי שנה ,בהתאמה.
ב— 15במאי הוגש כתב אישום נגד חנה רדו ,במסגרת פרשת קומפיוג'ן ,בגין עבירה של שימוש במידע פנים
שמקורו באיש פנים .לפי כתב האישום ,צ'צקס ,אחיה של רדו ,החזיק במידע פנים אודות משא ומתן מתקדם בין
חברת קומפיוג'ן לחברת באייר הגרמנית ,שאליו נחשף באמצעות אשתו דקלה ,סמנכ"לית כספים בקומפיוג'ן.
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צ'צקס מסר לחנה שהוא מחזיק במידע פנים ,והמליץ לה לקנות את מניות קומפיוג'ן .רדו רכשה מניות של
חברת קומפיוג'ן לפני פרסום הדיווח המיידי ,בעודה מחזיקה במידע הפנים .לאחר עליית שער המנייה בעקבות
הדיווח מכרה רדו את מלוא הכמות שרכשה.
ב— 15במאי הוגש כתב אישום נגד אריה שמעון צ'צקס אקסלברד ,במסגרת פרשת קומפיוג'ן (לעיל) ,בגין
עבירה של שימוש במידע פנים בידי איש פנים.
ב— 16במאי הוגש כתב אישום נגד שרון הולצמן בגין עבירות של תרמית בקשר לניירות ערך וזיוף המשפיע על
עסקאות .לפי כתב האישום ,הולצמן פעל להפצת מידע חיובי כוזב ברשת האינטרנט כדי להניע אחרים לרכוש
ניירות ערך של חברה שאת ניירות הערך שלה רכש קודם לכן.
ב— 18במאי נחתם הסדר עם רן ולדמן לסגירת תיק מותנית .במסגרת ההסדר הגיעו הצדדים להסכמה שוולדמן
ביצע מאות עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונות ניירות ערך וחשבונות קופות גמל בניהולו האישי השייכים
לו ,למעורב נוסף ולבני משפחותיהם .מעשים אלו של ולדמן מקימים את יסודות העבירה של השפעה בדרכי
תרמית על ניירות ערך ועבירת קבלת דבר במרמה .כן הוסכם במסגרת ההסדר שהפרקליטות לא תגיש כתב
אישום בעניינו של ולדמן בגין עבירות אלו .ולדמן התחייב לשלם סכום של  200,000ש"ח ושלא יכהן כנושא
משרה בכיר בגוף מפוקח למשך שנה.
ב— 19במאי גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של עידו ניסנצויג ,לשעבר מבצע הוראות בחדר המסחר
באקסלנס .ניסנצויג הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון ,שהוביל לכתב אישום מתוקן ,בביצוע עבירות
נשוא כתב האישום המתוקן :רישום כוזב במסמכי תאגיד ,מאות אירועים של גנבה בידי מורשה ,מאות אירועי
השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות הלבנת הון .בית המשפט
גזר על ניסנצויג מאסר בפועל לתקופה של  27חודשים וקנס כספי בסך  50,000ש"ח .ניסנצויג ערער על חומרת
העונש.
ב— 23במאי דחה בית המשפט המחוזי – המחלקה הכלכלית – עתירה מנהלית שהוגשה נגד קביעת הוועדה
המנהלית בדבר אחריותם של ברק רוזן וגיא קנדה לביצוע הפרה מנהלית שעניינה הכללת פרטים מטעים בדיווח
מיידי .מבחינת אמצעי האכיפה שהוטלו ,בית המשפט קבע כי התערבותו באמצעי האכיפה מצומצמת מטבעה,
והותירם על כנם .עם זאת ,הורה על הפחתה סמלית בסכום העיצום הכספי שהוטל על קנדה —  120,000ש"ח
במקום  150,000ש"ח.
ב— 26במאי הוגש כתב אישום נגד חברת סימנס ישראל בע"מ ,חברת בת וזרוע מקומית של חברת סימנס
העולמית .כתב האישום תיאר פרשת שוחד חמורה ,במסגרתה שיחדה חברת סימנס העולמית ,דרך חברת הבת
סימנס ישראל (ראו לעיל 15 ,באפריל) ,שורה ארוכה של עובדים בכירים בחברת החשמל ,באמצעות תשלומים
שהסתכמו במיליוני דולרים .תשלומים אלו נעשו בקשר למכרזים של חברת החשמל בשווי של מיליארדי שקלים.
לצד סימנס ,כתב האישום כלל גם עובדים בכירים בחברת החשמל.
ב— 29במאי גזר בית משפט השלום את עונשם של רועי מאיר וחברת סימודן ,לאחר שהורשעו בעבירת תרמית
בניירות ערך ופעילות אסורה של בעל רישיון (ראו לעיל 7 ,במרס) .בית המשפט גזר על מאיר שישה חודשי
מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  60,000ש"ח .על חברת סימודן נגזר קנס "סמלי"
בסך  250ש"ח.
ב— 7ביוני גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של ניר שרעבי לאחר שהורשע על סמך הודאתו ,במסגרת הסדר
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טיעון ,בביצוע העבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן :הלבנת הון ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ,מרמה
והפרת אמונים בתאגיד .בית המשפט גזר על שרעבי שלושה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות וקנס כספי
בסך  100,000ש"ח.
ב— 7ביוני הוגש כתב אישום נגד ירון ייני ,ששימש כמנכ"ל ובעל שליטה של חברת קדרון .העבירות שבהן הואשם:
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד וכן
עבירת דיווח.
ב— 9ביוני הוגש כתב אישום נגד אייל חדד וחברת סלקשיין בגין תרמית בקשר לניירות ערך בדרך של השפעה
בתרמית על תנודות השער וכן בגין עבירת דיווח .לפי כתב האישום ,חדד ביצע עסקאות עצמיות שהשפיעו על
שער מניית איתמר ,ולא דיווח שחברת סלקשיין הפכה להיות בעלת עניין באיתמר.
ב— 16ביוני התקבל פסק דין בערעורו של שמעון ימין לבית המשפט העליון .בבית המשפט המחוזי הורשע
ימין על פי הודאתו בעשרות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובעבירות של קבלת תמריצים
אסורים בקשר עם ניהול תיקים ,ונגזרו עליו  22חודשי מאסר ,מאסר על תנאי ,קנס כספי בסך  75,000ש"ח
ופיצוי לנפגעי עבירה בסך של  500,000ש"ח .בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעורו של ימין על גזר הדין,
והפחית את סכום הקנס הכספי ל— 15,000ש"ח.
ב— 19ביוני פורסמה החלטת ועדת האכיפה המנהלית כנגד אבישי סנדנר ,במסגרתה קבעה כי סנדנר ,איש פנים
מכוח היותו נשוי לאשת פנים בחברה ציבורית ,ביצע הפרה של מסירת מידע פנים ברשלנות .הוועדה הטילה על
סנדנר עיצום כספי בסך  30,000ש"ח ,תוך התחשבות במצבו הכלכלי ובעובדה כי לא הפיק רווח לכיסו.
ב— 23ביוני הוגש כתב אישום נגד שי אבני וחברת קול .כתב האישום מייחס לאבני ולחברה קול שבבעלותו
את שתי העבירות האלה :גנבה בידי מורשה ,השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך .לאבני
מיוחסות גם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,ניהול תיקים ללא רישיון ומשיכת שיקים ללא
כיסוי .
ב— 23ביוני גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של רן בר תקווה ,לאחר שהורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר
טיעון ,בביצוע עבירות נשוא כתב אישום מתוקן .בר תקווה הורשע בעבירת שימוש במידע פנים על ידי איש פנים
ובעבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד .בית המשפט גזר על בר תקווה שישה חודשי
מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  400,000ש"ח.
ב— 26ביוני הוגש כתב אישום נגד אמיר ברמלי ,קרנות קלע וחברת רוביקון .ברמלי הואשם בעבירות של גנבה
בידי מורשה ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,איסור
הלבנת הון ,איסור עשיית פעולה ברכוש אסור ,הצעה לציבור ללא תשקיף ,זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות
מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד ועבירות דיווח .לצד ברמלי הואשמו
גם החברה הפרטית רוביקון וקרנות קלע.
ב— 30ביוני החליטה הרשות לסייע במימון התובענה הייצוגית בעניין די—פארם בע"מ (ת"צ )15—08—38731
ובמימון התובענה הייצוגית בעניין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (ת"צ .)15—01—44126
התובענה בעניין די—פארם עוסקת בטענה כי המשיבים לא גילו בתשקיף ההנפקה של החברה את התוצאה
האמיתית של ניסוי שערכה החברה בתרופה המרכזית שבפיתוחה .התובענה בעניין בזק עוסקת בטענה כי בזק
לא דיווחה כראוי על החלטת משרד התקשורת להפחית את דמי הקישוריות ,ועל החלטת משרד התקשורת
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לכלול שירותי טלפוניה ברפורמת השוק הסיטונאי.
ב— 4ביולי הרשיע בית המשפט המחוזי את נוחי דנקנר בעבירות האלה :השפעה בדרכי תרמית ,הנעה בדרכי
תרמית ,אי דיווח בכוונה להטעות ,פרט מטעה בתשקיף ועשיית פעולה ברכוש אסור .חברת אי .די .בי הורשעה
בעבירות שבהן הורשע דנקנר ,למעט עבירת הלבנת ההון ,שלא יוחסה לה .בנוסף ,איתי שטרום הורשע בעבירות
של השפעה בדרכי תרמית ,הנעה בדרכי תרמית ועשיית פעולה ברכוש אסור .שטרום זוכה מאישום של הדחת
עד ,שיוחס לו בשולי כתב האישום ביחס לעדותו של עדי שלג .חברת קלוס טריידינג בע"מ הורשעה בכל
העבירות שבהן הורשע שטרום .עניינה של הפרשה הוא פעילות מסחר תרמיתית אינטנסיבית בהיקף משמעותי
במניית אי .די .בי בשלושת ימי מסחר ,אשר סבבו הנפקה משנית קריטית לחברה.
ב— 13ביולי גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של יעקב ברזילי ,לשעבר מבצע הוראות בחדר המסחר
באקסלנס .ברזילי הורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בביצוע עבירות נשוא כתב אישום מתוקן :רישום
כוזב במסמכי תאגיד ,מאות אירועים של גנבה בידי מורשה ,מאות אירועים של השפעה בדרכי תרמית על שערי
ניירות ערך ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון .בית המשפט גזר על ברזילי מאסר בפועל לתקופה של
 21חודשים וקנס כספי בסך  100,000ש"ח.
ב— 13ביולי גזר בית המשפט המחוזי את עונשיהם של פרדי רובינסון ואורן דואדי ,לאחר שהורשעו בחודש מרס
(ראו לעיל 29 ,במרס) .בית המשפט גזר על רובינסון  15חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  1.5מיליון
ש"ח .על דואדי הוטלו שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות וקנס כספי בסך  150,000ש"ח .על חברת
מילומור הוטל קנס כספי בסך  250,000ש"ח.
ב— 14ביולי אישרה ועדת האכיפה המנהלית ברוב קולות הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין יהודה חכים,
סוחר יום אשר הודה בהפרות מניפולציה במסחר ,על ידי ביצוע  582עסקאות עצמיות .במסגרת ההסדר הוטל
עליו עיצום כספי על תנאי בסך של  200,000ש"ח .כן התחייב חכים להימנע ממסחר בניירות ערך במשך 36
חודשים .לפי ההסדר ,אם יפר התחייבות זו יישא בעיצום כספי בפועל של  100,000ש"ח.
ב— 4באוגוסט אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין לאו נואי ואייבור סמית,
שבו יוחסה למשיבים הפרה של שימוש במידע פנים בידי איש פנים .המשיבים הודו בעובדות שפורטו בהסדר,
אך לא הודו כי יש בהן כדי לגבש את ההפרה .במסגרת ההסדר הוטלו על כל אחד מהמשיבים עיצום כספי בסך
של  350,000ש"ח ועיצום על תנאי באותו סכום.
ב— 6בספטמבר הוגש כתב אישום נגד דב רוזמן ,המנהל והבעלים של חברת רוזמן ד .יזמות השקעות בע"מ,
בגין עיסוק בניהול תיקי השקעות ללא רישיון ,השפעה בדרכי תרמית ועבירת דיווח .בכתב האישום נאשם לצד
רוזמן רמבם שביט ,שהיה הבעלים של חברת רמבם שוקי הון והשקעות בע"מ ,בגין סיוע לעיסוק בניהול תיקי
השקעות בלי רישיון.
ב— 12בספטמבר ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בערעורם של ג'קי בן זקן ,איתן אלדר וחברת מנופים
פיננסים בע"מ .בן זקן ואלדר הורשעו בבית המשפט המחוזי בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על שער
ניירות ערך ,קשירת קשר לביצוע פשע וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות .חברת מנופים הורשעה בעבירות
תרמית מכוח היותו של בן זקן אורגן בה .בן זקן ,אלדר ומנופים ערערו על הכרעת הדין וגזר הדין ,והמדינה ערערה
על גובה הקנס שהוטל על הנאשמים .בהמלצת בית המשפט חזרו בהם הנאשמים מערעוריהם על הכרעת
הדין .ערעורי הנאשמים והמדינה על גזר הדין התקבלו חלקית ,ובית המשפט העליון הפחית את עונש המאסר
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של בן זקן ל— 26חודשי מאסר ושל אלדר ל— 22חודשי מאסר .לצד זאת ,הקנסות הוחמרו לסך של  800אלף ש"ח
לבן זקן ו— 500אלף ש"ח לאלדר .הערעור על גובה הקנס שהוטל על החברה נדחה.
ב— 21בספטמבר אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין איתן שליסלברג,
אשר הודה בהפרות שעניינן מניפולציה במסחר על ידי ביצוע  352עסקאות עצמיות .במסגרת ההסדר הוטל
עליו עיצום כספי בסך של  180,000ש"ח.
ב— 22בספטמבר אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין חברת בבילון בע"מ
ונושאי המשרה אלון כרמלי ,נועם לניר ושנית פאר צפוני .בהסדר יוחסה לבבילון ולכרמלי הפרה של אי דיווח
במועד ברשלנות ,ולכל המשיבים יוחסה הפרה של הכללת פרטים מטעים בדוח תקופתי ברשלנות .המשיבים
הודו בעובדות שפורטו בהסדר ,אך לא הודו בביצוע ההפרות .במסגרת ההסדר הוטל על בבילון עיצום כספי בסך
מיליון ש"ח ,והיא התחייבה לעצב את נוהל הדיווחים המיידיים מחדש .על אלון כרמלי הוטל עיצום כספי בסך
 250,000ש"ח ומניעת כהונה כנושא משרה בכירה בפועל בגוף מפוקח לחמישה חודשים .על נועם לניר הוטל
עיצום כספי בסך  150,000ש"ח ומניעת כהונה על תנאי לחצי שנה .על שנית פאר צפוני הוטל עיצום כספי של
 75,000ש"ח.
ב— 26בספטמבר הוגש כתב אישום נגד גדעון מורן ועופר איתן .גדעון מורן כיהן כדירקטור בחברות הציבוריות
כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ ו—י.ז .קווינקו בע"מ ,וכיהן כיו"ר הדירקטוריון של חברת אזימוטליין פתרונות
פיננסיים בע"מ .מורן הואשם בגין עבירות של שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים ,לפי סעיף 52ד ו—52ג
לחוק ניירות ערך ,באישומים נפרדים ,וכן בעבירות דיווח ובעבירות תרמית בניירות ערך .לצד מורן נאשם עופר
איתן ,ששימש כסמנכ"ל פיתוח עסקי וחבר דירקטוריון בחברת אזימוטליין ,בעבירת שימוש במידע פנים שמקורו
באיש פנים.
ב— 27בספטמבר הוגש כתב אישום נגד גיא בן דוד ,הבעלים והמנהל של השותפות אר ג'י אר גרופ ,וכן נגד ערן
גרינפלד ,גד אוסופסקי וגבריאל קלימי ,ששימשו סוחרים באר ג'י אר .כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות
רבות של תרמית בניירות ערך באמצעות השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך והנעה
בתרמית .השותפות אר ג'י אר הואשמה אף היא בכל המיוחס לעיל מכוח מעשי הנאשמים .על פי כתב האישום,
גיבשו הסוחרים באר ג'י אר ,תחת ניהולו של בן דוד ,תוכנית תרמיתית שנועדה להשפיע על שערי ניירות הערך
הצפויים להיכנס למדדים ולצאת מהם בשנים .2011—2012
ב— 28בספטמבר ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב בערעורו של מנהל התיקים מיכאל גביש על
גזר דינו של בית משפט השלום .בית משפט השלום הרשיע אותו בשורה ארוכה של עבירות :גנבה בידי מורשה,
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות
ערך ,הנעה לבצע עסקה בנייר ערך ,עבירת דיווח ,זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר ושיבוש הליכי
משפט .בגין אלו נגזרו על גביש  60חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  150,000ש"ח .בהמלצת
בית המשפט המחוזי ,משך המערער את ערעורו על הכרעת הדין .בית המשפט המחוזי הפחית את עונשו של
המערער ב— 20חודשים ,והעמידו על  40חודשי מאסר בפועל .רכיב הקנס הותר על כנו.
ב— 27באוקטובר הרשיע בית משפט השלום בתל אביב את יהושע צולר ,שכיהן כיו"ר דירקטוריון ד"ש איפקס
הולדינגס בע"מ ,ואת יהודה קרן ,ששימש דירקטור בחברה ,בשורה של עבירות שעניינן קבלת דבר במרמה
ומסירת דיווחים כוזבים במטרה להטעות .עוד הורשע צולר ,יחד עם אתי טנצר ,בעבירות של שימוש במידע
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פנים — צולר בעבירה לפי סעיף 52ג וטנצר לפי סעיף 52ד לחוק ניירות ערך.
ב— 30באוקטובר החליטה הרשות לסייע במימון תביעה נגזרת בעניין אאורה השקעות בע"מ ואח' (תנ"ג
 .)16—03—41206בבסיס התביעה עומדת טענות כנגד ההחלטה על התקשרות החברה עם משרד עורכי דין
המצוי בבעלות אשתו של בעל השליטה בחברה.
ב— 30באוקטובר הטילה רשות ניירות ערך עיצומים כספיים מכוח חוקים שונים .עיצומים מכוח חוק ניירות ערך
בסך כולל של  201,390ש"ח הוטלו על ארבע חברות ציבוריות בגין איחור בהגשת דוחות כספיים :חברת ג'רוסלם
השקעות בטכנולוגיות בע"מ ,חברת מעיין ונצ'ורס בע"מ ,חברת קמן קפיטל בע"מ וחברת ניו הוריזון גרופ בע"מ.
עיצומים כספיים מכוח חוק הייעוץ 35,630 :ש"ח על כרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ בגין אי סימון
נכסים חריגים בדוח ללקוח ואי פירוט שווי הנכסים החריגים ושווי התיק בניכויים כנדרש;  41,941ש"ח על יוליוס
בר שירותים פיננסים (ישראל) בע"מ בגין אי עמידה בחובת הביטוח ואי דיווח לרשות על אי עמידה בתנאי
הרישיון.
ב— 15בנובמבר אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין די ג'י איי מדיה בע"מ
וגבריאל לביא ,אשר הודו בהפרות של ניהול זירת סוחר ללא רישיון זירה וביצוע הצעה לסחור בזירת סוחר שאינה
מורשית .יצוין כי בתיק זה נאכפו לראשונה הוראות החוק הנוגעות לזירות סוחר .במסגרת ההסדר הוטל על
גבריאל לביא עיצום כספי בסך  300,000ש"ח ,עיצום על תנאי באותו סכום ומניעת כהונה כנושא משרה בכירה
בגוף מפוקח למשך שנתיים .על החברה הוטל עיצום כספי בסך של  200,000ש"ח.
ב— 5בדצמבר גזר בית המשפט המחוזי את עונשם של דנקנר ,שטרום ,חברת אי .די .בי וחברת אי .אס .פי ,לאחר
שהורשעו ב— 4ביולי (ראו לעיל) .בית המשפט גזר על דנקנר  24חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך
 800,000ש"ח .על שטרום נגזרו  12חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  500,000ש"ח .על חברת אי.
די .בי הוטל קנס כספי בסך  250,000ש"ח ,ועל חברת אי .אס .פי הוטל קנס כספי בסך  150,000ש"ח.
ב— 5בדצמבר ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בערעוריהם של דני ברכה ואלון וגנר על הכרעת הדין וגזר
דינו של בית משפט השלום (ראו לעיל 6 ,בינואר) .וגנר ערער על הכרעת הדין וגזר הדין ,ואילו ברכה ערער על
הכרעת הדין .בית המשפט המחוזי דחה את הערעורים על הכרעת הדין ,אך הפחית את עונש המאסר שנגזר
על וגנר לשישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.
ב— 6בדצמבר הטילה ועדת העיצומים הכספיים עיצום כספי על סך  250,000ש"ח מכוח חוק איסור הלבנת הון
על מיטב דש טרייד בע"מ בגין הפרות לפי צו איסור הלבנת הון ,כדלקמן :חובת הבקרה ,חובת ביצוע הליך הכרת
בעל חשבון ,חובת ביצוע בקרה שוטפת ביחס להליך של הכרת בעל חשבון ,חובת אימות פרטי בעל חשבון
והחובה לקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה.
ב— 8בדצמבר ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בערעוריהם של יעקב בולוס ועזמי נשאשיבי על הכרעת הדין
וגזר הדין של בית המשפט המחוזי (ראו לעיל 14 ,בינואר) .בית המשפט העליון דחה את ערעורו של בולוס,
והותיר על כנם את עונש המאסר ואת הקנס ,תוך שהפחית את חלף הקנס לשישה חודשי מאסר בפועל .כמו כן,
בית המשפט זיכה את נשאשיבי מעבירות של אי דיווח על הפסקת הסכם החכירה ואי דיווח על העברת הסכסוך
לבוררות ,והפחית את עונש המאסר לארבעה חודשים ,לריצוי בעבודות שירות .בית המשפט גם הפחית את
הקנס הכספי שהוטל על נשאשיבי ל— 500,000ש"ח או שלושה חודשי מאסר תחתיו.
ב— 21בדצמבר פורסמה החלטת ועדת האכיפה המנהלית נגד חנניה כהן ,במסגרתה קבעה כי כהן ,סוחר יום,
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ביצע הפרות של מניפולציה במסחר על ידי ביצוע  269עסקאות עצמיות .הוועדה הטילה על כהן עיצום כספי
בסך של  25,000ש"ח ,תוך התחשבות במצבו הכלכלי הקשה ,בנסיבותיו האישיות ,בחרטה העמוקה שהביע
ובהתחייבותו לתקן את דרכיו.
ב— 22בדצמבר הרשיע בית המשפט המחוזי את דוד אדרי ,שכיהן כמנהל מחלקת הברוקראז' בבית ההשקעות
פסגות ,ואת שי בן דוד ,אשר כיהן כמנהל חדר מסחר ברוקראז' בפסגות .השניים הורשעו בשני אישומים שונים
בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והשפעה בדרכי תרמית על תנודת שער נייר ערך .אדרי
הורשע באישום נוסף ,הכולל עבירת תרמית בניירות ערך וכן עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד .בית המשפט
זיכה מחמת הספק את אהרון נבון ,שכיהן כמנהל חדר מסחר של דויטשה בנק ,ואת סער וינטראוב ,שהיה סוחר
בחדר מסחר של דויטשה בנק ,מהעבירות שיוחסו להם בכתב האישום .בית המשפט זיכה את אדרי ובן דוד
מעבירה אחת של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומעבירה אחת של תרמית בנוגע לאחד מניירות הערך
שבעניינם יוחסה להם תרמית .כתב האישום כלל שלושה אישומים ,שכל אחד מהם יכול היה להיות בסיס לכתב
אישום נפרד ,הן מבחינת החומרה והן מבחינת ההיקפים הכספיים הנסחרים .בבסיס כל אחד מהאישומים
מסכת אירועים שונה ,אבל שלושתם כוללים ,בין היתר ,אישום בעבירת השפעה בדרכי תרמית על תנודות שערי
ניירות ערך.
ב— 25בדצמבר הטילה רשות ניירות ערך עיצום כספי בסך של  38,910ש"ח מכוח חוק ניירות ערך על קרן האפ
וונצ'ר וורלד וייד בע"מ .העיצום הוטל בגין פרסומים המהווים הצעת ניירות ערך ללא תשקיף.
ב— 25בדצמבר גזר בית משפט השלום בתל אביב את עונשו של אמיתי מצליח ,סוחר לשעבר בחדר מסחר
ניירות ערך זרים בבית ההשקעות אקסלנס ,לאחר שהורשע בחודש אוקטובר  ,2015על פי הודאתו במסגרת
הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן ,בביצוע עבירות של גנבה בידי מורשה ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
ועבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד .בית המשפט גזר על מצליח שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות,
מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  100,000ש"ח .

אכיפה — *2017
ב— 15בינואר הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את רמבם שביט על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון,
בעבירה של סיוע לעיסוק בניהול תיקי השקעות בלי רישיון (האישום הראשון בכתב האישום) .שביט ניהל תיקי
לקוחות במסגרת חברה שבבעלותוִ ,ואפשר לדב רוזמן לנהל תיקי השקעות עבור לקוחותיו בעת שרשיונו של
רוזמן היה מותלה.
ב— 6בפברואר הרשיע בית המשפט המחוזי את אריה צ'צקס אקסלברד ,על סמך הודאתו בכתב אישום מתוקן,
בגין עבירה של שימוש במידע פנים בידי איש פנים .צ'צקס העביר לאחותו ,חנה רדו ,מידע פנים אודות משא
ומתן מתקדם בין חברת קומפיוג'ן ובין חברת באייר הגרמנית .בעקבות העברת המידע רכשה רדו מניות של
קומפיוג'ן לפני שפורסם דיווח מיידי בעניין ,ועם עליית שער המנייה בעקבות הדיווח מכרה את מלוא הכמות
שרכשה.
ב— 7בפברואר גזר בית המשפט המחוזי את עונשם של גד אוסובסקי וגבריאל קלימי ,לאחר שהורשעו על פי

* למספרי ההליכים ופירוט נוסף ראו בהמשך הדוח פרק  6.9אכיפה מנהלית ופרק  6.10אכיפה פלילית.
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הודאתם במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות נשוא כתב האישום .אוסובסקי וקלימי שימשו סוחרים באר ג'י אר
גרופ .השניים הורשעו בעבירות רבות של תרמית בניירות ערך על ידי השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער
של ניירות ערך והנעה בתרמית .בית המשפט גזר על אוסובסקי שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות,
מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  200,000ש"ח .על קלימי נגזרו שמונה חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך
 60,000ש"ח .במסגרת כתב האישום הואשמו גם גיא בן דוד ,הבעלים והמנהל של שותפות אר ג'י אר גרופ ,וערן
גרינפלד ,ששימש כסוחר באר ג'י אר .התכנית התרמיתית ,בניהולו של בן דוד ,נועדה להשפיע על שערי ניירות
הערך שהיו צפויים להיכנס למדדים ולצאת מהם בשנים .2012—2011
ב— 8בפברואר גזר בית משפט השלום בתל אביב את דינם של יהושע צולר ,שכיהן כיו"ר דירקטוריון ד"ש איפקס
הולדינגס בע"מ ,ואת יהודה קרן ,ששימש דירקטור בחברה ,לאחר שהורשעו בשורה של עבירות של קבלת דבר
במרמה ומסירת דיווחים כוזבים במטרה להטעות .בית המשפט גם גזר את דינה של אתי טנצר ,אשר הורשעה
עם צולר בעבירות של שימוש במידע פנים .על צולר נגזרו שישה חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות ,מאסר
על תנאי וקנס כספי בסך  500,000ש"ח .על קרן הוטל מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  150,000ש"ח .על טנצר
הוטל מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  140,000ש"ח .הפרקליטות הגישה ערעור על קלות העונש.
ב— 8בפברואר גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב את דינו של רמבם שביט (ראו לעיל ,ב— 15בינואר) .בית
המשפט גזר על שביט שני חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  15,000ש"ח.
ב— 8בפברואר גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב את עונשו של אברהם אשכנזי .אשכנזי הורשע על סמך
הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בעבירות של גנבה בידי מורשה ,עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד
ועבירה של השפעה בדרכי תרמית על שער נייר ערך .בכתב האישום הואשם גם אורי ויסמן ,עובד לשעבר
בבית ההשקעות אקסלנס .בית המשפט גזר על אשכנזי שבעה חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך
 200,000ש"ח.
ב— 21בפברואר הוגש ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב ,אשר דן את עידו ניסנצויג ל—27
חודשי מאסר בפועל 18 ,חודשי מאסר מותנה וקנס בסך של  50,000ש"ח (ראו לעיל ,ב— 19במאי  .)2016בית
המשפט העליון דחה את הערעור.
ב— 26בפברואר החליטה הרשות לסייע במימון התביעה הנגזרת בעניין י.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלוריישן בע"מ
ואח' ובמימון התובענה הייצוגית בעניין אוליצקי כריה ( )1990בע"מ .התביעה הייצוגית בעניין י.ו.א.ל עוסקת
בטענה כי בהחלטה שקיבלה החברה להקצות אופציות למזכירת החברה והיועצת המשפטית שלה נפלו
פגמים .התובענה בעניין אוליצקי עוסקת בטענה ,כי התמורה ששולמה עבור מניות החברה במסגרת הצעת
רכש מלאה הייתה פחותה משוויין ההוגן של המניות.
ב— 9במרס הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את דוד ריצ'ארד קון ,יעקב חאין ,חיים בר נר ,יונה שוויצר וצבי
אייל בעבירות של לקיחת שוחד ,מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור ,ולמעט שוויצר ,בעבירות של הלבנת הון.
בית המשפט הרשיע אותם על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן .בכתב האישום תוארה
פרשה חמורה שבה שילמה חברת סימנס העולמית ,באמצעות חברת הבת סימנס ישראל ,מיליוני דולרים
כשוחד לעובדים בכירים בחברת החשמל בקשר למכרזים בשווי מיליארדי שקלים .בכתב האישום נאשמים גם
דוד אלמקייס וחברת סימנס ישראל.
ב— 27במרס הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את דב רוזמן ,על סמך הודאתו במסגרת הסדר טיעון (ראו
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לעיל ,ב— 15בינואר) ,בעבירות נשוא כתב אישום מתוקן .רוזמן הורשע בגין עבירות של תרמית בקשר לניירות
ערך ,עבירה של עיסוק בניהול תיקי השקעות ללא רישיון ועבירות דיווח.
ב— 30במרס גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של אריה צ'צקס אקסלברד ,לאחר שהורשע על סמך הודאתו
בעובדות כתב אישום מתוקן (ראו לעיל ,ב— 6בפברואר) .בית המשפט גזר על צ'צקס ארבעה חודשי מאסר
לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  100,000ש"ח.
ב— 6באפריל גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב את דינו של שרון הולצמן ,לאחר שהורשע על סמך הודאתו
בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום .הולצמן הורשע בגין עבירות של תרמית בקשר לניירות ערך ועבירת זיוף
המשפיע על עסקאות .הולצמן פעל להפצת מידע חיובי כוזב ברשת האינטרנט כדי להניע אחרים לרכוש ניירות
ערך של חברה שאת ניירות הערך שלה רכש קודם לכן .בית המשפט גזר על הולצמן שישה חודשי מאסר לריצוי
בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  30,000ש"ח.
ב— 6באפריל הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את ירון שלום ייני ,על סמך הודאתו בעבירות שיוחסו לו
בכתב אישום מתוקן .ייני שימש מנכ"ל ובעל שליטה של חברת קדרון ,והואשם בעבירות דיווח ,מרמה והפרת
אמונים בתאגיד וכן בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד.
ב— 9באפריל נסגר תיקו של יונתן מורן במסגרת סגירת תיק מותנית .הצדדים הגיעו להסכמה שמורן ביצע
עסקאות עצמיות ומתואמות במניית קווינקו ,וכי הפרקליטות לא תגיש כתב אישום בעניינו .הוא עצמו התחייב
לשלם סכום של  200,000ש"ח ,ושלא יכהן כנושא משרה בכיר בגוף מפוקח למשך שנה.
ב— 5באפריל אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדרי אכיפה בין הרשות לבין חברת תראפיקס ביוסיינסס בע"מ
ונושאי המשרה בה — ארי עמינצח ,אשר שמולביץ ודורית קריינר – אשר הודו בביצוע הפרות אי דיווח במועד
ברשלנות ,הכללה ברשלנות של פרטים מטעים בדוחות כספיים והטעיית רשות ברשלנות .במסגרת ההסדרים
הוטל על החברה עיצום כספי בסך  150,000ש"ח והתחייבות לנקוט באמצעים למניעת הישנות ההפרה על ידי
ריענון נוהל דווחים מיידיים .על עמינצח ,שמולביץ וקריינר הוטלו עיצומים כספיים בגובה  125,000ש"ח150,000 ,
ש"ח ו—  75,000ש"ח בהתאמה ,עיצומים על תנאי בסכומים זהים וכן מניעת כהונה כנושא משרה בכירה לתקופה
של שנתיים וחצי בפועל לעמינצח ,שנה על תנאי לשמולביץ וחצי שנה על תנאי לקריינר .בנוסף ,בהחלטה זו
דחתה הוועדה הסדר אכיפה שנערך בתיק זה עם היועץ המשפטי החיצוני של החברה.
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 .1הגדרות
"הבורסה" — הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"הרשות" — רשות ניירות ערך;
"חוק איסור הלבנת הון" — חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס—;2000
"חוק אכיפה מנהלית" — חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א—;2011
"חוק דירוג האשראי" — חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד—;2014
"חוק ההקלות" — חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה) ,התשע"ד—;2014
"חוק החברות" — חוק החברות ,התשנ"ט—;1999
"חוק הייעוץ" — חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה—;1995
"חוק העונשין" — חוק העונשין ,התשל"ז—;1977
"חוק השקעות משותפות" — חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד—;1994
"חוק חופש המידע" — חוק חופש המידע ,התשנ"ח—;1998
"חוק הריכוזיות" — החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד—;2013
"חוק ניירות ערך" — חוק ניירות ערך ,התשכ"ח—;1968
"מפת הדרכים" — התוכנית האסטרטגית שפרסמה הרשות באוקטובר ;2012
"צו איסור הלבנת הון" — צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת
הלבנת הון ומימון טרור) ,התשע"א—;2010
"תקנות בעלי שליטה" — תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א—;2001
"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" — תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל—;1970
"תקנות הצעה פרטית" — תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס—;2000
"תקנות הצעת רכש" — תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס—;2000
"תקנות זירות סוחר" — תקנות ניירות ערך (זירות סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה—.2014
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 .2מבנה הרשות

יושב ראש
פרופ׳ שמואל האוזר

לשכת היו״ר

המזכיר הכללי

מחלקת
ארגון ,כספים
ומשאבי
אנוש

מחלקת
אכיפה
מנהלית

מחלקת
מחקר,
פיתוח
וייעוץ כלכלי
אסטרטגי

מחלקת
השקעות

מחלקת
ניירות ערך
בפרקליטות

מליאה

ייעוץ משפטי

מחלקת
חקירות,
מודיעין
ובקרת
מסחר

מחלקת
תאגידים

מחלקת
מערכות
מידע

המחלקה
הבינלאומית

המחלקה
לפיקוח על
הבורסה
וזירות סוחר
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 .3בעלי תפקידים בכירים ,מנהלי מחלקות ועובדים
חברי מליאת רשות ניירות ערך בשנת :2016
פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר;
מר האני חאג'—יחיא ,רו"ח ,עו"ד (סיים כהונתו ב;)024.8.2016
מר מיקי קהן (סיים כהונתו ב—;)5.11.2016
גב' פנינה גיא ,עו"ד;
גב' שלי אודווין אהרוני ,עו"ד (סיימה כהונתה ב—;)15.10.2016
פרופ' אתי אינהורן ,רו"ח (סיימה כהונתה ב—;)15.10.2016
גב' שולמית ברנע—פרגו ,עו"ד.
מליאת הרשות מתכנסת ,על פי רוב ,אחת לחודש .המליאה פועלת באמצעות ועדות העוסקות בנושאים הבאים:
בקשות למתן היתר לפרסום תשקיפים; מתן פטורים וארכות; עניינים הנוגעים לפיקוח על הבורסה; עניינים
הנוגעים לפיקוח על זירות סוחר לרבות מתן וביטול רישיונות זירת סוחר ;.כספי הרשות ותקציבה; אי תלות רואי
החשבון המבקרים בחברות הכפופות לחוק ניירות ערך; מתן רישיונות והיתרים על פי חוק הקרנות ,חוק הדירוג
וחוק ייעוץ השקעות ,קנסות אזרחיים המוטלים על מנהלי קרנות נאמנות; נושאים אחרים לפי הצורך.

כינוסי המליאה ּוועדותיה בשנת :2016
מליאת הרשות —  14ישיבות;
הוועדה לענייני גילוי ודיווח —  50ישיבות;
הוועדה לענייני השוק המשני —  125ישיבות;
הוועדה שהוסמכה לדון בהטלת קנסות ועיצומים —  6ישיבות בנושאים כמפורט להלן:
תובענות ייצוגיות —  3ישיבות;
הטלת עיצום כספי לפי חוק ניירות ערך —  5ישיבות;
ועדת פיקוח והסדרה —  7ישיבות בעניין מתן רישיונות והיתרים על פי חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ;
ועדת הכספים —  3ישיבות;
ועדת ביקורת —  4ישיבות.

עובדיה הבכירים של רשות ניירות ערך בסוף חודש דצמבר ( 2016טבת
התשע"ז):
עו"ד אמיר וסרמן — היועץ המשפטי לרשות;
עו״ד שרה קנדלר — 1מ״מ היועץ המשפטי;
עו"ד מאיר לוין — יועץ בכיר ליו"ר ומנהל המחלקה הבינלאומית;
עו"ד אלי לוי — מנהל מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר;
 1עו״ד קנדלר משמשת כמ״מ היועץ המשפטי החל מיוני 2016
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ד"ר אילנה מודעי — הממונה על האכיפה המנהלית;
עו"ד עודד שפירר — המזכיר הכללי;
עו"ד אורלי דורון —מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה);
ד"ר גיתית גור—גרשגורן — מנהלת מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי;
מר נתן הרשקוביץ' — מנהל מחלקת מערכות מידע;
עו"ד מוטי ימין — מנהל מחלקת תאגידים;
מר דודו לביא — מנהל מחלקת השקעות;
גב' שרונה מזליאן—לוי — דוברת הרשות והממונה על חינוך הציבור;
רו"ח איציק שורקי — מנהל המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר.
לפי חוק ניירות ערך ,יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר .מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור,
ומקצתם מקרב עובדי המדינה; אחד מהם הינו עובד בנק ישראל .הרשות מעסיקה עורכי דין ,רואי חשבון,
כלכלנים ועובדי ִמנהל.
מצבת כוח האדם המאושרת ,נכון לסוף חודש דצמבר  ,2016עומדת על  262משרות ,ובכללן משרות מתמחים
וסטודנטים.

בסוף חודש דצמבר ( 2016טבת התשע"ז) אוישו כ— 254משרות ,לפי הפירוט
דלהלן:
לשכת היו"ר —  4.25משרות;
ייעוץ משפטי — 10משרות;
המחלקה הבינלאומית —  3.5משרות;
מחלקת תאגידים — 51משרות;
מחלקת השקעות —  44משרות;
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות —  15משרות;
מחלקת אכיפה מנהלית —  6משרות;
מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר —  41משרות;
מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי —  7משרות;
מחלקת מערכות מידע —  8משרות;
המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר —  9.5משרות;
מחלקת ארגון ,כספים ומשאבי אנוש —  21.67משרות;
מתמחים —  19משרות;
סטודנטים —  14משרות;
שיעורי הגברים והנשים ברשות בדצמבר  51% :2016גברים ו— 49%נשים.
שיעור האקדמאים ברשות עומד על כ— 93%מהעובדים; מרביתם עורכי דין ,רואי חשבון וכלכלנים.
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המזכיר הכללי
המזכיר הכללי אחראי לתפעולה השוטף של הרשות ,למעקב אחר יישום המדיניות שקבע היו"ר בתחומי
הפעילות השונים של הרשות ,וכן לתיאום ולאינטגרציה בין המחלקות השונות ברשות.
מזכ"ל הרשות גם משמש כמנהל מחלקת ארגון ,כספים ומשאבי אנוש .תחומי אחריותו המרכזיים הם כדלקמן:
ניהול תחום הכספים והחשבות ברשות ,לרבות הדיווח הכספי של הרשות ,ניהול כספיה ,ניהול מערך גביית
האגרות ,בניית הצעת התקציב השנתי ,טיפול בהליכי אישור התקציב מול משרד האוצר ּוועדת הכספים של
הכנסת ופיקוח על ביצועו; ניהול מערך משאבי האנוש ברשות ,לרבות תקני כוח אדם ואיושם ,שכר ,הסכמי
עבודה ותנאי עבודה ,מסלולי קידום של העובדים ,הדרכות מקצועיות ורווחת העובדים; ניהול תחום הרכש
וההתקשרויות המקצועיות והתפעוליות ועריכת מכרזיה של הרשות; ניהול המשאבים החומריים (בינוי ,משק,
רכב) ותחום הביטחון והבטיחות.

דוח שנתי 2016

47

48

דוח שנתי 2016

 .4תחומי האחריות של הרשות
הרשות הוקמה על פי חוק ניירות ערך ,ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך.
במסגרת תפקידה מטפלת הרשות ,בין היתר ,בתחומים שלהלן:
 . 1מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל פיהם
מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור;
 . 2בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים כדלקמן:
א .דוחות מיידיים ודוחות כספיים רבעוניים ותקופתיים;
ב .דוחות על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה;
ג .דוחות על הקצאות פרטיות בחברה;
ד .מפרטים של הצעות רכש;
ה .דוחות שוטפים של קרנות נאמנות.
 . 3אסדרה של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו;
 . 4רישוי מנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות ,הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם;
 . 5פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון;
 . 6פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה;
 . 7רישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי ופיקוח עליהן;
 . 8רישוי של חברות דירוג ופיקוח עליהן;
 . 9עריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות ,חוק הייעוץ וחוקים אחרים
הקשורים להפרת חוקים אלה;
 . 10ניהול הליכי אכיפה מנהליים החל בבירורים בעניין הפרות מנהליות על פי חוק ניירות ערך ,חוק — השקעות
משותפות וחוק הייעוץ ועד פתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה המנהלית ,בהוראת יו"ר הרשות;
 . 11הרשות משתתפת ,עם לשכת רואי חשבון בישראל ,במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות.
תקציב הרשות ממומן מאגרות המוטלות על הגופים המפוקחים על ידה .את תקציב הרשות מאשרים שר —
האוצר ּוועדת הכספים של הכנסת.
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 .5דרכי ההתקשרות עם הרשות
פנייה לרשות ,ובכלל זה לממונה על פניות הציבור:
בדואר :רשות ניירות ערך ,כנפי נשרים  , 22ירושלים 9546434
באמצעות את האינטרנט של הרשות :על ידי שליחת טופס אלקטרוני
באמצעות פקס5601041—03 , 6513646—02 :
בטלפון6556555—02 :

פנייה לממונה על חופש המידע ברשות:
להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע ולשאלות בנושא ,ניתן לפנות לממונה על יישום החוק ברשות:
עו"ד לירון כהן דניאלי ,טל'6556555—02 :
פקס' , 6513646—02 :דוא"לlironc@isa.gov.il :

פנייה ליחידות אחרות הנותנות שירות לציבור:
פנייה ליחידות אחרות הנותנות שירות לציבור ברשות (קו ישיר למסירת מידע ,מידע על יועצים ,מידע בנושאי
רישוי) אפשרית באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת . www.isa.gov.il
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 .6סקירת פעילות הרשות בשנה החולפת ועיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
בזיקה לתוכניות העבודה
 .6.1מחלקת תאגידים
א .כללי
 .1תחומי הפעילות של מחלקת תאגידים
מחלקת תאגידים מפקחת על כלל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך לציבור ,בין במסגרת גיוסי חוב ובין במסגרת
גיוסי הון .ישנם  546תאגידים נסחרים מדווחים ,מתוכם  395חברות ציבוריות הנסחרות בישראל בלבד72 ,
חברות אג"ח 2 ,חברות אג"ח מובנה 21 ,תעודות סל ו— 56חברות דואליות 1.נוסף על אלה ,המחלקה מפקחת
על כמה עשרות חברות שנמחקו מהמסחר בבורסה אך עדיין חייבות בדיווח על פי הוראות החוק.
במחלקה עובדים רואי חשבון ,עורכי דין וכלכלנים ,שמרביתם משמשים כרפרנטים של התאגידים המדווחים,
ולמרביתם תחומי אחריות מקצועיים — משפטיים או חשבונאיים .כל תאגיד מדווח מטופל על ידי רפרנט
בהיבטים הקשורים לחובות הדיווח שלו על פי חוק ניירות ערך.
בהיותה אחת מזרועות הביצוע של רשות ניירות ערך ,וכחלק מתפקידה של הרשות להגן על עניינו של ציבור
המשקיעים ,תפקידה העיקרי של מחלקת תאגידים הוא להגביר את השקיפות של החברות המדווחות
למשקיעים בשוק ההון .לצורך מילוי תפקידה המחלקה פועלת בשלושה מישורים :פיקוח ,אסדרה ואכיפה.
במישור הפיקוח פועלת המחלקה להבטיח כי התאגידים המדווחים מקיימים את חובות הדיווח שלהם .במישור
האסדרה פועלת המחלקה לגיבוש דרישות הגילוי והתאמתן להתפתחויות בשוק ההון ,כדי שהגילוי ישרת את
המשקיעים באופן מיטבי ,ישקף מידע מהותי ורלוונטי ויעמיק את השימוש בדיווחים לצורך קבלת החלטות
השקעה .במישור האכיפה ,המחלקה בוחנת את הציות להוראות הדין על ידי התאגידים המדווחים או בעלי
העניין בהם ,ומעבירה מקרים שבהם הופר הדין לטיפול אכיפתי.
 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
א .מדרג רגולציה — במהלך שנת  2016המשיכה רשות ניירות ערך בפרויקט מדרג רגולציה ,אשר נועד
לבחון את האפשרות להקל על תאגידים מדווחים קטנים בעניין פרסומם של דוחות כספיים רבעוניים וכן
במישורים נוספים .ביסודה של ההצעה עומדת התכלית של פיתוח שוק ההון ,ומגמתה היא להקטין את
נטל הרגולציה מתוך הכרה ביתרונות ובתועלות שינבעו לתאגידים הקטנים מהאפשרות לפנות משאבים
מהותיים נוספים לפיתוח עסקיהם.
ב .קודמה חקיקה שנועדה לעודד גיוסי הון באמצעות הבורסה למימון חברות מחקר ופיתוח.
ג .מימון המונים  Crowd Fundingו— — Peer to Peerהוצע מודל של מימון המונים ,אשר יאפשר לחברות
קטנות ובינוניות וחברות מחקר ופיתוח לגייס מימון מהציבור בהיקפים מוגבלים באמצעות פלטפורמות
אינטרנטיות ייעודיות .כן הוצעה אסדרה של צורת מימון המונים המוכרת כ— ,Peer to Peer lendingשבה
פלטפורמות אינטרנטיות מאפשרות הנפקת חוב של חברות לציבור.
ד .רשימת מסחר חדשה — הוקם צוות עבודה הכולל נציגי מחלקות שונות ברשות שיבחן את האפשרות
ליצור רשימת מסחר נפרדת בבורסה שתותאם לחברות קטנות.
 1מעודכן ליום  10בינואר 2017
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 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
על פי תוכנית העבודה לשנת  ,2017מחלקת תאגידים תקדם פרויקטים המיועדים לפתח את השוק וכן תקדם
רגולציה מותאמת גודל ,שתאפשר לחברות ולמיזמים לגייס כספים מהציבור בעלויות מופחתות ,תוך שמירה על
עניינים של המשקיעים .בכלל אלו ,בחינת הקמתה של רשימת מסחר לחברות קטנות ובינוניות ,יצירת רגולציה
שתאפשר גיוס כספים עבור חברות ומיזמים שלא מתכוונים להירשם למסחר ,השלמת החקיקה בתחום מימון
ההמונים והלוואות  2P2Bוכן השלמת החקיקה למדרג רגולציה .כמו כן ,סגל המחלקה מתכנן להשלים פרויקטים
המצויים בשלבי חקיקה ,אשר יביאו לשיפור הדוחות ולהקלות בדיווח.

ב .פיקוח
 .1תשקיפים וגיוסי הון וחוב
במסגרת פעילותו השוטפת מקדיש סגל המחלקה משאבי ניהול ותשומות זמן לבדיקת תשקיפים שמגישים
התאגידים המדווחים .תשקיפים אלה נבדקים במסלולי בדיקה שונים (מלאה  /חלקית  /מקוצרת) ,בין היתר ,על
בסיס מדיניות ניהול סיכונים ותוך הגדרת סדרי עדיפויות לבדיקת תשקיפים ,בזיקה לתוכנית העבודה לבדיקת
דוחות תקופתיים ורבעוניים .הטיפול בבקשות למתן היתר לפרסום תשקיף ,שנקבע לגביהן כי ייבדקו בנוהל
בדיקה מלאה ,נעשה בידי צוות הכולל רואי חשבון ועורכי דין.
במהלך שנת  2016נבדקו  83בקשות להיתר פרסום תשקיף בנוהל בדיקה מלאה או חלקית ו— 50בקשות בנוהל
בדיקה מקוצרת

3

טבלה  :1מספר הבקשו להיתר לפרסום תשקיף וההיתרים שניתנו בשנים 2014—2016
תשקיפי מדף
תשקיפים
סה"כ דוחות
מס'
היתר לתשקיפי
היתר
מספר
מספר
הצעת מדף
התאגידים
מדף (שיעורם
להנפקות
ההיתרים
הבקשות
שהציעו
ראשונות מסך ההיתרים)
שניתנו
שהוגשו
ניירות ערך
לציבור
על פי תשקיף
()IPO
מדף
(שיעורם
מסך
ההיתרים)
176
130
(78 )70%
(15 )13%
111
121
171
112
(79 )70%
(21 )18%
112
131
228
144
(95 )79%
(16 )13%
119
133
4

השנה

2014
2015
2016

Peer to Business 2
 3החל מהתשקיפים שהוגשו על בסיס הדוחות התקופתיים לשנת  2015ועד לתשקיפים שהוגשו על בסיס דוחות הרבעון השלישי
לשנת .2016
 4הנתונים מתייחסים לתשקיפים שהוגשו ולתשקיפים שקיבלו היתר בין  1בפברואר בכל אחת מהשנים המנויות בטבלה ועד 31
בינואר בשנה העוקבת.
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 .2נתונים על גיוסים והנפקות בשנים 2015—2016

5

בשנת  2016גייס המגזר העסקי כ— 5,066מיליון ש"ח בהנפקות לציבור של מניות ,כתבי אופציות ואג"ח להמרה,
מתוכם  4,577מיליון ש"ח בשוק המקומי .זאת בהשוואה לכ— 33,072מיליון ש"ח בשנה קודמת ,מתוכם 3,422
מיליון ש"ח בשוק המקומי ו— 29,650מיליון ש"ח בשוק בחו"ל.

6

בשנת  2016גייס המגזר העסקי בהנפקות לציבור של איגרות חוב (למעט אג"ח להמרה) סכום של כ—61,379
מיליון ש"ח ,זאת בהשוואה לכ— 50,882מיליון ש"ח בשנה הקודמת .כמו כן גייס המגזר העסקי סכום של כ—875
מיליון ש"ח באמצעות מימוש כתבי אופציה ,בהשוואה לכ— 338מיליון ש"ח בשנה הקודמת.
בשנת  2016גייס המגזר העסקי בהנפקות פרטיות בשוק המקומי ובחו"ל סך כולל של  29,167מיליון ש"ח מתוכם
 23,434מיליון ש"ח במניות ,כתבי אופציה ואג"ח להמרה ,7והיתר באגרות חוב.
סה"כ גיוסי הון והקצאות של המגזר העסקי בשנת  2016הסתכם ל— 96,486מיליון ש"ח ,בהשוואה ל—95,977
מיליון ש"ח בשנה קודמת.
טבלה  :2גיוס הון והקצאות באמצעות מניות ,ניירות ערך המירים ואג"ח בשנים ( 2015—82016מיליוני ש"ח)
2016
2015
מניות ,כתבי אופציה ואג״ח להמרה:
 .1הנפקות לציבור
מניות וכתבי אופציה בשוק המקומי
הנפקת זכויות
אג״ח להמרה בשוק המקומי
הנפקות בחו״ל
 .2הנפקות פרטיות
מניות וכתבי אופציות בשוק המקומי
הקצאות לעובדים
גיוס בחו״ל
אג״ח להמרה בחו״ל
.3מימוש כתבי אופציות
אופציה למניות
אופציות ליחידות השתתפות
אופציות לאג״ח להמרה
סה״כ מניות ,כתבי אופציה ואג״ח להמרה

2,259
927
236
29,650

2,441
803
1,332
489

1,758
50
3,675
0

682
646
22,021
86

337
1
0
38,893

674
177
24
29,375

 5מקור :אתר הבורסה לניירות ערך.
 6הגיוסים בחו"ל כוללים גיוס מניות בחברת טבע בהיקף של כ— 29מיליארד שקל .כמחצית הסכום גויס באמצעות מניות בכורה
 7כולל הקצאה פרטית בחו"ל שביצעה "טבע" בסך כ— 21מיליארד שקל במסגרת רכישת הפעילות הגנרית של .Allergan plc
 8לא כולל מוצרי מדדים.
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איגרות חוב:
א .הנפקות לציבור
אג״ח קונצרניות
ב .הנפקות פרטיות
אג"ח קונצרניות
אג"ח רצף מוסדיים
אג"ח נש"ר
ג .מימוש כתבי אופציות לאג"ח
סה"כ איגרות חוב
סה"כ גיוסי הון והקצאות

50,882

61,379

3,787
971
1,444
0
57,084
95,977

1,895
3,206
631
0
67,111
96,486

 .3חידושים בתחום התשקיפים
א) כללים לפי סעיף 23א(ז) לחוק ניירות ערך
תשקיף מדף מאפשר לתאגיד להציע ניירות ערך לציבור ,מעת לעת ,באמצעות פרסום דוח הצעת מדף
במהלך תקופה של שלוש שנים.
ההסדר של תשקיף מדף ודוחות הצעת מדף מבוסס על ההנחה שהגילוי המשולב בתשקיף המדף ובדוח
הצעת המדף הוא גילוי נאות ומספק לצורך הצעת ניירות ערך לציבור ,ואין הכרח כי הרשות תידרש לתת
היתר מראש לכל הצעה והצעה שתתבצע על סמך תשקיף המדף.
עם זאת ,קיימים מקרים שבהם הנחה זו אינה מתקיימת — מקום בו ההצעות על פי תשקיף המדף הן
מורכבות ומחייבות גילוי מיוחד .לפיכך ,לצד ההקלה ,במסגרתה ניתן ככלל להציע ניירות ערך באמצעות
פרסום דוח הצעת מדף ומבלי להידרש להליך קבלת היתר ,הוסמכה הרשות בסעיף 23א(ז) 1לחוק לקבוע
בכללים מקרים שבהם פרסום דוח הצעת המדף יהיה טעון היתר מאת הרשות ,וכן תנאים למתן ההיתר
כאמור .הכללים המוצעים יאפשרו לסגל הרשות לבחון בהצעות מורכבות את אופן ההצעה ונאותות הגילוי
שניתן לציבור המשקיעים עובר לקבלת החלטת השקעה .כללים אלה כוללים את המקרים הבאים:
 .1הצעה לראשונה של מניות בידי תאגיד מדווח שאיגרות החוב שלו רשומות למסחר;
 .2הצעה של ניירות ערך במסגרת הצעת רכש חליפין (למעט הצעת רכש חליפין של תעודות התחייבות
של התאגיד שאינה על רקע "קשיים פיננסיים");
 .3הצעה של סדרת תעודות התחייבות המגובה בבטוחה  /שעבוד (למעט שעבוד שלילי ו/או הרחבת
סדרה נסחרת ללא הוספה או שינוי של בטוחות נוספות);
 .4הצעה של ניירות ערך מורכבים או חדשניים מבחינת אופן ההצעה ותנאיה ו/או מבחינת סוג נייר הערך
ותנאיו.
ב) פרסום דוח הצעת מדף בחודש מרץ — הצעה לתיקון תקנות
בהתאם להוראה הקבועה בתקנות מכוח חוק ניירות ערך ,על תאגיד מדווח לפרסם דוחות שנתיים תוך
שלושה חודשים מתום השנה המתוארת בדוחות 9.בפועל ,תאגידים רבים מגישים את דוחותיהם השנתיים
 9תקנה  7לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל—.1970
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סמוך לתום שלושת החודשים האמורים (סוף חודש מרץ).
הוראה נוספת קובעת ,כי תאגיד המבקש להציע ניירות ערך לציבור נדרש לצרף לתשקיף דוחות כספיים
שנתיים המתייחסים ליום שקדם לתאריך התשקיף בלא יותר מארבעה עשר חודשים.

10

שילוב הוראות החקיקה האמורות מעלה ,כי תאגיד מדווח שפרסם דוחות כספיים בשנה מסוימת רשאי
להציע ניירות ערך לציבור על סמך אותם דוחות עד סוף חודש פברואר בשנה העוקבת לפרסום ,והחל
מחודש מרץ נדרש התאגיד לפרסם דוחות כספיים שנתיים עדכניים ,על מנת שיוכל לפרסם תשקיף או דוח
הצעת מדף ולהציע ניירות ערך לציבור.
ההוראה המגבילה את משך הזמן שבו ניתן להציע ניירות ערך לציבור על סמך דוחות כספיים תקופתיים
נובעת מהדרישה הכללית (וההיסטורית) ,שהמידע הזמין לציבור בעת ההנפקה יהיה עדכני ורלוונטי.
לעתים המצב המתואר לעיל מקשה על האפשרות לפרסם דוח הצעת מדף ולבצע הנפקה מכוחו במהלך
חודש מרץ ,בעוד דוח הצעת המדף נועד במהותו לאפשר לתאגידים לגייס בקצבי זמן קצרים ואף לאור
צורך דחוף שעשוי להתעורר .בד בבד ,התאגיד מפרסם דיווחים שוטפים במהלך השנה .כמו כן ,ההוראות
השונות קובעות כי בתשקיף ובדוח הצעת מדף יש לכלול כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל
השקעה בניירות הערך של המנפיק (וזאת בנוסף להוראות הדין הכלליות בעניין מידע פנים) .לאור אלו,
סבור סגל הרשות כי ראוי לאפשר לתאגידים לפרסם דוח הצעת מדף גם במהלך חודש מרץ ,מבלי שיידרשו
להקדים את מועד פרסום הדוחות השנתיים .ההצעה לתיקון התקנות מונחת על שולחן ועדת הכספים.
ג) הודעה לחברות בעניין מועדים בהנפקות לציבור
ביום  8/11/2016פרסם סגל הרשות הודעה לחברות בעניין המועדים השונים בהנפקות .הודעה זו נועדה
להבהיר ולפשט את המועדים הרלוונטיים בהנפקות לציבור ולהגביר את הוודאות הרגולטורית ,תוך התייחסות
לסוגי ההצעה השונים (תשקיף "רגיל" ,הודעה משלימה ,טיוטת תשקיף ,הצעת רכש חליפין ,תשקיף זכויות,
דוח הצעת מדף והחריגים ,היתר לדוח הצעת מדף ועוד) ,להפניות להוראות הדין ולעמדות סגל הרשות
הרלוונטיות.
 .4הדיווח השוטף
תאגיד שניירות הערך שלו הוצעו לציבור חב בחובות דיווח מכוח חוק ניירות ערך ותקנותיו ,כל עוד ניירות הערך
מוחזקים בידי הציבור .חובות אלה כוללות הגשתם של דוחות מיידיים ,דוחות תקופתיים ודוחות רבעוניים.
במסגרת המעקב השוטף שמקיים סגל הרשות הוא בוחן את דוחותיהם הכספיים (שנתיים או רבעוניים) של
תאגידים מדווחים על מנת לוודא את נאותות הגילוי ומידת הציות לחוק ניירות ערך ,לתקנות על פיו ,להנחיות
מכוחו ולכללי חשבונאות ודיווח מקובלים שמטרתם לממש את עקרון הגילוי הנאות .בנוסף נבחנים גם הדיווחים
השוטפים של התאגיד ,ובמידת הצורך ניתנות לתאגידים אלה הוראות לתיקון או להשלמה של הדוחות.
א) בדיקת דוחות כספיים
בשנת  2016ביצע סגל המחלקה בדיקות יזומות של דוחות כספיים של תאגידים מדווחים .בחירת התאגידים
נעשית בהתאם למודל סיכונים פנימי המביא בחשבון ,בין היתר ,את משך הזמן שחלף מאז הפעם האחרונה
 10תקנות (56א) ו—60ב(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) ,התשכ"ט—.1969
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שבה נבדק התאגיד וכן את מצבו הפיננסי.
בשנת הדוח התמקדו בדיקות סגל הרשות באלמנטים האלה :הנאותות של יישום תקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים ( ,)IFRSסוגיות משפטיות שונות ,עמידה בסטנדרט גילוי ענפי ,הערכות שווי שצורפו לדוחות,
גילוי אודות אסטרטגיה ,מנועי צמיחה ,ניתוח יתרונות תחרותיים ,קיצור הדוחות ושיפור הגילוי.

השנה
2014
2015
2016

טבלה  :3בדיקה יזומה של דוחות כספיים2014—2016 ,
מס׳ הדוחות הכספיים שנבדקו
25
47
32

ב) עסקאות בעלי שליטה
עסקאות של חברות ציבוריות שלבעלי שליטה יש בהן עניין אישי מדגימות באופן הבולט ביותר את בעיית
הנציג בחברות עם שליטה ריכוזית ,המאפיינות את השוק הישראלי ,והן עשויות לפגוע באמון הציבור בשוק
ההון .מסיבה זו מגביל חוק החברות את האפשרות של חברה להתקשר בעסקאות שכאלה לעסקאות שהן
לטובתה ,ואשר אושרו במנגנון הכולל רוב מיוחד מבין בעלי המניות שאין להם עניין אישי באישורן.
העסקאות הנגועות בעניין אישי של בעל השליטה ,ואשר דורשות את הליכי האישור המיוחדים ,מפורטות
בסעיף  )4(270לחוק החברות .עסקאות אלה כוללות עסקאות חריגות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה
יש בהן עניין אישי ,בכללן הצעות פרטיות שלבעל השליטה יש עניין אישי בהן ,וכן אישור תנאי ההעסקה
והכהונה של בעל שליטה או קרובו.
נוכח ההשלכות של עסקאות אלה ,מתייחסים אליהן דיני ניירות ערך באופן מיוחד :תקנות ניירות ערך (עסקה
בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א— ,2001קובעות את דרישות הגילוי החלות על חברה ציבורית
בקשר להליכי האישור המיוחדים של עסקאות כאמור .כאשר עסקה עם בעל שליטה אינה חריגה ,ולפיכך
אינה דורשת אישור מיוחד באסיפת בעלי המניות ,החברה נדרשת לתת בגינה גילוי במסגרת הדוח התקופתי,
וזאת מכוח תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
לצד בחינת הגילוי אודות העסקה עצמה ,סגל מחלקת תאגידים בוחן סוגיות שונות הקשורות בעסקאות
עם בעלי שליטה ועמידתן בהוראות חוק החברות ,כגון בחינת זהות בעלי השליטה בתאגיד; הגדרתן של
עסקאות בין החברה לבין אחר כעסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי; הגדרתם של מחזיקים במניות
החברה כבעלי עניין אישי באישור העסקאות; בחינת המהותיות של הנכס או הפעילות נשוא העסקה; בחינת
אופן אישור העסקה באורגנים השונים של החברה; בחינת כשירותם של הדירקטורים החיצוניים; בחינת
עבודת ועדת הביקורת ,לרבות בעניין סיווגן של עסקאות כחריגות או שאינן חריגות.

11

כמו כן בוחן סגל הרשות את הדיווחים על תוצאות ההצבעות באסיפות הכלליות.
 11ביום  11בדצמבר  2013פורסם ברשומות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד—( 2013להלן — "חוק הריכוזיות").
סגל המחלקה נדרש בין היתר להתייחס לסוגיות הנוגעות לעסקאות בעלי שליטה בקשר עם יישום חוק הריכוזיות.
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השנה
2014
2015
2016

טבלה  :4עסקאות בעלי שליטה2014—2016 ,
סה"כ הדיווחים המיידיים על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה
12
מספר העסקאות שדווחו 13מס׳ הדוחות שנבדקו
מס׳ הדיווחים
13
727
408
9
625
374
8
585
318

ג) תגמול בכירים
מאז כניסתו לתוקף של תיקון  20לחוק החברות ,בסוף שנת  ,2012פרסם סגל המחלקה הן הוראות גילוי
בעניין והן החלטות סגל (עמדת סגל  ,)16—101המשקפות את עמדותיו בסוגיות הנוגעות ליישום הוראות
התיקון .כמו כן ,במהלך שנת  2014פרסם סגל הרשות טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לאישור מדיניות תגמול
ושכר בכירים .הנחיה זו עברה למתווה חקיקה ,ושולבה בהצעה לתיקון תקנות ניירות ערך במסגרת פרויקט
שיפור הדוחות.
במהלך השנה פרסם סגל המחלקה עמדה משפטית  :21—101שאלות ותשובות מדיניות תגמול .העמדה,
משקיפה לראשונה ,עמדות  Best Practiceשל סגל הרשות בנוגע למדיניות תגמול ושכר בכירים ,ומסדירה
את כלל עמדות הסגל שהתגבשו ברשות בשנים האחרונות מאז כניסת תיקון  20לחוק החברות לתוקף.
עמדות רבות היוו הסדרה פומבית ראשונה של סוגיות נפוצות מעולם תגמול הבכירים שבעניינן ׂשרר חוסר
ודאות בשוק ההון .הרעיון העומד בבסיס הפרסום הוא רצונה של הרשות להשקיף את עמדותיה כדי להקל
על יישום הוראות החוק הנוגעות לתגמול ,להביא לידי יישום אחיד ובעיקר להגביר את הוודאות המשפטית
בקרב התאגידים המדווחים .בנוסף ,במהלך שנת  2016נכנסו לתוקפם שורה של שינויים בדין המהותי
הנוגעים לשכר הבכירים .כך ,בניגוד לכלל ששרר עד כה ,ועדת תגמול ודירקטוריון יוכלו להעניק לנושאי
משרה (שאינם מנכ"ל או דירקטור) מענקים ללא תלות בעמידה ביעדים וללא צורך באישור האסיפה (מענק
בשיקול דעת) .כמו כן ,עוגנה בחוק הפרקטיקה הקיימת בנוגע לאפשרות הדירקטוריון להעניק למנכ"ל
מענק שאינו מבוסס יעדים בהיקף של עד שלוש משכורות .בנוסף ,נקבעו בתקנות שורת הקלות בנוגע
לאישור מדיניות ושכר בחברות שתבצענה הנפקות חדשות.
ד) הצעות פרטיות
ההצעות הפרטיות בחברות ציבוריות בישראל מוסדרות על ידי שני מקורות :חוק החברות ותקנות ניירות
ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס—( 2000להלן — "תקנות הצעה פרטית") .חוק
החברות קובע את מנגנוני האישור הנדרשים לביצוע הצעה פרטית ,ואילו התקנות מסדירות את מידת
הגילוי והפירוט הנדרשים בכל סוג של הצעה פרטית — בהתאם לשיעור ההון המונפק ,לתמורה המשולמת
(מזומן וניירות ערך או באופן אחר) ולאפיונו של הניצע בהקצאה .על פי הוראות חוק החברות ,נדרש אישור

 12הנתונים מתייחסים למספר הדוחות לזימון אסיפה לאישור עסקאות עם בעל שליטה שפורסמו במהלך השנה.
 13הנתונים כוללים  204עסקאות בשנת  193 ,2014בשנת  2015ו— 194בשנת  2016שדווחו בסיווג "אחר" .ייתכן כי יש ביניהן עסקאות
שלא נעשו עם בעל שליטה.
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של האסיפה הכללית לכל הצעה פרטית "מהותית" ולכל הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה עניין אישי.
תקנות הצעה פרטית קובעות שלושה מדרגי גילוי :הצעה חריגה ,שלה ניתן הגילוי הרחב ביותר ,הצעה
מהותית והצעה לא מהותית ,כהגדרתן בתקנות אלו .דוחות ההצעה הפרטית נבדקים על ידי סגל הרשות
כחלק מבדיקת דיווחיה השוטפים של חברה .על פי הקבוע בתקנות הצעה פרטית ,הרשות מוסמכת לבקש
הסברים ,פרטים ,ידיעות ומסמכים ,ובמידת הצורך להורות על תיקון דוח מיידי ודחיית אסיפת בעלי המניות
למועד שיחול לא לפני שיעברו שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ— 21יום ממועד פרסום התיקון לדוח.
טבלה  :5הצעות פרטיות (מהותיות וחריגות)2014—2016 ,
סה"כ הדיווחים על הצעות פרטיות
237
232
108

השנה
2014
2015
2016
ה) הצעות רכש

תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס—( 2000להלן — "תקנות הצעת רכש") ,קובעות את החובה להגיש
מפרט הצעת רכש בשלושה מקרים:
1.1הצעת רכש רגילה ,דהיינו פעולה של מציע המכוונת להניע ציבור של בעלי מניות או ניירות ערך
המירים של חברה רשומה למכור למציע ניירות ערך;
2.2הצעת רכש מיוחדת ,כהגדרתה בסעיף  328לחוק החברות ,קרי — הצעה אשר נועדה לאפשר למציע
לרכוש לראשונה דבוקת שליטה (או שליטה מלאה) בחברה;
3.3הצעת רכש מלאה ,כהגדרתה בסעיף  336לחוק החברות ,קרי — הצעה אשר נועדה לאפשר למציע
לרכוש את כל המניות בחברה ולהפוך אותה לחברה פרטית.
לפי הקבוע בתקנות הצעת רכש ,הרשות מוסמכת לדרוש הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים
הכלולים במפרט הצעת הרכש ולגבי כל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכלול במפרט על פי התקנות ,ואף
להורות על תיקון המפרט.
בהתאם לסמכות זו ,נדרשו מציעים להשלים במפרט פרטים שונים ובהם :אופן חישוב שיעור ההיענות
המזערי הנדרש לקיבול הצעת רכש מלאה לפי סעיף  337לחוק החברות; ניכוי מניות החברה המוחזקות על
ידי החברה הבת של החברה; הסכמים שיש למציע עם אחר; עניין אישי של ניצעים ועוד.

השנה
2014
2015
2016

58

טבלה  :6הצעות רכש למניות2014—2016 ,
הצעת רכש רגילה הצעת רכש מלאה הצעת רכש מיוחדת
3
21
2
1
16
1
6
7
7
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סה"כ מפרטי הצעות רכש
26
18
20

ו) הסדרי חוב והגנה על מחזיקי אג"ח
בעשור האחרון נערכו גיוסי חוב נרחבים בשוק ההון באמצעות הנפקה של איגרות חוב לציבור .מקצת התאגידים
שגייסו חוב נקלעו לקשיים פיננסיים ,שפגעו ביכולתם לעמוד במלוא התחייבויותיהם כלפי מחזיקי האג"ח,
ובעקבות זאת נפתחו הסדרי חוב ו/או הליכי פירוק.
 .1טיפול שוטף בהסדרי חוב
במסגרת הטיפול השוטף בהסדרים נבחנים בין היתר הפרטים הבאים :הגילוי שניתן על ידי החברות; הגילוי
הניתן על ידי בעל שליטה במקרים שבהם ההסדר כולל התחייבות של בעל השליטה לתשלום החוב או למתן
ערבות למחזיקים; הצורך בביצוע ההסדר בחסות בית משפט באמצעות מינוי מומחה לאור תיקון  18לחוק
החברות; ההיתכנות של הנפקת ניירות הערך המוצעים בהסדר ורישומם למסחר בהתאם להוראות הדין
ועוד.
במסגרת הסדרים שנערכו בחסות בית המשפט לפי סעיף  350לחוק החברות ,נדרשת הרשות על פי רוב
להגיש את עמדתה בעניינים האלה :אופן כינוס אסיפות סוג; הגילוי הניתן למחזיקי ניירות הערך של התאגיד
לפני מתן ההחלטה בדבר אישור ההסדר; והצורך במינוי מומחה לשם בחינת ההסדר המוצע .כמו כן ,לעתים
התייצבה הרשות בפני בית המשפט ,בהתאם לסמכותה על פי סעיף 35טו(ב) לחוק ,והציגה את עמדתה
בעניינים שבהם ראתה חשיבות ,מתוקף תפקידה ,להגן על עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך.
 .2תיקוני חקיקה בתחום ההסדרים
בחודש מרץ  2016פורסמה הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,אשר מיישמת בין היתר חלק ניכר
מהמלצות הוועדה .הצעת החוק כוללת תיקונים עקיפים הנוגעים לחוק ניירות ערך ועניינם הנקודות האלה:
צמצום עילות לפסילת הצבעה של מחזיקי איגרות חוב על בסיס טענה לקיומם של ניגודי עניינים; מינוי
"נאמן מוביל" ,אשר ייצג את כל הסדרות של איגרות החוב שמנפיקה החברה; צמצום תפקיד הנאמן — בשלב
שבו מונה למנפיק נציג נושים — לסיוע לנציג הנושים בהיבטים המנהליים של מילוי תפקידו; חובת נאמן
לכנס אסיפה במקרה שבו הופר תנאי בשטר הנאמנות המקים עילה לפירעון מיידי של החוב .הצעת חוק זו
נדונה בימים אלה בוועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת.

השנה

2014
2015
2016

מספר
החברות
הנכנסות
להסדר

14

9
7
5

טבלה  :7הסדרי חוב2014—2016 ,
אחוז החוב הנכנס
סה"כ ערך נקוב
ערך נקוב
17
מהחוב הסחיר
מתואם של החוב
מתואם של
הסחיר( 16מיליוני
החוב הנכנס
15
ש"ח)
להסדר
(מיליוני ש"ח)
1.30%
256,630
3,337
0.77%
267,821
2,056
1.69%
291,687
4,920

 14חברה עשויה להופיע מספר פעמים בטבלה אם הייתה צד למספר הליכי הסדר עם מחזיקים בסדרות אג"ח שונות שלה ,או
שהייתה צד להליכי הסדר שני או שלישי ,ככל שההסדרים שקדמו לכך לא צלחו .יובהר כי סך הערך הנקוב של החוב עליו מוותרים
המחזיקים במסגרת ההסדרים נמוך מסכום זה.
 15נכון למועד כניסת החברה להליכי ההסדר.
 16אג"ח חברות ואג"ח להמרה (נכון לסוף השנה).
 17נתון זה נמצא בקטגוריה נפרדת מהתאגידים שלגביהם סיימה הרשות את חובות הדיווח ביוזמתה.
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ז) סיום חובות דיווח
בשנת  2014פורסם ברשומות תיקון לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,שעניינו הוספת חלופות לסיום
חובות הדיווח של תאגידים שהנפיקו בעבר ניירות ערך לציבור .מכוח התיקון נקבעו תנאים לסיום חובת דיווח
של תאגיד שמחזיקי ניירות הערך בו אינם עולים על  35או  200מחזיקים לפי העניין .כן נוסף מתווה של סיום
חובות הדיווח לתאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ובהליכי כינוס נכסים לכלל נכסיהם .מעבר לאלה ,עוגנה
סמכות הרשות לסיים ביוזמתה את חובות הדיווח של תאגיד בתנאים ובנסיבות המפורטים בתקנות.
בהתאם לסמכותה זו פרסמה הרשות הודעה בדבר כוונתה להביא לסיום חובות דיווח של התאגידים המנויים
בהודעתה .למעשה ,הייתה זו רשימת חברות שנייה שמפרסמת הרשות באותו עניין .עם זאת ,שלא בדומה
לשימוש הראשון שעשתה הרשות בסמכותה ,כאן נקבע כי ברשימה ייכללו תאגידים שחלפו לפחות שנתיים
ממועד מחיקת ניירות הערך שלהם מהמסחר בבורסה וממועד הדיווח האחרון שלהם .עוד צוין ,כי תוך פרק
זמן של  90יום מפרסום ההודעה רשאי תאגיד ששמו פורסם ברשימה ,בעל תפקיד בו או מחזיק ניירות
ערך בו לפנות לבית המשפט בעניין או להגיש לרשות הודעת התנגדות .ככל שלא תוגש הודעה כאמור,
תסתיים חובת הדיווח של התאגיד .בחלוף התקופה הודיעה הרשות על סיום חובות הדיווח של  52התאגידים
שפורסמו בהודעתה.

השנה
2014
2015
2016

60

טבלה  :8תאגידים שסיימו את חובות הדיווח לפי הוראות הדין2014—2016 ,
17
סה"כ תאגידים
38
28
22
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 .5פיקוח על הערכות שווי
יחידת הכלכלן הראשי במחלקה אחראית ,בין היתר ,על ליווי שוטף ומענה מקצועי באשר לנושאים כלכליים
שונים המתעוררים בעבודת המחלקה ,ובעיקר בכל הקשור לסקירת הערכות שווי (אגב בדיקת תשקיפים,
דיווחים עיתיים ,דיווחים מיידיים ,בקשות למימון תובענות ייצוגיות ועוד) .עוד אחראית היחידה על ייזום וליווי של
פעולות אסדרה הקשורות בהערכות שווי .הערכות השווי שנסקרות כוללות ,בין היתר ,הערכות שווי לצורך הכנת
הדוחות הכספיים והערכות שווי לצורך עסקאות עם בעלי עניין .הערכות שווי לצורך הדוחות הכספיים משמשות
בדרך כלל למדידת השווי ההוגן של פריטים כגון נדל"ן להשקעה או השקעות פיננסיות ,לביצוע בחינות לירידת
ערך ,לאומדנים אקטואריים ועוד.
להלן מובאת סקירה קצרה של ההתפתחויות העיקריות במהלך שנת הדיווח בנושא זה:
(א) פרסום דוח ממצאים בנוגע להערכות שווי של חברות הזנק ( — )Startupבחודש אוגוסט  2016פורסם
על ידי היחידה מסמך העוסק בממצאים העיקריים שעלו במהלך סקירות שערך סגל הרשות בכל הנוגע
להערכות שווי של חברות הזנק .הערכות שווי לצורך דיווח של חברות הזנק עשויות לשמש בין היתר למטרות
כגון :אמידת השווי ההוגן או שווי השימוש של החזקות של תאגיד מדווח בחברות הזנק ,בפעילות הזנק או
בנכסים בלתי מוחשיים הקשורים לפעילות הזנק לצורך הכנת הדוחות הכספיים; אמידת התחייבות בדוחות
הכספיים שערכן נגזר או קשור לפעילות הזנק ,כגון התחייבויות למדען הראשי; קביעת התמורה או בדיקת
סבירותה בעת אישור עסקה להכנסת פעילות הזנק לתוך תאגיד מדווח; וכן קביעת השווי ההוגן של תשלום
מבוסס מניות.
לעתים קרובות ,חברות הזנק מאופיינות באי ודאות באשר להצלחת שלב המו"פ ,לרבות קבלת אישורים
למיניהם ,בוותק פעילות קצר ,בהעדר מכירות או במכירות בהיקף מצומצם ביחס לתכנון העתידי ,בהפסדים
תפעוליים וכן בצורך מתמשך בגיוס מקורות כספיים למימון פעילות המחקר והפיתוח .מטבע הדברים,
הערכות שווי של חברות הזנק עשויות לחייב שימוש בהנחות הכרוכות בחוסר ודאות משמעותי ,ומכאן שהן
עשויות להצביע על טווח רחב של תוצאות אפשריות .הדבר מעצים את החשיבות שבהקפדה על שימוש
עקבי במודלים נאותים ,תוך עמידה בכללי חשבונאות מקובלים (כאשר רלוונטי) ,שימוש בהנחות מבוססות
וסבירות ומתן גילוי נאות ובכלל זה מתן מבחני רגישות בעלי משמעות.
דוח הממצאים נועד לשקף חלק מן הסוגיות המרכזיות שבהן נתקל סגל הרשות בנושא זה ,ולהביא לטיוב
הפרקטיקה הנוגעת להערכות שווי כאמור.
הממצאים עוסקים בהיבטי גילוי (כגון הכללת מבחני רגישות ,הכללת גילוי על סטייה מתחזיות קודמות
וכד') ,בהיבטים מתודולוגיים (כגון קביעת שווי על סמך מזכרי הבנות ,סבבי השקעה או מחיר מצוטט ב—"שוק
פעיל") וכן בהיבטים הנוגעים להנחות המרכזיות (כגון הסתמכות על תחזיות ההנהלה).
(ב) פעילות שוטפת — במהלך השנה החולפת ביצעה היחידה בדיקות עומק להנחות שבבסיס עשרות
הערכות שווי במסגרת סקירת תשקיפים ,סקירת דיווחים עיתיים ומיידיים וסקירת דוחות ניגוד (דוחות אגב
עסקאות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו) .חלק מן הסקירות הובילו לתוספות גילוי .בארבעה מקרים הובילה
הסקירה לצעדים נוספים ,כגון שינוי מהותי בהנחות ההערכה ,החלפת מתודולוגיה ,תיקון דוחות כספיים
וכיוצא באלה .בנוסף ,היחידה השתתפה בביצוע ביקורות הקשורות לשמאות נדל"ן ,אקטואריה ושווי פעילות
(המתוארות בסעיף  6להלן) ,וכן ניתן על ידה ייעוץ למחלקת הייעוץ המשפטי של הרשות בכל הנוגע למימון
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תובענות ייצוגיות הקשורות להערכות שווי.
 .6יחידת הביקורת
יחידת הביקורת במחלקה אחראית על ביצוע ביקורות בנושאים חשבונאיים ,מימוניים ומשפטיים בחברות ציבוריות
הרשומות למסחר בבורסה ובגופים מפוקחים אחרים ,כדי לוודא עמידה בהוראות הדין ובכללי החשבונאות
המקובלים .הביקורות עוסקות במגוון תחומים ומתמקדות ,בין היתר ,בדיווחים הכספיים של החברות ,בהערכות
שווי ,בדיווחים מיידיים ,בעסקאות בעלי עניין ועוד.
הביקורות מבוצעות הן כביקורות רוחב הבודקות נושא מסוים — משפטי ,חשבונאי או מימוני — במספר תאגידים
מדווחים ,והן כביקורות פרטניות ,הבודקות נושא מסוים בתאגיד מדווח אחד בדרך כלל .את הביקורות מבצעים
בעיקרן עובדי יחידת הביקורת ,בשיתוף עם המערכים הנוספים במחלקת תאגידים ,ולעתים הם מסתייעים
בבודק במיקור חוץ ,בהתאם לסעיף 56ו לחוק ניירות ערך.
סגל הרשות מביא לידיעת הציבור את ממצאי הביקורות באמצעות פרסום באתר הרשות של דוחות ריכוז
ממצאים בביקורות רוחב ושל דוחות ממצאי ביקורת בחלק מהנושאים האחרים שנבחנו .במקרים המתאימים
נדרשים התאגידים המדווחים לפרסם תמצית של ממצאי ביקורת רלוונטיים או את דוח הביקורת המלא.
בשנת  2016נערכו ביקורות בנושאים הבאים:
א .ביקורות רוחב
יחידת הביקורת ערכה ביקורות רוחב בארבעה נושאים ,ובמסגרתן נבדקו  15תאגידים מדווחים וגופי השקעה
לא מפוקחים ,כמפורט להלן:
 .1חוזי הקמה ( — )IAS 11יחידת הביקורת בחנה את אופן ההכרה ,המדידה והגילוי של ההכנסות
וההוצאות של פרויקטים מסוימים בחברות המדגם שנהוג להגדירם בחשבונאות כחוזי הקמה .בבחינה זו
התמקדה היחידה בהכרה בהכנסות נוספות מההסכם המקורי ,בעלויות נוספות שהתהוו לאורך ההסכם,
בשינוי באומדנים נוספים לאורך תקופת ביצוע ההסכם ,תוך בחינת הביסוס לאותם שינויים והעיתוי
להכרה בהם .כל זאת נוכח מספר מקרים בעייתיים שהתגלו בתחום קבלנות הביצוע בשנים האחרונות.
 .2חברות  —BVIבשנים האחרונות החלו חברות זרות ,המתאגדות לרוב במדינות מקלטי מס כגון איי
הבתולה ( ,)BVIאשר בעלי השליטה בהן הם אזרחי ארה"ב ,ומחזיקות בנדל"ן מניב ו/או יזמי בעיקר
בארה"ב ,לגייס אג"ח בהיקפים הולכים וגדלים .נהוג לכנות חברות אלה חברות  .BVIיחידת הביקורת
ביקשה לבחון את היכולת לנהל ולממש את נכסי החברות במקרה של כשל חוב על בסיס המצגים
שנכללו בתשקיף והדין הזר ,וזאת תוך הסתייעות במומחים מהתחום בארץ ובחו"ל.
 .3דיווחים מיידיים — יחידת הביקורת בחנה את אופן ועיתוי הדיווח של חברות המדגם בקשר לרכישת
ומכירת נכסים מהותיים שבבעלותן ולהתקשרויות מהותיות שבוצעו ,וכן את עדכונם של הדיווחים לאורך
חיי האירוע בחברה.
 .4מיזמי השקעה לא מפוקחים — במסגרת בדיקה זו בחנה יחידת הביקורת האם מיזמי השקעה לא
מפוקחים מבצעים הצעה של ניירות ערך לציבור ללא פרסום תשקיף שקיבל את היתר הרשות ,כנדרש
בסעיף  15לחוק ,וזאת בין היתר באמצעות פרסום מידע האסור בפרסום על פי סעיף (15א)( )4לחוק.
בנוסף בחנה היחידה אם השקעות מסוימות שנבדקו באופן מדגמי בוצעו בהתאם להסכמי ההשקעה
ולמצגים שניתנו ללקוחות .להרחבה בנוגע לפרוייקט מיזמי השקעה לא מפוקחים ראה סעיף (1ו) בפרק האסדרה.
62
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ב .ביקורות שנערכו באמצעות סיוע במיקור חוץ
המחלקה ערכה ביקורות בשני תאגידים מדווחים בנושאים הבאים ,וזאת בנוסף על הביקורות שהתבצעו
בחברות ה— BVIכאמור לעיל:
 .1נדל"ן
המחלקה בחנה את סבירות השווי של שלושה נכסי נדל"ן להשקעה בחו"ל כפי שנכללו בדוחות הכספיים
של חברה ציבורית .הנכסים בעלי אופי שימוש מעורב ,בעיקר משרדים בשילוב עם מסחר ושירותים.
 .2ירידת ערך ()IAS 36
המחלקה בחנה את אופן גילוי המידע בקשר להערכת שווי מהותית מאוד בדוחות הכספיים של חברה
ציבורית אחרת ואת סבירותן של ההנחות העיקריות שנלקחו בחשבון על ידה ועל ידי מעריכי שווי מטעמה,
כשקבעו את השווי בר—ההשבה של פעילות שנרכשה בעבר על ידי החברה ,וזאת לשם בדיקת הצורך
בקביעת ירידת ערך ההשקעה.
 .7רישום כפול
על פי הסדר הרישום הכפול ,תאגידים הנסחרים ב— ,NASDAQב— NYSEאו ב—LSE (Main Market, Primary
 Listingאו  )High Growth Segment18רשאים לרשום למסחר בבורסה בישראל את ניירות הערך שלהם
הנסחרים בבורסות אלו ,וזאת בהסתמך על דיווחים הזהים לאלה המדווחים על ידם בחו"ל ,והכול בהתאם
לאמור בפרק ה' 3לחוק ניירות ערך.
בשנת  2016נרשמו למסחר בבורסה בישראל שלוש חברות ברישום כפול ,לעומת שמונה חברות בשנת .2015
כמו כן ,שתי חברות ציבוריות שהיו כפופות לחובות הדיווח על פי חוק ניירות ערך עברו במהלך השנה לדווח
בהתאם למתכונת הרישום הכפול .זאת לעומת שנת  ,2015שבה עברו ארבע חברות לדיווח בהתאם למתכונת
זו .היות שתאגידי רישום כפול מדווחים בהתאם לדין הזר החל עליהם ,במסגרת טיפולה השוטף בדיווחי חברות
מביאה הרשות בחשבון את העובדה שחברות אלה כבר נתונות לפיקוחה של רשות הפיקוח האמריקאית
( )SECאו הבריטית ( ,)FSAשרמות הפיקוח שהן מפעילות הן מהגבוהות בעולם .מצב דברים זה היווה אבן יסוד
בהחלטה לאפשר מתן הקלות במסגרת פרק ה' 3לחוק .על פי נתוני סוף שנת  ,2016בבורסה לניירות ערך בתל
אביב נסחרות  56חברות המדווחות בהתאם לכללי הרישום הכפול.
 .8חברות דירוג אשראי
החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד—( 2014להלן בפסקה זו — "חוק הדירוג" או "החוק"),
כמו גם התקנות שהותקנו מכוחו ,הסדירו את פעילותן של חברות הדירוג הפועלות בישראל והכפיפו אותן
לפיקוח רשות ניירות ערך .זאת על מנת להגן על ציבור המשתמשים בדירוג ולהבטיח שהליך הדירוג והדירוג יהיו
אמינים ,איכותיים ובלתי תלויים.
בחוק נקבע מהו דירוג ,וכי דירוג יוכל להתבצע אך ורק על ידי חברה שנרשמה בהתאם לחוק זה .בנוסף נקבעו
תנאי הכשירות של חברות הדירוג ,ובהם :דרישות ארגוניות ותפעוליות ,מהימנות של בעלי השליטה ושל ההנהלה
 18רשימת ה— High Growth Segmentהוגדרה כבורסה המוכרת לצורכי הרישום הכפול בשנת  2015בעקבות תיקון התוספת
השלישית לחוק .להרחבה ראו החלטה מליאה מס' .1—2015
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— דרישות המבטיחות את יכולתה של חברת הדירוג לבצע דירוג באופן מהימן — ופיקוח על החברה למילוי
חובותיה על פי החוק .כמו כן קובע החוק הוראות שתכליתן ,בין השאר ,לצמצם את ניגודי העניינים בעבודת
חברות הדירוג ,להסדיר את ההתמודדות עם ניגוד עניינים מקום שבו הוא קיים ,להבטיח את עצמאות הליך
הדירוג ולהגביר את שקיפות הדירוג .כן הוקנו לרשות סמכויות פיקוח ואכיפה על פעילותן של חברות הדירוג,
לרבות אמצעי אכיפה מנהליים בשל הפרת ההוראות שנקבעו בחוק.
תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד— ,2014מהוות אסדרה משלימה ופרטנית לחוק הדירוג,
וכוללות בין היתר הוראות בעניין רישום ותיעוד של הליכי דירוג ,פרסום הדירוגים ושיטות ההערכה ,שמירת
המסמכים והוראות בעניין גילוי נאות ודיווחים ללקוחות ,לרשות ולכלל הציבור.
בשנת  2016הסתיים הליך הרישום של שתי חברות הדירוג מידרוג בע"מ וסטנדרד אנד פורס מעלות בע''מ
(חברות הדירוג הפעילות בשוק) .בסה"כ רשומות ברשות שתי חברות דירוג.
במהלך שנת  2016המשיך סגל המחלקה לבחון את תחולתו של חוק הדירוג ,ובכלל זה את תחולתו על פעילויות
של גופים מסוימים ,ככל שנודע לרשות על פעילות העשויה ליפול בגדר הגדרת דירוג בחוק.
 .9חתמים
יחידת החיתום במחלקת תאגידים אמונה על הפיקוח והאסדרה של תחום החיתום .כמו כן ,היא עוסקת ברכיבים
מסוימים של אכיפה מנהלית בתחום החיתום ,ובתוך כך בפעילות השחקנים בו .יחידת החיתום עוסקת בבקרה
שוטפת על עמידת החתמים בתנאי הכשירות הנדרשים בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו ,בבדיקת דוחות
מיידיים ושנתיים המוגשים לרשות על ידי החתמים וכן בבקרה ובבחינה שוטפות של יישום המנגנונים הקיימים
בדין להצעת ניירות ערך לציבור על ידי החתמים והמפיצים.

השנה
2014
2015
2016

חתמים פעילים
20
20
20

טבלה  :9נתוני מרשם החתמים2014—2016 ,
חתמים לא פעילים
חתמים זרים
25
3
10
3
6
3

סגל המחלקה השתתף השנה בדיונים המכריעים של ועדה בין—משרדית ליישום רפורמה בתחום הסליקה של
ניירות ערך תאגידיים בשוק הראשוני — הסבה לערוץ אלקטרוני .ועדה זו ,שאת הקמתה יזם בנק ישראל ובראשה
עמדו נציגים מבנק ישראל ומהרשות ,דנה מזה מספר שנים בנושא .את הרשות ייצגו בשנים עברו בעיקר נציגי
מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות סוחר ,ואולם בשלביה הסופיים ,לאור כיווני ההמלצות שהסתמנו ,שנגעו
יותר לדרך הפעולה של החתמים ומשתתפי הנפקה נוספים ופחות לפעולת הבורסה ,הוחלפו אלו בנציגים
מהמחלקה.
בערוץ הסליקה האלקטרוני הכספים נסלקים באופן מייָ די וסופי 19.התהליך החדש מחייב את הגופים המשתתפים
19
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בהנפקה ,ובכללם החתמים ,להיערך לעבודה עם המערכת החדשה .הרפורמה נכנסה בהדרגה לתוקף החל
בספטמבר .2016

ג .אסדרה
המחלקה מקיימת פעילות אסדרה נרחבת ,המכוונת לשמור על ענייניו של ציבור המשקיעים ,ובכלל זאת
פעולות למימוש יעדיה של רשות ניירות ערך לשנים הקרובות .פעולות אלו מתפרסות על פני שלושה מישורים:
אסדרה ,הקלות באסדרה (דה—רגולציה) ופיתוח שוק ההון .במישור האסדרה פועלת המחלקה לעיצוב דרישות
גילוי שישרתו באופן מיטבי את המשקיעים ,ישקפו מידע מהותי ורלוונטי ויעמיקו את השימוש בדיווחים לצורך
קבלת החלטות השקעה .במישור ההקלות (דה—רגולציה) פועלת המחלקה לאתר דרישות גילוי המייצרות נטל
רגולטורי ,שניתן להפחיתו מבלי שתהא בכך פגיעה בענייניו של ציבור המשקיעים .במישור פיתוח שוק ההון
המחלקה מעורבת בקידום שורה ארוכה של פרויקטים שמטרתם הקלת הנגישות של חברות ציבוריות לשוק
ההון ,גיוון מכשירי ההשקעה העומדים לרשות המשקיעים ,וכן פיתוח מודלים מימוניים שיתנו מענה מימוני
באמצעות שוק ההון בתחומים שעד היום לא שימשו כיעדי השקעה בשוק ההון.
 .1פרויקטים שטופלו בשנת 2016
א) רשימת מסחר חדשה
בישראל פועלות חברות קטנות רבות ,וחברות אלה הן מנוע צמיחה חשוב התורמות באורח ניכר להתפתחות
הכלכלית והמשקית .עם זאת ,חוסר נגישות למקורות מימון עשוי להוות מכשול מהותי לצמיחתן של חברות
אלה ואף להביא לפגיעה בפעילותן .על רקע זה מינה יו"ר הרשות צוות עבודה הכולל נציגי מחלקות שונות
ברשות ,על מנת שיבחן את האפשרות ליצור רשימת מסחר נפרדת בבורסה שתותאם לחברות קטנות ,בדגש
על הסרת חסמים ומתן הקלות .מטרת הרשימה המוצעת לאפשר לחברות אלה לגייס כספים הדרושים להן
כדי לצמוח ולהפוך לחברות מבוססות .באורח זה הן יתרמו לפיתוח שוק ההון ולהגדלת מגוון אפשרויות
ההשקעה עבור המשקיעים .בתחילת חודש ינואר  2017פרסמה הרשות קול קורא לציבור להעלות רעיונות
והצעות בקשר עם ההצעה ליצור רשימת מסחר ייעודית לחברות הקטנות ,במטרה לקיים דיון רחב ופתוח
בנוגע לרשימה המוצעת ולהיבטים השונים הכרוכים ביצירתה.
ב) מדרג רגולציה
במהלך שנת  2015החלה הרשות לקדם פרויקט מדרג רגולציה ,אשר נועד להקל על תאגידים מדווחים
קטנים בפרסומם של דוחות כספיים רבעוניים ובמישורים נוספים .ביסודה של ההצעה עומדת התכלית
של פיתוח שוק ההון ,ומגמתה היא להקטין את נטל האסדרה ,מתוך הכרה ביתרונות ובתועלות שינבעו
לתאגידים הקטנים מהאפשרות לפנות משאבים מהותיים נוספים לפיתוח עסקיהם.
הפרויקט כלל תהליך מובנה של בחינת ההקלות והשלכתן על החברות ועל ציבור המשקיעים .בחינה זו
נסמכה בין היתר על רשמים שהתקבלו מתאגידים מדווחים ומגורמים בשוק ההון המקומי ,ובסיומה גובשו
המלצות למדרג .המדרג מבוסס על קריטריונים מבדילים ,שהמרכזי בהם הוא גודל התאגיד (שווי שוק
של  300מיליון ש"ח) .במהלך שנת  2015פרסם סגל הרשות להערות הציבור מסמך המנתח את היתרונות
והחסרונות ביצירת מדרג אסדרה בין תאגידים.
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ביסודן של ההמלצות עומדת תובנה שהלכה והתגבשה במהלך השנים האחרונות ,ולפיה דרישות האסדרה
החלות על תאגידים מדווחים קטנים בשוק ההון בישראל מכבידות על פעילותם השוטפת ,מעצימות את
מכלול התמריצים למחיקה של חברות ציבוריות מהמסחר בבורסה ומהוות חסם כניסה אפשרי להנפקה של
חברות חדשות.
בתחילת שנת  ,2016לאחר שנבחנו הערות הציבור שהתקבלו בסבב הראשון ,פרסמה הרשות להערות
הציבור מתווה הקלות מעודכן ,שבבסיסו ההצעה כי תאגידים קטנים שהנפיקו מניות בלבד לא יחויבו לפרסם
דוחות כספיים לרבעון הראשון והשלישי ,וחלף זאת יפרסמו דוח דגשים רבעוני ,הכולל סקירה של הפעילות
התפעולית .כמו כן ,הוצע ליצור שתי רשימות דיווח בבורסה ,שמבדילות בין תאגידים מאמצי הקלות לבין
שאר התאגידים.
לאחר בחינת הערות הציבור שנתקבלו למתווה זה ,ולאחר שסגל הרשות קיים דיון בשולחן עגול בנוכחות
קשת רחבה של משתתפים ,גיבש סגל הרשות את המתווה והוא אושר במליאת הרשות בחודש אפריל
 .2016המתווה כולל המלצה לבטל את חובת הגשת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון ולרבעון השלישי
עבור תאגידים קטנים שהנפיקו מניות בלבד וחברות שניירות הערך שלהן אינם רשומים למסחר .תיקון
התקנות ,בהתאם למתווה שהציע סגל הרשות ,אושר בוועדת הכספים במהלך חודש פברואר  ,2017כך
שבכפוף לעיתוי הפרסום של התיקון האמור ברשומות ,ההקלה לתאגידים קטנים באשר לביטול חוברת
הגשת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון והשלישי צפויה להיכנס לתוקפה כבר בגין הדוחות לרבעון הראשון
של שנת .2017
ג) רגולציה מקלה לביצוע הצעה לציבור בהיקפים מוגבלים ()Regulation A+
הרשות בוחנת אפשרות ליצור בחקיקה מתווה אשר יאפשר גיוס כספים מן הציבור ,בהיקפים מוגבלים ,תחת
משטר רגולטורי מקל .מטרת הפרויקט היא לשפר את נגישותם של תאגידים קטנים ובינוניים לאשראי חוץ—
בנקאי באמצעות הפחתת העלויות הגבוהות הנלוות כיום להצעה לציבור על—פי תשקיף ,ובתוך כך להפיכה
לתאגיד מדווח .בכך יתרום הפרויקט לחיזוק פעילותם וצמיחתם של תאגידים אלו ,ליצירת מקומות עבודה,
להגדלת התוצר ,וכפועל יוצא מכל אלו — לצמיחה הכללית במשק.
לפי המתווה המתגבש ,חברה המציעה ניירות ערך לציבור בהיקפים מוגבלים ,ללא רישומם למסחר בבורסה,
לא תידרש לפרסם תשקיף רגיל ,אלא תהא כפופה לחובות גילוי מקלות .בתוך כך ,התאגיד המציע לא ייחשב
לתאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך ,ולא יהא כפוף להוראות חוק החברות החלות על חברת אג"ח או חברה
ציבורית ,לפי העניין.
מתווה המודל נסמך בעיקר על מודל קיים בארה"ב ,Regulation A+ ,תוך ביצוע התאמות ושינויים מתחייבים
בשים לב להוראות הדין בישראל ולמאפייני השוק המקומי.
ד) ניירות ערך מסחריים (נע"מ)
ניירות ערך מסחריים הם תעודות התחייבות לזמן קצר ,המתאפיינים בנזילות גבוהה ובסיכון אשראי נמוך.
מנקודת המבט של הפירמות (המציעים) ,נייר ערך מסחרי מתחרה במישרין באשראי הבנקאי לזמן קצר
ומספק לפירמות העסקיות אשראי שוטף לניהול פעילותן השוטפת ,ובפרט מימון ההון החוזר .מנקודת
מבטם של המשקיעים (הניצעים) ,נייר ערך מסחרי מהווה בין היתר תחליף לפיקדון בנקאי ,ומספק תשואה
גבוהה יותר .לעומת המצב בארה"ב ובאירופה ,שוק ניירות הערך המסחריים בישראל אינו מפותח ברמה
66
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מספקת ,והוא אינו מהווה תחרות לאשראי הבנקאי ,גם לא עבור החברות היציבות במשק .כחלק מפרויקט
משותף של מחלקת תאגידים ומחלקת השקעות ,ביצע סגל הרשות בחינה של החסמים בשוק הנע"מים
בישראל במטרה להמליץ על תמריצים לפיתוח שוק זה .ההמלצות בצד התאגידים כללו הצעה לאפשר
גלגול אוטומטי של נייר ערך מסחרי ,אשר מונפק נכון להיום לתקופה של עד שנה ,לתקופות נוספות של עד
שנה אחת ועד חמש שנים בסך הכול .בד בבד הומלץ על הפחתת אגרות בעת הנפקת נייר ערך מסחרי ,וכן
על מתן פטור מאגרה בעת גלגול הנייר לתקופות נוספות כאמור .ההמלצות המפורטות לעיל אושרו במליאת
הרשות בחודש דצמבר  2016לאחר סבב הערות ציבור והועברו לתהליך חקיקה.
ה) מימון המונים — Crowd Funding

בשנת  2015תוקן חוק ניירות ערך במטרה להסדיר מודל של מימון המונים ( ,)CrowdFundingאשר
יאפשר לחברות קטנות ובינוניות וחברות מחקר ופיתוח לגייס מימון מהציבור בהיקפים מוגבלים באמצעות
פורטלים אינטרנטיים ייעודיים .כניסתו לתוקף של המודל כפופה לאישור תקנות ,המונחות במועד הכתיבה
על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת .האסדרה המוצעת קובעת מגבלות על היקפי הגיוס וההשקעה
המקסימליים ,ומחייבת תנאי רישום וכשירות של הפורטלים האינטרנטיים לצורך ביצוע הפעילות .פורטלים
אלה יהיו כפופים לפיקוח מצד הרשות.
בנוסף ,הרשות פועלת לאסדרה ייעודית של אפיקי העמדת אשראי המוכרים כ— .Peer to Peer lending
אופן פעילות זה כולל בין היתר מנגנון של גיוס הכספים על ידי פורטלים אינטרנטיים שמפזרים את כספי
המשקיעים בין לווים שונים.
נוכח השלבים המתקדמים של האסדרה ,נערכת מחלקת תאגידים לגיבוש מערך פיקוח ייעודי על פעילות
מימון ההמונים .במסגרת הפיקוח יוסדרו תהליכי הרישום ובדיקת הכשירות של הפורטלים ,יונהג פיקוח
שוטף על תקינות פעילותן ועל המשך עמידתן בתנאי הכשירות ,וייערכו ביקורות רוחביות שיבדקו באיזו מידה
עומדת הפעילות השוטפת בהוראות החוק.
ו) פיקוח על מיזמים לא מפוקחים
במהלך השנה פועלת מחלקת תאגידים לאיתור ולבחינה של מיזמי השקעה לציבור הפועלים שלא במסגרת
הוראות חוק ניירות ערך ומבלי שפורסם על ידם תשקיף .על פי הנתונים שנאספו בעניין היקף המיזמים מסוג
זה נמצא שקיימים יותר מ— 90מיזמים כאלה .ביחס לחלק מהם מבוצעת בחינה יזומה של המחלקה האם
המיזם עומד בהוראות החוק והאם פעילותו ללא תשקיף עומדת בהוראות החוק .האמור כולל בחינה של
עמידתו בהוראות חוק ניירות ערך ובכלל זה האופן שבו הוא מציע את מוצריו לציבור ומגייס ממנו כספים,
זהות הציבור שאליו הוא פונה וסוג המוצר המוצע על ידו .עם זיהוי מיזם הפועל בניגוד לחוק ניירות ערך,
אשר מציע ניירות ערך לציבור ,נבחנת נקיטת הליכים משפטיים אזרחיים ואכיפתיים ביחס אליו .במסגרת זו
נבחנים במהלך השנה עשרות מיזמים ,שנבחרים בהתאם לאינדיקטורים שונים ,ובכלל זה היקפי פעילותם,
זהות הגורמים המעורבים בהפעלתם והיקף חשיפתם בפני הציבור .היקף הפעילות הכולל של המיזמים
הנבחנים עומד על מאות מיליוני שקלים ומאות אלפי משקיעים פוטנציאליים .ביחס לארבעה מתוך מיזמים
אלו מבוצעת פעילות רחבת היקף באמצעות ניהול ביקורת של יחידת הביקורת המחלקתית ,במסגרתה
מתבקש היקף מסמכים ניכר ,וחוקיות הפעילות נבחנת ברזולוציה גבוהה יותר.

דוח שנתי 2016

67

ז) ()ATM (At the Market Offering

בחודש יולי  2016נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה להוספת מנגנון חדש להצעת ניירות ערך לציבור ,בדרך של
הצעה תוך כדי המסחר בבורסה — ( .ATM (At the Market Offeringהמנגנון מאפשר לתאגיד לגייס הון או
חוב מהציבור באמצעות מתן פקודות מכירה במסגרת המסחר בבורסה ,בכפוף למגבלות שנקבעו .ההצעה
תיעשה על פי תשקיף מדף של התאגיד ,ובהתאם לתוכנית כוללת שתוגדר מראש ותפורסם בדוח הצעת
מדף.
מנגנון זה ,אשר נוסף כחלק מפעולות הרשות לשכלול שוק ההון המקומי ושיפור הנזילות בבורסה ,צפוי
לאפשר גמישות גדולה יותר לתאגידים המבקשים להנפיק ,תוך קיצור משמעותי של פרק הזמן שבין מועד
ההחלטה על ההנפקה לבין ביצועה בפועל ( ,)Time to Marketלפשט את תהליכי ההנפקה הקיימים ,ואף
להוזיל את העלויות הנלוות להם.
לאור חדשנות וחריגות המנגנון בשוק המקומי ,ועל מנת לבחון את יישומו הלכה למעשה ,הוא נקבע בהוראת
שעה לתקופה של שלוש שנים ,בסופה תשקול הרשות האם להמשיכו ,וככל שכן — האם נדרשים שינויים
בתנאיו.

השנה
2016

טבלה  :10הנפקות 2016 ,ATM
מספר הפעמים שנעשה שימוש במכשיר
מספר החברות שעשו שימוש במכשיר
18
1

ח) עידוד הנפקות ראשונות ()IPO
במהלך שנת  2016עוגנה בחקיקה סדרת הקלות שהוצעה על ידי הרשות ,בתיאום עם משרד המשפטים,
במטרה לעודד חברות להנפיק את ניירות הערך שלהן למסחר בבורסה בישראל .הקלות אלו כוללות הסדרים
בתחומי ממשל תאגידי ,ובכלל זה מתן אפשרות לחברות החדשות לאשר מדיניות תגמול ,תנאי כהונה
והעסקה של בעל שליטה וכפל כהונה כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל רק בחלוף חמש שנים ממועד ההנפקה
לראשונה ,ופטור מהחובה להקים ועדת מאזן ,בכפוף לתנאים מסוימים .בנוסף ,ההקלות כוללת הסדרים
שיקלו על הליכי ההנפקה ויפשטו אותם .בכלל הסדרים אלו :מתן אפשרות לפרסום תשקיף מדף כבר
במועד ההנפקה לראשונה; מתן אפשרות לנהל מגעים ראשוניים עם משקיעים מתוחכמים עובר למועד
ההצעה; הארכת התקופה להגשת הזמנות ועוד .הקלות נוספות הן בתחום הגילוי והדיווח ,וכוללות בין היתר
פטור מצירוף חוות דעת של רואה חשבון מבקר ביחס לדוח אפקטיביות הבקרה הפנימית.
ט) שלדים בורסאיים (חברות מעטפת)
במהלך השנה הושלם שיתוף הפעולה בין הרשות ובין הבורסה בקשר עם האסדרה של תחום השלדים
הבורסאיים (חברות מעטפת) .בעקבות זאת ,במהלך חודש מארס  2016תוקנו התקנון וההנחיות של הבורסה,
ונקבע כלל שימור ייעודי לתאגיד המוגדר כחברת מעטפת (שלד בורסאי) .כן גובשו כללים שיאפשרו את
חזרתו של תאגיד כאמור למסחר ברשימה הראשית לאחר שנוצקה לתוכו פעילות ריאלית .במהלך אפריל
 2016פרסמה הרשות עמדת סגל משפטית מס'  17—104בדבר "חובת דיווח ועדכון על עמידה בהגדרת
חברת מעטפת".
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י) רישום למסחר לא וולונטרי של מניות חברות הנסחרות בבורסות בחו"ל
סגל הרשות ,בשיתוף עם הבורסה ,גיבשו הצעת חקיקה לעיגון מנגנון שיתיר לרשום למסחר בבורסה
מניות של חברות הנסחרות בבורסות בחו"ל .זאת ,מבלי שתידרש לכך הסכמתן או מעורבותן של החברות
הרלוונטיות ,ומבלי שיחולו על אותן חברות דרישות גילוי מכוח חוק ניירות ערך ותקנותיו ופיקוח הרשות
בעניינן.
מטרת החקיקה הנה הגברת הנזילות בבורסה ושכלול שוק ההון המקומי ,בין היתר באמצעות גיוון הנכסים
הנסחרים ,הגדלת מחזורי המסחר והפחתת עלויות העסקאות בניירות ערך זרים.
מתווה המנגנון המוצע מגביל את המנגנון למניותיהן של חברות הנסחרות בשתי הבורסות הגדולות ביותר
בארה"ב :ה— NYSEוה— Global Select Segmentבנאסד"ק ,לחברות בעלות שווי שוק גבוה במיוחד העולה
על  50מיליארד דולר ולחברות שאינן בעלות זיקה ישראלית (בהתאם למבחנים שנקבעו לכך) .הצעת החוק
אושרה על—ידי מליאת הרשות (לאחר תהליך של פרסומה להערות ציבור) ,ומונחת על שולחנה של ועדת
הכספים של הכנסת ,אחרי שאושרה בקריאה ראשונה.
יא) טקסונומיית ה—XBRL IFRS

פורמט הדיווח לפי ה— XBRLהוחל על תאגידים מדווחים בישראל מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון של
שנת  ,2008המועד בו הוחלט בישראל ליישם לראשונה את תקני ה—  .IFRSהחלטה זו הייתה תולדה של
החשיבות שרשות ניירות ערך רואה בהפצת מידע כספי של תאגידים מדווחים בישראל בצורה אלקטרונית
וחשיפתם בפני משקיעים קיימים ופוטנציאליים בישראל ובחו"ל.
שפת ה— XBRLמאפשרת לראות ולהשוות נתונים מספריים מדוחות כספיים המעידים על ביצועי חברות
שונות ובין דיווחים של אותה חברה עצמה בתקופות שונות — וכל אלה ללא קשר לשפת הדיווח (עברית,
אנגלית או כל שפה אחרת) .המשמעות היא שקורא דוחות פיננסיים שאינו דובר עברית ,למשל ,יכול
באמצעות תוכנה סטנדרטית הקיימת בארצו לקרוא ולהבין נתונים מספריים מדוחות פיננסיים בעברית
ולקראם בשפתו שלו.
כחלק מהרצון לשפר את אמינות הנתונים המדווחים על ידי התאגידים המדווחים ולצמצם במידת האפשר
את הפער בין פורמט הדיווח המוכתב על ידי ארגון ה— XBRLלבין פורמט הדיווח הכספי של התאגידים
המדווחים ,סגל הרשות בחן את הצורך לעדכן את שפת הדיווח  XBRLבאופן ,שמחד יאפשר למשקיעים
בישראל ובחו"ל לקבל מידע פיננסי בסיסי בצורה אלקטרונית על המצב הכספי וביצועי התאגידים המדווחים
ומאידך יקל על התאגידים בהזנת הנתונים בטפסי הדיווח וישפר את אמינות ודיוק הנתונים המוזנים.
בהתאם ,במהלך שנת  ,2016סגל הרשות ביצע עדכון טקסונומית ה—  XBRL—IFRSעל בסיס גרסת דיווח
 ,2016גרסה שאושרה לפרסום על ידי ארגון ה— .International XBRLבמסגרת זו בוצעו מספר שינויים
במתכונת הדיווח כדלקמן:
 .1צומצם בסיס הדיווח המנדטורי כך שתאגיד ידווח על נתוני "שורות הסיכום" בלבד בכל אחד מרכיבי
הדוחות הכספיים הראשיים — מאזן ,רווח או הפסד ,דוח על תזרימי מזומנים ,וזאת חלף דיווח מלא
שהוחל עד כה לגבי מאזן ודוח רווח או הפסד;
 .2בוטל הדיווח על נתונים נבחרים מתוך הביאורים לדוחות הכספיים;
 .3הוחלט להחיל דיווח  XBRLמנדטורי גם על תאגידים מבטחים.
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יב) חברות מחקר ופיתוח
בשנת  2014פורסמו המלצות ועדה בין—משרדית שמינה יו"ר הרשות בנוגע לדרכים למימון חברות היי—טק
באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן — "ועדת המו"פ") .בין ההמלצות :עידוד הנפקות ראשונות
לציבור של חברות היי—טק גדולות יחסית ועידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות .בשלוש השנים האחרונות
קידמה הרשות הליכי חקיקה בהתאם להמלצות הוועדה.
במארס  2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  220והוראות שעה) ,התשע"ו— ,2016במסגרתו
ניתנו הטבות מס למשקיעים בהנפקות לציבור של חברות מחקר ופיתוח בבורסה בתל אביב ,כמו גם הטבות
במס לבעלי שליטה בחברות אלה ,אשר מועסקים בהן כעובדים.
באפריל  2016פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק—עילית),
התשע"ו— ,2016שעניינן הקלות בגילוי ובדיווח לחברות אשר מניותיהן נכללות במדד ת"א טק—עילית של
הבורסה בתל אביב ,לרבות הקלות הנוגעות לאפשרות דיווח בשפה האנגלית והגשת דוחות כספיים בהתאם
לכללי החשבונאות האמריקאים ( .)US GAAPבאוגוסט  2016אושרו בוועדת הכספים תקנות השקעות
משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית) ,התשע"ו— ,2016המאפשרות הקמה של קרנות נאמנות סגורות
אשר יוכלו להשקיע עד  50%מנכסיהן בחברות מחקר ופיתוח פרטיות .בספטמבר  2016החלה לפעול תוכנית
האנליזה של הבורסה ,אשר גם היא תוצר של המלצות ועדת המו"פ ,במסגרתה שני גופים בינלאומיים
שנבחרו על ידי הבורסה במכרז מפרסמים לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (המגנ"א) ובאתר
הבורסה עבודות אנליזה על חברות טכנולוגיה וביומד אשר הצטרפו לתכנית.
יג) קרנות השקעה במקרקעין
הרשות עמדה בראש צוות משנה בין—משרדי שבחן את החסמים הרגולטוריים לפעילות קרנות השקעה
במקרקעין (קרנות ריט) במימון ,בהקמה ובתפעול של פרויקטי דיור להשכרה ,וכן בחן חסמים אחרים
לפעילות קרנות הריט .הצעת החוק שגיבש הצוות נדונה בשנת  2016בוועדת הרפורמות של הכנסת ואושרה
בחקיקה.
יד) הקמת תאגיד פיקוח על שירותי ראיית חשבון הניתנים לחברות ציבוריות ()PCAOB
הדוחות הכספיים מהווים מרכיב משמעותי ביותר במכלול הגילוי הניתן למשקיע ,ומטרתו של תחום ראיית
החשבון היא לבקר באופן בלתי תלוי את המידע הניתן בדוחות אלה .כשלים שנמצאו בפעילותם של רואי
חשבון מבקרים ,וכן העובדה שהם מקבלים את שכרם מהגופים המבוקרים ,הובילו את רוב השווקים
המפותחים למסקנה ,כי יש להקים גוף בלתי תלוי שיפקח על עבודת רואי החשבון בשבתם כמבקרים של
תאגידים המדווחים לציבור.
במהלך שנת  2016נמשכו המגעים עם גורמים שונים בכדי לקדם את הקמתו של תאגיד הפיקוח.
טו) סולם דירוג מקומי מול בינ"ל
בשנת  2016החל סגל המחלקה ,בשיתוף עם סגל המחלקה הכלכלית ,בבחינת שאלת קיומו של סולם
דירוג מקומי בישראל .ככלל ,חברות המפרסמות דירוג בישראל באשר לסיכון האשראי של תאגידים או חוב
עושות כך בדרך של פרסום סימול המייצג מיקום יחסי בסולם מקומי ,קרי ,ביחס לאוכלוסיית השוואה שבה
תאגידים או מכשירי חוב מקומיים .סולם זה שונה מסולם הדירוג הבינלאומי .מטרת הפרויקט הנה לבחון
את היתרונות והחסרונות בקיומו של סולם מקומי שכזה ,האם ישנם כשלי שוק שהביאו לבחירה בסולם לא
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אופטימלי והאם לפיכך קיים צורך במעורבות חיצונית.
מעבר לניתוח התיאורטי ,סגל הרשות גם ערך פגישות עם גורמי שוק רבים בנושא ,ובימים אלו נמצא נייר
ההמלצות בשלבי סיום.
טז) מנגנון לשינוי בטוחות בשטר נאמנות
חוק ניירות ערך מסדיר את האופן שבו ניתן לשנות בטוחות שניתנו למחזיקי תעודות התחייבות ,בין היתר
באמצעות מנגנון שנקבע בשטר הנאמנות ,המבטיח באופן סביר כי זכויות המחזיקים לא ייפגעו כתוצאה
מהשינוי .החוק מסמיך את שר האוצר ,בהתייעצות עם הרשות ,לקבוע הוראות ביחס לקביעת מנגנון כאמור.
בהתאם ,בחודש אוקטובר  2016פורסם באתר הרשות נוסח הצעת תקנות בנושא .הצעת התקנות קובעת ,כי
מנגנון לשינוי בטוחות ייחשב למנגנון המבטיח באופן סביר כי זכויות המחזיקים לא ייפגעו כתוצאה מהשינוי
אם כלל לכל הפחות את כל אלה:
( )1הוראה לפיה מתקיים לפחות אחד מאלה( :א) שווי הבטוחה החדשה אינו נמוך משווי הבטוחה הקיימת
במועד השינוי ,או (ב) שווי הבטוחה החדשה עומד ביחס חוב לבטוחה מרבי שנקבע בשטר הנאמנות; ()2
הוראה לפיה רמת הסיכון של הבטוחה החדשה אינה גבוהה באופן מהותי מרמת הסיכון של הבטוחה הקיימת
במועד השינוי; ( )3הליך שינוי הבטוחות יכלול את( :א) אישור דירקטוריון המנפיק לשינוי הבטוחות; (ב)
פרסום דוח מיידי  30יום לפחות לפני השינוי ,אשר יכלול בין היתר הערכת שווי לקביעת ערכן של הבטוחות.
יז) עדכון טפסי הדיווח במגנ"א
טופסי הדיווח של התאגידים המדווחים במגנ"א ,על פי דרישות החוק והתקנות ,מגשרים בין המשקיעים ובין
התאגידים המדווחים .באמצעותם מוזרם לשוק המידע השוטף אודות התאגידים המדווחים .לפיכך ,חשוב
ביותר שהטפסים יהיו בהירים ונוחים לשימוש — הן למי שאמון על כתיבת המידע הנכלל בהם והן למשקיעים,
שניזונים מהמידע ומסתמכים עליו .על אף שהטפסים עברו עדכונים נקודתיים במהלך השנים ,הרי לאור
הזמן שחלף מעת השקתם ,נמצא כי ראוי לבצע סקירה כללית ומרוכזת שלהם .הסקירה נועדה לוודא
שדרישות הגילוי בטפסים מסונכרנות עם כלל שינויי החקיקה שבוצעו בשנים האחרונות .בנוסף ,נבחנה
מידת הנגישות של המידע הכלול בהם הן עבור המדווחים והן עבור המשקיעים .סגל המחלקה צפוי לעסוק
במהלך השנה הקרובה בעדכונם של מרבית הטפסים הקיימים כדי להגביר את שמישותם ולוודא שהם
תואמים את דרישות הגילוי בחוק ובתקנות.
יח) תיקון תקנות ניירות ערך בנושאי דיווח כספי
סגל המחלקה פועל לבחינת הצורך בביצוע תיקונים לתקנות ניירות ערך השונות בנושאי דיווח כספי .בפרט,
סגל המחלקה בוחן את הצורך לבצע תיקונים בקשר עם דרישות הגילוי הנוספות בדוחות הכספיים ,בקשר
עם מתן מידע כספי בדוחות פרופורמה ובקשר עם צירופי דוחות כספיים של חברות מוחזקות ,נערבות ועוד.
יט) הסכמה לצירוף דוח ו/או חוות דעת לדיווחי תאגיד
בשנים האחרונות ,ובפרט עם המעבר ל— ,IFRSגברה מעורבותם של מומחים בחיי התאגיד ,וכנגזרת גם
היבטי הגילוי הנוגעים לפירות עבודתם .דיני ניירות ערך קובעים שורה של מקרים שבהם נדרש צירוף של
חוות דעת מומחה ו/או דוחות נוספים לדיווח התאגיד .סגל המחלקה בוחן את נושא ההסכמה הנדרשת
לצורך צירוף מסמכים אלו לדיווח התאגיד ,ובכלל זה הצורך בביצוע תיקונים להוראות הדין על מנת ליצור
כללים אחידים בקשר עם ההסכמה הנדרשת ,המקרים והעיתוי שבו נדרשת ההסכמה ותוקפה.
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כ) תחולת הוראות ממשל תאגידי על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל
בחודש פברואר  2016נכנס לתוקף צו שקידמה הרשות לתיקון התוספת הרביעית של חוק ניירות ערך.
התוספת הרביעית קובעת סעיפים מחוק החברות החלים גם על חברות מחוץ לישראל שהנפיקו ניירות ערך
בישראל ,ובהם הוראות בדבר מינוי דירקטורים חיצוניים ,אישור עסקאות בעלי עניין ועוד .תיקון התוספת
הורכב משני חלקים ,וביסודו הוספת סעיפים מחוק החברות שיחולו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל
שהנפיקו בישראל איגרות חוב ,וכן הוספת מספר סעיפים נוספים מחוק החברות שיחולו על כלל החברות
שהתאגדו מחוץ לישראל והנפיקו בישראל .בין הסעיפים האלו הוראות בנוגע לאופן ביצוע פשרה והסדר,
הוראות בדבר ביטוח ,שיפוי ופטור לדירקטורים בחברה ועוד.
כא) תיקון דוחות כספיים — פרסום שאלות ותשובות לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים ואופן
תיקונה
מודל תיקון דוחות כספיים בגין קיומה של טעות מהותית מוסדר בשתי עמדות סגל :עמדת סגל 4—99
בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות; ועמדת סגל  24—105בדבר אופן פרסום דוחות
כספיים מתוקנים .עמדה  4—99קובעת שיקולים כמותיים ואיכותיים שיש לבחון בעת בחינת מהותיות של
טעות .עמדה  24—105קובעת כי ככלל ,מקום בו תאגיד גילה טעות מהותית בדוחותיו הכספיים ,עליו להציגם
ולפרסמם מחדש ,ואולם בהתקיים חריגים המפורטים בעמדה ,ניתן לתקנה במסגרת מספרי ההשוואה
לדוחות כספיים לתקופה שוטפת 20.בשנת  2016פרסם סגל הרשות עדכון לעמדה זו ,אשר מתייחס לנסיבות
נוספות שבהן ניתן לתקן בדוח הכספי השוטף טעות מהותית במסגרת מספרי ההשוואה ,מבלי לפרסם
מחדש את הדוח הכספי שבו הטעות ,וזאת בכפוף לקבלת אישורו של סגל הרשות מראש .כמו כן ,פורסמו
שאלות ותשובות לעמדה המשקפות את עמדות הסגל כפי שהובעו במקרים של בחינת מהותיות ושל אופן
תיקון הדוחות הכספיים.
כב) פרויקט פרופורמה
תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל— ,1970קובעת כי בהתקיים אירוע
פרופורמה כהגדרתו בתקנות ,יש להגיש ביאור פרופורמה המשקף את השפעות הרכישה על תוצאות
פעילותו של התאגיד ,כאילו הרכישה בוצעה בתחילת תקופת ההשוואה הנכללת בדוחות הכספיים .במסגרת
הפרויקט ,סגל הרשות לומד את הוראות ה— SECהמעודכנות בנושא זה על מנת לבחון את הצורך לבצע
התאמות לתקנה .כמו כן ,נבחן הצורך לתקן את התקנה בגין שאלות שעלו בשנה האחרונה באשר ליישומה,
כמו גם הצורך בפרסום שאלות ותשובות שישקפו את עמדת הסגל במקרים שונים .הפרויקט בשלבי ביצוע.
כג) פרויקטים ביחס לעסקים קטנים ובינוניים
נציג הרשות ונציג החשב הכללי עומדים בראש ועדה בין—משרדית שהוקמה במטרה לבחון ולהמליץ על
אמצעים ומהלכים אשר יש בהם כדי לעודד הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים .ההקמה
של קרנות אלו נועדה לשרת שלוש מטרות עיקריות:
 .1הנגשת עסקים קטנים ובינוניים לאשראי ,בעיקר אשראי לטווח שאינו קצר;

 20יצוין כי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל— ,1970אם גילה תאגיד טעות מהותית בדוחותיו הכספיים,
עליו להגיש דוח מיידי באשר לטעות זו כמפורט בתקנון ,וזאת ללא קשר לאופן תיקון הדוחות הכספיים.
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 .2יצירת אפיקי השקעה חדשים לגופים מוסדיים ולאחרים;
 .3גיוון מכשירי ההשקעה בבורסה ויצירת אפיקים חדשים למשקיעים בשוק ההון.
ריכוז העבודה הכרוכה בגיבוש עקרונות המודל וכתיבת הדוח נעשים בידי סגל הרשות .בשנה האחרונה
התמקדה העבודה בעיצוב המפורט של המודל ובממשקי עבודה מול בנק ישראל ,החשב הכללי ורשות
המיסים.
כד) מימון פרויקטים מתחום התשתיות
נציג הרשות ונציג החשב הכללי באוצר עומדים בראש צוות בין—משרדי שבוחן מודל אשר יאפשר הקמת
קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות בשיתוף המגזר הפרטי בישראל .כניסתם של משקיעים חדשים לשוק
מימון הפרויקטים צפויה להוזיל את עלויות המימון וההון שלהם ,וכפועל יוצא — להפחית את עלויות הקמתם
למדינה .במהלך שנת  2016קידם סגל הרשות מול נציגי רשות המיסים את הטיפול בסוגיות המס המורכבות
הנדרשות על מנת לאפשר את הקמת הקרנות.
 .2עמדות הסגל בשנת 2016
עמדות הסגל הן עמדות מקצועיות בסוגיות הנוגעות ליישום דיני ניירות ערך בתחומים משפטיים וחשבונאיים.
עמדות הסגל מפורסמות כעמדות כלליות ,כשאלות ותשובות או כעמדות שהוגשו לבית המשפט ,וכן ניתנות
אגב פניות מקדמיות ודיווחים מיידיים של תאגידים .העמדות מתפרסמות באתר הרשות.
אֿ) פניות מקדמיות
במסגרת הליך של פנייה מקדמית ,חברות רשאיות לפנות לסגל הרשות בשאלות חשבונאיות ומשפטיות
לפני ביצוע פעולה מסוימת על מנת לבחון את אופן הטיפול הראוי בה .פנייה מקדמית היא בדרך כלל שאלה
מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים ,שהתשובה לה אינה ברורה מאליה .הרשות מפעילה שיקול
דעת באשר לנחיצות ולדחיפות המענה לפניות מסוג זה .לאור מאפיינים אלה ,פניות מקדמיות נחלקות
לשלושה סוגים עיקריים:
•בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה;
•בקשה להנחיה של הרשות בעניין הטיפול החשבונאי בעסקה שהפונה ביצע  /הינו צד לה;
•בקשה לקבלת הודעת אי—אכיפה ( — )no action letterאישור הרשות לכך שלא תנקוט פעולת אכיפה
עתידית בנסיבות מסוימות שאותן החברה מתארת בפנייתה.
הטיפול בפניות המקדמיות נעשה בהתאם לנוהל בנושא זה שפורסם באתר הרשות .במהלך שנת 2016
הוגשו למחלקת תאגידים  62פניות מקדמיות ,לעומת  78בשנת .2015
הפניות המקדמיות בתחום המשפטי נגעו לסוגיות רבות ובכללן :הצעה לציבור ,חובת פרסום תשקיף ,הצעה
לא אחידה ,רישום כפול ,זיקה של דירקטורים חיצוניים ,עניין אישי של בעל שליטה ,עניין אישי של מצביע,
ניגוד עניינים ,מיזוגים ,הגדרת "נכסים נזילים" ,ניגודי עניינים של חברת הייעוץ אנטרופי ,ניגודי עניינים של
נאמן למחזיקי תעודות התחייבות ,הגדרת "נושא משרה בכירה" ,מבקר פנים ,דיווחים על החזקות בעלי עניין
וחובת נאמן לבחון תוקפן של בטוחות.
הפניות המקדמיות בתחום החשבונאי נגעו לסוגיות רבות ,ובין היתר בנושאים הבאים :צירופי עסקים ,קיומה

דוח שנתי 2016

73

של השפעה מהותית והטיפול החשבונאי בהשקעות שבהן קיימת השפעה מהותית ,מידע כספי בדוחות
פרופורמה ,מדידת שווי הוגן ,אי תלות רואה החשבון המבקר ,הכרה בהכנסה ,הסדרי זיכיון.

השנה
2014
2015
2016

טבלה  :11פניות מקדמיות2014—2016 ,
מס' הפניות בתחום המשפטי
מס' הפניות בתחום החשבונאי
48
37
42
36
33
29

סה"כ פניות
85
78
62

ב) עמדות סגל ומליאה בנושאים משפטיים
 .1עמדות כלליות
החלטה  :21—101שאלות ותשובות מדיניות תגמול
תיקון  20לחוק החברות משנת  2012עיגן חובות של חברה ציבורית וחברת איגרות חוב בקשר עם
אישור תנאי הכהונה וההעסקה לנושאי המשרה המכהנים בה .בכלל זה ,נקבעה חובה של חברה לאשר
מדיניות תגמול לנושאי המשרה אחת לשלוש שנים .עם הצטברות ניסיון רב ביישום הוראות תיקון 20
מאז חקיקתו ,פרסמה הרשות באוקטובר  2016החלטה זו ,הכוללת עמדות של סגל הרשות בקשר
עם מבנה מדיניות התגמול .בכלל זה ,התייחסויות להיקף סמכותה של האסיפה הכללית בעניינים
הנוגעים לתגמול; הגדרת תנאי הכהונה וההעסקה שאליהם נדרשת מדיניות התגמול להתייחס; אופן
אישור תנאי הכהונה של נושא משרה המכהן במספר תפקידים; סמכויות ועדת התגמול; אפשרות
הענקת מענק לנושא משרה בשיקול דעת ומהותיות התגמול; אופן ההענקה והאישור של מענקים
לנושאי משרה המבוססים על יעדים; סוגיות בקשר עם קביעה ועיגון של מענקים הוניים ומענקי
פרישה ועוד.
תיקון החלטה מספר  :29—103ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים
שנתנו תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות — הקלה בגילוי
בשנת  2013פרסם סגל הרשות דוח ממצאים ,המדגיש בפני התאגידים המדווחים מהו הגילוי הנדרש
ביחס לשעבוד הניתן להבטחת פירעונן של תעודות התחייבות ,הן במועד הנפקת תעודות ההתחייבות
והן במסגרת דיווחיו השוטפים של התאגיד המנפיק ,וזאת עד למועד פירעונן המלא של תעודות
ההתחייבות .העמדה מתייחסת לגילוי הנדרש על פי סוגי הבטוחות השכיחות :שעבוד מניות חברה
מוחזקת ,שעבוד חשבון עודפים ושעבוד נכס.
לגבי שעבוד מניות של חברות מוחזקות — עד שנת  2014היה הכלל צירוף דוחות כספיים של החברה
המוחזקת בדוח הרבעוני ובדוח השנתי (וזאת עד לפירעון המלא של איגרות החוב) .בשנת  2014פרסם
סגל הרשות הקלה ,במסגרתה נקבע שתאגיד יכול לצרף בדוח הרבעוני תמצית נתונים כספיים ,וזאת
כל עוד לא מדובר בתאגיד בקשיים.

21

 211תאגיד בקשיים מוגדר כתאגיד אשר מתקיים בעניינו אחד או יותר מהתנאים הבאים )1( :התקיים בתאגיד אחד מסימני האז�ה
רה הקבועים בתקנה (10ב)(()14א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל— )2( ;1970דירוג הסדרה ירד מתחת
לדירוג השקעה; ( )3אי תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי תעודות ההתחייבות.
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לאחרונה פרסם סגל הרשות הקלה נוספת ,ולפיה גם בדוח הרבעוני וגם בדוח השנתי ניתן לצרף
תמצית נתונים כספיים הכוללת :מאזן ,רווח והפסד ,תזרים מזומנים (וכן ביאורים לסעיפים מהותיים,
לרבות ביאור על הנחת העסק החי ועל הנזילות ,ככל שנדרש להכלילם בהתאם לכללי החשבונאות
המקובלים) ,המבוססים על נתונים שבוקרו ונסקרו כדין .גם הקלה זו חלה כל עוד לא מדובר בתאגיד
בקשיים ,שכן אז מתעצם הצורך בהרחבת הגילוי אודות הבטוחה ,ויידרשו דוחות כספיים מלאים.
החלטה  :38—103מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים — ""Testing the Water
לצורך הקלה בהליכי ההנפקה לראשונה של חברות בבורסה ביקשה הרשות לאפשר לחברות
השוקלות לבצע הנפקת ניירות ערך לציבור "לחוש את השוק" עוד בטרם הן בוחרות לצאת להנפקה.
לאור זאת ,הרשות קבעה כי אין מניעה שחברה השוקלת להנפיק ניירות ערך לראשונה תמסור מידע
על פעילותה למשקיעים מסווגים ,עמם היא מקיימת מגעים ראשוניים לפני הצעת ניירות הערך על
פי תשקיף או טיוטת תשקיף ,ועד  15יום קודם לקבלת היתר לתשקיף .מגעים ראשוניים אלו מטרתם
לבחון אם יש למשקיעים האמורים עניין בהצעה המיועדת ואת היתכנותה .המשקיעים להם ניתן
למסור מידע כאמור הינם אלה המנויים על התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח—,1968
למעט משקיע מסוג "לקוח כשיר" .כל המידע המהותי שיימסר במהלך מגעים ראשוניים אלו ייכלל
בתשקיף ההנפקה .הובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהחובה לכלול כל פרט הטעון גילוי בטיוטת
התשקיף או בתשקיף.
החלטה  :39—103שאלות ותשובות בנוגע להצעה ולמכירה של ניירות ערך לציבור
בחודש יולי  2016פורסמה עמדת סגל הכוללת מענה לשאלות שונות בהיבטי הצעה ומכירה של
ניירות ערך לציבור (בהתאם להוראות סעיפים 15—15ב לחוק ניירות ערך) ,ובפרט ביחס לפרשנות של
הפטורים הקבועים בחוק למקרים שלא ייחשבו הצעה לציבור המחייבת פרסום תשקיף .התשובות
כוללות התייחסות למגוון נושאים בתחום ובכלל זה :הבהרה ש"הצעה פרטית" ,המותרת ללא פרסום
תשקיף ,מחייבת כי לא תבוצע הצעה ליותר מ— 35משקיעים במהלך תקופה של  12חודשים (להבדיל
ממגבלה של מכירה ליותר מ— 35משקיעים); התייחסות לגדרי פרסום שלא יעלה לכדי "הצעה";
עמדה לפיה חל איסור פרסום בנוגע לכל נתון כספי ביחס לחברה — בין להצעה העומדת על הפרק
ובין בעניין פעילות קודמת של החברה .עמדת הסגל מתייחסת לנושאים נוספים ,כגון סוג ניירות
הערך שניתן להציע לעד  35ניצעים; כיצד יש למנות משקיעים זרים בהצעה המבוצעת בישראל; כיצד
יש להתייחס למשקיעים חוזרים; והיתכנות השימוש בפטורים השונים במקביל.
החלטה  :17—104חובת דיווח ועדכון על עמידה בהגדרת "חברת מעטפת"
במהלך שנת  2016תוקנו תקנון הבורסה והנחיותיו ,באופן שנקבע כלל שימור חדש ולפיו מניותיו של
תאגיד מדווח שהינו "חברת מעטפת" יועברו למסחר ברשימת השימור של הבורסה ,שבה מתקיים
מסחר יומי במתכונת מצומצמת .ההגדרה של חברת מעטפת עוסקת בעיקר בבחינת קיומה או
העדרה של פעילות עסקית ריאלית .על פי עמדת הסגל ,הפיכת תאגיד מדווח לחברת מעטפת היא
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אירוע שמטבעו עשוי להיות לו השפעה מהותית על התאגיד ומחיר ניירות הערך שלו .לפיכך ,על
תאגיד מדווח שהפך לחברת מעטפת לדווח על כך בדוח מיידי בסמוך לאחר הפיכתו לחברת מעטפת
וכן בדוחות העיתיים .נוסף על כך ,עליו לעדכן מעת לעת על כל התפתחות מהותית ביחס להיותו
חברת מעטפת ,ולהתייחס לפעולות שננקטו על ידו או צפויות להינקט על ידו כדי לחדול מלהיות
חברת מעטפת.
החלטה  :32—105דוחות כספיים כמידע פנים ודיווח נתונים כספיים חלקיים
עמדה זו פורסמה בעקבות טענות שהעלו חברות הפועלות בשוק ,ולפיהן החלטות ועדת האכיפה
המנהלית ועמדות סגל הרשות עשויות להתפרש כפוגעות ביכולתן של תאגידים לגייס הון או חוב
מהציבור .זאת נוכח הקביעה שנתוני הדוח הכספי הינם מטבעם מידע פנים ,ובשים לב כי בידי תאגיד
מדווח מצויים נתונים שכאלה כדבר שבשגרה בכל מועד ,לרבות במועד שבו הוא מפרסם תשקיף.
לפיכך ,הרשות הבהירה כי סגל הרשות נוהג לבחון בכל מקרה את כל היסודות שהמחוקק נקב
בהם להגדרת מידע פנים ,ובכלל זה ,האם מדובר במידע שאילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי
משמעותי בשער נייר הערך .היות הדוח הכספי בגדר מידע פנים הינה חזקה בלבד ,ויש לבחון כל
מקרה לגופו ,בשים לב למידע הכלול בדוחות הכספיים ולמכלול המידע הרלוונטי בקשר לחברה .עוד
הובהר כי ככלל ,תאגיד רשאי לבצע הנפקה לציבור על בסיס תשקיף שנכללים בו הדוחות הכספיים
האחרונים של התאגיד למועד ההנפקה ,וכדבר שבשגרה אינו מחויב להתייחס לנתונים מתוך דוחותיו
הכספיים הבאים .המקרים שבהם נדרש פרסום נתונים מתוך דוחות כספיים עתידיים הנם חריגים
ובנסיבות מיוחדות בלבד .עוד הובהר כי אין מניעה בדין לפרסום מידע כספי שאינו דוח כספי מלא
או דיווח כספי מקדים ,ככל שהתאגיד מעוניין בכך וסבור כי מדובר במידע מהותי ,ובלבד שלא יהיה
בדיווח בכדי להטעות את ציבור המשקיעים.
החלטה  :12—199היתר עסקה
בחודש אפריל  2016פורסמה עמדת סגל הרשות בקשר עם תחולת איסור הריבית ההלכתי ביחס
להשקעה באיגרות חוב המונפקות בישראל .במסגרת עמדת הסגל הובהר כי אין מניעה שתאגיד
יציע למחזיקים להתקשר בהסכם נפרד של היתר עסקא עם כל מחזיק שיחפוץ בכך .זאת בתנאי
שההסכם הנפרד יקבע כי תוקפו יהיה אך ורק ביחס למחזיקים אשר התקשרו בו עם החברה וביחס
לתקופה שבה יחזיקו באיגרות החוב ,וכי יישומו יבוצע במישרין בין מחזיקים אלו לבין התאגיד מבלי
שהנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות יתערב בו .תאגיד רשאי לכלול במסגרת התשקיף פרטים
בדבר האפשרות להתקשר עמו בהסכם הנפרד.
החלטה  :13—199דוח לפי תקנה ()3(5ב) לתקנות הטק עילית
במהלך שנת  2016פורסמו ברשומות תקנות המעגנות חלק מהמלצות ועדת המו"פ .תקנות אלו
כוללות בין היתר אפשרות לתאגיד טק עילית הזכאי להקלות להגיש פריטי מידע תמציתיים אודות
ההתפתחות העיקריות במצב ענייני התאגיד בתקופת הביניים ,וזאת חלף דוח דירקטוריון ועדכון,
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הנדרשים על פי תקנה 39א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל— .1970בחודש
אוגוסט  2016פרסמה הרשות התייחסות לגילוי שיש לכלול בדוח חלופי כאמור ,אשר נדרש ככלל
להיות מבוסס על סקירת הנהלה תמציתית ועניינית ,הכוללת הסברים וניתוח מאוזן של התמורות
החיוביות והשליליות בעסקי התאגיד .בקשר עם תאגידי טק עילית שהנפיקו תעודות התחייבות
לציבור ואשר מתקיימים בהם "סימני אזהרה" הקבועים בתקנות ,הדוח החלופי נדרש לכלול גם את
הגילוי הייעודי הנדרש מתאגידים אלו בהתאם להוראות התקנות .עמדת הסגל פרסה גם מספר
עקרונות מנחים ,ובהם הצורך בפסקת מבוא ,בנקיטה בלשון ברורה ובהימנעות מחזרה על מידע
הכלול בדוחות הכספיים.
 .2שאלות ותשובות
בשנת  2016החל סגל מחלקת תאגידים לפרסם באתר הרשות שאלות ותשובות בנושאים משפטיים
שונים ,ובהן מוצגות תשובות לשאלות שהופנו אל סגל הרשות במהלך העבודה השוטפת ,היכולות להיות
רלוונטיות עבור כלל הגורמים המפוקחים או חלק מהם .במהלך השנה פורסמו  64שאלות ותשובות
בנושאים שונים.
.3עמדות שהוגשו לבית משפט:
פר"ק ( 16—06—23117יוני — )2016 ,הוגשה עמדה בעניין בקשת נאמן למסירת מסמכים ומתן
מידע .הרשות הביעה את עמדתה כי סבירות המידע המבוקש על ידי הנאמן צריכה להיבחן בשים
לב לפעולות שמבקש הנאמן לבצע ,שעבורן הוא מעוניין להסתייע במידע .בנוסף ,דרישת הנאמן
צריכה להיות תואמת לאמצעים שניתן להפעיל בנסיבות שהחברה נמצאת בהן .כלומר ,האם החברה
סולבנטית או קרבה יותר לאזור של חדלות פירעון.
פר"ק ( 16—07—35221יולי — )2016 ,הוגשה עמדה שבמסגרתה הביעה הרשות את תפיסתה כי
החברה לא יכולה מצד אחד לטעון לחדלות פירעון ,וכך לאיין באופן אוטומטי את זכותם של בעלי
המניות להצביע ,ומן הצד השני לבצע את המהלך כולו שלא במסגרת הליך חדלות פירעון פורמלי לפי
סעיף  350לחוק החברות .כמו כן ,הרשות הביעה את עמדתה כי לא ניתן לאשר פטור מתביעות בהליך
קולקטיבי כופה מכוח הוראות חוק ניירות ערך ,אלא נדרש הליך בפיקוח של בית משפט ,המקיים
מנגנוני הגנה המבטיחים את זכויות המיעוט.
 .3עמדות הסגל בנושאי חשבונאות וביקורת
א .עמדות כלליות
החלטה  :4—11גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15
בחודש דצמבר  2016פרסמה עמדה בנושא הגילוי שיש לכלול בדוחות הכספיים לתקופות הקודמות
למועד היישום לראשונה ( 2018תחילה מנדטורית) בקשר עם השפעת היישום לראשונה של התקן .זאת,
נוכח חשיבותו הרבה של סעיף "הכנסות" בדיווח הכספי של חברות ,ומול השפעותיו המהותיות הצפויות
של יישום התקן על הדוחות הכספיים של חברות רבות הפועלות בתחומים שונים .על פי העמדה ,מקום בו
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השפעות היישום לראשונה של התקן צפויות להיות משמעותיות ,על חברות לכלול בדוחותיהן הכספיים
לתקופות הקודמות למועד היישום לראשונה מידע שיאפשר למשתמשים בהם להבין את השפעותיו
העיקריות הצפויות של התקן ואת ההשלכות הצפויות של יישומו ,כפי שמפורט בעמדה .מתן גילוי כאמור
ישמר את השימושיות של הדוחות הכספיים ככלי לקבלת החלטות על ידי המשקיע ,ויגביר את השקיפות
בדבר ההשלכות הצפויות של יישום התקן.
ב .שאלות ותשובות
הרשות מפרסמת באתר האינטרנט שלה ,החל מראשית תקופת האימוץ של תקני ה— ,IFRSשאלות ותשובות
( )FAQsבסוגיות הנוגעות לדיווח לפי כללי חשבונאות בינלאומיים ,לאופן יישומם וכן לגילויים נוספים הנדרשים
בהתאם לתקנות ניירות ערך ולהנחיות שפורסמו מכוח החוק .באתר מתפרסמות ההחלטות החשבונאיות
והמשפטיות של סגל הרשות שיש בהן חשיבות עקרונית לציבור המשקיעים ולתאגידים המדווחים .באופן זה
מבקשת הרשות לתרום להגברת השקיפות ולהקטנת אי הוודאות בקרב תאגידים מדווחים.
ג .החלטות אכיפה בנושאי חשבונאות וביקורת
 .1החלטות אכיפה בנושא חשבונאות:
על רקע בדיקות שנערכו לדוחות כספיים של תאגידים מדווחים ,פורסמו החלטות אכיפה חשבונאיות
הנוגעות לצעדים שננקטו במקרים שבהם הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים היה שגוי .בשנת 2016
פרסם סגל הרשות ארבע החלטות אכיפה בנושאים חשבונאיים.
מספר החלטה
1—16
2—16
3—16
4—16
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נושא ההחלטה
הכרה בנכס מס נדחה בגין צפי לניצול הפסדים מועברים
גילוי אודות חשיפות מס
סיווג שטרי הון שהונפקו על ידי התאגיד בדוח על המצב
הכספי
מדידת שווי הוגן המביאה ל"ספירה כפולה" של רכיבים
בדוחות הכספיים

 .2החלטות אכיפה בנושאי ביקורת:
סגל הרשות רואה חשיבות רבה בקיומה של ביקורת נאותה על הדוחות הכספיים של חברות מדווחות,
ופועל במספר ערוצים להבטחת מטרה זו .במסגרת הבחינה השוטפת שעורך סגל הרשות לדוחות
שמפרסמים התאגידים ,נתקל הסגל במספר מקרים שבהם רואה החשבון המבקר של החברה לא פעל
על פי הכללים הנדרשים ממנו מתוקף תפקידו .במקרים מעין אלה ,סגל הרשות פועל מול התאגיד
שבדוחותיו נמצאו כשלים כאמור ,ובמידת הצורך גם מול רואה החשבון המבקר של החברה .בנוסף
לטיפול הפרטני כאמור ,מוצא סגל הרשות לנכון להביא חלק ממקרים אלה לידיעת הציבור ,לרבות פרסום
פעולות האכיפה שבוצעו בעניינם .בשנת  2016פרסם סגל הרשות החלטת אכיפה אחת בנושא ביקורת.
מספר החלטה
A4—16—1

נושא ההחלטה
הביסוס הנדרש לצורך הנחת העסק החי בתקופות
ביניים ,כאשר יש כוונה להסיר הערת עסק חי שנכללה
בדוחות הכספיים לתקופות קודמות ,ומבלי שהוסרו
אי—ודאויות משמעותיות בקשר למצבה הפיננסי של
החברה.
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 .6.2מחלקת השקעות
א .כללי
 .1תחומי פעילות מחלקת השקעות
מחלקת השקעות מסדירה את פעילותם של גופים בענפי קרנות הנאמנות ,תעודות הסל וניהול התיקים
ומפקחת עליהם .גופים אלה מנהלים כספי ציבור בהיקף של יותר מחצי טריליון ש"ח .נוסף על כך ,הרשות
מפקחת על בעלי רישיון ייעוץ השקעות ושיווק השקעות ,המעניקים שירותים לחלק ניכר מאזרחי מדינת ישראל
המשקיעים את כספם בשוק ההון .שירותיהם של בעלי רישיון אלה ניתנים הן במסגרת מערך הייעוץ בבנקים והן
באופן עצמאי ,על ידי חברות ויחידים.
כמו כן ,המחלקה עוסקת במתן היתרים ורישיונות בתחומים דלעיל.
 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
1.1תיקון לחוק השקעות משותפות ,העוסק בעיקר בהעברת תעודות הסל למשטר הפיקוח של החוק —
קידום שינוי במתווה החקיקה ,באופן שבו יוסר רכיב ההתחייבות מתעודות הסל ,והן תהפוכנה לקרנות
סל.
2.2תיקון  23לחוק השקעות משותפות — התיקון לחוק פורסם בחודש יולי  .2014בעקבות תיקון זה
תתאפשר הצעה של קרנות זרות לציבור המשקיעים בישראל .אפשרות זו צפויה להגביר את התחרות
בתחום ולפתח את שוק ההון .בנובמבר  2016נכנסו התקנות המסדירות הצעת יחידות של קרנות חוץ
לתוקף.
3.3תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית) — תיקון לחוק השקעות משותפות
בנאמנות התקבל בכנסת בסוף שנת  .2015במהלך השנה פעל הסגל לנסח תקנות לעניין מאפייני
הקרן ,כללי השקעה וחובות גילוי (בדוח ובתשקיף) ,ואלו נכנסו לתוקף בחודש נובמבר .2016
4.4בינואר  2016אישרה ועדת כספים תקנות המסדירות מודל תשקיפים חדש בתחום קרנות הנאמנות.
התקנות פורסמו ברשומות באפריל  ,2016ונכנסו לתוקפן באוקטובר  .2016המודל החדש נועד להפחית
במידה ניכרת את מספר הבקשות למתן היתר ,לייעל את ההליך האדמיניסטרטיבי הכרוך בקבלת
ההיתרים כאמור ,ליצור הצגה אחידה ובת—השוואה של הנתונים לנקודת זמן נתונה ,בהתאם לסיווגי
הקרנות ,ולצמצם את העלויות הכרוכות בפרסומי התשקיף למנהל הקרן ,וכל זאת תוך שמירה על
עקרון הגילוי הנאות .יישומו של המודל החדש התאפשר כבר בשנת  ,2016ומנהלי הקרנות אכן בחרו
ליישמו ,עוד קודם לכניסתו לתוקף ,במהלך המחצית השנייה של שנת הדוח.
5.5קידום חקיקה לצורך פיתוח שוק ניירות הערך המסחריים.
6.6פרסום הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים (הוראת "שירותים
מקוונים") — הוראה המחילה הסדרים ייעודיים ליישום הוראות חוק הייעוץ באמצעים טכנולוגיים,
ומטרתה לתמוך בפעילות הייעוץ תוך שמירה על טובת הלקוחות .הוראה זו מאפשרת מבחינה חוקית
להפעיל שירותי ייעוץ השקעות וניהול תיקים באמצעות תקשורת מקוונת ,ובכך מרחיבה את תחום
פעילותם של בעלי הרישיון ,ומאפשרת להם לפנות לקהלי יעד חדשים.
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 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
1.1המשך קידום התיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות והתקנות מכוחו במתווה מעודכן ,במסגרתו
יהפכו תעודות הסל לקרנות סל;
2.2קליטתן של קרנות זרות במסגרת תיקון  23לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,אשר הצעתן בפועל
אפשרית החל בינואר ;2017
3.3קרנות טכנולוגיה עילית — לאחר שאושרו התקנות המסדירות את הקמתן ,יפעל סגל הרשות למימושה
של אפשרות ההקמה :יימשך קידום מודל הערבויות שתיתן המדינה לקרנות טכנולוגיה עילית ,תתבצע
היערכות אדמיניסטרטיבית ,מחשובית ותפעולית וייערכו מפגשים עם גורמים רלוונטיים המתעניינים
בהקמתן;
4.4שירותים מקוונים בתחום ייעוץ השקעות וניהול תיקים — תחילת פיקוח על התחום לאור כניסתה לתוקף
של הוראת הרשות.
 .4כלי האסדרה המשמשים את סגל המחלקה
סגל המחלקה פועל בדרך של קידום חקיקה ראשית וחקיקת משנה ,ובנוסף עושה שימוש בסמכויות שנתן
בידיו המחוקק ובפרסום פרשנות באמצעות מספר כלים משפטיים .להלן פירוט של הכלים השונים בהם נעשה
שימוש:
א .הוראות מכוח סעיף (97ב) לחוק השקעות משותפות ומכוח סעיף (28ב) לחוק הייעוץ;
ב .הנחיות גילוי מכוח סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך;
ג .חוזרים מקצועיים ,שבהם הסגל מביע את עמדתו לגבי פרשנות של הוראות דין בעניינים בעלי השלכות
רוחב הנוגעים למספר פונים או לשוק בכלל ,ואשר לדעת הסגל אינן ברורות דיין ,או זקוקות לביאור נוסף ,או
שלשונן כללית ויש לפרטן.
ד .הנחיות מקדמיות ( — )pre—rulingבמסגרת הליך זה רשאים הגורמים המפוקחים על ידי מחלקת
השקעות לפנות לסגל הרשות בשאלות חשבונאיות ומשפטיות לפני ביצוע פעולה מסוימת ,על מנת לבחון
את אופן הטיפול הראוי בה .פנייה מקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת ,בעלת היבטים חדשניים או
רוחביים ,שהתשובה לה אינה ברורה מאליה .הרשות מפעילה שיקול דעת באשר לדחיפות ולנחיצות המענה
לפניות מקדמיות ,לפי מאפייניהן.
ה .שאלות ותשובות ("שו"ת") — פרסום שאלות ותשובות שמקורן בסוגיות העולות במסגרת הפעילות
השוטפת של המחלקה ,וזאת על מנת לקדם את השקיפות מול הגופים המפוקחים ולהבהיר את הסביבה
המשפטית שבה הם פועלים.

ב .קרנות נאמנות
 .1כללי
בסוף שנת  2016עמד מספר קרנות הנאמנות הפעילות על  1,393קרנות ,כולן קרנות פתוחות .במהלך השנה
נוספו  126קרנות פתוחות ,ואילו  125קרנות חדלו לפעול ,מתוכן מוזגו  108עם קרנות אחרות והיתר פורקו .מספר
82
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מיזוגים אלו הינו שיא של כל הזמנים במיזוגי קרנות ,ונובע בעיקרו מהשפעת התיקון שנכנס לתוקפו בסוף 2014
ומחייב מנהל קרן למזג או לפרק קרן בניהולה שאינה עומדת בקריטריון כמותי מינימלי .מספר מנהלי הקרנות
הפעילים לא השתנה ב— ,2016ובסיומה המשיך לעמוד על  ,19ואולם ,בסוף שנת הדוח קיבלה חברה נוספת
אישור לשמש כמנהל קרן ,והיא עתידה להתחיל לפעול במהלך שנת  .2017מספר הנאמנים לקרנות נאמנות
הפעילים בסוף שנת הדוח עמד על חמישה.
שווי הנכסים שהוחזקו בקרנות הנאמנות בסוף דצמבר  2016עמד על כ— 214.1מיליארד ש"ח ,בהשוואה לכ—
 229.1מיליארד ש"ח בסוף שנת ( 2015ראו טבלה ?) .היקף הנכסים בשנת  2016ירד בכ— 15מיליארד ש"ח ,וירידה
זו נובעת מעודף פדיונות בהיקף של כ— 19.1מיליארד ש"ח ,שממנו קוזזו רווחי הון של כ— 4.1מיליארד ש"ח.
תרשים  : 1מספר קרנות הנאמנות2012—2016 ,
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תרשים  : 2שווי נכסי קרנות הנאמנות ב— 31בדצמבר( 0122—2016 ,במיליארדי ש"ח)
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בהתאם להוראות סעיף (73ג )1()1לחוק השקעות משותפות ,על קרנות הנאמנות להיות מסווגות בפרסום על
פי הוראות שקבע שר האוצר בתקנות .רשימת הסיווגים מתפרסמת באתר האינטרנט של הרשות .להלן נתונים
סטטיסטיים על סיווגי קרנות הנאמנות ,לרבות מספר הקרנות ושווי נכסיהן בכל קטגוריה ,בסוף שנת .2016
טבלה  :12נתונים סטטיסטיים על אודות קרנות נאמנות על פי סיווגיהן 31 ,בדצמבר 2016
שווי נכסים גודל קרן ממוצעת שיעור
מספר
(במיליוני ש"ח) מנכסי
(במיליוני
הקרנות
הקרנות
ש"ח
33.7
215.78
72,069
334
אג"ח בארץ — כללי
15.3
146.77
32,730
223
אג"ח בארץ — חברות והמרה
14.9
160.63
31,805
198
אג"ח בארץ — מדינה
8.8
590.13
18,884
32
קרן כספית
9.5
147.63
20,373
138
אג"ח בארץ — שקליות
6.2
100.89
13,217
131
מניות בארץ
4.9
61.19
10,464
171
מניות בחו"ל
אג"ח בחו"ל
גמישות
אגד קרנות
ממונפות ואסטרטגיות
חו"ל כללי
אג"ח בארץ — מט"ח
לתושבי חוץ בלבד

98
29
15
19
1
2
2

8,859
4,013
608
586
336
108
30

90.40
138.38
40.53
30.84
336.00
54.00
15.00

4.1
1.9
0.3
0.3
0.2
0.1
0.0

על פי הנתונים ,ולאור המשך קיומה של סביבת הריבית הנמוכה ,האפיק הסולידי המשיך לסבול ממגמת
הפדיונות ומהסטת כספים (בשנת הדוח — עודף הפדיונות בקרנות הכספיות עמד על כ—  8.5מיליארד .)₪
אפיק "אג"ח בארץ כללי" הוא אפיק ההשקעה בעל שווי הנכסים הגבוה ביותר כיום .אמנם האפיק ספג עודפי
פדיונות של  1.3מיליארד ש"ח ,אבל שווי הנכסים המנוהלים עלה בשל רווחי ההון שאפיינו השנה את הקרנות
המסווגות באפיק זה .אפיקים נוספים שנהנו מעודפי יצירות ומגידול בשווי הנכסים המנוהל היו אפיקי "אג"ח
חברות והמרה" (עודף יצירות של כ— 2.9מיליארד ש"ח)" ,מניות בארץ" ו"גמישות" (עודפי יצירות של כ—1.8
מיליארד ש"ח וכ— 1.9מיליארד ש"ח בהתאמה).
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בשנה האחרונה נבלמה מגמת הגיוס בקרנות המחקות .למרות המשך הגידול במספרן ,נרשמו השנה ,בניגוד
למגמה שאפיינה את ארבע השנים האחרונות ,עודפי פדיונות בקרנות אלו.
טבלה  : 13נתונים סטטיסטיים — קרנות מחקות2016 — 2012 ,
שווי מנוהל
מס' קרנות
מס' מנהלים
(מיליארד )₪
מחקות
9.4
109
9
14.7
126
6
24.5
159
7
29.3
228
10
27.6
276
9

2012
2013
2014
2015
2016

עודף יצירות
(מיליארד )₪
5.9
4.5
9.2
4.2
—2.6

תרשים  : 3מגמת הירידה בדמי הניהול של הקרנות( 2008—2015 ,לפי ממוצע פשוט)
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דמי הניהול בענף הקרנות והמתווה להגבלת תדירות העלאות שכר
לאחר כניסתה לתוקף של רפורמת בכר ומאז הרפורמה הנרחבת בתחום קרנות הנאמנות בשנת  ,2008דמי
הניהול בענף הקרנות נתונים בירידה מתמדת .בשבע השנים האחרונות ירדו דמי הניהול הממוצעים בשיעור של
יותר מ— .50%בשלוש השנים האחרונות עומד השיעור הממוצע על שיעור הנמוך מ—( 1%בשנת הדוח — .)0.86%
המשך מגמת הירידה בדמי הניהול הינה אינדיקציה לרמת תחרותיות גבוהה בענף.
עמדת הרשות היא כי שינויים תכופים בשכר מנהלי הקרנות יוצרים אי ודאות בקרב מחזיקי היחידות ,אשר
במסגרת שיקולי ההשקעה שלהם שוקלים גם את גובה דמי הניהול הנגבים בקרן .האפשרות לשינויים בשכר
המנהל מצריכה מהמשקיע לעקוב באופן שוטף אחר שינויים אלו ,להגיב אליהם במידת הצורך ,והופכת את
ההשקעה להשקעה שבעיני הציבור ובעיני ציבור היועצים בבנקים היא השקעה לטווח קצר ,במקום שתיתפס
כהשקעה לטווח בינוני—ארוך.
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לאור חשיבותו של נושא זה לשמירה על עניינו של מי ששוקל רכישה או פדיון או המשך החזקה ביחידות של
קרנות נאמנות ,גיבש סגל הרשות בשנת הדוח מתווה אחיד לנטילת התחייבויות בנושא העלאת דמי ניהול,
והרשות עתידה לפרסם באופן שוטף נתונים באשר לאימוצו או אי אימוצו בידי מנהלי קרנות .על פי המתווה,
מנהל קרן מתחייב שלא להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית.
גילוי אודות המנהלים שאימצו מתווה כאמור מפורסם באתר הרשות .עד ליום  1.1.17כל מנהלי הקרנות אימצו
את המתווה .בהמשך ישקול סגל הרשות את הצורך לעגן הסדר זה בתקנות.
 .2היתרים להחזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות ורישוי מנהלי קרנות ונאמנים
הטיפול בבקשות ההיתר מתבצע במסגרת "נוהל מתן היתר להחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן ולאישור מנהל
קרן" ,המתפרסם באתר האינטרנט של הרשות .במהלך שנת הדוח הוגשו שתי בקשות לקבלת היתר להחזקת
אמצעי שליטה במנהל קרן ,ומתוכן אושרה אחת .בנוסף ניתן רישיון להקמת מנהל קרן חדש ,והוא צפוי להתחיל
לפעול בראשית שנת .2017
הטיפול בבקשות לאישור חברה כנאמן לקרן מתבצע במסגרת "נוהל אישור נאמן לקרן" ,המתפרסם גם הוא
באתר הרשות .במהלך שנת הדוח לא הוגשו בקשות חדשות לאישור חברה כנאמן לקרנות נאמנות.
 .3תשקיפים
א .מתן היתרים לפרסום תשקיפים
תוקפו המרבי של תשקיף של קרן פתוחה עומד על  12חודשים מיום פרסומו .כדי להבטיח רציפות בהצעה
של יחידות קרן נאמנות לציבור ,על מנהל הקרן לפרסם תשקיף לפחות אחת לשנה.
בשנת הדוח ניתנו  675היתרים לפרסום תשקיפים ,מהם  124היתרים לתשקיפים של קרנות נאמנות שהציעו
יחידות לציבור לראשונה (בהשוואה ל— 1,425היתרים בשנת  ,2015מהם  160היתרים לתשקיפים של קרנות
נאמנות שיחידותיהן הוצעו לציבור לראשונה) .כמו כן ,ניתנו  19היתרים לפרסום תשקיפי מנהל קרן (חלק ב'
של תשקיף קרן) .הפער בין מספר ההיתרים שניתנו בשנת הדוח לאלו שניתנו בשנה הקודמת מקורו במודל
התשקיפים החדש ,המפורט בסעיף ב' להלן ,אשר נכנס לתוקפו במהלך שנת הדוח.
ב .מודל תשקיפים חדש לקרנות נאמנות
בשנים שקדמו לשנת הדוח הוגשו לרשות ,בכל שנה ,מעל  1,200בקשות לפרסום חלק א' של תשקיפי
קרנות .ריבוי התשקיפים שהוגשו להיתר הרשות מדי שנה הציב הן למנהלי הקרנות והן לסגל הרשות לוח
זמנים דוחק לבדיקה כדי שיישמר רצף ההצעות לציבור .בנוסף ,ההליך שהיה קיים לקבלת היתר לפרסום
תשקיף היה כרוך בעלויות גבוהות למנהל הקרן.
התשקיף והדיווחים השוטפים נועדו לספק לציבור את הנתונים הנדרשים לקבלת החלטת השקעה ,באופן
שיוכל להשוות בין חלופות ההשקעה השונות .הרשות הגיעה למסקנה ,כי ריכוז המידע במועד קבוע (או
במספר מועדים קבועים ,בהתאם לסיווגיהן של הקרנות) עשוי לשרת מטרה זו באופן טוב יותר .לפיכך,
בפברואר  2015אישרה מליאת הרשות הצעה לתקנות חדשות ותיקוני תקנות בעניין מודל תשקיפים חדש.

22

נוסח התקנות הונח על שולחן ועדת הכספים בכנסת ,ואושר על—ידה ביום .5.1.2016
באפריל  2016פרסם סגל הרשות חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בעניין כניסתם לתוקף של תיקוני התקנות
 22תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו) ,התשע"ה— ;2015תקנות השקעות משותפות נאמנות
(דוח שנתי של קרן) ,התשע"ה— ;2015תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשע"ה—.2015
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המסדירים את מודל התשקיפים החדש .בעקבות החלת המודל ,החל בחודש אוקטובר  2016המידע
הכמותי ,שנכלל עד אז בחלק א' של התשקיף ,נכלל בדוח שנתי שמוגש עבור כל אחת מהקרנות באחד
מארבעה מועדים ,לפי הסיווג הרלוונטי והחלטת הרשות .במקביל ,פרטים אודות הצעת היחידות והמידע
הרלוונטי אודות מנהל הקרן מרוכזים בתשקיף העיקרי של מנהל הקרן .תשקיף זה מוגש אחת לשנה ,ועל
פיו ניתנים היתרים להצעתן של יחידות כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן.
כאמור מנהלי הקרנות בחרו ליישם את המודל החדש במהלך המחצית השנייה של שנת הדוח.
ג .הרחבת הגילוי בתשקיף ובדוח השנתי
בשנת הדוח פרסמה הרשות מספר עמדות סגל הבאות להרחיב ולטייב את המידע המצוי בתשקיפים
ובדוחות השנתיים .העמדות עסקו בנושאים האלה:
1.1גילוי בתשקיף ובדוח השנתי אודות נכסים ששוויים נקבע על פי הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן;
2.2תיאור המדד בתשקיף ובדוח השנתי כאשר המדד משמש כנכס ייחוס של קרן;
3.3נכס הייחוס של הקרן ותיאורו בתשקיף קרן חדשה ובדוח השנתי.
 .4דוחות
במהלך שנת הדוח חלה עלייה בהיקפי הדיווחים שהגישו מנהלי הקרנות לציבור .בשנת  2016הוגשו 25,704
דוחות( 23בהשוואה ל— 23,946דוחות בשנת  ,)2015על פי ההתפלגות הבאה 25,352 :דוחות שמנהלי קרנות
מחויבים להגיש על פי החוק והתקנות (בהשוואה ל— 23,536דוחות בשנת  352 ;)2015דוחות שנאמנים לקרנות
מחויבים להגיש על פי החוק והתקנות (בהשוואה ל— 410דוחות בשנת .)2015
במהלך השנה פותחו  19טפסי דיווח חדשים ,ואלה ישמשו את מנהלי הקרנות הזרות שיבקשו להציע יחידות
בארץ על פי תיקון  23לחוק השקעות משותפות .דיווחים אלו ייעשו תחת טפסים של ישות חדשה" ,מנהל קרן
זרה" (טפסי  .)Fכמו כן ,פותחו עוד שני טפסי דיווח — טופס ק( 303קובץ גילוי נאות) וטופס ק( 64דוח אודות
שינוי שנת הכספים).
 .5דוח גילוי נאות חדש
הבורסה לניירות ערך בתל אביב מפרסמת קובץ גילוי נאות ובו נתונים שונים שמעבירים אליה חברי הבורסה
המייצגים את מנהלי הקרנות — במתכונת שקבעה ולא הוסדרה בידי הרשות .עלה כי במרבית המקרים הנתונים
ששולחים המייצגים אינם נבדקים על ידי מנהלי הקרנות .כמו כן ,סגל הרשות סבר כי המידע שנכלל בקובץ,
המתבסס על מתכונת שנקבעה לפני שנים רבות ,לא שיקף באופן מיטבי את נתוני הקרנות ,עד כי במקרים
מסוימים היה עלול להטעות.
לאור כל אלה ,ועל מנת להביא ליצירת בסיס מידע מקיף ועדכני לציבור המשקיעים ולמערכי הייעוץ בבנקים
על אודות קרנות נאמנות ,פעל סגל הרשות במשותף עם איגוד מנהלי הקרנות לגיבוש קובץ גילוי נאות חדש,
הכולל מידע מפורט בדבר נכסי קרן ונתונים רלוונטיים נוספים .קובץ זה יוגש סמוך לאחר סיומו של כל חודש.
דיווחים לפי המתכונת החדשה דווחו לראשונה בתחילת חודש יוני .2016

 23הספירה מתייחסת לדוחות פומביים בלבד (דוחות שהוגשו לציבור) ,ואינה כוללת דיווחים שאינם פומביים .דיווח על אירועים
הנוגעים למספר קרנות ,אשר אוגד לצורכי נוחות בטופס דיווח אחד ,נרשמו כמספר דיווחים.
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 .6השתתפות של מנהלי קרנות נאמנות באסיפות כלליות
א .צמצום חובות ההשתתפות של מנהלי קרנות נאמנות באסיפות כלליות
תיקון  23לחוק השקעות משותפות בנאמנות פורסם ביום  ,30.7.2014ועסק בין היתר בסעיף  ,77העוסק
בחובת ההשתתפות של מנהל קרן באסיפות מחזיקים .על פי התיקון ,הוסמך שר האוצר לקבוע את ההסדר
בתקנות באופן מפורט יותר ,תוך התייחסות להליכי קבלת החלטות ההצבעה.
ביום  31בינואר  2016נכנסו לתוקפן תקנות השקעות משותפות בנאמנות (השתתפות מנהל קרן באסיפת
מחזיקים) ,התשע"ו— ,2015ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשע"ה— .2015התקנות
קובעות למעשה רשימה סגורה ומצומצמת יחסית של אסיפות מחזיקים שמנהל הקרן מחויב להשתתף
ולהצביע בהן .בין השאר ,השתתפות מנהל הקרן אינה נדרשת באסיפות שבהן מחזיק בעל השליטה ברוב
המאפשר לו את קבלת ההחלטה אף אם יתר בעלי המניות מתנגדים לה .התיקון שנכנס לתוקף נגע בין
היתר למדיניות ההצבעה של מנהל הקרן ולהתקשרותו עם גורם מייעץ מקצועי ,וקבע את אופן הדיווח על
אלו.
ב .נתוני השתתפות של מנהלי קרנות נאמנות באספות כלליות
טרם השינוי המפורט בסעיף א' לעיל ,סעיף  77לחוק השקעות משותפות הטיל חובה על מנהל קרן להשתתף
ולהצביע באסיפות כלליות של תאגיד שהקרן מחזיקה בניירות הערך שלו ,אם מובאות בהן לאישור הצעות
החלטה שיש בהן משום פגיעה אפשרית בעניינם של בעלי היחידות ,לרבות הצעות החלטה לאישור עסקאות
עם בעלי עניין והצעות החלטה שיש בהן לקדם את עניינם של בעלי היחידות.
בטבלה שלהלן מובאים נתונים על שיעור ההשתתפות של מנהלי הקרנות באסיפות כלליות שבהן היו
מחויבים להשתתף ולהצביע על פי חוק 24או על פי התקנות.
טבלה  :14שיעור ההשתתפות של מנהלי קרנות באסיפות כלליות שבהן היו מחויבים להשתתף ולהצביע על
פי חוק 2011—2016
יותר
השתתפו פחות מ— 30%השתתפו בין  30%השתתפו
מ— 70%מהמנהלים
ל— 70%מהמנהלים
מהמנהלים
באחוזים
באחוזים מספר
באחוזים מספר
מספר
מספר
האספות
האספות
האספות
האספות
שנה
84.6%
732
9.0%
78
6.4%
55
865
2011
88.5%
593
8.2%
55
3.3%
22
670
2012
91.7%
807
5.9%
52
2.4%
21
880
2013
95.3%
764
4.2%
34
0.5%
4
802
2014
96.3%
638
3.32%
22
0.3%
2
662
2015
96.0%
569
0
0
4.0%
24
593
2016

 24בהעדר נתונים על ניירות הערך המוחזקים בקרנות במהלך החודש ,אנו מתבססים על ההנחה שהחזקת נייר ערך בסוף החודש
שקדם למועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הכללית וכן בסוף החודש שבו התקיימה האסיפה הכללית מהווה החזקה בנייר
הערך בתאריך האסיפה הכללית .הנחות נוספות :אסיפה שבה השתתף מנהל קרן אחד לפחות הינה אסיפה שבה היו אמורים להשה
תתף מנהלי קרנות אחרים; אסיפות שזומנו באמצעות טופסי מגנא ת( 133דיווח על עסקה עם בעלי שליטה) ו—ת( 138דיווח על הצעה
פרטית) — הועלתה בהן לאישור לפחות הצעת החלטה אחת שבה אמור היה מנהל הקרן המחזיק במניות החברה להשתתף ולהצביע.
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גם בשנת  ,2016כמו בשנים שקדמו לה ,ניכרת מעורבות גבוהה של מנהלי הקרנות באסיפות הכלליות,
ובמעל  96%מהאסיפות נכחו והצביעו יותר מ— 70%ממנהלי הקרנות .יחד עם זאת ,מהטבלה עולה כי מספר
האספות בהן הצביעו מנהלי הקרנות נמצא בירידה .כאמור בסעיף א' להלן ,הותקנו בסוף שנת  2015תקנות
שבמסגרתן הובהרו והוגדרו סוגי האסיפות שבהן מחויבים מנהלי הקרנות להשתתף .ייתכן כי זו הסיבה
לצמצום מספר הישיבות שבהן מנהלי הקרנות השתתפו בפועל בשנת הדוח.
 .7עריכת ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות
במהלך שנת הדוח נערכו ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות ,כמפורט להלן:
1.1ביקורת שטח — נערכו שלוש ביקורות שטח אצל מנהלי קרנות נאמנות באמצעות סגל המחלקה.
הביקורות בחנו את הציות להוראות הדין השונות.
2.2ביקורת רוחב (בהתכתבות) — נערכת בחינה רוחבית של אופן ניהול הסיכונים בקרנות הנאמנות על ידי
מנהלי הקרנות .כמו כן ,נבחנו דוחות כספיים של חלק ממנהלי הקרנות ,בדגש על הערכת שווי מוניטין
ורישום התחייבויות תלויות ,ונבדקה בהם עמידת מנהלי הקרנות בדרישות להון עצמי מזערי.
3.3סגל המחלקה בדק את פעילותם של מנהלי הקרנות בניירות ערך באמצעות ניתוח עסקאות שהוצפו
בדוחות חריגים ושוטפים — הן בדיקות ממוקדות—מנהל והן בדיקות רוחביות ממוקדות—נושא.
 .8הפיקוח על הנאמנים לקרנות הנאמנות
במסגרת הפיקוח על הנאמנים לקרנות בוצעו מספר פעולות:
1.1סגל המחלקה בחן היבטים שונים של כשירות הנאמנים ,לרבות שמירה על אי תלות והעדר ניגודי עניינים
במהלך פעילותם.
2.2סגל המחלקה פנה לנאמנים ובדק את אופן תפקודם בעת התרחשות כשלים אצל מנהלי קרנות.
3.3נערך מעקב אחר הדיווחים הרבעוניים של הנאמנים במתכונתם החדשה.
 .9פעילות בתחום האסדרה
בשנת הדוח עסק סגל המחלקה בניסוח ובקידום הצעות חקיקה כדלקמן:
א .גיבוש מתווה להסדרת הצעתן של יחידות של קרנות זרות לציבור בישראל
בשנת  2014אושר בכנסת תיקון חוק השקעות משותפות (תיקון מס'  ,)23התשע"ד— ,2014המסדיר את
המסגרת החוקית להצעת קרנות זרות בישראל .במהלך השנה המשיך סגל הרשות בבחינה של המתווה
להצעת יחידות כאמור ובניסוח התקנות הרלוונטיות .במסגרת זו המשיך הסגל לקיים מפגשים רבים עם
גורמים שונים מהארץ ומחו"ל .תקנות המסדירות את התנאים להצעת קרנות זרות בארץ ואופן הצעתן
לציבור אושרו ונכנסו לתוקפן בחודש מאי ( 2016ראו פירוט בפרק  6.6הייעוץ המשפטי).
ב .יישום המלצות הוועדה הבין—משרדית לבחינת שוק הקסטודי ( )Custodyבישראל וחובת גילוי בדבר
חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי
ביום  29בדצמבר  2011פרסמה הוועדה הבין—משרדית לבחינת שוק הקסטודי (משמורת) בישראל את
המלצותיה הסופיות להסדרת שירותי משמורת בשוק ההון הישראלי .המלצות הוועדה קבעו נורמות
בסיסיות בתחום מתן שירותי משמורת ,התואמות לסטנדרטים בינלאומיים בתחום זה ,ויוצרות אחידות
באסדרה החלה על הפעילים בתחום זה בישראל .זאת על מנת לשפר את ההגנה על המשקיעים הישראלים
ולצמצם את ההסתברות לכשלים .עניינן של המלצות הוועדה הוא הגדרת שירותי משמורת ונותני שירותי
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משמורת ,חובות בסיסיות של נותן שירותי משמורת ,עקרונות בסיסיים שעל נותן שירותי משמורת לקיים,
טיפול במזומנים של לקוח ,מינוי קסטודיאן (משמורן) צד ג' על ידי מתווך בהשקעות ופיקוח שוטף עליו,
ביקורת חיצונית על ידי רואה חשבון ,פיקוח ואכיפה.
בעניין הפיקוח והאכיפה המליצה הוועדה ,כי על כל גורם מאסדר ליזום אסדרה ולקיים פיקוח ואכיפה
של הכללים המפורטים בהמלצות בעניין קסטודיאן או מתווך הנתון לפיקוחו .סגל הרשות בחן אפוא את
האסדרה הקיימת ביחס לקרנות נאמנות ואת המלצות הוועדה לגבי האסדרה המתבקשת בתחום המתווכים
בהשקעות ,הרלוונטיות לענף קרנות הנאמנות .במהלך שנת הדוח פרסם סגל הרשות להערות הציבור טיוטות
הוראה וחוזר עמדת סגל המסדירים ,בין היתר ,את חובות מנהל הקרן לגבי העניינים הבאים :התקשרות עם
משמורן ,מעקב ,תיעוד ופיקוח לגבי משמורן ,גילוי על אודות בחירת המשמורנים ופיקוח חיצוני על תהליך
בחירת המשמורנים .בהמשך לפרסום התקיימו מפגשים עם גורמים רלוונטיים ,לרבות איגודים מקצועיים.
כלל התגובות שהתקבלו הביאו לשינויים מהותיים באופן האסדרה המוצע .בסיום התהליך פורסמה הוראה
בעניין האסדרה ,המסדירה גם את הגילוי אודות סיכוני אשראי בקרנות .ההוראה אושרה על ידי מליאת
הרשות בספטמבר  ,2016והיא צפויה להיכנס לתוקפה במאי .2017
ג .עדכון רשימת כותרות מאפיינות לפי סעיף (73ג )2()1לחוק השקעות משותפות
לשם שיפור העברת המידע על קרנות נאמנות לציבור המשקיעים בהן ,נקבעה בתקנות מתכונת לפרסום
מידע לציבור בערוצי תקשורת על מחירי יחידות של קרנות נאמנות ותשואותיהן ,והרשות הוסמכה לקבוע
רשימה של כותרות מאפיינות שעל פיהן יסווגו הקרנות ,לפרסמה באתר האינטרנט שלה ולעדכן אותה מעת
לעת .בשנת הדוח עודכנה רשימת הכותרות באופן הבא:
1.1הוספת כותרת ראשית "אג"ח מדינה כללי — עד  X%מניות" — תחת הכותרת "אג"ח בארץ — מדינה"
התווספו תת—כותרות המשקפות חלוקה של הקרנות בסיווג זה על פי החשיפה המרבית שלהן
למניות (תוספת של "ללא מניות"" ,אג"ח מדינה כללי — עד  10%מניות" ו"אג"ח מדינה כללי —
חשיפה מרבית מעל  10%מניות").
2.2הוספת כותרת ראשית "אג"ח שקליות כללי — עד  X%מניות" — תחת הכותרת "אג"ח בארץ —
שקליות" ,התווספו תת—כותרות המשקפות חלוקה של הקרנות בסיווג זה על פי החשיפה המרבית
שלהן למניות (תוספת של "ללא מניות"" ,אג"ח שקליות כללי — עד  10%מניות" ו"אג"ח שקליות
כללי — חשיפה מרבית מעל  10%מניות").
3.3הוספת כותרת ראשית של "קרן טכנולוגיה עילית" תחת כותרת—העל של "קרן סגורה" — לאור אישורן
לאחרונה של "תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית) ,התשע"ז— ,"2016עלה
הצורך לייחד כותרת מאפיינת מתאימה לסיווג קרנות מסוג "קרן טכנולוגיה עילית" (שהינה קרן
"סגורה" ,בעלת מאפיינים מוגדרים וייחודיים).
4.4הוספת כותרות מאפיינות לצורך סיווג קרנות חוץ בפרסום — במסגרת תיקון  23לחוק וכניסתן
לתוקף של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ) ,התשע"ו—2016
ביום  5בנובמבר  ,2016הצעתן של קרנות חוץ לציבור בישראל תתאפשר החל ביום  ,1.1.2017וזאת
לאחר קבלת אישור רשות ניירות ערך .על פי תקנה 2א לתקנות הסיווג ,בפרסום קרנות חוץ ימוינו
הקרנות לקבוצות לפי כותרות מאפיינות שפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ,ועל מנהל קרן
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החוץ שקיבלה את אישור הרשות להציע יחידותיה לציבור בישראל ,לסווג אותה תחת הכותרת
המאפיינת המתאימה לה ביותר ,בהתחשב במדיניות ההשקעות של הקרן.
ד .פיתוח שוק
 .1קרן טכנולוגיה עילית
כיום מרבית ההון המושקע בחברות ישראליות העוסקות במחקר ובפיתוח של טכנולוגיה עילית מקורו
בהון זר ,ומרבית החברות האמורות נרכשות בידי תאגידים זרים בשלבים מוקדמים יחסית של התפתחותן.
כך נמנעת משוק ההון הישראלי האפשרות ליהנות מפירות הבשלת אותן חברות .על רקע זה ,בספטמבר
 2012הוקמה על ידי יושב ראש הרשות ועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום
המחקר והפיתוח .הוועדה הוקמה במטרה להמליץ על אמצעים ומהלכים מתאימים שיעודדו השקעה
בחברות היי—טק באמצעות הבורסה ,בלי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים ובתקינות המסחר.
כהשלמה למספר דברי החקיקה המיישמים את מסקנות הוועדה ,פעל סגל הרשות להשלמת המסגרת
החוקית אשר תסדיר את הקמתן של קרנות טכנולוגיה עילית נסחרות .קרנות אלו עתידות להתמחות
בהשקעה בחברות טכנולוגיה עילית ישראליות ,בעיקר בכאלו המצויות בשלבים מוקדמים של מחקר
ופיתוח.
בשנת הדוח אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה
עילית) ,התשע"ז— ,2016אשר מסדירות בין היתר את אופן פעילותן של הקרנות ואת כללי ההשקעה
וחובות הגילוי החלים עליהן .תקנות אלו פורסמו בנובמבר  2016ברשומות.
 .2ניירות ערך מסחריים
בשנת הדוח המשיך סגל הרשות לפעול בצוות משותף של מחלקת תאגידים ומחלקת השקעות הבוחן
חסמים לפיתוח שוק של ניירות ערך מסחריים ,וזאת במסגרת פרויקט הסרת החסמים ופיתוח השוק של
הרשות .הצוות גיבש את מסקנותיו והצעותיו לקידום האמצעים והמהלכים לצורך פיתוח שוק ניירות הערך
המסחריים .בשנת הדוח פעל הסגל לגיבוש מתווה הכולל המלצות למתן הקלות לתאגידים המנפיקים
ניירות ערך מסחריים ולהסדרת הכללים והמגבלות שיחולו על קרנות הנאמנות בכלל והקרנות הכספיות
בפרט בהשקעה במכשיר כאמור .מליאת הרשות אישרה את המתווה בחודש דצמבר .2016
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ג .תעודות סל
 .1כללי
בתחילת שנת  2016פעלו בשוק תעודות הסל ארבע קבוצות מנפיקים ,שכל אחת מהן כוללת מספר חברות.
בסוף השנה הגיע מספר סדרות תעודות הסל ל— ,691בהשוואה ל— 638תעודות סל בסוף שנת .2015
תרשים  : 4מספר סדרות תעודות הסל2012—2016 ,

691

2016

638

2015

591

2014

531

2013

700
600
500
400
300
200
100
0

464

2012

שווי החזקות הציבור בתעודות הסל בסוף שנת הדוח הגיע לכ—  96.1מיליארד ש"ח ,בהשוואה לכ— 103.5מיליארד
ש"ח בסוף שנת  ,2015קיטון של כ—  7.5מיליארד ש"ח (שיעור של כ—  .)7.2%שינוי זה נבע בעיקר מקיטון של
כ—  4.3מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים בתעודות פיקדון ,מגידול של כ—  1.02מיליארד ש"ח בתעודות העוקבות
אחר מדדי מניות בארץ ,מקיטון של כ— 3.6מיליארד ש"ח בתעודות העוקבות אחר מדדי מניות זרים וכן משינויים
בשערי המדדים .משנת  2010צמח שוק תעודות הסל בכ— 40%אחוזים בעקבות הנפקת מוצרים על מדדים
חדשניים בארץ ובחו"ל ונוכח עלייתם של המדדים.
תרשים  : 5שווי החזקות הציבור בתעודות סל2012—2016 ,
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 .2תשקיפים
שוק תעודות הסל מורכב ממספר מצומצם של חברות מנפיקות .על מנת שהחברות יוכלו לתת מענה לביקושים
בשוק בזמן אמת ,הן עושות שימוש נרחב בתשקיפי מדף ,המאפשרים להן להציע לציבור ולרשום למסחר
תעודות סל בטווחי זמן קצרים.
במהלך שנת  2016ניתנו היתרים לשישה תשקיפי מדף חדשים ,בוצעו שישה תיקונים בתשקיפי מדף וניתנו
ארבעה היתרים להארכת תקופת תשקיפי המדף של חברות תעודות סל משנתיים לשלוש שנים .הארכת
תשקיפי תעודות הסל בשנה נוספת אפשרה להקל על פעילות ההנפקות השוטפת של החברות .להשוואה
יצוין ,כי בשנת  2015לא ניתנו היתרים לתשקיפי מדף חדשים ,אך בוצעו שמונה תיקונים בתשקיפי מדף.
במהלך שנת  2016אושרו  19מדדים חדשים כנכסי מעקב לתעודות סל ,מתוכם  17מדדים זרים ושני מדדים
מקומיים .אפיקי ההשקעה של המדדים החדשים מתפלגים באופן הבא — ששה מדדי איגרות חוב קונצרניות,
שלושה מדדי איגרות חוב כלליות ועשרה מדדי מניות .יצוין ,כי בשנת  2015אושרו רק  11מדדים כנכסי מעקב
חדשים לתעודות סל ,והם כללו מדדי מניות זרים ומדד מקומי אחד על איגרות חוב קונצרניות.
במהלך שנת  2016פורסמו  22הצעות מדף ,ובהן הצעות לציבור של  58תעודות סל חדשות ,לעומת  38הצעות
מדף שפורסמו בשנת  ,2015ובהן מספר זהה של תעודות סל חדשות.
במסגרת הטיפול בתשקיפים בחן הסגל ,בין היתר ,את הדוחות הכספיים ,התמציות הכלכליות של סדרות
תעודות הסל ,היקף הגילוי שניתן בגין המדדים החדשים ,הגילויים בדבר סיכון נזילות ,סיכון אשראי ,סיכון שוק
והחזקות הציבור במכשירים פיננסיים ,הגילוי לגבי פרופיל החשיפה של תעודות הסל ,הגילוי על מנגנון ההמרה
של תעודות הסל והגילוי על רישום שעבוד על הנכסים במדינת המקור .כמו כן ,נבדקו סוגיות המוסדרות בשטרי
הנאמנות של סדרות תעודות הסל.
 .3דיווחים
מנהלי תעודות הסל מדווחים בהתאם לחוק ניירות ערך ,התקנות מכוחו והנחיות גילוי ייעודיות ,שעניינן גילוי
מידע לגבי סדרות תעודות הסל שהנפיקו לציבור .הסגל עקב אחר הדיווחים ,ובחן באיזו מידה החברות עומדות
בחובות הגילוי המוטלות עליהן .בין היתר נבחנו דוחות תקופתיים ,דוחות רבעוניים ,דוחות מיידיים ,תשקיפים
והצעות מדף .פרט לדוחות אלה ,החברות מדווחות דיווחים ייעודיים לתחום פעילות זה 25,כגון:
א .דוח יומי המכיל נתונים להערכת שווי תעודות סל ומוצרי מדדים (טופס ס ,)124המתפרסם בכל יום
מסחר ,לפני תחילת המסחר ,על ידי כל אחד מהגופים המנהלים .הדוח כולל פרטים לצורך הערכת שווי
התעודה.
ב .דוח חודשי בדבר חשיפות לסיכון אשראי (טופס ס — )203בדוח מפורטים נתונים בדבר החשיפה לסיכוני
אשראי ברמת הגוף המנהל 26,ברמת החברה המנפיקה וברמת כל אחת מסדרות תעודות הסל ,תוך פירוט
אופן החשיפה למקור סיכון האשראי (בנקים ,ברוקרים וכד') ולסוג המכשיר הפיננסי שבגינו נוצרת החשיפה
(פיקדונות ,נגזרים ,השאלות ,תעודות סל וכו').
ג .דוח חודשי בדבר החזקות הציבור (טופס ס — )224הדוח מקיף נתונים בדבר שווי החזקות הציבור בכל
סדרת תעודות סל בנפרד ובגין כל הסדרות של החברה המנפיקה ושל הגוף המנהל יחדיו.
25
26

גם חברות המנפיקות לציבור מוצרים מובנים ("סטרקצ'רים") נדרשות לעמוד בחלק מחובות הדיווח הללו.
"הגוף המנהל" מתייחס למנהל תעודות הסל ,כלומר ,לבית ההשקעות שמחזיק בבעלותו מספר חברות המנפיקות תעודות סל.
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ד .דוח חודשי בדבר פיקדונות ויתרות מזומן המושקעות באג"ח (דוח נזילות) (טופס ס — )226הדוח כולל
מידע בדבר נזילות פיקדונות תעודות הסל באופן מצרפי ,תוך חלוקה לתקופות נזילות ,וכן השקעת יתרות
מזומנים באיגרות חוב אשר אינן חלק מנכס המעקב של תעודות הסל.
ה .דוח רבעוני בדבר תשואת תעודת סל והשוואתה לתשואת המדד הנעקב (טופס ס — )225הדוח נכנס
לרשימת הדיווחים בראשית  ,2013ומוצגות בו התשואות של תעודות הסל ,של המדדים שאחריהם הן
עוקבות ושל מדד השוואתי נוסף ,המתחשב בתקבולי הדיבידנדים מהמניות המרכיבות את המדד 27.כמו כן,
מוצג הסבר מילולי להבדלים בין התשואות השונות.
 .4פעילות בתחום האסדרה
א .שינוי מבני בתעודות הסל
תעודות הסל כפופות כיום למשטר של גילוי לפי חוק ניירות ערך .לאור המאפיינים המיוחדים של תחום
תעודות הסל ,קיבלה רשות ניירות ערך החלטה אסטרטגית להעביר את הענף למשטר של פיקוח תחת חוק
השקעות משותפות בנאמנות .במהלך השנים האחרונות נכנסה רפורמה רחבת היקף זו לשלבים מתקדמים,
והרשות פרסמה טיוטות של הצעת חוק ושל תקנות רבות לצורך קידומה.
במהלך שנת  2015פרסמה הרשות את כוונתה לשנות את מבנה המכשיר ,באופן שהמרכיב ההתחייבותי
הגלום בו יבוטל .כלומר ,התיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות יבטל את ההתחייבות המגולמת
בתעודות הסל ויהפוך אותן ל"קרן סל" — מכשיר הדומה בבסיסו ל— ETFבחו"ל .קרנות סל הן קרנות נאמנות
העוקבות אחר נכסי בסיס שנקבעו מראש בכל קרן ,אך אינן מתחייבות לתשואת המדד (.)best effort
קרנות הסל תיסחרנה בבורסה במתכונת דומה לתעודות הסל ולמוצרי ה— ETFהמונפקים בחו"ל .במהלך
שנת  2016פורסם תזכיר לתיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד—.1994
ב .נאמנים לתעודות סל
בתעודות סל ,בדומה לתעודות התחייבות אחרות ,ישנו נאמן לטובת המחזיקים ,אולם סמכויותיו ואחריותו,
לפחות כפי שהן נתפשות על ידי המנפיקים והנאמנים ,אינן מותאמות למאפייני תעודות הסל ,ומטבע
הדברים הן מצומצמות באופן משמעותי לעומת הסמכות והאחריות שבהן אוחז הנאמן לקרנות נאמנות.
בשנים האחרונות ערך סגל הרשות סבבי ביקורים אצל הנאמנים השונים לתעודות הסל ,וכן ערך בדיקות
בנושאים שונים הנוגעים לנאמנים ,על מנת לקבל מידע בכל הנוגע לבקרות שמבצעים הנאמנים לתעודות
סל.
בשנת  2016גובש ,פורסם ואף החל יישומו של מתווה פעילות לנאמן לתעודות סל באופן המותאם לתחום
תעודות הסל ולסיכונים הגלומים בו .השלב הראשון של המתווה ,שעיקרו תיקון שטרי הנאמנות והסדרת
שכר הנאמן ,הושלם כבר בתאריך  30ביוני  .2016סוכם כי הקמת המערכות הממוכנות אצל הנאמנים תושלם
עד לתום שנת  .2016כמו כן ,סוכם כי קליטת הדיווח בדבר הרכב נכסי תעודות הסל תושלם במהלך הרבעון
השלישי לשנת .2017
בהתאם למתווה תוקנו שטרי הנאמנות של תעודות הסל באופן שהרחיב את סמכויות הנאמן ואת התחייבויות

 27כשמדובר בתעודות העוקבות אחר סחורה או מדד סחורות ,נבחר מדד השוואתי המשקלל רווחים והפסדים הנובעים מגלגול
החוזים העתידיים על הסחורות.
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המנהל בקשר עם סמכויות אלו .במסגרת התיקון של שטרי הנאמנות נקבע כי שכרו של הנאמן יהיה בשיעור
באחוזים מגודל הנכס המנוהל ,חלף סכום קבוע (כפי שהיה טרם התיקון) .למען הסר ספק יובהר כי שכר
הנאמן ימשיך להיות משולם על ידי המנהל ,כפי שהיה טרם תיקון שטרי הנאמנות .במסגרת עקרונות המודל
נקבע ,בין היתר ,כי הנאמן יפקח על פעילות המנהל ,על קיום התחייבויותיו כלפי מחזיקי תעודות הסל —
ובכלל זה התחייבויותיו מכוח התשקיף או במסגרת דיווחים לציבור ,לרבות ביחס למדיניות שאימץ — באשר
ליישום הוראות הדין השונות ,וכן על קיום הוראות שטר הנאמנות .הנאמן יוודא כי ננקטו כל הפעולות הסבירות
לשם הבטחת התחייבויותיו של המנהל כלפי מחזיקי התעודות ,ויבחן על בסיס שוטף אם מתקיימת עילה
להעמדה לפירעון מיידי של תעודות סל להן הוא משמש נאמן .הנאמן יוודא כי ננקטו כל הפעולות הסבירות
לשם שמירה על נכסי התעודות ,ובכלל זה כי נרשמו בפועל שעבודים על החשבונות שבהם מופקדים נכסי
התעודות ,על הנכסים המופקדים בחשבונות אלה ועל הזכויות הנובעות מאותם נכסים ,וכי קיימת הפרדת
חשבונות בין תעודות שונות .הנאמן יעשה את הדרוש ,לרבות בדרך של עריכת ביקורת ,כדי לוודא כי מתקיים
אצל המנהל תהליך תקין של קבלת החלטות ומערכת אמצעים להבטחת ניהול תקין של פעילות התעודות
ושל הסיכונים הגלומים בפעילות .הנאמן יבצע מעקב שוטף אחר פעילויות המנהל ואחר דיווחיו לציבור
ולרשות ניירות ערך.
ג .סיכון נזילות
תעודת סל היא מכשיר פיננסי המתחייב לתשלום סכום הנגזר מנכס מעקב ,בהתאם לנוסחת ההמרה
הקבועה בתשקיף ,ומאפשר המרה יומית .מנפיקי תעודות הסל מתכסים בנכסים שונים על מנת לעמוד
בהתחייבותם לציבור להשיג את תשואת נכס המעקב.
סיכון הנזילות בתעודות הסל משקף סיכון לאי יכולתו של המנפיק להנזיל את הנכסים המגבים בעת הצורך,
וכתוצאה מכך — להפרה של התחייבותו למחזיקי התעודות לאפשר המרה יומית של התעודה .שכן ,המנפיק
מתכסה במגוון מכשירים פיננסיים ,אשר עלותם מהווה שיעור קטן מהתמורה שמקבל המנפיק מרוכש
התעודה ,ויתרת הסכום מושקעת בדרך כלל בפיקדון בנקאי .אם תקופת הפיקדון אינה לתקופה קצרה ,נוצר
סיכון נזילות.
במהלך שנת  2016המשיך הסגל לקדם מודל לניהול סיכון הנזילות בחברות .מידע בדבר חשיפת תעודות
הסל לסיכון הנזילות מדווח אחת לחודש באמצעות טופס דיווח ייעודי (טופס ס.)226
ד .הקלות בתשקיפים
כחלק ממדיניות הרשות להקלת האסדרה על שוק ההון מחד ולשיפור נגישות המידע למשקיעים מאידך,
יזמה הרשות מהלך שהוביל לקיצור ולפישוט ניכרים בדיווחים השונים בתחום תעודות הסל ,לרבות בתשקיפי
הנפקת התעודות ,תוך שמירת רמתן של השקיפות והפיקוח .לדוגמה ,המידע אודות המדדים המשמשים
נכסי מעקב לתעודות סל הועבר לטפסי דיווח אלקטרוניים (ס )43—41פומביים .בדומה לכך ,גם התמציות
הכלכליות של תעודות הסל הועברו לטופס דיווח אלקטרוני (ס.)131
בשנת  2014קידמה הרשות מהלך הכולל ,בין היתר ,הקלות בהליכי הצעה לציבור ,שחלות גם על תעודות
סל המונפקות על פי תשקיף מדף .הקלות אלו עוגנו במספר תיקוני חקיקה ,והן נועדו לייעל את הליך מתן
ההיתר לתשקיף ולפשט את הליך הצעת ניירות הערך לציבור.
במהלך שנת  2016יושמו לראשונה הכללים החדשים בנוגע להנפקות בתחום תעודות הסל ,אשר אפשרו
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להסיר את הדרישה להכליל בתשקיף המדף פרטים על ניירות הערך המוצעים ומאפייניהם ,ואפשרו לבצע
הליך מקוצר למתן היתר לפרסום הצעת מדף עבור תעודת סל חדשה .בעקבות החלת הכללים החדשים
פורסמו במהלך שנת  2016דוחות הצעות מדף להרחבת סדרות של תעודות קיימות ,בלא היתר נוסף עבורם.
ה .דוח הרכב נכסים ופרסום מודל שערוך אחיד
שווי התחייבותם של מנפיקי תעודות הסל לציבור המחזיקים בתעודות נקבע בהתאם לשינויים בנכסי
הבסיס (מדדים ,מטבעות ,חוזים עתידיים על סחורות וכו') שהתעודה עוקבת אחריהם ,והכול כקבוע בנוסחת
ההמרה של התעודה.
הואיל ותעודת סל הינה מכשיר המתחייב לעקוב אחר נכס בסיס מסוים ולהשיג תשואה דומה להשקעה
באותו נכס בסיס ,ניתן היה לצפות כי תעודות סל העוקבות אחרי אותו נכס בסיס יפעלו בצורה דומה ,אף
שהונפקו על ידי מנפיקים שונים .אבל מתברר שהמנפיקים נוקטים דרכי התכסות שונות במטרה לעמוד
בהתחייבויותיהם .במהלך שנת  2016גובשו בשיתוף איגוד תעודות הסל כללי מבנה וצורה אחידים לדיווח דוח
הרכב הנכסים ולשערוך הנכסים וההתחייבויות של תעודות הסל .דוח הרכב הנכסים שגובש לתעודות הסל
מבוסס על הדוח החודשי שמדווחות קרנות הנאמנות .תחילת דיווח הרכב נכסי תעודות הסל צפויה ברבעון
השלישי לשנת  .2017המידע האמור ידווח באמצעות טופס ס — 223דוח הרכב נכסים לתעודות סל.
ו .עדכון מבנה התמצית הכלכלית של תעודות הסל ושיפור הגילוי
תעודת סל היא מכשיר פיננסי מורכב .החל משנת  2008מפרסמות תעודות הסל גילוי בדבר פרטים כלכליים
של תעודות הסל שבניהולן במבנה אחיד ובר—השוואה .משנת  2014הנתונים מדווחים גם במתכונת הניתנת
לקליטה במערכות מידע באמצעות טופס דיווח ס .131בין יתר פרטי המידע המדווחים בתמצית הכלכלית
ניתן למצוא הסבר אודות תעודת הסל ,מידע על נכס הבסיס שלה ,הסברים לנוסחת ההמרה שלה ולאופן
חישובה ,פרטים בדבר תשואת התעודה ,הסיכונים שאליהם חשופה החברה המנפיקה את תעודת הסל,
מידע בדבר זכות ההמרה למחזיק בתעודת הסל ופרטים חשובים נוספים .במהלך שנת  2016עודכן מבנה
התמצית הכלכלית של תעודות הסל ,ונוסף לה גילוי בדבר סוג התעודה (כותרת על ,ראשית ומשנית) ,הפניה
לפרמטר המייצג את רכיבי נוסחת ההמרה בדוח היומי (ס ,)124הסבר בנוגע לאופן חישוב המדד המשמש
כנכס בסיס (מדד השקעה מלא ,מדד השקעה נטו או מדד מחיר) ,גילוי בדבר עלויות ניטרול החשיפה לשינוי
בשערי מטבעות חוץ (קוואנטו) ,מידע בדבר עשיית שוק בתעודות סל ,פרטים בדבר מנגנון היצירה בתעודות
הסל ,מידע בדבר ההון העצמי של מנהל תעודות הסל ופרטים חשובים נוספים .נוסף על כך ,נקבע שמנהלי
תעודות הסל יעדכנו את התמציות הכלכליות אחת לשנה ,לא יאוחר מתום חודש מרץ ,באמצעות טופס
דיווח ס.135
ז .עדכון מידע אודות מדדים ונכסי מעקב לתעודת סל
הואיל ותעודת סל היא מכשיר המתחייב לעקוב אחר נכס בסיס מסוים ולהשיג תשואה דומה להשקעה בנכס
הבסיס ,נודעת חשיבות רבה במתן גילוי נרחב אודות אותם נכסים שתעודות הסל עוקבות אחריהם .תעודות
הסל מפרסמות גילוי מקיף בדבר אותם הנכסים משנת  .2008בשנת  2013הוקמו טפסי דיווח ייעודים לצורך
מתן גילוי אודות נכס בסיס מקומי ,נכס בסיס זר ונכס בסיס שאינו מדד (באמצעות טפסי דיווח ס41—43
בהתאמה) .הטפסים ניתנים לקליטה ולעיבוד במערכות מידע .במהלך שנת  2016גובשה יחד עם איגוד
תעודות הסל מתכונת לעדכון טפסי הדיווח אודות נכסי הבסיס של תעודות הסל באמצעות טופס דיווח
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ס .44על פי המתווה שגובש ,עדכון טפסי המידע של נכסי הבסיס יבוצע אחת לרבעון ו/או לשנה ,בהתאם
לכללים שנקבעו ביחס לשקיפות המדד .הנתונים העדכניים יכללו ,בין היתר ,מידע בדבר עמידת נכס הבסיס
בכללי הבורסה לאישור מדדים כנכסי בסיס לתעודות סל ,הרכב המדדים ומשקולות ניירות הערך הכלולים
במדדים ,קישורים למתודולוגיה העדכנית של המדדים ופרטים נוספים.
 .5ביקורות
בשנת הדוח בוצעו שתי ביקורות אצל מנפיקי תעודות סל .ביקורות אלו עסקו בממשל תאגידי ובניהול סיכונים.

ד .יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות
 .1כללי
בסוף דצמבר  2016היו  4,293יחידים בעלי רישיון (ובהם  860מנהלי תיקים 2,897 ,יועצי השקעות ו— 536משווקי
השקעות).
טבלה  :15סך הרישיונות שניתנו ליחידים — מנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות1997—2016 ,
משווקי השקעות
יועצי השקעות
מנהלי תיקים
שנה
1,288
6,907
2,469
עד 2012
147
229
173
2013
150
163
153
2014
132
145
139
2015
104
114
128
2016
1,821
7,558
סך כל הרישיונות שניתנו 3,062
טבלה  :16הענקה ,המרה 28וביטול רישיונן של חברות במהלך 2016
לייעוץ
לניהול חברות
חברות
סה"כ
השקעות
תיקים
13
124
ב— 31בדצמבר 157 2015
1
—
נגרעו עקב המרה 1
—
4
6
בוטלו מרצון
—
—
בוטלו על ידי הרשות —
—
—
נוספו עקב המרה 1
3
6
12
הענקת רישיון
15
125
ב— 31בדצמבר 136 2016

חברות
השקעות
20
—
2
—
1
3
22

לשיווק

להלן נתונים על שווי הנכסים ב— 31בדצמבר  2016המנוהלים בידי חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות.
נתונים אלה מבוססים על דיווחי החברות בהתאם לחוק הייעוץ ולתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות) ,התשע"ב—.2012
28

"המרה" — שינוי סוג הרשיון מכוחו פועל התאגיד המורשה.
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תרשים  : 6שווי הנכסים המנוהלים בחברות לניהול תיקים( 2016—2012 ,במיליארדי ש"ח)
263

265

262

260
255

255
250
245
237

234

240
235
230
225
220
215

2016

2015

2014

2013

2012

ב— 31בדצמבר  2016עמד שווי הנכסים המנוהל עבור לקוחות שאינם מוסדיים על כ— 160מיליארד ש"ח .שווי
התיקים של לקוחות שאינם מוסדיים שרוב נכסיהם ( 50%ומעלה) מושקע בקרנות נאמנות עמד על כ—27
מיליארד ש"ח ,והיווה כ— 17%מסך שווי הנכסים המנוהל של הלקוחות הללו.
טבלה  :17שווי הנכסים המנוהלים ללקוחות לא מוסדיים ב— 31בדצמבר 2016
השיעור מסה"כ מספר השיעור מסה"כ שווי
שווי הנכסים המנוהל מספר החברות
הנכסים של כל החברות
החברות
עבור לקוחות שאינם
המנוהל בתיקי לקוחות
מוסדיים — במיליוני
שאינם מוסדיים
ש"ח
כ—0.38%
26.40%
33
עד 50
0.80%
14.40%
18
50—100
5.56%
28.80%
36
101—500
5.69%
10.40%
13
501—1,000
17.27%
12.00%
15
1,001—5,000
70.31%
8.00%
10
מעל 5,000
100%
100%
125
סה"כ
 .2רישוי
א .בחינות
במסגרת רישוי יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות לפי חוק הייעוץ ,נערכו בשנת ,2016
כמדי שנה ,שני מועדי בחינות — בחודשים מאי—יוני ובחודשים נובמבר—דצמבר — בנושאים הבאים:
א .דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית;
ב .חשבונאות;
ג .סטטיסטיקה ומימון;
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ד .כלכלה;
ה .מקצועית א';
ו .מקצועית ב' (למבקשים רישיון לניהול תיקי השקעות).
במהלך שנת הדוח נערכו כ— 5,490יחידות בחינה ,לעומת  5,382יחידות בחינה בשנת  .2015מספר הנבחנים
עמד על  ,3,861ומתוכם  1,756עמדו בהצלחה בבחינות ,לעומת שנת  ,2015שבה עמד מספר הנבחנים על
 ,4,374ומתוכם  2,571עמדו בהצלחה בבחינות.

נושא הבחינה

טבלה  :18אחוז המעבר בבחינות בשנת 2016
שיעור ההצלחה השנתי
מספר נבחנים
29
בבחינות
100
2
54
764

אתיקה מקצועית
דיני ניירות ערך ואתיקה
מקצועית
חשבונאות
סטטיסטיקה ומימון

792
756

49
40

כלכלה
מקצועית א'

793
1,155

35
61

מקצועית ב'

222

52

פטורים מבחינות :תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) התשנ"ז—( 1997להלן — "תקנות הרישוי") קובעות כי מי שבידו תואר
רלוונטי ,כמשמעותו בתקנות ,זכאי לפטור משלוש בחינות היסוד :כלכלה ,חשבונאות ,סטטיסטיקה ומימון.
במהלך שנת הדוח נבדקו  825בקשות לפטור מבחינות ,ו— 782מהן אושרו.
ב .פרסום בחינות הרישוי
במשך השנים הייתה מדיניותה של הרשות שלא למסור לנבחנים את מחברת הבחינה שבה מופיעות
השאלות .חלף זאת הסתפקה הרשות בפרסום מדגם של שש שאלות מכל בחינה באתר האינטרנט שלה.
מצב זה גרם ,ברבות השנים ,לתופעה של שחזור שאלות הבחינות על—ידי הנבחנים ,וחייב הליך כפול לצורך
הגשת ערעור — האחד לעיון במחברות הבחינה והאחר להגשת הערעור .החל במועד קיץ ( 2016הנערך
בחודשים מאי—יוני) שינתה הרשות מדיניות זו ,והנבחנים המסיימים את הבחינה רשאים לקחת עמם את
מחברת הבחינה .נוסף על כך ,הרשות מפרסמת את השאלות ואת התשובות באתר האינטרנט שלה במלואן
(למעט התשובות לבחינה מקצועית ב' ,שהיא בחינה במתכונת של שאלות פתוחות) .הדבר ייתר כמעט
29

נבחן שעמד בבחינה באחד משני המועדים בשנה נתונה נחשב שעבר את הבחינה.
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לחלוטין את הביקוש מצד נבחנים להליך העיון בתשובותיהם ,ואפשר להם להיערך טוב יותר להגשת ערעור.
כמו כן ,פרסום הבחינות הביאה לכך שגורמים מקצועיים בשוק פנו בצורה מרוכזת לרשות בשאלות ובהשגות
לגבי שאלות הבחינות ,ובאופן זה ניתן היה להשיב על השגות אלה באופן מרוכז ולחסוך ערעורים מצד
הנבחנים (בין עקב קבלת ההשגות קודם להגשת הערעורים ,ובין עקב העברת תשובה מנומקת לגורמים
המקצועיים ,שגרמה להם להמליץ לנבחנים לא לערער על השאלות הללו).
ג .בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית בשפה האנגלית
מחמש מתוך שש בחינות הרישוי ,יכולים עולים חדשים ותושבי חוץ לקבל פטור .מהבחינה בדיני ניירות ערך
ואתיקה מקצועית לא ניתן לקבל פטור .מפניות שקיבלה הרשות עלה כי העובדה שבחינה זו נערכת בשפה
העברית ,כקבוע בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז— ,1997מהווה חסם לעולים חדשים מלהשלים את הליך קבלת
הרישיון בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקים .לאחר שיח שהתקיים עם הסוכנות היהודית
ומשרד העלייה והקליטה ,החליטה הרשות לקיים "פיילוט" במסגרתה תורגמה הבחינה לאנגלית והתקיימה
לצד הבחינה בשפה העברית .רק מונחים מקצועיים ומשפטיים הופיעו בשפה העברית .הנבחנים שניגשו
לבחינה באנגלית קיבלו גם את הנוסח בשפה העברית .בדרך זו הוסר בפני העולים החדשים חסם השפה,
מבלי להתפשר באשר לדרישות המקצועיות .לבחינה בשפה האנגלית נרשמו  12נבחנים.
ד .התמחות
תקנות הרישוי מסדירות גם את ההתמחות ,שהיא תנאי נוסף לקבלת רישיון .במהלך שנת הדוח אושרו 257
בקשות להתמחות ,מתוכן  93בייעוץ השקעות 78 ,בשיווק השקעות ו— 86בניהול תיקים.
ה .בקשות שנדונו בוועדה המוסמכת לפי סעיף 8א לחוק הייעוץ
הוועדה המוסמכת מטעם הרשות להעניק רישיונות לפי סעיף 8א לחוק הייעוץ דנה בשנת הדוח ב— 30פניות
בנושאים האלה :הענקת פטור מבחינות ,הענקת פטור חלקי או מלא מהתמחות והכרה בימי היעדרות
מהתמחות.
ו .במהלך השנה נרשם תאגיד מורשה אחד במרשם העוסקים הזרים.
ז .פעולות אכיפה בתחום הרישוי:
במהלך השנה קיבלה הרשות החלטה ולפיה תפעל לביטול רישיונות של יחידים שהורשעו בפלילים ,גם אם
רישיונם מותלה (כלומר ,אינם רשאים לתת את השירותים מכוחו על פי חוק) .בהתאם לכך ,פעלה הרשות
לביטול רישיונם של ארבעה יחידים בעלי רישיון.
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 .3פיקוח
הפיקוח על יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקים התמקד בשנה האחרונה בעיקר בתחומים הבאים:
א .קשר שוטף עם הגופים המפוקחים וליווי צמוד שלהם
פעילות היחידה לפיקוח על בעלי רישיון מתאפיינת בקשר שוטף עם הגופים המפוקחים .ליווי גופים אלה
משמש נדבך חשוב בעבודת הפיקוח על בעלי הרישיון ,ונועד להנחות אותם לעבודה נכונה .במסגרת הקשר
עם הגופים המפוקחים נערכות פגישות עם גורמים שונים באותם גופים ,שיחות עדכון ,בקרה על תוכנית
האכיפה הפנימית שאימצו ועוד .כחלק מהקשר השוטף ,הרשות דורשת מהגופים המפוקחים לבדוק את
עצמם בנושאים שונים הקשורים לחוק הייעוץ ולדווח לרשות על תוצאות הבדיקה.
זאת ועוד ,המפגשים עם בעלי הרישיון מזמנים קשר ישיר ובלתי אמצעי ,המאפשר לרשות להבהיר את
עמדותיה בנושאים הקשורים בחוק הייעוץ ,ומצד שני מאפשר לבעלי הרישיון להגיב ולהביא סוגיות שונות
לידיעת הרשות .סגל הרשות רואה במפגשים עם המפוקחים אמצעי להעברת מסרים ולחיזוק הקשר ,האמון
והתקשורת ,בין היתר ,על מנת לייעל תהליכי אסדרה ולקדם התנהלות מקצועית והוגנת מצד המפוקחים.
בין היתר נערכים מפגשים רבי משתתפים (פורומים) עם בעלי רישיון ,במגמה ליצור דיאלוג פורה בין סגל
הרשות ובינם .במפגשים אלה מציגים מפקחי היחידה את העקרונות המנחים את עבודת הפיקוח ,ובראשם
הקניית חשיבות יתרה למהות על פני פרטים טכניים ,תוך מתן דוגמאות ספציפיות .במהלך השנה קיים סגל
היחידה שמונה מפגשים רבי—משתתפים עם בעלי רישיון ,וכן שלושה מפגשים תקופתיים דומים עם ראשי
מערכי הייעוץ בבנקים.
ב .עריכת ביקורות לגבי עמידה בהוראות חוק הייעוץ
בשנת הדוח נערכו שני סוגי ביקורות לגבי עמידה בהוראות חוק הייעוץ:
 .1ביקורת רוחב
ביקורת הבודקת נושא אחד במספר רב של חברות ,אשר מתבצעת בהתכתבות ,ובמסגרתה מתבקשות
החברות ,בין היתר ,להמציא לרשות מסמכים .במהלך שנת הדוח הושלמה ביקורת רוחב אחת ,שהחלה
בשנת .2015
נוסף על כך ,סגל המחלקה בדק את פעילותם של מנהלי תיקים בניירות ערך באמצעות ניתוח עסקאות
שהוצפו על ידי דוחות חריגים ושוטפים — הן בדיקות רוחביות ממוקדות—נושא והן בדיקות ממוקדות—
מנהל.
 .2ביקורת ממוקדת חברה
מדובר בביקורת שבמסגרתה נבדקים נושאים ספציפיים הקשורים בחוק הייעוץ בחברות בעלות רישיון
ובמערכי הייעוץ בתאגידים הבנקאיים .בשנת הדוח נערכו  32ביקורות ,כמפורט להלן:
1.1תשע ביקורות בחברות ניהול תיקים בנושא הציות להוראות הדין השונות .אחת הביקורות עסקה
בממשל תאגידי;
2.2שלוש ביקורות במערכי הייעוץ של תאגידים בנקאיים;
3.3תשע ביקורות בחברות חדשות (שש מתוכן הסתיימו);
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4.4ביקורת אחת במסגרת מעקב לשם פיקוח מוגבר על חברות בעלות רישיון;
5.5ארבע ביקורות בעניין התמחות נאותה בניהול תיקים ובייעוץ השקעות;
6.6שש ביקורות בחברות שנחשדו כי פעלו ללא רישיון.
 .3טיפול בהפסקת פעילות בחברות אלגוטריידינג הפועלות ללא רישיון
1.1בשנת הדוח נערך מעקב מעמיק לאיתור חברות אלגוטריידינג המספקות שירותי ניהול תיקים או ייעוץ
השקעות ללא רישיון.
2.2במסגרת מעקב זה פעל סגל היחידה להפסקת פעילותן של  24חברות אלגו.
 .4בדיקת דוחות רבעוניים ושנתיים המוגשים על ידי החברות בעלות הרישיון
המידע בדבר חובות הביטוח ותחליפיו וההון העצמי בדוחות הרבעוניים והשנתיים של בעלי הרישיון נבדק על
ידי מערך הרישוי במחלקה.
 .5בחינת חשדות להפרת הוראות של חוק הייעוץ
במסגרת פעילותו בודק סגל המחלקה מקרים שבהם מתעורר חשש להפרה של הוראות חוק הייעוץ.
הבדיקות נערכות בעקבות פניות מהציבור או עקב חששות העולים תוך כדי עבודתה השוטפת של המחלקה.
מלבד שיחות עם הפונים ,הבדיקות כוללות פגישות עמם ,פנייה לחברי בורסה ולבנקים לצורך קבלת נתונים
ובחינה מעמיקה של הממצאים .בסיום הבדיקות מתקבלת החלטה אילו אמצעים יש לנקוט בכל אחד
מהמקרים בהתחשב ,בין היתר ,בעניין הציבורי ,באמינות המידע ובטיב הראיות.
בשנת הדוח טופלו  193מקרים שבהם עלה חשש לביצוע הפרות של חוק הייעוץ ,מהם  21מקרים שהועברו
מהשנה הקודמת .מתוך  193המקרים המטופלים ,הסתיים הטיפול ב— 188מקרים.
 .6הדרכה
על מנת לשפר את רמת הציות להוראות החוק מצד חברות בעלות רישיון ,עורכת הרשות הדרכות לכל
החברות החדשות ולבעלי רישיון עצמאים חדשים .ההדרכות מתקיימות לכל חברה בנפרד ,זמן קצר לאחר
מועד קבלת הרישיון ,דרך מפגש פנים אל פנים עם הנהלת החברה ועובדיה .במהלך ההדרכה מקבלים נציגי
החברה סקירה על עיקרי חוק הייעוץ וחוק איסור הלבנת הון ,לרבות חובותיה של החברה כלפי לקוחותיה
וכלפי רשויות הפיקוח .כמו כן ,נציגי החברה מקבלים מידע על בעיות וליקויים שעלו מביקורות שנערכו
בחברות אחרות והסבר כיצד להימנע מבעיות ומליקויים מעין אלה .ההדרכה נערכת בפורום קטן של
משתתפים ,דבר המאפשר התייחסות לסוגיות ולשאלות ספציפיות שמעלים נציגי החברה .השנה נערכו
תשע הדרכות לחברות חדשות במתכונת המתוארת לעיל ,ובהן הודגשו במיוחד חובתן של החברות לפעול
בראש ובראשונה לטובת לקוחותיהן ונחיצות קיומו של מערך בקרה ואכיפה פנימית בחברה.
 .7פרסום נתונים על אודות מנהלי תיקים
הרשות המשיכה לפרסם באתר האינטרנט נתונים בדבר פעילותם של מנהלי תיקים .נתונים אלה נגזרים
102
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מתוך דוחות המוגשים לרשות בהתאם לתקנות ,ובכוונת הרשות לפרסם נתונים אלה אחת לשנה.
 .4אסדרה
א .פרסום הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים — מתן שירותים
כאשר בעל הרישיון עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים (ממוחשבים) הוא נקודת הממשק שבין טכנולוגיות
מתקדמות ובין עולם הפיננסים .עם נגישותו ההולכת ומתרחבת של הציבור לרשת האינטרנט והשימוש
הנרחב שנעשה בה כאמצעי למתן שירותים שונים ,ועם אימוצם של חידושים טכנולוגיים כדרך לשפר,
לשכלל ולהוזיל את השירותים ,פרסמה הרשות הוראה שמטרתה ליצור הסדרים ייעודיים ליישום הוראות
חוק הייעוץ מקום בו מתן השירותים על פיו נעשה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ,על מנת להקל על
פעילות זו תוך הבטחת שמירה על טובת הלקוחות.
ב .תיקון כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה
בעבור עבודת ניתוח) ,התשע"ד— — 2014בהתאם לסעיף  )2(2לכללים ,נדרשת כל חברה מסוקרת שמשתתפת
בתוכנית הבורסה לסיקור חברות ציבוריות לפרסם באתר ההפצה (מגנ"א) כל עבודת ניתוח שהוכנה לגביה
במסגרת התוכנית .נוכח אי בהירות משפטית באשר ליכולתן של חברות דואליות המשתתפות בתוכנית
לפרסם את עבודות הניתוח ,ועל מנת לתרום לקידום התוכנית וליישומה בפועל ,שכן חברות אלו מהוות חלק
בלתי מבוטל מהמשתתפות הפוטנציאליות בתוכנית ,בוטלה החובה החלה על החברות המסוקרות לפרסם
באתר ההפצה את עבודות הניתוח על פי התוכנית .חובת הפרסום נותרה על הגוף המסקר.

ה .נושאים רוחביים
 .1ממשל תאגידי
במהלך שנת  2016בחן סגל המחלקה את אופן אימוצם ויישומם של כללי הממשל התאגידי בידי הגופים
המפוקחים המחויבים לעשות כן .במסגרת זו נבחנו ,בין היתר ,מאפייניהם ותפקודם של הדירקטוריון וההנהלה
של גופים אלה מבחינת שמירה על כללי הממשל התאגידי ,מערך הבקרה הפנימית ,תוכנית אכיפה פנימית
ואופן יישומה בפועל וכן מערך הביקורת הפנימית .לשם כך בוצעו הפעולות הבאות:
א .בדיקת קיום מאפייני הממשל התאגידי אצל כל החברות המחויבות לאמץ כללי ממשל תאגידי באמצעות
בדיקת דיווחיהן הרלוונטיים.
ב .עריכת חמש ביקורות שטח בסוגיות שונות הקשורות לממשל תאגידי .שתי ביקורות שעסקו בנושאי
הממשל התאגידי בוצעו ביחס לכלל החברות המפוקחות בבית ההשקעות (ביקורת ב"ממד קבוצתי") .שתי
ביקורות נוספות בוצעו אצל מנפיקי תעודות סל ,כפי שמצוין גם בפרק העוסק בפיקוח על תעודות הסל.
ביקורת נוספת בוצעה בחברת ניהול השקעות ,כפי שמצוין גם בפרק העוסק בפיקוח על בעלי הרישיון.
 .2בחינת היערכות לחירום
במהלך שנת  2016ביצע סגל המחלקה שתי ביקורות בממד קבוצתי לבחינת היערכותם של הגופים המפוקחים
למתן שירותים בשעת חירום.
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 .3איסור הלבנת הון ומימון טרור
במסגרת פעילותה השוטפת מפקחת המחלקה על יישום הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול
רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התשע"א— .2010במסגרת זו ,סגל המחלקה נוטל
חלק בפרויקט הערכת סיכונים לאומית בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור ,אותו מובילה הרשות לאיסור
הלבנת הון ומימון טרור.
במהלך השנה נתן הסגל מענה שוטף במסגרת ביקורות שערכו ארגונים בינלאומיים (ארגון ה— 30FATFוארגון
ה— .)31Moneyvalכמו כן ,היה מעורב ביוזמות חקיקה ליישום המלצות ארגון ה—.Moneyval

ו .עמדות סגל ופרשנות
 .1חוזרי עמדת סגל
א .פורסמו שבעה חוזרי עמדת סגל הנוגעים להוראת חוק הייעוץ והתקנות לפיו וכן שלושה חוזרי תובנות
מביקורות ,כדלקמן:
•חוזר לבעלי רישיון ולתאגידים הבנקאיים בדבר קובץ גילוי נאות;
•חוזר לבעלי רישיון ולתאגידים בנקאיים בדבר חובות בעל רישיון עם כניסתן של קרנות חוץ לשוק
הישראלי;
•חוזר בדבר דיווח מיידי אודות העסקת בעל רישיון בדוח שינוי במצבת בעלי רישיון המועסקים בחברה;
•חוזר בדבר מתן שירותי איתותים;
•חוזר לתאגידים המורשים ולתאגידים הבנקאיים בדבר מועד הגשתו לרשות של הדוח לרבעון
השלישי;
•חוזר בדבר הצעת שירותי מסחר באמצעות אלגוריתם בזירת סוחר;
•חוזר לתאגידים בעלי רישיון מנהל תיקים בדבר עמדת סגל הרשות ביחס לעיסוק נוסף של תאגיד
בעל רישיון מנהל תיקים;
•חוזר בדבר תובנות שעלו במסגרת הפיקוח על פעילות בעלי רישיון בשנת ;2015
•חוזר בדבר ממצאי ביקורת התמחות;
•חוזר בדבר תובנות מביקורות שנערכו בתאגידים בנקאיים בשנים  2016—2015בנושא ייעוץ השקעות
בסביבת ריבית נמוכה.
ב .פורסמו עשרה חוזרים בנושאים שונים הנוגעים להוראות חוק השקעות משותפות והתקנות לפיו :חוזר
למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן ,חוזר למפיצי קרנות נאמנות בדבר
עמדת סגל הרשות לעניין גביית עמלות הפצה ביתר ,מספר חוזרים העוסקים בגילוי הניתן בתשקיפים
ובדוחות השנתיים ,לרבות חוזר היערכות למודל התשקיפים החדש ,ומספר חוזרים העוסקים בכותרות

 FATF (Financialהוא כוח משימה בינלאומי ,שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת
			
 30ארגון ה— )Action Task Force
הון ובמימון טרור .הארגון קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל המדינות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ,סטנדרטים
הנקראים "המלצות ה—."FATF
 31על מנת לוודא כי המדינות עומדות בהמלצות ה— ,FATFנערכות ביקורות תקופתיות בכל מדינה ומדינה .הביקורות מבוצעות אחת
לכמה שנים על ידי מספר ארגונים אזוריים שהוסמכו לכך .את הביקורות במדינת ישראל עורך הארגון האזורי של מועצת אירופה,
ה—.Moneyval

104

דוח שנתי 2016

המאפיינות לצורך סיווג קרנות.
ג .פורסם חוזר למנהלי קרנות נאמנות ,מנפיקי תעודות סל וחברות ניהול תיקים גדולות 32בדבר עמדת סגל
הרשות במספר ממצאים וסוגיות שעלו אגב ניתוח מענה החברות המנהלות לשאלון בנושא ממשל תאגידי.
 .2הנחיות מקדמיות
במהלך שנת הדוח פרסם הסגל מענה לתשע בקשות להנחיות מקדמיות בתחום חוק הייעוץ ,בתחום חוק
השקעות משותפות ,בתחום תעודות הסל ובסוגיות בתחום הממשל התאגידי.
 .3שאלות ותשובות
במהלך שנת הדוח המשיך סגל הרשות לפרסם באתר הרשות ,באופן שוטף ,תשובות לשאלות המופנות אליו
מצד גורמים מפוקחים ,מתוך מטרה לקדם את השקיפות מול הגופים המפוקחים ולהבהיר את הסביבה
המשפטית שבה הם פועלים.

ז .אכיפה — עיצומים כספיים ואכיפה מנהלית
בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ ,הוסמכה הרשות לנקוט הליכי עיצום כספי וכן הליכי
אכיפה מנהליים בשל הפרתן של הוראות חוקים אלה .סגל המחלקה מזהה ומנטר את הפרות החוק הראויות
לאכיפה .את הטיפול בעיצומים הכספיים מרכזת מחלקת אכיפה מנהלית ,בליווי צמוד של סגל מחלקת
השקעות .לפרטים נוספים בדבר הליכים אלה ,שננקטו במהלך שנת הדוח ,ראו להלן פרק  :6.9אכיפה מנהלית.

ח .פעילות בתחום החקיקה
המחלקה בוחנת באופן שוטף את האסדרה בתחומים שהיא אמונה עליהם .בהמשך לכך ,המחלקה מגבשת
הצעות לתיקון האסדרה ,למתווים חלופיים ולהסדרים חדשים שמטרתם לפתח את הענפים השונים .כמו כן,
המחלקה עוסקת בניסוח הצעות החקיקה הנדרשות לעיגון ההסדרים והתיקונים המוצעים ,מטפלת בהערות
הציבור להצעות ,בוחנת אותן ,מתקנת את ההצעות בהתאם להן ,מציגה אותן בפני מליאת הרשות ומקדמת
אותן באמצעות מחלקת הייעוץ המשפטי ברשות.
 .1חקיקה ראשית שפורסמה בשנת הדוח
בשנת הדוח עסק סגל המחלקה ,בין היתר ,בניסוח ובקידום של הצעות חקיקה ותיקוני חקיקה הקשורים לחוק
השקעות משותפות ,חוק הייעוץ ,חוק ההקלות והצעת החוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות העוסקות
בתחום המחקר והפיתוח ,התשע"ד— .2014בין אלה נכנס לתוקפו פרק ט' 1לחוק השקעות משותפות ,העוסק

" 32חברה גדולה" מוגדרת כחברה שהיא בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות ,ואשר ביום  31בדצמבר התקיים לגביה לפחות אחד
משני תנאים אלו:
( )1היו לה ולחברות אחרות שהן בעלות רישיון ניהול תיקים השייכות לאותה קבוצה ,יחד ,מעל  50לקוחות מנוהלים ,ושווי הנכסים
הכולל שלהן היה מעל  5מיליארד שקלים חדשים.
( )2היו לה ולחברות אחרות שהן בעלות רישיון ניהול תיקים השייכות לאותה קבוצה ,יחד ,מעל אלף לקוחות מנוהלים.
מתוך  125חברות ניהול התיקים 18 ,הן חברות גדולות (מספר החברות הגדולות לא השתנה ביחס לשנת .)2014
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במתן אפשרות להציע לציבור בישראל קרנות זרות ,וזאת במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון
מס'  ,)23התשע"ד— .2014לפירוט החקיקה הראשית שפורסמה בשנת הדוח ולהצעות החקיקה שמקדמת
המחלקה ראו פרק  :6.6הייעוץ המשפטי.
 .2חקיקת משנה ואסדרה משלימה שפורסמה בשנת הדוח
בשנת הדוח פורסמו ונכנסו לתוקפם מספר קובצי תקנות העוסקות בתנאים ובאופן ההצעה לציבור של
קרנות זרות .כן פורסמו תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו) (תיקון),
התשע"ו— 2016ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן) ,התשע"ו— ,2016שבמסגרתן נעשה
מעבר מפרסום תשקיף לכל קרן בכל שנה לפרסום תשקיף אחד למנהל קרן בשנה עבור כל הקרנות שבניהולו
באותה עת ,ועמו פרסום דוח שנתי לכל קרן .בנוסף פורסמו תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה
עילית) ,התשע"ז— ,2016אשר יצרו תשתית להצעה לציבור של קרן מסוג חדש — קרן סגורה אשר תשקיע גם
בניירות ערך לא סחירים של חברות היי—טק וביוטכנולוגיה .לפירוט חקיקת המשנה שאושרה במהלך השנה ראו
פרק  :6.6הייעוץ המשפטי.
 .3הצעות חקיקה וחקיקת משנה
הצעת חוק השקעות משותפות (תיקון קרנות סל) ,התשע"ז— :2016כפי שפורט לעיל בפרק שעניינו
פעילות יחידת תעודות הסל ,לאור המאפיינים הייחודיים של תחום תעודות הסל קיבלה רשות ניירות ערך
החלטה אסטרטגית להעביר את הענף למשטר של פיקוח תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות .בשנת
 2012פורסמה הצעת חוק שתכליתה להביא החלטה זו לידי מימוש ,אך קידומה התעכב עקב פיזורה
(פעמיים) של הכנסת .במהלך התקופה שחלפה ,לרבות שנת הדוח ,שקדה הרשות על שינויים והתאמות
במתווה המוצע ,תוך גיבוש הצעת חוק מתוקנת והסדרים משלימים .במסגרת הצעת החוק מוצע להפוך את
תעודות הסל לקרנות סל ,אשר אינן מתחייבות לתשואה (כמו כל קרן ,ובדומה למוצר ה— ETFהקיים בעולם),
וזאת חלף שימור רכיב ההתחייבות של תעודות הסל הקיים במוצרים אלה היום (ואשר היה חלק מן ההצעה
הקודמת) .בסוף שנת הדוח פורסמה הצעת החוק החדשה ברשומות ,והונחה על שולחן הכנסת.
הצעה לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה—:1995
סעיף  )3(22לחוק הייעוץ לא אפשר ניהול תיקים כאשר חשבון הלקוח אינו מנוהל בתאגיד בנקאי או אצל
חבר בורסה .מגבלה זו בחוק הייעוץ הייתה בעלת חשיבות רבה בעת שתחום זירות הסוחר היה לא מפוקח,
והאיסור על ניהול תיקים בזירה הגן על המשקיעים מפני אובדן כספם .במסגרת תיקון מספר  42לחוק
ניירות ערך ,הוטלה על מפעילי זירות סוחר חובת רישיון וחובות נוספות המפורטות בחוק .במצב החדש ,שבו
זירות הסוחר מוסדרות ומפוקחות ,אין סיבה לאסור על ניהול התיקים בזירה ,ומשכך יזמה הרשות את תיקון
סעיף  22לחוק ,אשר יאפשר ניהול תיקים גם בחשבון לקוח שנפתח בזירת מסחר בעלת רישיון ,נוסף על
האפשרויות הקיימות כיום .הצעת תיקון החוק אושרה במליאת הרשות.
הצעה לתיקון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת
הון ומימון טרור) (תיקון) ,התשע"ו— :2016עניינו המרכזי של התיקון הוא התאמת הוראות הצו לסטנדרטים
הבינלאומיים המעודכנים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור של ארגון ה— .FATFחלק מההתאמות נדרשו
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במסגרת יישום המלצות דוח ביקורת של ארגון ה— Moneyvalעל מדינת ישראל משנת  .2013לצד זאת יזמה
הרשות תיקונים שעניינם הקלות משמעותיות בחובות זיהוי ואימות הלקוח המוטלות על מנהלי התיקים
מכוח הצו ,וזאת לאור הסיכונים המופחתים בהיבט של הלבנת הון ומימון טרור בפעילות ניהול התיקים
לעומת מתווכים פיננסיים אחרים .ההצעה הועברה לשר האוצר ,לאחר שאושרה במליאת הרשות.

ט .הליכים משפטיים בתחום העיסוק של מחלקת השקעות
להליכים משפטיים בתחום עיסוקה של מחלקת השקעות שבהם הייתה הרשות מעורבת בשנת הדוח ,ראו
להלן בפרק  :6.6ייעוץ משפטי ,תת—פרק ב :פעילויות המחלקה — סעיף  :3ריכוז וליווי הליכים משפטיים אזרחיים,
ובמיוחד בג"צ  3729/16איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר ואח' נגד רשות ניירות ערך ואח' — עתירה לדחיית
כניסתן לתוקף של התקנות המאפשרות הצעת יחידות של קרן חוץ לציבור בישראל (ראו סעיף ח' 3לעיל);
עת"מ  16—01—56856יו אס ג'י קפיטל ישראל נ' רשות ניירות ערך — עתירה מנהלית בבקשה לקבוע כי הוראת
הרשות להפסקת פעילות החברה אשר עסקה במסחר אלגוריתמי עבור לקוחות בטלה; ת"א 16—03—26307
שמואל רותם נ' רשות ניירות ערך; ת"א  16—03—31876סודיט נ' רשות ניירות ערך; ת"א  16—09—11283קסלר ואח'
נ' רשות ניירות ערך — תביעות נגד הרשות בשל הפסדים שנגרמו לתובעים שהשקיעו באמצעות יוטרייד פרימיום
בע"מ ,לאור התנהלותה בעניין אותה חברה.
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 .6.3מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי
א .כללי
תפקידה של מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי (להלן — "המחלקה הכלכלית") הוא לתת ייעוץ
כלכלי ליו"ר הרשות ולמחלקות השונות ברשות במגוון רחב של נושאים .הייעוץ שנותנת המחלקה מבוסס על
מספר יסודות :מעקב שוטף אחר שוק ההון וההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם; בחינת ההשלכות של
החלטות ושל אירועים נקודתיים הנוגעים לעבודת הרשות או לשוק ההון; ומחקר גנרי של המחלקה בנושאים
בעלי השלכות רוחביות על שוק ההון .כל זאת ,תוך שימוש במאגרי נתונים ובמדדים ממוחשבים המפותחים
ומתוחזקים על ידי המחלקה .כמו כן ,המחלקה אחראית על פיתוחן של מערכות ייעודיות תומכות החלטה.
 .1ייעוץ כלכלי
המחלקה מעניקה ייעוץ כלכלי וסיוע למחלקות הרשות בנושאים הקשורים להתנהלות השווקים והשחקנים
ולהסדרת פעילותם ,כמו גם לגבי אופי המוצרים הנסחרים בשווקים ולהסדרת המסחר בהם .בין הנושאים
שבהם היא פועלת :בחינת יעילותה של אסדרה חדשה ,בדיקת ההשלכות של ביטול אסדרה קיימת ,מתן
ייעוץ וליווי לגורמי האכיפה ברשות ובניית מודלים למיפוי וניהול סיכונים סיסטמיים .כמו כן ,המחלקה
הכלכלית נוטלת חלק בעבודה מול ארגונים בינלאומיים.
המחלקה הכלכלית משתתפת ומובילה בצוותי עבודה בתוך הרשות ,ומייצגת את הרשות בצוותי עבודה
בין—משרדיים .זאת ועוד ,היא לוקחת חלק בוועדות ציבוריות המוקמות מטעם הרשות ובוועדות ציבוריות
המוקמות מטעם גופים אחרים.
 .2ייעוץ אסטרטגי
הניסיון והידע המחקרי והיישומי הנצברים מאפשרים למחלקה לספק ייעוץ אסטרטגי ליו"ר הרשות
ולמחלקות הרשות .המחלקה מנתחת נתונים ומידע כלכלי ,תוך מעקב אחר שוקי ההון בעולם — מגמות,
התפתחויות ואסדרה — בדגש על התפתחותם של מוצרים וזירות מסחר וכניסתם של שחקנים חדשים.
ניתוח זה מספק בידי המחלקה בסיס עובדתי וראייה מערכתית במגוון תחומי האסדרה שעליהם אמונה
רשות ניירות ערך ,ומהווה ערך מוסף לתהליך קבלת ההחלטות האסטרטגיות ברשות.
 .3מחקר כלכלי
המחלקה הכלכלית מבצעת מחקרים כלכליים במטרה להרחיב את בסיס הידע וההבנה של שוק ההון ואת
מגוון הכלים למחקר השוק ולמעקב אחר אירועיו .חלק ממחקרים אלה נערכים באמצעות שיתופי פעולה בין
המחלקה ובין אנשי מחקר ואקדמיה .מטרת שיתופי הפעולה היא להרחיב את המשאבים הזמינים למחקר
ברשות ,ובדרך זו להגדיל את התפוקה ואת רוחב היריעה של המחקר במחלקה .שיתופי הפעולה נעשים בין
היתר באמצעות מלגות שמעמידה הרשות לחוקרים.

ב .עיקרי פעילות המחלקה
מעבר לפעילות השוטפת ,פעילותה של המחלקה הכלכלית מתמקדת בחמישה תחומים עיקריים:
 .1פיתוח — יצירה ופיתוח של תשתית המידע הכלכלי התומך בתהליך קבלת ההחלטות ברשות
במסגרת פעילותה ,המחלקה עוסקת בפיתוח ותחזוקה שוטפים של מאגרי נתונים; פיתוח כלים המאפשרים
לעשות שימוש ב— Large Scale Dataעל מנת לבצע ניתוחים מורכבים תוך—יומיים; פיתוח מדדים ממוחשבים
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המשמשים למעקב רציף; ופיתוח של תשתית המידע הכלכלי והפיננסי התומך בתהליך קבלת ההחלטות
ברשות .בשנים אחרונות הושלמה העבודה על מגוון מערכות ,וביניהן מערכת המשמשת לניתוח פוזיציות
מסחר תוך—יומיות במניות המרכיבות את מדד תל אביב  25ובאופציות על מדד זה ,ומערכת לבניית עקומי
תשואה המותאמת לתקני ה—.IFRS
בשנת  2016החלה המחלקה בתהליך בחינה והגדרה של מערכת "ממשל נתונים" (,)Data Governance
שעיקרה ניהול נכסי המידע הכלכליים של הרשות בצורה שתבטיח את אמינות המידע ועדכניותו ,ותאפשר
לנטר את השינויים המתבצעים בו באופן פשוט ויעיל.
 .2סיכון סיסטמי — ריכוז צוות ברשות ניירות ערך והשתתפות בצוות חשיבה בין—משרדי ובצוות חשיבה
בינלאומי במטרה לזהות ,לנטר ,למזער ולנהל סיכונים סיסטמיים
המשבר הכלכלי ב— 2008והאווירה הבלתי יציבה השוררת מאז בשווקים (כגון המשבר סביב סין ,משבר
הבנקים באירופה ,הברקזיט ואירועים אחרים הממשיכים לזעזע את שוקי ההון בעולם) הגבירו מאוד את
העיסוק בסיכונים סיסטמיים — הסיכון שפעילות המערכת כולה תשתבש בשל אירוע מחולל (למשל ,משבר
של חברה או ארגון מסוימים) ,שיגרור אחריו משבר בשוק כולו 33.מחקרים אקדמיים ובדיקות שטח שנעשו
בעקבות המשבר העלו את הצורך לנהל מדיניות מאקרו—מניעתית ( )prudentialברשויות האסדרה ובשוק
ההון עצמו ,ולא רק במערכת הבנקאות .ההכרה הבינלאומית בחשיבות הנושא הובילה רגולטורים רבים
בעולם להקים גופים משותפים וצוותי חשיבה שמטרתם לקדם את הטיפול בנושא.
מתחילת שנת  2012פועל צוות בין—משרדי שמטרתו לזהות ,למזער ולנהל סיכונים סיסטמיים בישראל .חברי
הצוות ,שדיוניו מתקיימים מדי שבועיים ,הם נציגים מבנק ישראל ,משרד האוצר ורשות ניירות ערך .המחלקה
הכלכלית מייצגת את הרשות בעבודה השוטפת של הצוות .אלה הם הנושאים שנדונו וסוקרו מראשית
פעילותו :סקירות כלליות ,חשיפות לאירופה של הגופים המפוקחים וצפי למחנק אשראי בשוק ,בחינת
ההשלכות של עליית ריבית פתאומית במשק ,בדיקת ההשלכות של תרחיש קיצון (הידרדרות ביטחונית),
בדיקת ההשפעות של סביבת ריבית נמוכה מתמשכת על תמחור הסיכונים בשוק.
במהלך שנת  2016התבצעו מעקב וניתוח של החשיפות לפרישה המתוכננת של בריטניה מהאיחוד האירופי
(להלן — "הברקזיט") .כמו כן ,נבחנו השלכות פוטנציאליות מאימוץ דירוג אשראי בינלאומי בישראל.
 .3חקר ולמידה של מגמות והתפתחויות בשוק
שוקי ההון העולמיים בכלל והישראלי בפרט משתנים בקצב מהיר נוכח שינויים טכנולוגיים ,שינויים בסביבה
העסקית וכד' .שינויים אלה מחייבים בחינה בלתי פוסקת של המגמות בשוק ושל הצורך בשינויי אסדרה.
המחלקה הכלכלית עוקבת אחר נושאים מרכזיים בשוק ההון :שוק האשראי החוץ—בנקאי ,הנפקות בשוק
הראשוני והמשני ,הרכב תיק המוסדיים ,שכר הבכירים ,הנזילות בשוק ההון ,המבנה של חברות פירמידה,
חברות ברישום כפול ,הסדרי חוב ועוד .בשנת  2016עקבה המחלקה ,בין היתר ,אחר שינויים ומגמות בשווקים,
כגון אירועי הברקזיט ,המשך התפתחות המסחר האלגוריתמי ( ,)Algorithmic tradingהמסחר בתדירות
 33להלן ההגדרה של סיכון סיסטמי מאת קרן המטבע העולמית ,שאומצה על ידי הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות
הערך:
"A risk of disruption to financial services that (i) is caused by an impairment of all or parts of the financial
"system and (ii) has the potential to have serious negative consequences for the real economy.
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גבוהה ( )HFT — High Frequency Tradingוההתפתחויות בעולם הטכנולוגיה הפיננסית (ה—.)Fintech
 .4חקר ולמידה של תהליכי אסדרה — בחינתה של אסדרה עתידית לצד בדיקה של אסדרה שבוצעה
בעבר והשלכותיה
אסדרה נכונה מתבצעת בתהליך ממושך ,שתחילתו בבחינת השוק והבנת צרכיו ,וסיומו בבדיקה שלאחר
מעשה כיצד השפיעה האסדרה על השוק .המחלקה הכלכלית שותפה הן בתהליכי קבלת ההחלטות טרם
התקנת אסדרה חדשה והן בבחינת תוצאותיה.
בשנת  ,2016במסגרת בחינת ההשלכות של הרגולציה על השוק והשחקנים בו ,המחלקה הכלכלית המשיכה
לעקוב אחר ההשפעות של תיקוני החקיקה בנושא שכר הבכירים על ההתפתחויות והמגמות בתחום זה.
נוספו למחקר 34נתוני שכר בכירים  2015ובוצעו ניתוחים חדשים ,הכוללים הרצת רגרסיות מורכבות ,אשר
נועדו לבחון לעומק את הקשר בין גובה התגמול של נושאי משרה בכירים ובין ביצועי החברות.
בשנת  2016נבנה מאגר הכולל את נתוני הדירקטורים (כולל מאפיינים רבים) בכל החברות ,על פי המצב
בסוף  .2015כמו כן ,נאספו פרמטרים לצורך הערכת השווי הכלכלי של האופציות הניתנות לבכירים .בנוסף
לכך ,בשנת  2016נבנה מסד נתונים ייחודי הממפה את מדיניות התגמול של כל החברות ,כפי שאושרו על ידי
נציגי בעלי מניות החברות .מסד נתונים זה שימש כלי לבחינת הקשרים הסיבתיים בין המדיניות המאושרת
בחברה לבין השכר המשולם בה.
במהלך שנת  2016המחלקה הכלכלית גם שיתפה פעולה עם יחידת ניהול החוב במשרד האוצר לבחינת
רפורמת עושי השוק מאז יישומה בשנת  2006ועד לימים אלה על מנת לשפר את מודל עשיית השוק.
 .5מחקר כלכלי — מחקר בנושאים המשפיעים על המדיניות הננקטת בשוק ההון בישראל ובנושאים
העומדים בזיקה לתחומי פעילות הרשות ולמטרותיה
ממחקרי המחלקה בשנת :2016
"שינוי מבנה הבעלות בבורסה ( :)Demutualizationרקע ,השפעות ומבנה הבעלות החזוי לישראל"
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עבודה זו עוסקת בתופעת שינוי מבנה הבעלות בבורסות ,ממבנה בעלות שיתופי ללא מטרות רווח
לחברה הפועלת למטרות רווח ,תהליך המכונה בשפה המקצועית  .Demutualizationלנושא מבנה
הבעלות של בורסה השפעה רבה על היבטים רבים בפעילותה ,החל בתמריצים ,דרך ניהול סיכונים,
יעילות תפעולית וממשל תאגידי ,וכלה בטכנולוגיה שהבורסה מאמצת ובשיתופי הפעולה שהיא יוצרת.
השפעה זו היא בעלת משמעות רבה לתפקודו של שוק ההון ולמשק כולו .גם בישראל נושא זה הוא
בעל עניין רב ,ונדון כבר למעלה מעשרים שנה .ב— 2013ועדה ציבורית שהוקמה לשכלול המסחר ועידוד
הנזילות בשוק ההון בישראל ("ועדת בן חורין") המליצה על שינוי מבנה הבעלות בבורסה בישראל,
וב— 2014פורסמה הצעת חוק להסדרת שינוי מבנה הבורסה (הנוסח הסופי גובש בשנת  36.)2016בעבודה
שבוצעה ע"י המחלקה הכלכלית שלושה פרקים הנותנים מענה לשלוש שאלות מרכזיות )1( :מהו בדיוק
 34בנובמבר  2015פורסם באתר הרשות נייר עבודה העוסק בשכר הבכירים בישראל בשנים  .2011—2014המחקר מציג את ההתפתחויות
שחלו בישראל בגובה שכר הבכירים (בקרב בעלי השכר הגבוה ביותר) ובמרכיביו העיקריים בשנים הראשונות של העשור הנוכחי .כמו
כן ,הנייר בודק את הקשר בין מבנה התגמול לבין ביצועי החברה ,אומד את פערי השכר המגדריים ובוחן את מידת האפקטיביות של
מדיניות השכר .לשם כך נאספו נתונים על כל החברות הבורסאיות שפרסמו את הדוחות הכספיים לשנים .2011—2014
 35נעשה בשיתוף עם קרן מילקן קורת .ראו המחקר באתר הרשות.
 36הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( )60שינוי מבנה הבורסה) ,התשע"ו— 2016
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הליך ה— ? Demutualization
( )2מה ניתן ללמוד מהניסיון הבינלאומי סביב שינוי מבנה הבעלות בבורסה? ( )3מהו מבנה הבעלות
הרצוי לישראל לאור מאפייניה הייחודיים?
 .6ליווי גורמי אכיפה ברשות ומחוץ לרשות
במסגרת עבודתה ,המחלקה מלווה גורמי אכיפה שונים ברשות ומחוץ לה ,ובהם מחלקת ניירות ערך
בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ,בנושאים שונים ובשלבים שונים של הליכי האכיפה.

ג .עיקרי הפעילות בשנה הקרובה
 )1מעקב אחר ההתפתחויות בשוק — בדומה לשנה הקודמת ,המחלקה תבצע מגוון ניתוחים בנושאים שונים
הקשורים להתפתחויות בשוק ,לרבות מצב הנזילות בשוק ,כמות החברות המנפיקות וריכוזיות השחקנים.
 )2מחקר כלכלי — קידום המחקר הכלכלי בשלל הנושאים שבהם המחלקה עוסקת ,כגון השפעות של
שינויי אסדרה על השוק ותמורות בתעשייה הפיננסית .דגש מיוחד יינתן בשנה הקרובה למחקרים הקשורים
בהשפעתם של הסדרים רגולטוריים ומשפטיים על פעילות השווקים .המחקרים יעסקו בין השאר בנושאים
האלה :השפעת החקיקה בתחום שכר בכירים על שוק ההון ,מידת הריכוזיות בקבוצות העסקיות ,תרומתה
של מערכת ההצבעות הממוחשבת ,ביקורת פנים והמשך מחקר בתחום עבירות  ,HFTההשפעות של
ההתפתחויות בתחום הטכנולוגיה הפיננסית ( .)Fintechכן תעסוק המחלקה בבחינת שוק הברוקראז'
בישראל.
 )3חוות דעת כלכליות — מתן חוות דעת כלכליות ,הן בהתאם לצורך והן על פי דרישה מצד היו"ר והמחלקות,
במגוון נושאים הקשורים לפעילות המחלקות והרשות ,תוך התמקדות בהשלכות של האסדרה ובעלויותיה,
וכן בנוגע למגמות ,למוצרים ולשחקנים חדשים בשוק.
המחלקה תמשיך לקחת חלק בצוותי עבודה פנימיים ברנ"ע ,כגון :הצוות לבחינת ההיבטים בהקמת רשימת
מסחר ייעודית לחברות קטנות.
 )4פיתוח — פיתוח והטמעה של אמצעים טכנולוגיים לייעול עבודת המחלקה הכלכלית בפרט ועבודת
הרשות בכלל .בין היתר ,יפותח מדד לזמן הנדרש לעיכול מידע בשוק ההון ,ויימשך פיתוחן של מערכות
ייעודיות לניטור הפעילות בשוק ,הכוללות תמיכה בסוגי פקודות מסחר חדשות שהוסיפה הבורסה .כמו כן,
המחלקה הכלכלית החלה ועתידה להמשיך ולרכז פרויקט פיתוח ממשל נתונים (,)Data Governance
אשר יכלול תכנון ,פיקוח ובקרה על שימוש בנכסי המידע הכלכלי וניהולם ברשות.
 )5סיכון סיסטמי — המשך הפעילות בצוותים במטרה לזהות ,לנטר ,למזער ולנהל סיכונים סיסטמיים.
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 .6.4מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר
א .כללי
מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר של הרשות מיישמת את מדיניות היו"ר בכל הנוגע להגברת ההרתעה
והאכיפה ,לייעול הטיפול בתיקי החקירה והבירורים המנהליים ולפיקוח על תקינות המסחר .בשנת 2016
המשיכה המחלקה להשקיע באמצעים טכנולוגיים מתקדמים במטרה להמשיך ולשדרג את יכולותיה בתחומי
פעילותה.

ב .עיקרי הפעילות בשנה החולפת
 )1חקירות פליליות — במהלך שנת  2016חקרה מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר אירועים הנוגעים
לחשד להכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים של תאגידים ולמעשי מרמה הקשורים לפעילות תאגידים
אלה .כמו כן ,המחלקה חקרה מיזמים הפועלים לגיוס כספים ללא תשקיף מציבור המשקיעים ,או ללא
רישיון עפ"י חוק ,תוך יצירת מצגי שווא .כן חקרה המחלקה פעילות מסחר החשודה כפעילות שנעשתה תוך
שימוש במידע פנים.
 )2בירורים מנהליים — במסגרת פעילות המחלקה נערכים בירורים מנהליים ,וממצאיהם מועברים ליו"ר
הרשות לצורך קבלת החלטה על פתיחה בהליך מנהלי .הבירורים בשנת  2016נגעו בעיקר להפרות דיווח של
תאגידים מדווחים ,תרמית בניירות ערך והפרות הקשורות לחוק הייעוץ ולחוק השקעות משותפות בנאמנות.
 )3בקרת מסחר — יחידת בקרת המסחר פועלת בשלושה מישורים :פעילות ממוקדת לאיתור פעילות חריגה
העשויה להצביע על עבירות והפרות על חוק ניירות ערך; איתור תופעות ומגמות במסחר וניתוחן; וכן סיוע
שוטף למחלקות הרשות בתחום התמחותה.
במהלך שנת  2016יזמה היחידה כיול והרחבה של מערכת ה — ,)Business Intelligence( BIהמשמשת
לניטור המסחר בבורסה ,ושיפור של יכולותיה .באופן זה הרחיבה היחידה את יעילותה בזיהוי פעילות חריגה
במסחר .נוסף על כך ,היחידה פיתחה כלי ניתוח מתקדמים במטרה לשכלל ולייעל את עבודת האנליסטים
המופקדים על תחום זה.
 )4חיקורי דין — כחלק מאסטרטגיית הרשות להשתלב בתהליכי הגלובליזציה המשיכה המחלקה ,גם בשנה
החולפת ,להיענות לבקשות של רשויות זרות לביצוע חיקורי דין במסגרת האמנות שהיא חתומה עליהן.
מרבית הבקשות שהגיעו בשנת  2016נגעו לתחומי הפורקס והאופציות הבינריות ,וחקירות אלה חייבו
השקעת משאבים מוגברים.
 )5שיתופי פעולה — המחלקה שיתפה פעולה עם גופי אכיפה אחרים במסגרת המאבק של הרשויות
בישראל למיגור הפשיעה הכלכלית.
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טבלה  :19התפלגות תיקי חקירה שיחידת החקירות החלה לטפל בהם בשנים , 2012—2016
לפי סוגי עבירות (פלילי בלבד)
סה״כ
2016
2015
2014
2013
2012
סוג העבירה
19
1
3
5
5
5
תרמית בניירות ערך
12
4
3
2
3
—
שימוש במידע פנים
10
4
3
2
1
—
פרט מטעה ואי דיווח (בתשקיף,
בדוח כספי או בדוח מיידי וגיוס ללא
תשקיף)
4
1
1
—
1
1
עבירות עובד חבר בורסה ועבירות
לפי חוק הייעוץ
4
1
1
1
1
—
עבירות לפי חוק העונשין :שוחד,
גנבה ,קבלת דבר במרמה
49
11
11
10
11
6
סה"כ
טבלה  :20סיוע מחלקת חקירות ,מודיעין ,בקרת מסחר לרשויות זרות (חיקורי דין) בשנים 2012—2016
סה״כ
2016
2015
2014
2013
2012
47
12
16
4
9
6
חיקורי דין

שנה
2012
2013
2014
2015
2016
סה״כ

טבלה  :21תיקים שבהם הייתה הכרעה לגבי ראיות לכאורה לביצוע עבירה בשנים 2012—2016
סה"כ
תיקים שבהם הייתה
תיקים שבהם הייתה
הכרעה כי יש ראיות
הכרעה כי אין ראיות
לכאורה לביצוע עבירות לכאורה לביצוע עבירות
37,38
3
0
3
39
10
0
10
40
8
2
10
41
9
3
12
42
10
1
11
46
40
6

 37נתון זה אינו כולל תשעה תיקי בירור מנהלי שהועברו בשנה זו לראשונה ליו"ר .ראו בטבלה נפרדת.
 38נתון זה אינו כולל עשרה תיקים של חיקור דין שממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
 39נתון זה אינו כולל תשעה תיקים של חיקור דין שממצאיהם הועברו לרשות הזרה .כמו כן ,נתון זה אינו כולל שבעה תיקי בירור מנהלי
שהועברו בשנה זו ליו"ר .ראו טבלה . 5
 40נתון זה אינו כולל שישה תיקים של חיקור דין שממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
 41נתון זה אינו כולל  11תיקים של חיקור דין שממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
 42נתון זה אינו כולל עשרה תיקים של חיקור דין שממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
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טבלה  :22התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בחמש השנים האחרונות,
לפי סוג העבירה העיקרית בתיק2012—2016 ,
2016
2015
2014
2013
2012
סוג העבירה
4
8
4
5
3
תרמית בניירות ערך
3
2
4
2
2
שימוש במידע פנים
3
1
1
2
3
פרט מטעה ואי דיווח (בתשקיף,
בדוח כספי או בדוח מיידי וגיוס ללא
תשקיף)
—
—
—
—
1
עבירות עובד חבר בורסה ועבירות
לפי חוק הייעוץ
1
2
1
—
3
עבירות לפי חוק העונשין :שוחד,
גנבה ,קבלת דבר במרמה
11
13
10
9
12
סה"כ

טבלה  :23התפלגות תיקי בירור מנהלי שהועברו לטיפול יחידת החקירות,
לפי סוגי ההפרות2012—2016 ,
2016
2015
2014
2013
2012
סוג ההפרה
3
3
1
2
2
תרמית בניירות ערך
—
—
—
—
3
שימוש במידע פנים
3
4
8
7
—
הפרות דיווח ופרטים מטעים
(בתשקיף ,בדוח כספי או בדוח מיידי)
2
2
—
—
2
הפרות בקשר עם זירות סוחר וחוק
הייעוץ והשקעות משותפות בנאמנות
8
9
9
9
7
סה"כ

טבלה  :24התפלגות תיקי בירור מנהלי שהועברו ליו"ר,
לפי סוג ההפרה העיקרית בתיק2012—2016 ,
2015
2014
2013
2012
סוג ההפרה
2
—
2
3
תרמית בניירות ערך
—
—
1
1
שימוש במידע פנים
6
6
4
2
הפרות דיווח ופרטים מטעים
(בתשקיף ,בדוח כספי או בדוח מיידי)
—
—
—
3
הפרות בקשר עם זירות סוחר וחוק
הייעוץ
8
6
7
9
סה"כ

סה״כ
24
13
10
1
7
55

סה״כ
11
3
22
6
42

2016
3
—
3

סה״כ
10
2
21

3

6

9
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טבלה  :25תיקים שהחלו טיפול ביחידת החקירות בשנים ( 2012—2016לא כולל חיקורי דין)
2016
2015
2014
2013
2012
11
11
10
11
6
תיקי עבירות פליליות
8
9
9
9
7
תיקי בירור מנהלי
19
20
19
20
13
סה"כ

סה״כ
49
42
91

בסוף שנת הדוח נותרו במחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר  12תיקי חקירה שהחקירה בהם טרם הסתיימה
ו—  6תיקי בירור מנהלי שהבירור בהם טרם הסתיים .כמו כן ,נותרו  13חיקורי דין שהטיפול בהם טרם הסתיים.
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 .6.5המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר
א .כללי
 .1תחומי פעילות המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר
א) הפיקוח על הבורסה
 .1המחלקה מרכזת את הפיקוח והבקרה על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה לניירות ערך בתל
אביב .סמכויות הפיקוח נובעות מהוראות חוק ניירות ערך ,ובפרט פרק ח' של החוק ,העוסק באחריות
הרשות לפקח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ובסמכותה בעניין קביעת הוראות בתקנון הבורסה
ובהנחיותיה.
 .2נציגי המחלקה משמשים כמשקיפים בדירקטוריון הבורסה ובוועדותיו.
 .3המחלקה בוחנת את בקשות הבורסה לשינויים בתקנון ובהנחיות שקבעה ,ומביאה למליאת הרשות
את המלצותיה.
 .4המחלקה מטפלת בפניות מקדמיות המוגשות לרשות בנושא חובת רישיון ניהול בורסה לפי חוק ניירות
ערך.
ב) הפיקוח על המסלקות
 .1המחלקה מפקחת על מסלקות הבורסה .סמכויות הפיקוח נובעות מהוראות חוק ניירות ערך ,ובפרט
פרק ח' של החוק ,הקובע כי במסגרת הפיקוח על פעולות המסלקה תערוך הרשות בקרה על המסלקות
כדי לוודא את יציבותן ויעילותן.
 .2פיקוח המחלקה על המסלקות כולל ,בין היתר ,בחינה של כללי המסלקה ועמידתה בחובות ובדרישות
המוטלות על מערכות תשלומים וסליקה על פי סטנדרטים בינלאומיים מקובלים.
 .3נציגי המחלקה משמשים כמשקיפים בדירקטוריון המסלקות ובוועדותיו.
ג) הפיקוח על זירות סוחר
 .1המחלקה מפקחת על ניהולן התקין וההוגן של זירות סוחר לחשבונן העצמי (להלן — "זירת סוחר").
סמכויות הפיקוח נובעות מהוראות חוק ניירות ערך ,ובפרט פרק ז 3של החוק ,הקובע את אחריות הרשות
לפקח על ניהולן התקין וההוגן של זירות הסוחר ואת סמכויות הפיקוח הניתנות לה למילוי תפקידה.
 .2זירות הסוחר הן פלטפורמות מסחר ממוחשבות ,המאפשרות למשקיעים לסחור מול מפעילי הזירות
במכשירים פיננסיים שונים ,בדרך כלל נגזרי מט"ח ( ,)FOREXנגזרי סחורות או נגזרי ניירות ערך זרים.
על פי רוב ,המסחר מתנהל באמצעות האינטרנט .הזירות מצטטות באופן רציף מחירים למכשירים
הפיננסיים הנסחרים בהן.
 .3המחלקה מטפלת בבקשות רישיון לניהול זירת סוחר המוגשות לרשות ,ופועלת על מנת להבטיח כי
חברות אשר קיבלו רישיון להפעלת זירת סוחר מקיימות את החובות החלות עליהן בדין.
 .4המחלקה מקדמת את הטיפול במקרים של חשד להפרות דין ,ובכלל זה פעילות ללא רישיון.
 .5בנוסף לרישוי ולפיקוח ,פועלת המחלקה לאסדרת ענף זירות הסוחר ,בין היתר במימוש סמכויותיה
לקבוע הוראות לניהול התקין וההוגן של זירות הסוחר.
 .6במהלך הרבעון השלישי השנה החליטה הרשות על הענקת רישיונות ראשונים ,וקבעה בין היתר כי
רישיון זה יכלול תנאים בנוגע לסוגי המכשירים הפיננסיים שבהם ניתן לסחור בזירות.
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להלן רשימת חברות בעלות רישיון לניהול זירת סוחר .ראו באתר האינטרנט של הרשות רשימה עדכנית.
מס׳
1
2
3
4
5
6

שם החברה המבקשת
(עברית)
אייטרייד בע"מ
ח.פ 514666577
אייטרייד בע"מ
ח.פ 514666577
אר.אפ.אקס גלובל
טריידינג בע"מ
ח.פ 514726751
פירסט אינדקס בע"מ
ח.פ 515130425
פלוס 500ישראל בע"מ
ח.פ 515233914
טי.ג'י.אל קולמקס
שוקי הון בע"מ
ח.פ 515219731

שם החברה המבקשת שם החברה המסחרי
(עברית/אנגלית)
(אנגלית)
אייטרייד /
ATRADE LTD
ATRADE
 FXCM TRADING LTDאפ.אקס.סי.אמ ישראל /
FXCM Israel
ריל פורקס /
R.F.X GLOBAL
REAL FOREX
TRADING LTD
FIRST INDEX LTD
PLUS500 IL LTD
TGL COLMEX
CAPITAL MARKETS
LTD

פירסט אינדקס FIRST /
INDEX
פלוס/ 500
Plus500
קולמקס /
Colmex

רישיון
בתוקף מ—
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
7/12/2016

ד) הפיקוח על חברי הבורסה שאינם בנקים ועל זירות סוחר בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
המחלקה מפקחת על יישום הוראות חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס—( 2000להלן — "חוק איסור הלבנת
הון") ,צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון
טרור) ,התשע"א— ,2010וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו
העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התשע''ו—( 2015להלן — "צווי איסור הלבנת הון") .במסגרת זו
עוסקת המחלקה בנושאים הבאים:
 .1עורכת ביקורות לבחינת עמידת חברי הבורסה שאינם בנקים וזירות הסוחר בהוראותיהם של חוק
איסור הלבנת הון וצווי איסור הלבנת הון ,ומגבשת עמדה בדבר הצורך לנקוט אמצעי אכיפה.
 .2מקדמת תיקוני חקיקה לצווי איסור הלבנת הון ,יחד עם מחלקת הייעוץ המשפטי.
 .3מפרסמת שאלות ותשובות (שו"ת) בעניין יישום הוראותיהם של חוק איסור הלבנת הון וצווי איסור
הלבנת הון.
 .4מפרסמת חוזרים מקצועיים לעניין פרשנותה להוראות חוק איסור הלבנת הון וצווי איסור הלבנת הון
בעניינים בעלי השלכות רוחב.
 .5מטפלת באופן שוטף בפניות הנוגעות לפרשנות הוראותיהם של חוק איסור הלבנת הון וצווי איסור
הלבנת הון וליישומם ,ונותנת להן מענה.
 .6משתתפת בפורומים משותפים עם גופי ממשל ומאסדרים אחרים.
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 .2עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
א) ליווי הליך החקיקה בעניין שינוי מבנה הבעלות של הבורסה ממודל של שותפות למודל של תאגיד
למטרות רווח והיערכות ליישום הוראות החוק
הבורסה בתל אביב היא חברה פרטית ,שהתאגדה בשנת  .1953לפי חוק ניירות ערך ,הבורסה הינה חברה
שלא למטרות רווח ,דהיינו אינה רשאית לחלק את רווחיה לבעליה .בנוסף ,כיום ישנה זהות מלאה בין
הבעלות על הבורסה לבין זכות הגישה למסחר .כלומר ,רק הגופים שהם בעלים של הבורסה (חברי הבורסה)
נהנים מגישה למסחר .בשנת  2014הציעה הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה לבצע שינוי
מבני ,שישמש גורם משמעותי בשינוי פניה של הבורסה ובהתאמת פעילותה למציאות בשווקים המודרניים.
בהתאם ,הרשות יזמה את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( )60שינוי מבנה הבורסה) ,התשע"ו— .2016לפי
השינוי המוצע ,הבורסה תהפוך לתאגיד למטרות רווח ,והבעלות וזכויות ההצבעה בבורסה יופרדו מהזכות
לגישה ( )accessלמסחר .מטרתו המרכזית של הליך שינוי המבנה היא להפוך את הבורסה לגורם תחרותי
ויעיל יותר מכפי שהוא היום ,המסוגל להוות תחרות משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות
מסחר חלופיות בארץ ובחו"ל.
מטרה נוספת בהליך זה היא להרחיב את בסיס החברות בבורסה ולהנגישה למספר גדול יותר של גורמים
בעלי זכות מסחר .לאחר השינוי המבני ,הגישה למסחר לא תהא עוד תלויה בקיומן של זכויות בעלות ,אלא
תהא מבוססת על התקשרות חוזית בין הבורסה לבין חברים פוטנציאליים ,דבר שיאפשר להגדיל את מספר
בעלי זכויות המסחר בבורסה ,במנותק ממספר בעליה ומזהותם .יצוין ,כי כיום קיימים  23חברים בעלי גישה
למסחר בבורסה בתל אביב ,מספר הנמוך משמעותית מבורסות מקבילות בעולם .המעבר מהתאגדות
שאינה למטרות רווח להתאגדות למטרות רווח במבנה של בעלות המופרדת מהגישה למסחר יאפשר
לבורסה להגיב באופן אפקטיבי יותר ללחצי תחרות ולפעול בנפרד מהאינטרסים הנפרדים של החברים,
ובכך ליצור בורסה "מוכוונת שוק" פשוטה ויעילה .השינוי המבני ידרוש מהבורסה להתמקד בעסקיה באופן
שונה המשרת אותה ,את בעלי מניותיה ואת כלל המשתמשים בשירותיה ,ולא רק את חברי הבורסה .עצם
הצורך לתת דין וחשבון לבעלי המניות ,שלא כולם חברי בורסה ,והעובדה שעליה לפעול למטרות רווח ,יגרמו
לכך שפעולותיה של הבורסה יתבצעו באופן תחרותי ויעיל יותר ויתאימו לצורכי כלל השוק.
זאת ועוד ,ההפרדה בין בסיס הבעלות בבורסה לבסיס בעלי זכות המסחר בה נועדה להניח תשתית איתנה
והכרחית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ,לפעילותן של בורסות נוספות בישראל
בעתיד ולגיוסי הון על ידי הבורסה עצמה .במבט רחב יותר ,השינוי המוצע נועד לחזק את מעמדה של
הבורסה כתשתית חיונית לפעילות שוק ההון והכלכלה בישראל ולהרחיב את פעילותה .כל זאת תוך הבטחה
כי הבורסה תפעל לקידום ההגינות במסחר ויעילותו .אלה בתורם יגבירו את אמון הציבור בשוק ההון וימשכו
תאגידים להירשם למסחר בבורסה ,תוך הגדלת היקפי הפעילות בשוק הראשוני והמשני.
היבט מרכזי נוסף בהצעת החוק הוא חיזוק מנגנוני הפיקוח על פעילות הבורסה — הן מנגנוני הפיקוח
הפנימיים בתוך הבורסה ,באמצעות קביעת הסדרי ממשל תאגידי לטיפול בניגודי העניינים העשויים
להתעורר כתוצאה ממבנה הבעלות החדש בבורסה ,והן אלה החיצוניים ,באמצעות פיקוח רגולטורי על קיום
תנאי הרישיון ,קבלת היתרי שליטה או החזקה בבורסה וקביעת סמכויות הפיקוח והאכיפה של הרשות לגבי
הבורסה.
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ב) בחינת עמידתן של מסלקות הבורסה בחובות ובדרישות המוטלות על מערכות תשלומים
וסליקה על פי סטנדרטים ועקרונות בינלאומיים ,מיפוי הפערים ומעקב אחר הפעולות שנוקטות
מסלקות הבורסה עד להשלמתן ,במטרה לבחון הכרזה על מסלקות הבורסה כ"מסלקות מורשות"
( ; Qualifying Central Counter Partyלהלן — )QCCP
ההכרה בסיכונים הכרוכים בסליקה הניעה את הבנק הבינלאומי לסליקה ( )BISואת ארגון רשויות ניירות ערך
הבינלאומי ( )IOSCOלקבוע ,במסגרת דוח ועדה מיוחדת לנושא התשלומים והסליקה (Committee on
 ,)payment & settlement systems — CPSSמסמך של עקרונות בינלאומיים (להלן — "עקרונות הליבה")
שיחולו על תשתיות שוק פיננסיות ,ובכללן מערכות מרכזיות לסליקת ניירות ערך ונגזרים הפועלות כצד
נגדי מרכזי ( )CCPוגופי משמורת מרכזיים ( .)CSDדוח הוועדה 43פורסם בחודש אפריל  ,2012והוא כולל 24
עקרונות ליבה .עקרונות אלה הרחיבו וחיזקו את עשרת עקרונות הליבה שנקבעו שנים מספר קודם לכן על
ידי ה—.BIS
בחודש אוקטובר  2015פרסם המפקח על הבנקים ,חוזר מספר ח— ,2485 — 6המבוסס על כללי באזל,
ומתייחס לדרישות ההון של תאגידים בנקאיים בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים הנגרמות ממסחר
בנגזרים .החוזר קובע כי חשיפות לצד נגדי מרכזי שאינו כשיר דורשות — על מנת לשקלל את הסיכון הרלוונטי
— הקצאת הון נוספת בשיעור של  .1250%עם זאת ,ההקצאה הנוספת אינה נדרשת כנגד חשיפה למסלקה
כשירה .על מנת שמסלקות הבורסה ייחשבו מסלקות כשירות ,נדרשת הצהרת רשות ניירות ערך ,כגוף
המפקח על מסלקות הבורסה ,כי הן פועלות בהתאם לאמור בעקרונות הבינלאומיים החלים על תשתיות
שוק פיננסיות .הוראת המפקח על הבנקים בעניין זה צפויה לחול מיום  30ביוני .2017
ג) יישום ההוראה להבטחת פעילותן התקינה של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
ומסלקת מעו"ף בע"מ
בדצמבר  2015אושרה במליאת הרשות הוראה להבטחת פעילותן התקינה של מסלקות הבורסה לניירות
ערך לפי סעיף 50ג(ב) לחוק ניירות ערך .מטרת ההוראה להסדיר את פעילותן של מסלקת הבורסה לניירות
ערך בתל—אביב בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ .ההוראה כוללת ,בין היתר ,אסדרה של הממשל התאגידי,
הסדרי סליקה ,ניהול סיכונים ,בטוחות ,ניהול מקרי כשל של חבר מסלקה ,דרישות חברות במסלקה ,מידע
וגילוי ,וכן דרישות הון עצמי ,נזילות וביטוח .תחולת ההוראה נקבעה באופן מדורג מתחילת שנת  2016ועד
לתום שנת .2017
ד) השלמת הליך הכרה במסלקות הבורסה כמסלקות כשירות בהתאם לדין החל על מסלקות המשמשות
כצד נגדי מרכזי ( )CCPבאירופה
נציבות האיחוד האירופי פנתה לרשות לביצוע הליך ההערכה .במסגרת ההליך ,נשלח ביוני  2016לרשות
ניירות הערך האירופית מענה לשאלון מפורט הסוקר את האסדרה וההסדרים הקיימים בישראל .המענה
לשאלון יאפשר לנציבות לבחון את האסדרה וההסדרים הקיימים בישראל לעומת מקביליהם באירופה.
השלמת הליך ההערכה נדרשת במסגרת תקנות ה—European Market Infrastructure Regulation
( )EMIRלצורך קבלת הכרה פורמלית מרשות ניירות הערך האירופית (European Securities and Markets
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[ ,)Authority [ESMAכמסלקה הרשאית לספק שירותי סליקה לחברי מסלקה ולזירות מסחר באירופה.
קבלת הכרה כ— QCCPלפי כללי ה— EMIRכרוכה גם בהשלמת הנקודות האלה:
 .1התשתית המשפטית לרישוי המסלקות ולפיקוח שוטף עליהן ,הנדרשת על פי סטנדרטים אלה.
 .2ביצוע הליך להכרה באסדרה מקומית בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור המקבילה לזו האירופית.
 .3חתימה על הסכם לשיתוף פעולה ( )MOUבין  ESMAלרשות.
ה) אסדרת ענף זירות הסוחר באמצעות:
 .1הוראות לניהול תקין והוגן של זירות הסוחר מכוח סעיף 44כ לחוק ניירות ערך.
 .2הנחיות גילוי מכוח תקנה  49לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ד—.2014
 .3תקנון המסחר של זירות הסוחר — הרשות מאשרת את תקנוני המסחר של זירות הסוחר וכל שינוי בהן,
ומוסמכת להורות על הוספה או שינויים בתקנון מכוח סעיף 44יח לחוק ניירות ערך.
 .4פרסום עמדות סגל — סגל הרשות מפרסם את עמדתו לגבי פרשנות של הוראות דין בעניינים בעלי
השלכות רוחב הנוגעים למספר פונים או לשוק בכלל.
 .5שאלות ותשובות — פרסום שאלות ותשובות שמקורן לרוב בסוגיות העוסקות באופן יישום הדין ,העולות
במסגרת הפעילות השוטפת של המחלקה .זאת על מנת להבהיר את הסביבה המשפטית והחשבונאית
שבה נדרשות לפעול זירות הסוחר.
 .6פניות מקדמיות ( — )pre—rulingבמסגרת הליך זה רשאים גופים לפנות לסגל הרשות בשאלות
חשבונאיות ומשפטיות לפני ביצוע פעולה מסוימת ,על מנת לבחון את אופן הטיפול הראוי בה .פנייה
מקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת ,בעלת היבטים חדשניים או רוחביים ,שהתשובה לה אינה ברורה
מאליה .הרשות מפעילה שיקול דעת באשר לדחיפות ולנחיצות המענה לפניות מקדמיות ,לפי מאפייניהן.
 .7קידום תיקוני חקיקה רלוונטיים ובהם:
• הוספת הפרות לתוספת החמישית והתוספת השביעית לחוק ניירות ערך בעניין זירות סוחר לחשבונו
העצמי.
• קידום תיקון חקיקה להגבלת פעילות זירות סוחר המנוהלות בישראל ופונות ללקוחות מחוץ לישראל.
 .8השלמת הפיתוח וההקמה של מערכת ממוחשבת לפיקוח על זירות הסוחר ולבקרתן.
ו) ביצוע ביקורות בקרב חברי הבורסה שאינם בנקים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
ז) הכנה והיערכות לקראת ביקורת בינלאומית בתחום איסור הלבנת הון והמאבק במימון טרור
במהלך השנים  2017ו— 2018תעמוד מדינת ישראל לביקורת בינלאומית בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון
טרור ,שתיערך על ידי ארגון ( .FATF (Financial Action Task Forceבמסגרת הביקורת תיקח המחלקה
חלק בהיערכות לקראת בחינת עמידתה של המדינה בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום איסור הלבנת הון
ומימון טרור ואפקטיביות הפעילות הרגולטורית המבוצעת בתחום זה.

ב .פעילויות המחלקה
 .1הפיקוח על הבורסה והמסלקות
א) נוכחות בדיוני דירקטוריון הבורסה וועדותיו
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במהלך השנה ליוו נציגי המחלקה את הדיונים של דירקטוריון הבורסה ּוועדותיו ואת דיוני הדירקטוריון
של מסלקות הבורסה .במסגרת זו ליוו נציגי המחלקה גם את דיוני ועדת הביקורת ,ועדת התגמול ּוועדת
האיתור לתפקיד מנכ"ל הבורסה.
ב) שינויים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו
במסגרת פיקוח הרשות על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ,המלצת הרשות לשר האוצר היא תנאי
מוקדם להכנסת שינויים בתקנון הבורסה .כמו כן ,נדרש אישורה של הרשות להצעות הבורסה לקביעת
הנחיות .בהתאם לכך ,נדונו ואושרו ברשות הצעות של הבורסה לתיקון הנחיותיה ,והרשות המליצה על
אימוץ תיקונים שיזמה הבורסה לשינוי התקנון ,כדלהלן:
ב— 4בפברואר 2016
• הרשות המליצה לשר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות בעניין קיצור
משך הפסקת מסחר קצובה.
• הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין תמורת הפדיון המזערי במקרים של פדיון חלקי/מוקדם.
• הרשות אישרה את ההנחיות הזמניות בעניין רישום למסחר של תעודות התחייבות של תאגיד בנקאי
הניתנות להמרה כפויה.
ב— 10במרץ 2016
• הרשות המליצה לשר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות בעניין כללי
השימור ,ההשעיה והמחיקה.
• הרשות אישרה את תיקון התעריפון (נספח להנחיות) בעניין דמי טיפול עבור סליקה של עסקה
תלויה או עסקת כשל שבוצעה באמצעות התחשבנות כספית או התחשבנות בעין.
• הרשות המליצה לשר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות בעניין שינוי
בהחזקה במניות של חברי בורסה שאינם בנקים והקצאת אופציות לעובדים ,הטעונה אישור של
הדירקטוריון.
ב— 11באפריל 2016
• הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין רפורמה במדדי המניות של הבורסה.
ב— 19במאי 2016
• הרשות אישרה את תיקון התעריפון (נספח להנחיות) בעניין טיפול בגין חוב על ריבית או קרן שלא
שולם.
• הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין בקרת אשראי וביטחונות בחש"ב — ביצוע פעולות באמצעות
חשבון מפצל.
• הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין מסלול מהיר למדד ת"א טק—עילית.
ב— 31ביולי 2016
• הרשות אישרה את תיקון התעריפון (נספח להנחיות) בעניין מחיקה מלאה או חלקית של תעודות
התחייבות של תאגיד בנקאי הניתנות למחיקה כפויה.
• הרשות אישרה את תיקון ההנחיות בעניין קיצור משך הפסקת מסחר קצובה.
• הרשות המליצה לשר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות בעניין ניירות
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ערך בשותפות מוגבלת.
ב— 30באוגוסט 2016
• הרשות אישרה את הארכת תוקפן של ההנחיות הזמניות בעניין הקצאת מניות בכורה.
הרשות אישרה את הארכת תוקפן של ההנחיות הזמניות בעניין הגדרת פרויקט בשותפות מוגבלת
העוסקת בחיפושי נפט וגז.
• הרשות אישרה את תיקון ההנחיות בעניין כללים בדבר איגרות חוב נגזרת מניה.
• הרשות אישרה את תיקון ההנחיות בעניין רישום למסחר של תעודות סל.
ב— 29בספטמבר 2016
• הרשות אישרה את תיקון ההנחיות בעניין לוחות הזמנים להשקת הרפורמה במדדים ,ביטול עדכון
דצמבר  2016ותיקונים במתודולוגיה.
• הרשות אישרה את תיקון ההנחיות בעניין יחידת המסחר בניירות ערך מסחריים.
ב— 20בנובמבר 2016
• הרשות אישרה את תיקון התעריפון (נספח להנחיות) בעניין פתיחת חשבונות למסלקות הבורסה
בבנק ישראל.
• הרשות אישרה את תיקון התעריפון (נספח להנחיות) בעניין ביטול חלק ג' של חוקי העזר של
מסלקת הבורסה המתייחס לתעריפי סליקת חו"ל.
ב— 29בדצמבר 2016
• הרשות אישרה את תיקון ההנחיות בעניין רפורמה במדדי המניות של הבורסה — שינוי נכסי הבסיס
של נגזרי המדדים.
• הרשות אישרה את הארכת תוקפן של ההנחיות הזמניות בעניין רישום למסחר של תעודות
התחייבות של תאגיד בנקאי הניתנות למחיקה כפויה.
• הרשות המליצה לשר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות בעניין הרפורמה
במדדי המניות — תיקונים בכללי המסחר.
• הרשות אישרה את תיקון ההנחיות בעניין הגדלת שיעור החזקות הציבור במניות הכלולות במדדים
לקראת הרפורמה במדדי המניות של הבורסה.
ג) מתן מענה לפניות מקדמיות בנושא חובת רישיון ניהול בורסה וזירות סוחר
במהלך השנה טיפלה המחלקה בפניות מקדמיות בנושא תחולת חובת רישיון לניהול בורסה וחובת רישיון
ניהול זירת סוחר.
ראו באתר הרשות הפניות המקדמיות שפורסמו.
 .2זירות הסוחר
א) השלמת הליך הרישוי של זירות הסוחר
במהלך השנה התמקדה המחלקה בהשלמת בחינת בקשות רישיון לניהול זירת סוחר (להלן — "בקשות
רישיון") שהוגשו לאישור הרשות .בין היתר בחנה המחלקה את התנאים האלה :השליטה על עסקיה של
החברה וניהולם מופעלים בישראל ,ואם אינם מופעלים בישראל — החברה יכולה לקיים את כל ההוראות
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לפי חוק ניירות ערך; מטרתה היחידה של החברה היא ניהול זירת סוחר; החברה התקינה תקנון מסחר
מאושר; לחברה מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לצורך הפעלת זירת סוחר; החברה עומדת בדרישות
להון עצמי ,לנכסים נזילים ולפיקדון.
בנוסף בחנה המחלקה האם קיימת עילה לדחיית בקשת רישיון מטעמים הנוגעים למהימנותה או
למהימנותו של נושא משרה בחברה או של בעל שליטה בה .כמו כן בחנה המחלקה בקשות בעלי
השליטה לקבל היתר מאת הרשות.
עד יום כניסת החוק לתוקף 26 ,במאי  ,2015הוגשו לרשות  21בקשות לרישיון .מאז יום כניסת החוק
לתוקף החליטה הרשות על דחייה של שמונה בקשות רישיון ,ושש חברות נוספות משכו את בקשתן.
במהלך הרבעון השלישי השנה החליטה הרשות להעניק רישיונות ראשונים לשש חברות ,וקבעה בין
היתר כי רישיון זה יכלול תנאים בנוגע לסוגי המכשירים הפיננסיים שבהם ניתן לסחור בזירות .ביחס
לחברה נוספת טרם ניתנה החלטה בנוגע לבקשתה והוראת המעבר ,במסגרתה יכולה החברה להמשיך
לפעול עד החלטת הרשות לגבי בקשתה ,ממשיכה לחול עליה.
להלן עיקרי החלטות הרשות שהתקבלו במהלך שנת :2016
ב— 4בפברואר 2016
•הרשות החליטה לדחות את בקשת הרישיון של חברת טרייד מרקר אנד מרקטס בע"מ (שם מסחרי:
.)Trade Marker
•הרשות החליטה לדרוש מזירות הסוחר שהגישו בקשה לרישיון דוחות נוספים ,הדרושים לצורך
קבלת החלטה בבקשה.
ב— 10במרץ 2016
•הרשות החליטה שלא לאשר מסחר באופציות בינאריות בזירות סוחר .בנימוקיה ציינה הרשות כי
מורכבות האופציות הבינאריות והקושי בתמחורן מחד ,והיעדר מסחר רב צדדי שמאפשר יצירת מחיר
שוק ,מאידך ,אינם מאפשרים לרשות לאשר אותן למסחר בזירה .מדובר במכשיר שנראה כי פיקוח
עליו לא יכול להיות אפקטיבי ,ועל כן הרשות ראתה לנכון לא לאפשר הצעתו כלל על—ידי פלטפורמה
מפוקחת .כמו כן בשל מאפייני המכשיר ומאפייני הזירה ,השירות דומה במהותו למשחק הימורים
והמשך פעילות של אופציות בינאריות בזירות מפוקחות עלול לפגוע לא רק בלקוחות הזירות (כלל
הלקוחות ,לרבות "לקוחות מתוחכמים") ,אלא במוניטין השוק בכללותו .בהתאם להחלטה ,בקשת
הרישיון של חברה אשר כללה בבקשתה אופציות בינאריות ,נדחית אלא אם כן תודיע לרשות בתוך
 30ימים כי תיקנה את בקשת הרישיון בהתאם להחלטת הרשות כאמור וכן כי סיימה את פעילות
המסחר באופציות בינאריות.
•הרשות החליטה לדחות את בקשות הרישיון של חברת איטריידר בע"מ (שם מסחרי)Etrader :
וחברת מנקס אונליין טריידינג בע"מ (שם מסחרי.)Imarkets :
ב— 19במאי 2016
•הרשות החליטה לדחות את בקשות הרישיון של חברת שוקי הון  24בע"מ (שם מסחריPRIME :
 )BROKERוחברת יו אס ג'י קפיטל ישראל בע"מ (שם מסחרי.)USG CAPITAL :
ב— 14ביוני 2016
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•הרשות החליטה לדחות את בקשות הרישיון של חברת גל מדיה טרייד בע"מ (שם מסחרי)ITRADER :
וחברת סמארט קפיטל מרקטס בע"מ (שם מסחרי.)SMART CAPITAL MARKETS :
ב— 31ביולי 2016
•הרשות החליטה לדחות את בקשת הרישיון של של די.ג'י.אי מדיה בע"מ.
ב— 30באוגוסט 2016
•הרשות החליטה כי ברישיון זירה יאושר המסחר בחוזי הפרשים הנגזרים מנייר ערך בודד הרשום
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,לרבות ניירות ערך של חברות הרשומות ברישום כפול,
בכפוף לכך שבכל עסקה תתכסה הזירה בבורסה באופן מלא גב אל גב בניירות ערך ישראליים
הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,לרבות בניירות ערך נגזרים הנסחרים בבורסה לניירות
ערך בתל אביב.
•הרשות החליטה כי ברישיון זירה ייאסר המסחר בחוזי הפרשים הנגזרים מנייר ערך בודד הרשום
למסחר בבורסה מחוץ לישראל (לרבות  ETNsו —  )ETFsואינו רשום למסחר בבורסה בישראל ,אלא
אם כן מתקיים לגבי ניירות הערך הזרים אחד מאלה:
א .תשקיף שהרשות התירה את פרסומו בהתאם לסעיף  15לחוק ניירות ערך ,וכן מוגשים לרשות
דיווחים והודעות לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך.
ב .הם עומדים בקריטריונים שקבעה הוועדה — בין היתר נקבע כי ניירות הערך יהיו מסוג מניות של
תאגיד הרשומות למסחר ב— NYSEאו ב— NASDAQושוויים עולה על  50מיליארד ש"ח .כן נקבע
כי חברה תהא רשאית להציע למסחר לפי סעיף זה לכל היותר  50מכשירים פיננסיים שערכם נגזר
מניירות ערך זרים.
ב— 29בספטמבר 2016
הרשות החליטה בעניין החברות הבאות :פלוס 500ישראל בע"מ (שם מסחרי ,)PLUS500 :אייטרייד (שם
מסחרי ,)ATRADE :אף.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ (שם מסחרי ,)FXCM :אר.אפ.אקס גלובל טריידינג
בע"מ ( )REAL FOREXופירסט אינדקס בע"מ (:)FIRST INDEX
1.1לאשר את תקנון המסחר של החברה כמשמעותו בסעיף 44יח לחוק ובהתאם לסעיף 44יג
לחוק.
2.2לתת לבעלי השליטה היתרי שליטה בהתאם לסעיף 44כד(א) לחוק.
3.3לתת לחברה רישיון לניהול זירת סוחר כהגדרתה בסעיף 44יב לחוק.
4.4לקבוע ברישיון ,בהתאם לסעיף 44יג(ד) ,את סוגי המכשירים הפיננסיים וסוגי הפעילות
שהחברה רשאית לבצע.
ב— 2בנובמבר 2016
הרשות החליטה בעניין חברת טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון בע"מ (שם מסחרי:)Colmex :
1.1לאשר את תקנון המסחר של החברה כמשמעותו בסעיף 44יח לחוק ובהתאם לסעיף 44יג
לחוק.
2.2לתת לבעלי השליטה היתרי שליטה בהתאם לסעיף 44כד(א) לחוק.
3.3לתת לחברה רישיון לניהול זירת סוחר כהגדרתה בסעיף 44יב לחוק.

דוח שנתי 2016

125

4.4לקבוע ברישיון ,בהתאם לסעיף 44יג(ד) ,את סוגי המכשירים הפיננסיים וסוגי הפעילות
שהחברה רשאית לבצע.
ב— 20בנובמבר 2016
•הרשות החליטה לדחות את בקשת הרישיון של חברת מסחר שוקי הון בע"מ (מט"ח .)24
•הרשות החליטה לאשר שינוי בתקנון המסחר של חברת פלוס  500ישראל לעניין כמות היחידות
המינימלית לפתיחת עסקה.
ב— 29בדצמבר 2016
הרשות החליטה לאשר שינוי בתקנון המסחר של חברת אף.אקס.אי.אמ .טריידינג לעניין האפשרות
שיינתן ללקוח להפקיד לחשבונו ולמשוך ממנו במטבע השקל.
ב) פרסום עמדות סגל
במהלך שנת  2016ניתנו על ידי סגל הרשות שתי עמדות משפטיות פומביות הנוגעות לפעילותן של זירות
הסוחר .להלן מובאים עיקריהן בסדר תאריכי הפרסום.
 31בינואר 2016
•הבהרות בנושא דרישות הון עצמי וביטוח — עמידה בדרישות ההון העצמי הינה תנאי לקבלת רישיון
זירה בהתאם לסעיף 44יג לחוק .מסמך זה כולל מספר הבהרות בנוגע לאופן יישום דרישות ההון
העצמי ,בהתאם לשאלות שהופנו לסגל הרשות ובהתאם לממצאים שעלו במסגרת בחינת דוחות
שהוגשו לרשות .בין היתר עוסק המסמך באופן חישוב הקצאת ההון בגין סיכון שוק ובאופן היישום
של הוראת השעה לגבי יישום דרישות ההון העצמי .ראו העמדה באתר הרשות.
 14בספטמבר 2016
•עמדת סגל משפטית בעניין הצעת שירותי מסחר באמצעות אלגוריתם בזירת סוחר ,שניתנה
בשיתוף מחלקת השקעות — במסגרת העמדה פורסמו התנאים אשר בהתקיימם יראה סגל הרשות
בפעילות של זירת סוחר הפועלת כדין על פי פרק ז' 3לחוק ניירות ערך ומאפשרת ללקוח להפעיל
בחשבונו תוכנות מסחר אלגוריתמי ,שירות של מתן פלטפורמה למסחר עצמאי של לקוחות הזירה;
ולא יראה בה פעילות אסורה לניהול תיקים או לייעוץ השקעות .ראו העמדה באתר הרשות.
ג) הכנת התשתית לבחינתן של בקשות לרישיון ולפיקוח שוטף
בשנת  2016השלימה המחלקה את הטיפול בבקשות של חברות להיתרים ולרישיונות הדרושים לניהול
זירות סוחר .לאחר מתן הרישיונות החלה המחלקה לרכז את הפיקוח על ניהולן התקין וההוגן של זירות
הסוחר ועל בחינת עמידתן של חברות בעלות רישיון בהוראות חוק ניירות ערך והתקנות על פיו .המחלקה
המשיכה לערוך ולפתח תשתית ארגונית ,משפטית וטכנולוגית לצורך יישום משימות אלה .בין היתר ,החל
פיתוח מערכת לפיקוח ולבקרה על המסחר בזירות סוחר.
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 .3פיקוח על מילוי חובותיהם של חברי בורסה שאינם בנקים ושל זירות סוחר בתחום איסור הלבנת הון
ומימון טרור
א) הערכת סיכונים לאומית
במהלך שנת  2016השלימה המחלקה את הערכת הסיכונים שביצעה במסגרת תהליך הערכת הסיכונים
הלאומית ,כחלק מקבוצת עבודה בין—משרדית של הגופים המאסדרים .התהליך נועד להעריך את
הסיכונים שבפניהם ניצבת מדינת ישראל בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור .תכליתו ברמת המחלקה
הייתה לזהות את נקודות התורפה והאיומים המרכזיים בתחום הלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בפעילות
חברי הבורסה שאינם בנקים ובתחום המסחר בניירות ערך .התהליך כלל איסוף מידע מחברי הבורסה
שאינם בנקים וממקורות נוספים וניתוחו .ניתוח האיומים ונקודות התורפה צפוי להשתלב בהערכת
הסיכונים הלאומית הכוללת ולשמש בסיס לתוכנית עבודה המבוססת על תוצאות הערכת הסיכון ,לרבות
קביעת סדרי עדיפויות ליישום.
ב) פרסום הוראות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
•במהלך השנה פרסמה המחלקה תיקון להוראה בדבר דרכי אימות הפרטים בנוגע לחשבון
במערכת סגורה בהתאם לצו איסור הלבנת הון החל על חברי הבורסה שאינם בנקים .זאת,
בעקבות פניותיהם של חברי הבורסה אודות הקושי הקיים ביישום ההוראה ועל מנת לאפשר
דרכים נוספות למילוי החובות המוטלות עליהם בהוראה.
•במהלך השנה פרסמה המחלקה טופס לדוגמה שעניינו ביצוע הליך הכרת לקוח לפי צו איסור
הלבנת הון החל על זירות סוחר.
•בנוסף ,המחלקה פרסמה להערות ציבור הוראה באשר לדרכי אימות הפרטים ביחס לחשבון
במערכת סגורה ולחשבון העברות לפי סעיף (8ד) לצו איסור הלבנת הון ,החל על זירות סוחר.
מטרת ההוראה להסדיר את הליכי האימות הספציפיים הנדרשים ביחס לחשבונות אלה ולהנחות
את זירות הסוחר ביחס לביצועם.
ג) פניות מקדמיות
המחלקה טיפלה בפנייה מקדמית בנושא צו איסור הלבנת הון החל על זירות הסוחר בעניין האפשרות
לאימות פרטי בעל חשבון העברות מול חברת האשראי הסולקת .הפונה ביקש את אישור הרשות כי
אימות פרטי בעל החשבון מול חברת האשראי ייעשה בנוגע למספר תעודת הזהות של בעל החשבון
ופרטי כרטיס האשראי בלבד ,ללא אימות השם של בעל החשבון ישירות מול חברת האשראי .תשובת
סגל הרשות היא כי הליכי האימות ,כפי שתוארו על ידי הפונה ,אשר כללו בין היתר אימות פרטי בעל
החשבון מול מרשם האוכלוסין ביחס לשמו ולמספר תעודת הזהות ,בנוסף לאימות מול חברת האשראי,
עומדים בדרישות הצו.
ד) שאלות ותשובות
במהלך השנה פרסמה המחלקה מספר שאלות ותשובות הנוגעות לאימות הפרטים ביחס לחשבון
במערכת סגורה.
ה) עריכת ביקורות לגבי עמידה בהוראות צו איסור הלבנת הון
במהלך שנת  2016הושלמה ביקורת בקרב שלושה חברי בורסה ,ובוצעה ביקורת בחבר בורסה נוסף.
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ו) קידום הליכי חקיקה
במהלך שנת  2016עסקה המחלקה ,יחד עם מחלקת הייעוץ המשפטי ,בקידום תיקוני חקיקה לצו איסור
הלבנת הון החל על חברי הבורסה שאינם בנקים ,על מנת להתאימו לדרישות ולסטנדרטים בינלאומיים
בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור .התיקון המוצע אושר על ידי מליאת הרשות לאחר עדכונו נוכח
הערות הציבור בחודש פברואר שנת  ,2016והועבר להתייעצות עם משרדי הממשלה השונים.
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 .6.6ייעוץ משפטי
א .כללי
 .1תחומי הפעילות של הייעוץ המשפטי ותפקידיו
לייעוץ המשפטי שלושה תפקידים עיקריים:
א .ייעוץ משפטי לגבי הפעילות וסמכויות הפיקוח של הרשות
במסגרת זו עוסק הייעוץ המשפטי בשאלות של מדיניּות ובקבלת החלטות רוחב בנוגע לתחום או לנושא
מסוים (כגון יוזמות חקיקה ופרשנות משפטית של הוראות דין ,העשויות להשפיע על השוק כולו או על
מגזר בשוק) ,בהחלטות בנושאים נקודתיים בעלי חשיבות מיוחדת (למשל ,החלטות אכיפה לגבי גורמים
מפוקחים ועמדות סגל משפטיות) ,וכן בקידום פרויקטים מרכזיים שעל סדר יומה של הרשות.
מלבד הייעוץ המשפטי למליאת הרשות ,לוועדותיה וליו"ר הרשות ,מנחה הייעוץ המשפטי את המחלקות
השונות ,מספק להן תמיכה משפטית ועורך בקרה על פעילותן .זאת כדי להבטיח שהפעילות מתיישבת עם
סמכויות הרשות ,מדיניותה ועמדותיה.
הייעוץ המשפטי מקיים ,על פי הצורך ,ממשקים עם גורמים חיצוניים לרשות (כגון מאסדרים אחרים ,מבקר
המדינה וכיו"ב) ,ומעורב בהליכים משפטיים שהרשות היא צד להם או מעורבת בהם (כגון הליכים פליליים,
הליכים מנהליים ,הליכים אזרחיים — ובכלל זה תובענות ייצוגיות ,נגזרות וכיוצא באלו) .הייעוץ המשפטי מרכז
את הטיפול בפניות הציבור וכן בבקשות על פי חוק חופש המידע .כמו כן ,הייעוץ המשפטי עוסק בהדרכות
מקצועיות למשפטנים ברשות ,ומשתתף בפורומים מקצועיים שונים מחוץ לרשות.
ב .חקיקה
יחידת החקיקה בייעוץ המשפטי אחראית על מתן מענה לצורכי החקיקה הרבים של הרשות .היחידה
אחראית על ההובלה והקידום של האסדרה הנוגעת לפעילות הרשות בנושאים שבתחום סמכותה ,וכן לייצוג
עמדת הרשות בהליכי חקיקה שאינם ביוזמת הרשות ,והרלוונטיים לתחומי פעילותה .היחידה משתפת
פעולה עם מחלקות הרשות בתחומים שבפיקוחן ,וכן עם משרדי ממשלה ,הכנסת וגופים אחרים המעורבים
בהליכי החקיקה .זאת ועוד ,היחידה מקיימת שיח עם הגורמים המפוקחים ועם ציבור המשקיעים בשלבים
השונים של הליכי החקיקה.
ג .ייעוץ משפטי ארגוני
במסגרת זו ניתן ייעוץ משפטי לרשות כארגון ,בדומה לכל חברה או רשות ציבורית ,אך בשילוב עם המאפיינים
הייחודיים הקשורים למבנה הרשות ולסמכויותיה .בשנים האחרונות גדלה הרשות במידה ניכרת הן במספר
העובדים והן בהיקף תחומי הפעילות ,וכפועל יוצא מכך היא נדרשת להתמודד עם מספר הולך וגדל של
שאלות בנושאים הנוגעים לתחומים משפטיים כלליים ,כגון דיני מכרזים ,דיני עבודה וכיוצא באלו.
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 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
א .קידום הצעת החוק בנוגע לשינוי מבני בבורסה.
ב .אישור של תקנות מכוח החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית.
ג .אישור של תקנות שעניינן עידוד הנפקות הון.
ד .אישור של תקנות הנוגעות להסדרת הצעת קרנות חוץ בישראל.
ה .טיפול במגוון הליכים משפטיים שבהם הייתה הרשות מעורבת.
ו .טיפול בהשקעות לא מפוקחות.
ז .מעורבות בהליכי אכיפה פרטית ,בעיקר בדרך של השתתפות במימון תובענות ייצוגיות ונגזרות.
 .3עיקרי הפעילות המתוכננת לשנה הנוכחית
א .שינוי מבני בבורסה — סיום הליך החקיקה בכנסת של חוק ניירות ערך (תיקון מספר ( )60שינוי מבנה
הבורסה) ,התשע"ו—( 2016להלן — "הצעת חוק שינוי מבנה הבורסה") ,שנועד להסדיר אותה כבורסה
הפועלת למטרות רווח ,ותחילת יישום החוק.
ב .מימון המונים ו— — Peer to Peer lendingאישור תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז
הצעה) ,התשע"ו— ,2016המשלימות את הנחת התשתית המשפטית לגיוס הון או חוב מהציבור בדרך
של מימון המונים ,וקידום מתווה של מנגנון גיוס כספים —  — Peer to Peer lendingשבה פלטפורמות
אינטרנטיות מאפשרות הנפקת חוב של חברות לציבור.
ג .רישום צולב — אישור הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( )61רישום צולב) ,התשע"ו— ,2016שמטרתו
לשפר את הנזילות בבורסה ובמסחר בה באמצעות אימוץ מנגנון של רישום צולב ( .)Cross—Listingהחוק
יאפשר לרשום למסחר בבורסה המקומית מניות של חברות זרות הנסחרות בבורסות זרות ,מבלי שתידרש
לכך יידוען ,הסכמתן או מעורבותן של החברות הנסחרות.
ד .מדרג רגולציה — אישור תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ז— ,2017ותקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף — מבנה וצורה) (תיקון) ,התשע"ז— .2017מטרת התיקונים לבטל
את חובת הגשתם של דוחות רבעוניים על ידי תאגידים קטנים ,ששווי מניותיהם נמוך מהקבוע בתקנות.
ה .סופיות הסליקה — אישור הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( )62סופיות הסליקה במסלקות),
התשע"ו— .2016החוק המוצע מעגן הוראות הנדרשות למזעור סיכונים שמסלקות הבורסה חשופות אליהם,
ומקנה ודאות משפטית לסופיות הסליקה במסלקות במסחר השוטף וכן אם חבר מסלקה נקלע לחדלות
פירעון.
ו .טיפול בהשקעות לא מפוקחות — המשך הטיפול בתופעה של פנייה לציבור הרחב להשקיע את כספו
בפעילויות לא מפוקחות ,שחלקן בגדר הפרות של דיני ניירות ערך .הטיפול בתופעה מקיף פרסום אזהרות
לציבור ,בדיקת פעילויות לא מפוקחות ,ניהול הליכים בבתי המשפט וניהול הליכי אכיפה.
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ב .פעילויות המחלקה
 .1נושאים עיקריים בטיפול הייעוץ המשפטי בשנה החולפת
בשנת  2016היה הייעוץ המשפטי מעורב בטיפול בנושאי רוחב מרכזיים בפעילותה של הרשות .בד בבד טופלו
נושאים רבים במסגרת הטיפול השוטף — ריענון נהלים ,מענה לפניות מקדמיות ,טיפול בהליכים משפטיים
שהרשות צד להם וכן בבקשות למימון תובענות ייצוגיות ונגזרות — תוך ליווי המחלקות המקצועיות הרלוונטיות
ברשות .להלן פירוט עיקרי הנושאים שבהם עסק הייעוץ המשפטי בשנת :2016
א .תקנות שעניינן עידוד הנפקות הון
בשנים האחרונות ניכרה ירידה ניכרת בהיקף ההנפקות הראשונות בבורסה ( ,)IPOומצד שני ,מספר
משמעותי של חברות ישראליות בחרו לבצע הנפקת הון ראשונה בבורסות זרות .לפיכך נקבעו הקלות הן
בתהליך ההנפקה והן בחובות הדיווח של חברות המנפיקות הון לראשונה .תיקונים אלו בתקנות ניירות ערך
נועדו להביא חברות ישראליות לראות בבורסה המקומית אפיק פיתוח וגיוס הון הראוי ומתאים לצורכיהן.
ב .הצעת חוק שינוי מבנה הבורסה
בעקבות מסקנות דוח הוועדה לעידוד הנזילות בבורסה ,ובהמשך לפעילות הרשות בנושא זה בשנת ,2015
המשיכה הרשות לפעול לשינוי התשתית החוקית ,כדי שתתאפשר פעילותה של הבורסה כגורם עסקי ויעיל.
החוק המוצע לשינוי מבנה הבורסה הופך את הבורסה לחברה למטרות רווח ,על מנת שתהא גורם המסוגל
ליצור תחרות משמעותית לבורסות שבשווקים הבינלאומיים .כמו כן ,הוא נועד להרחיב את בסיס החברות
בבורסה .במהלך השנה החולפת פורסמה ברשומות הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה ,אושרה בקריאה
ראשונה בכנסת ,והועברה לדיונים בוועדת הכספים כהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
ג .חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית
החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית פורסם ביום  31בדצמבר .2015
במהלך  2016אושרו תקנות המשלימות את ההסדרים שנקבעו בחוק זה .בכלל אלו ,תקנות הקובעות
הקלות לחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית שנכללות במדד תל אביב טק עילית או קיבלו אישור
עקרוני מהבורסה לפיו ייכללו במדד זה לאחר רישומן למסחר; תקנות המעגנות מתווה להקמתן של קרנות
טכנולוגיה עילית ,שהן קרנות נסחרות ,אשר ישקיעו בחברות מתחומי הטכנולוגיה העילית שאינן נסחרות
בבורסה ,בנוסף על השקעות סחירות רגילות; וכן תקנות המסדירות מנגנון חדש להצעת ניירות ערך לציבור
תוך כדי המסחר בבורסה.
ד .תקנות הנוגעות להסדרת הצעת קרנות חוץ בישראל
במהלך השנה אושרו תקנות הקובעות את התנאים להצעת קרנות חוץ בארץ .התנאים העיקריים הם שקרנות
אלו יפעלו על פי דיני מדינות החוץ המסדירים אותן ,ותשקיפן קיבל היתר במדינת מוצאן .מטרת התקנות
היא להשלים את ההסדר שנקבע במסגרת תיקון  23לחוק השקעות משותפות ,לשם שיפור התחרות בענף
הקרנות בישראל.
ה .הליכים משפטיים
בשנים האחרונות מעורבת הרשות בהליכים משפטיים רבים יותר ,וכמה מהם עוסקים בנושאים בעלי
חשיבות מהמעלה הראשונה.
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בשנה האחרונה ראוי לציין את ההליך שהרשות יזמה בעניין יוטרייד פרימיום בע"מ (להלן — "יוטרייד")
במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב .בהליך זה ניתן צו מניעה כנגד חברת יוטרייד ,על
פי בקשת הרשות ,בשל פעילות של ניהול תיקים ללא רישיון ,תוך גיוס מאות משקיעים מהציבור וגרימת
הפסדים ניכרים במסגרת הפעילות הנזכרת.
בנוסף ,הרשות ניהלה הליך שהוגש נגדה במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין
אקזיטוואלי בע"מ .בהליך זה התקבלה עמדת הרשות ,שהורתה לעותרת לחדול מפעילות של תפעול אתר
אינטרנט המעניק שירותי תשתית לגיוס הון ליזמים ותאגידים ללא תשקיף ובניגוד לדין.
באופן דומה ,הרשות ניהלה הליך במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין יו .אס .ג'י
קפיטל ישראל בע"מ .במסגרת ההליך נתקפה הוראת הרשות לעותרת לחדול ממתן שירותי ניהול תיקים
באמצעות תוכנת מחשב ("אלגוטריידינג") .לגישת הרשות ,מדובר בניהול תיקי השקעות ללא רישיון ,ולכן
פעילות זו של העותרת הייתה בגדר הפרת דין .במהלך בירור העתירה נקלעה העותרת להליכי חדלות פירעון,
פעילותה הופסקה ומונתה לה מפרקת.
ו .טיפול בהשקעות לא מפוקחות
התופעה של השקעות פיננסיות לא מפוקחות התרחבה בשנים האחרונות ,ככל הנראה על רקע סביבת
הריבית הנמוכה והאמצעים הטכנולוגיים (ובראשם האינטרנט) ,המקלים על נגישותן לציבור .הטיפול
בתופעה זו נעשה במישורים שונים ,ומצריך תשומות ניכרות בעניינים כגון בדיקת מיזמים המציעים שירותים
פיננסיים לציבור ,אכיפה ,עמדות בדבר תחולת הדין ותיקוני חקיקה.
ז .אכיפה פרטית — פעילות הרשות בקשר עם תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות
במהלך שנת  2016המשיכה הרשות להיות מעורבת בתחום האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך ודיני
חברות ,וזאת בשני ערוצים עיקריים( :א) סיוע במימון תובענות ייצוגיות בתחום ניירות ערך ותביעות נגזרות,
בהתאם לסמכות הנתונה לרשות לפי סעיף 55ג לחוק ניירות ערך (שהחליף את סעיף  209לחוק החברות,
התשנ"ט—( 1999להלן — "חוק החברות")) וסעיף 205א לחוק החברות ,בהתאמה; (ב) בחינה של הסדרי
פשרה במסגרת הליכים אלה ומעורבות בהם.
במהלך שנת  2016קיבלה הרשות החלטה עקרונית לסייע במימונם של שלושה הליכים חדשים .בסוף שנת
הדוח סייעה הרשות במימונם של  18הליכים .הסיוע מתבטא ,בדרך כלל ,במימון חוות דעת מומחים ,שעלותן
גבוהה.
במהלך שנת  2016בחנה הרשות את כל הסדרי הפשרה שסוכמו בתובענות ייצוגיות בתחום ניירות הערך
ובתביעות נגזרות ,והייתה מעורבת בהגשת  20עמדות בנוגע ל— 18הסדרי פשרה .במרבית המקרים השפיעו
עמדות אלה על גיבושם של הסדרי הפשרה ,כפי שאושרו בסופו של דבר ,באופן שהיטיב עם חברי הקבוצה.
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 .2חקיקה
א .חקיקה ראשית וחקיקת משנה שפורסמו בשנת הדוח
 .1חקיקה ראשית
חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)59התשע"ו—2016
ההצעה פורסמה ב— 8לפברואר  .2016תיקון החוק פורסם ב— 6לאפריל  ,2016ונכנס לתוקף בחלוף שלושים
ימים מיום פרסומו .מטרתו המרכזית של חקיקת התיקון היא קידום שיתוף הפעולה בין הרשות ובין
מקבילותיה במדינות אחרות .תיקון החוק בפני עצמו נועד להתאים את החוק לשינויים שנערכו בשנים
האחרונות ,הן בדין המקומי והן באופי שיתופי הפעולה הבינלאומיים.
פרק ט' 2לחוק ניירות ערך עניינו שיתוף פעולה בין הרשות ובין גופים המופקדים על ביצוע ואכיפה של
דיני ניירות ערך במדינות חוץ שחתמו על מזכר הבנה עם הרשות .פרק ט' 2נחקק בשנת  2000על רקע
חתימת מזכר הבנה בין הרשות לבין רשות ניירות ערך בארצות הברית .עד כה נחתמו עשרות מזכרי הבנה
עם רשויות חוץ ,ושיתוף הפעולה עמן מהווה נדבך חשוב במיצובו של שוק ההון בישראל כשוק מתקדם
העומד בשורה אחת עם יתר שוקי ההון בעולם המערבי ,כמו גם במשיכת השקעות זרות לישראל ובשיפור
וייעול יכולת האכיפה בשוק ההון המקומי .בנוסף על האמור לעיל ,הרשות חתומה על מזכר הבנות המסדיר
שיתוף פעולה רב—צדדי בתחום אכיפת חוקי ניירות ערך במסגרת ארגון יוסק"ו (IOSCO — International
 ,)Organizations of Securities Commissionsהמשמש ככלי מרכזי למאסדרים של דיני ניירות ערך
בעולם על מנת להילחם במניפולציות ובהפרות חוצות גבולות.
 .2חקיקת משנה
 2.1תקנות שעניינן עידוד הנפקת הון
תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו—{ 2016ק"ת 7644
התשע"ו ,עמ'  ;}984תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף)
(תיקון מס'  ,)2התשע"ו—{ 2016ק"ת  7644התשע"ו ,עמ'  ;}987תקנות ניירות ערך (הצעת מדף
של ניירות ערך) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו—{ 2016ק"ת  7644התשע"ו ,עמ'  ;}990תקנות ניירות ערך
(תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון) ,התשע"ו—{ ;2016ק"ת  7644התשע"ו ,עמ' ;}991
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'  ,)4התשע"ו—{ 2016ק"ת  7644התשע"ו,
עמ'  ;}991תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) (תיקון מס' ,)2
התשע"ו—{ ;2016ק"ת  7644התשע"ו ,עמ' }992
בשנים האחרונות הצטמצמו היקפי ההנפקות הראשונות ( )IPOבבורסה בישראל ,כמו בבורסות במדינות
מערביות רבות .נוסף על כך ,מספר משמעותי של חברות ישראליות בחרו בשנים האחרונות לבצע הנפקת
הון ראשונה בבורסות זרות ,בעיקר בארצות הברית .לאור האמור ,ומתוך הכרה בחשיבותן של ההנפקות
לפיתוח הכלכלה ,נערכו תיקונים במספר קבצי תקנות ,שמטרתם לעודד הנפקת הון בבורסה המקומית.
בנוסחי התקנות שאושרו בוצעו התאמות שיביאו חברות ישראליות לראות בבורסה אפיק פיתוח וגיוס
הון ראוי ומתאים לצורכיהן .הנפקות הון בבורסה יעודדו צמיחה מאקרו—כלכלית במשק המקומי ,לרבות
באמצעות יצירת מקומות עבודה .כל זאת ,מבלי לגרוע משמירה על עניינו של ציבור המשקיעים.
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התיקונים שנקבעו נערכו בשני נושאים עיקריים:
 .1הקלות בהליך ההנפקה
א .ניתנה אפשרות לפרסם תשקיף מדף במועד ביצוע הנפקה לראשונה ,וזאת חלף המצב הקודם,
לפיו רק בחלוף שנה מההנפקה לראשונה ניתן היה לעשות שימוש בתשקיף המדף.
ב .הוארכה התקופה להגשת הזמנות ,וכן הוארכה התקופה שבמהלכה ניתן לפרסם הודעה משלימה,
למועד מרבי של  75ימים ממועד פרסום התשקיף ,חלף  45ימים שהיו קבועים ערב התיקון.
ג .הוגדל שיעור השינוי המותר במסגרת ההודעה המשלימה בכמות ובמחיר ניירות הערך המוצעים
בעת הנפקה לראשונה של ניירות ערך לציבור.
 .2הקלות בחובות דיווח
א .נקבע כי חברות המנפיקות לראשונה יהיו פטורות מקבלת חוות דעת של רואה החשבון המבקר
על מנגנוני הבקרה הפנימית בחברה ,וזאת למשך תקופה של חמש שנים ממועד ההנפקה לראשונה.
ב .קוצרה התקופה לגביה נדרשות חברות המנפיקות לראשונה לצרף נתונים כספיים במסגרת פרק
תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה .על פי התיקון ,על החברה יהיה לצרף נתונים
כספיים לתקופה של שנתיים ,חלף שלוש שנים כקבוע כיום .גם הקלה זו חלה למשך תקופה של
חמש שנים ממועד ההנפקה לראשונה.
תקנות אלו פורסמו ברשומות ביום  10באפריל  2016וכולן ,למעט תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו— ,2016אשר נכנסו לתוקף במועד פרסומן,
נכנסו לתוקף  30יום לאחר מועד פרסומן.
יצוין כי במקביל לתיקונים אלה נערכו גם תיקונים בחוק החברות ותקנותיו ,שעניינם אף הוא עידוד
הנפקות הון לראשונה.
 2.2תקנות שעניינן ביטול עטיפת דוח עסקה עם בעל שליטה; עטיפת דוח הצעה פרטית חריגה ועטיפת
מפרט הצעת רכש
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת ,7644
עמ'  ;}987תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת
 ,7644עמ'  ;}988תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) (תיקון) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת  7644התשע"ו ,עמ'
}990
מדובר בתיקון נוסף שנעשה במסגרת תוכנית ההקלות של הרשות .על פי ההסדר החוקי ערב התיקון ,היה
על חברה לצרף עטיפת דוח לדוחות עסקה של חברה עם בעל שליטה בה ,לדוחות של הצעות פרטיות
חריגות ולמפרטי הצעת רכש ,בהתאם לתקנות הרלוונטיות .עטיפת דוח היא למעשה חזרה על פרטי הגילוי
המובאים בדוחות הראשיים או אף בטופס הנלווה שאליו מצורף דוח העסקה .משכך ,אין בהם משום חידוש
למשקיעים .במסגרת התיקון ,ועל מנת להקל על החברות ,בוטלו עטיפות הדוח במקרים הנזכרים.
עוד במסגרת התיקון ,עוגנה סמכות יושב ראש הרשות ,או של עובד שיושב הראש הסמיכו לכך ,לתת פטור
מגילוי פרטים מסוימים בדוח עסקה עם בעל שליטה או בעסקה פרטית חריגה.
תקנות אלו פורסמו ברשומות ביום  10באפריל  ,2016ונכנסו לתוקף במועד פרסומן.
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 2.3צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת  7607התשע"ו ,עמ' }620
סעיף 39א לחוק ניירות ערך קובע כי על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ,המציעה מניותיה לציבור בישראל,
יחולו הוראות לפי חוק החברות ,כמפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך .עוד קובע הסעיף ,כי שר
האוצר ,בהתייעצות עם שרת המשפטים ועם הרשות ,רשאי לשנות את התוספת הרביעית.
תיקון התוספת הרביעית לחוק נועד להוסיף על ההוראות המנויות בה הוראות נוספות מתוך חוק החברות
והתקנות מכוחו .ההוראות הנוספות עוסקות בשני נושאים עיקריים:
א .החלת הוראות על חברות איגרות חוב — במסגרת תיקון  17לחוק החברות ,הוכפפו חברות שהנפיקו
איגרות חוב לציבור לכללי ממשל תאגידי הדומים לאלה החלים על חברות ציבוריות .במסגרת התיקון
נקבע ,שהוראות אלה יחולו ככלל גם על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל והנפיקו איגרות חוב לציבור
בישראל.
ב .החלת הוראות נוספות על חברות ציבוריות — מדובר בהוראות הקבועות בחוק החברות ,שמרביתן
הוספו לדיני החברות הישראליים בתיקוני חקיקה שבאו לאחר חקיקת סעיף 39א לחוק ,ובפרט בתיקונים
 17 ,16ו— 20לחוק החברות .עם ההוראות האמורות ניתן למנות את סמכות הרשות להטיל עיצומים
כספיים בגין הפרת הוראות מסוימות בחוק החברות; החובה למנות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים;
החובה למינוי יושב ראש דירקטוריון; אופן קביעת ההסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה;
הוראות בעניין חלוקת דיבידנד; והוראות בדבר פטור שיפוי וביטוח.
צו זה פורסם ברשומות ביום  18לינואר  ,2016ונכנס לתוקף  30יום ממועד פרסומו.
 2.4תקנות נלוות לחוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית
ביום  31לדצמבר  2015פורסם ברשומות החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה
העילית .לצורך השלמת ההסדרים שנקבעו בחוק הנזכר ,נקבעו תקנות בנושאים הבאים:
 2.4.1תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק עילית) ,התשע"ו—2016
{ק"ת  ,7644עמ' }982
תקנות אלה קובעות הקלות לחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית שנכללות במדד תל אביב
טק עילית או קיבלו אישור עקרוני מהבורסה לפיו ייכללו במדד זה לאחר רישומן למסחר ,ומטרתן לעודד
רישום למסחר בבורסה .התקנות מתירות לערוך תשקיפים ודוחות בשפה האנגלית ,מעניקות הקלות
בפרטים השוואתיים שונים וכן בדוחות המצורפים לתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור ,באופן שדוחות
אלה ייערכו לתקופות קצרות יותר ,ומאפשרות לערוך דוחות לפי כללי החשבונאות המקובלים בארצות
הברית .התקנות קובעות הקלות נוספות ,המיועדות לחברות קטנות ,והקלות אחרות ,המיועדות לחברות
טכנולוגיה עילית שאינן עונות על ההגדרה של חברות קטנות ,ועניינן צירוף הערכות שווי מהותיות ,דוחות
כספיים של חברות כלולות ,גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית..
התקנות פורסמו ברשומות ביום  10באפריל  2016ונכנסו לתוקף במועד פרסומן.
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 2.4.2תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת  7732עמ'
}182
תקנות אלה מעגנות מתווה להקמתן של קרנות טכנולוגיה עילית .מדובר בקרנות נסחרות ,אשר יוקמו
במודל של קרנות נאמנות סגורות וישקיעו בחברות מתחומי הטכנולוגיה העילית שאינן נסחרות בבורסה,
בנוסף על השקעות סחירות רגילות .התקנות קובעות את תקופת קיומן ,אופן הצעת יחידותיהן ופדיונן,
הנכסים שיוחזקו בקרן ושיעוריהם ,אופן קביעת מחיר הנכסים הלא סחירים המוחזקים בקרן ,הוצאות
שייפרעו מנכסי הקרן ,הוראות בנוגע למניין חוקי לקבלת החלטות מיוחדות של בעלי יחידות הקרן וכיוצא
באלו.
התקנות פורסמו ברשומות ביום  22בנובמבר  ,2016ונכנסו לתוקף במועד פרסומן.
 2.4.3תיקון תקנות בעניין הצעת ניירות ערך באמצעות המסחר בבורסה
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'  ,)6התשע"ו—{ 2016ק"ת  ,7667עמ'
 ;}1192תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) (הוראת שעה) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת
 ,7667עמ'  ;}1193תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (הוראת שעה) ,התשע"ו—2016
{ק"ת  ,7667עמ' }1195
במסגרת החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית ,הוסמך שר האוצר
לקבוע הוראות להצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף תוך כדי המסחר בבורסה .מכוח ההסמכה הנזכרת,
נקבעו תקנות המסדירות את אופן ההצעה לציבור תוך כדי המסחר בבורסה ,כפי שיפורט להלן.
על מנת לתרום לשכלול שוק ההון המקומי ולהגביר את היקף המסחר בבורסה ,נקבע בתקנות מנגנון
נוסף להצעת ניירות ערך לציבור ,וזאת באמצעות מתן פקודות מכירה במסגרת המסחר בבורסה.
מנגנון זה הוא ערוץ נוסף ,נוח וגמיש יותר לגיוס כספים באמצעות הבורסה ,המקצר עוד יותר את משך
הזמן הנדרש לביצוע הנפקה ,מפשט את תהליכי ההנפקה הקיימים ,ואף מוזיל את עלויות ההנפקה של
התאגידים.
השימוש במנגנון החדש כרוך בעמידה במספר תנאים עיקריים:
 .1ניתן למכור רק על פי תשקיף מדף ורק ניירות ערך מן הסוג הרשום למסחר בבורסה.
 .2המכירה תלווה בגילוי מקדים ,ובמסגרתו תפורסם תכנית הכוללת את הסעיפים האלה :הסוג
והכמות המרבית של ניירות הערך שיימכרו במסגרת התכנית ,גילוי שוטף אודות שינוי בכמות ניירות
הערך שמחזיק התאגיד וגילוי בסיום התכנית באמצעות דיווח מיידי ,שיוגש בתום תקופת תשקיף
המדף או השלמת התכנית ,לפי המוקדם.
 .3כמות ניירות הערך הנמכרים מוגבלת ,באופן שלא תעלה על שיעור מסוים מכמות ניירות הערך
המוחזקים בידי הציבור ,ובלבד שהכמות היומית שנמכרת לא תעלה על  50%מהממוצע היומי של
מחזור המסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים.
תנאים אלה נועדו למנוע את ניצול המנגנון לרעה ולהבטיח את תקינות המסחר ואת עניינו של ציבור
המשקיעים.
יש לציין כי תנאי המנגנון המוצע מבוססים בעיקרם על המודל הקיים בארצות הברית ,תוך ביצוע התאמות
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מסוימות למאפייני השוק הישראלי .לאור חדשנותו של המודל בשוק המקומי ועל מנת לבחון את יישומו
הלכה למעשה ,נקבעו התקנות כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים .בסופה של תקופה זו ,ובהתאם
לניסיון שייצבר במהלכה ,יישקל המודל ,על תנאיו ומגבלותיו.
תקנות אלו התפרסמו ברשומות ביום  2ליוני  ,2016ונכנסו לתוקף  30יום מיום פרסומן.
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) (הוראת שעה) ,התשע"ו— 2016ותקנות ניירות ערך
(הצעת מדף של ניירות ערך) (הוראת שעה) ,התשע"ו— 2016יעמדו בתוקפן עד ליום  30באפריל .2019
 2.5תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון מס'  ,)5התשע"ו—{ 2016ק"ת  7657עמ' }1140
התקנות פורסמו ברשומות ביום  17במאי  ,2016ונכנסו לתוקף בחלוף  30יום ממועד פרסומן .לתיקון האמור
ישנן שתי תכליות:
 .1גילוי אופן הצבעת בעלי עניין ומשקיעים מוסדיים
דיני ניירות ערך מטילים על תאגיד מדווח חובה לפרסם גילוי על תוצאות אסיפה כללית .באסיפות שבהן
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה על פי חוק החברות אינו רוב רגיל ,נדרש התאגיד לפרסם גילוי גם על סך
כל המניות שהשתתפו בהצבעה ,מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורן של אלה מסך כל
המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה ,תוך הבחנה בין סוגים שונים של בעלי מניות ,לפי העניין.
לגילוי בדבר אופן הצבעתם של בעלי מניות באסיפות כלליות של החברה נודעת חשיבות רבה ,שכן
כך מתאפשר פיקוח יעיל על התנהלותם של בעלי המניות בחברה וניתנת למשקיעים ,הן הישירים והן
העקיפים (אלו שכספם מושקע בחברה באמצעות משקיעים מוסדיים ,כגון חברות נאמנות ,קרנות
פנסיה ,קופות גמל וכדומה) ,אפשרות לשמור על זכויותיהם ביחס למחזיקי מניות אחרים בכלל וביחס
לגופים מוסדיים בפרט.
חשיבות מיוחדת קיימת ביחס לאופן ההצבעה באסיפות כלליות שבהן נידונים נושאים כגון מינוי דירקטור
חיצוני ,הסמכת יושב ראש הדירקטוריון למלא תפקיד של מנהל כללי ,אישור עסקה עם בעל השליטה
ואישור הסדרים עם מחזיקי איגרות החוב.
לאור האמור ,נקבעה בתקנות חובתו של התאגיד לכלול בדוח שבו הוא מפרסם את תוצאות האסיפה
גם פרטים בדבר אופן הצבעתם של משקיעים מוסדיים ,בעלי עניין ונושאי משרה בכירה .חובה זו חלה
באסיפות שבהן נדונים נושא מהנושאים שתוארו לעיל ,או נושא אחר שבעניינו יש לבחון קיום עניין אישי
או מאפיין אחר של מצביע.
יש לציין ,כי מדובר בחובת גילוי החלה ביחס למשקיעים שלגביהם קבועה כבר בדין חובת גילוי על עצם
השקעתם במניות החברה ושיעורה (על אלה נמנים בין היתר מוסדיים ובעלי עניין) .התיקון האמור מוסיף
רק את חובת הגילוי לגבי אופן ההצבעה ביחס לבעלי עניין ,וזאת רק לגבי החלטות בנושאים המחייבים
בחינת קיומו של עניין אישי של מצביע או מאפיין אחר שלו ,או החלטות רגישות אחרות כמפורט בתקנות.
נוסף על האמור לעיל ,התיקון לתקנות מרכז את הצבעת המשקיעים המוסדיים באופן נוח יותר וביחס
לכל חברה שבה הם מחזיקים ,ולא במרוכז עבור כל החברות שבהן מחזיק משקיע מוסדי.
 .2הצגת טעות בדוחות כספיים במסגרת דיווח מיידי
הדוחות הכספיים שמפרסם תאגיד מדווח לציבור הם אחד ממקורות המידע החשובים ביותר למשקיע
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השוקל ביצוע עסקה בניירות ערך ולכלל משתמשי הדוחות .בדוחות הכספיים מובאים פרטים כמותיים
ואיכותיים המציגים את מצבו הכספי של התאגיד ,את השינויים שחלו בתאגיד ואת תוצאות פעולותיו
של התאגיד .בשים לב לחשיבות המידע המובא בדוחות הכספיים ,קיומן של טעויות מהותיות בהם עשוי
לפגום באיכות הניתוח וההערכה הנסמכים עליהם .לפיכך ,על מנת להבטיח את יכולת המשקיעים לקבל
החלטת השקעה באופן מושכל ועל בסיס עובדתי מלא ומהימן ,נודעת חשיבות רבה גם למידע אודות
נפילת טעות מהותית בדוחות הכספיים.
לאור האמור ,נערך תיקון ובמסגרתו נקבעו הוראות הנוגעות לפרטי הגילוי שיידרש תאגיד לכלול בדיווח
המיידי על אודות טעות שנפלה בדוחות הכספיים .לצד הדיווח אודות הטעות עצמה ,על התאגיד יהיה
לתאר את השלכות הטעות והשפעות התיקון על הדוחות .עוד נקבע ,כי בנוסף לדיווח המיידי יידרש
התאגיד להתייחס לתיקון הטעות בדוח הדירקטוריון שבדיווח הרבעוני או התקופתי הסמוך לגילוי הטעות,
ונקבעה מסגרת זמנים לפרסום הדוחות המתוקנים.
 2.6כללי ניירות ערך (מקרים שבהם דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך),
התשע"ו—{ 2016ק"ת  7644התשע"ו ,עמ' }992
סעיף 23א לחוק ניירות ערך קובע את התשתית החוקית לפרסום תשקיף מדף ,אשר מכוחו ניתן להציע
לציבור ניירות ערך במועדים שונים ,על פני תקופת זמן של  24חודשים (עם אפשרות להארכת התקופה
ב— 12חודשים נוספים) .הצעת ניירות ערך נעשית באמצעות דוחות הצעת מדף ,שמתפרסמים ללא צורך
לקבל את היתר הרשות לכל אחת ואחת מן ההצעות.
ההסדר בבסיס תשקיף המדף ודוחות הצעת מדף מבוסס ,בין היתר ,על ההנחה שהגילוי המשולב בתשקיף
המדף ובדוח הצעת המדף הוא גילוי נאות ומספק לצורך הצעת ניירות ערך לציבור ,ואין הכרח שהרשות
תידרש לתת היתר מראש לכל הצעה והצעה שתתבצע על סמך תשקיף המדף .עם זאת ,הנחה זו אינה
מתקיימת אם ההצעות על פי תשקיף המדף הן מורכבות ומחייבות גילוי מיוחד.
לאור סמכות הרשות לפי סעיף 23א(ז )1לחוק ניירות ערך ,קבעה הרשות שבפרסומים מסוימים דוח הצעת
המדף יהיה טעון היתר מאת הרשות ,וכן קבעה תנאים למתן ההיתר כאמור .ככלל ,חובה זו חלה כשמדובר
בהצעות מורכבות מבחינת אופן ההצעה ונאותות הגילוי שניתן לציבור המשקיעים עובר לקבלת החלטת
השקעה.
הכללים פורסמו ברשומות ביום  10באפריל  ,2016ונכנסו לתוקף בחלוף  30יום ממועד פרסומם.
 2.7תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשע"ו—2016
תיקון  53לחוק ניירות ערך כונן את התשתית המשפטית הנדרשת להקמה ולהפעלה של מערכת הצבעות
אלקטרונית ,שבאמצעותה יוכלו מחזיקים בניירות ערך להצביע באמצעות האינטרנט באסיפות שבהן הם
זכאים להצביע .תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) התשס"ג— ,2003מסדירות את האופן שבו תאומת
זהותם של הגורמים העושים שימוש במערכות המחשב הייעודיות של הרשות ,מערכת מגנ"א ומערכת
דואר אלקטרוני מאובטח ("יעל") .ההסדר נסמך ברובו על ההליך הקבוע בחוק חתימה אלקטרונית,
התשס"א— ,2001אך בהתאם לקבוע בחוק ניירות ערך ,קובעות התקנות התאמות למאפייני הפעילות
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הייחודיים לתחום ניירות הערך .התיקון ,בצירוף כללים שהרשות קבעה ,יאפשר לגופים בעלי החזקות מרובות
(בעיקר הגופים המוסדיים) למנות נציג שיוכל להצביע עבורם ,לאחר שיזדהה באמצעים אלקטרוניים.
התיקון האמור פורסם ברשומות ביום  19.7.16ונכנס לתוקף במועד פרסומו.
 2.8מודל תשקיפים חדש לקרנות נאמנות
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו) (תיקון) ,התשע"ו—2016
{ק״ת  7646התשע״ו ,עמ׳  ;}1022תקנות השקעות משותפות נאמנות (דוח שנתי של קרן) ,התשע"ו—2016
{קת  7646התשע״ו ,עמ׳  ;}1035תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשע"ו—2016
{ק״ת  7646התשע״ו ,עמ׳ }1002
בשנת  2010נכנסו לתוקף תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו),
התש"ע—( 2009להלן — "תקנות פרטי תשקיף") .על פי תקנות אלו ,תשקיף קרן נאמנות יחולק לשני חלקים:
חלק א' ,המכיל מידע אודות הקרן ,יוגש עבור כל קרן עד לתום התקופה להצעת יחידותיה; חלק ב' של
התשקיף ,הכולל מידע אודות מנהל הקרן ,יוגש אחת לשנה עבור כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן .התוצאה
היא כי מדי שנה הוגשו לאישור הרשות כ— 1,300בקשות לאישור חלק א' של תשקיף ,מספר שיצר הכבדה
ועומס הן על הרשות והן על מנהלי הקרנות.
במסגרת תכנית ההקלות של הרשות ,תוקנו תקנות אלה .על פי התיקונים ,יגיש מנהל הקרן אחת לשנה
תשקיף עיקרי ,הכולל מידע אודות מנהל הקרן וכן פרטים בסיסיים אודות כל קרן שבניהולו .בנוסף ,מנהל
הקרן יגיש במועד קבוע אחת לשנה דוח שנתי עבור כל קרן שבניהולו ,הכולל פרטים אודות ביצועי הקרן
בשנה שקדמה למועד הגשת הדוח.
המודל החדש של תשקיפי קרנות הנאמנות יפחית מהעומס המוטל על כתפי הרשות ומנהלי הקרנות,
יקל על הליך אישור התשקיפים וייעל אותן .כמו כן ,הגשת הדוח השנתי במועד אחד תאפשר למשקיעים
להשוות בין קרנות שונות מאותו סוג ולבצע החלטת השקעה מושכלת.
התקנות האמורות פורסמו ברשומות ביום  12באפריל  ,2016ונכנסו לתוקף שישה חודשים מיום פרסומן.
 2.9תקנות הנוגעות להסדרת הצעת קרנות חוץ בישראל
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת 7653
התשע"ו ,עמ'  ;}1090תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון) ,התשע"ו—2016
{ק"ת  7653התשע"ו ,עמ'  ;}1097תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרן לצורך פרסום)
(תיקון) התשע"ו—{ 2016ק"ת  7653התשע"ו ,עמ'  ;}1098תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר
לפרסום תשקיף) (תיקון) התשע"ו—{ 2016ק"ת  7653התשע"ו ,עמ'  ;}1101תקנות ניירות ערך (אגרה
שנתית) (תיקון) התשע"ו—{ 2016ק"ת  7653התשע"ו ,עמ' }1101
במסגרת תיקון  23לחוק השקעות משותפות הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות תנאים ,שבהתקיימם ניתן
יהיה להציע קרנות חוץ הפועלות בהתאם לדין מדינות החוץ המסדיר אותן ,ותשקיף הצעתן קיבל היתר
במדינת המוצא; וכן להחיל חובות מסוימות בקשר עם הצעת קרנות אלו לציבור בישראל.
במסגרת התקנות נקבע מתווה להצעת קרנות זרות בארץ ,הכולל בין היתר את התנאים הבאים :ניתן
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יהיה להציע קרן חוץ הפועלת בהתאם לדין האמריקאי או לדירקטיבה האירופית; הקרן ,על פי מדיניות
ההשקעות שלה ,אינה מתמחה בהשקעות בישראל; ניתן יהיה להציע יחידות של קרן ששווי נכסיה עומד על
 50מיליון דולר לפחות ויחידותיה מוצעות באירופה או בארצות הברית; מנהל קרן החוץ מנהל חמש קרנות
לפחות שיחידותיהן מוצעות לציבור כבר חמש שנים לפחות ,והשווי הכולל של הנכסים המוחזקים בכל אחת
מהקרנות האמורות במשך השנתיים שקדמו לערב הבקשה לא פחת מחמש מאות מיליון דולר; השווי הכולל
של נכסי הקרנות בניהול מנהל קרן החוץ וחברת האם שלו הוא לפחות עשרים מיליארד דולר; מנהל הקרן
הפקיד לטובת הרשות ערבות בנקאית בסכום שלא יפחת ממיליון שקלים וכן פיקדון כספי.
בהמשך לתקנות ,תוקנו תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרן לצורך פרסום) ,התשס"ח—,2007
באופן שיכללו הוראות בדבר סיווג קרנות חוץ .כן תוקנו תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום
תשקיף) ,התשנ"ה— ,1995ותקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט— ,1989באופן שמנהלי קרנות חוץ
יחויבו בתשלום אגרות עבור קרן שיחידותיה הוצעו לציבור בישראל .בנוסף תוקנו גם תקנות השקעות
משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) ,התשס"ו— ,2006כדי לקבוע את גובה עמלת ההפצה שמפיץ יוכל לגבות
ממנהלי קרנות חוץ.
התקנות פורסמו ברשומות ביום  5במאי .2016
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ) ,התשע"ו— ,2015נכנסו לתוקף כעבור
שישה חודשים מיום פרסומן; תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון) ,התשע"ו—,2015
נכנסו לתוקף ביום  30בספטמבר  ;2016יתר התקנות האמורות נכנסו לתוקף במועד פרסומן.
 2.10צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"ו—{ 2016ק"ת  7622התשע"ו ,עמ' ;)771
— הגדרת משקיע כשיר
אחד החריגים לחובת פרסום תשקיף הקבוע בחוק ניירות ערך הוא פטור להצעה ל"משקיעים מתוחכמים",
המפורטים בפרט  12לתוספת הראשונה לחוק ,המפנה להגדרת המונח "לקוח כשיר" בתוספת הראשונה
לחוק הייעוץ .זירת סוחר שכל לקוחותיה הן לקוחות כאמור פטורה מחובת רישוי.
במהלך התקופה שחלפה מאז כניסת "לקוח כשיר" לרשימה שבתוספת הראשונה ,נראה היה כי המבחנים
שנקבעו בהגדרת "לקוח כשיר" אינם מותאמים לתחום התאגידים וזירות הסוחר ,וזאת בין היתר מהסיבות
האלה :הסכום הגבוה הקבוע במבחן הנכסים הנזילים לעומת הסכומים המקבילים שנקבעו בארצות הברית
ובאירופה; אי התייחסות להכנסות היחיד כחלופה לגובה הנכסים הנזילים שלו; ספק אם עמידה במבחן
העסקאות מעידה על מומחיות היחיד ,בייחוד לצורך זירות סוחר ,שבהן מתקיימות כשגרה עסקאות רבות
מאוד.
נוכח קשיים אלה ועל מנת ליצור מבחן ודאי וקל לפרשנות ,המותאם יותר לתחום התאגידים וזירות המסחר,
תוקן פרט  12בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ,באופן שבוטלה ההפניה לחוק הייעוץ ,ובמקומה נקבעו
שלוש חלופות לעמידת המשקיע הכשיר במבחני איתנות פיננסית:
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•החזקה של נכסים נזילים בגובה  8מיליון ש"ח (במקום  12מיליון ש"ח כיום);
•הכנסה שנתית בגובה  1.2מיליון ש"ח לשנה ליחיד ,או  1.5מיליון ש"ח לתא משפחתי;
•החזקה בנכסים נזילים בגובה  5מיליון ש"ח בתוספת הכנסה בגובה  600אלף ש"ח לשנה ליחיד ,או 900
אלף לתא משפחתי.
במקביל בוטלו מבחני המומחיות ומספר העסקאות.
התקנות האמורות פורסמו ברשומות ביום  24בפברואר  2016ונכנסו לתוקף בחלוף  30יום ממועד פרסומן.
ב .הצעות חקיקה וחקיקת משנה שטופלו בשנת הדוח
ב )1.הצעות חוק
 .1.1הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר ( )60שינוי מבנה הבורסה) ,התשע"ו—2016
מטרת ההצעה היא ליצור אפשרות לשינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך הפיכתה לחברה למטרות רווח.
הבורסה היא חברה פרטית בע"מ ,שהתאגדה בשנת  1953כחברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות .מאחר
שהיא חברה שלא למטרות רווח ,אין היא רשאית לחלק רווחים .בנוסף ,כיום ישנה זהות מלאה בין הבעלות
על הבורסה לבין זכות הגישה למסחר ,ורק הגופים שהינם בעלים של הבורסה (חברי הבורסה) נהנים מגישה
למסחר .נוכח אופן התאגדות הבורסה כגוף שאינו למטרות רווח ,חברי הבורסה אינם מחזיקים בזכויות
הוניות כלשהן .עם שינוי מבנה הבורסה ,הפיכתה לחברה למטרות רווח והפרדת זכויות הבעלות מזכויות
המסחר ,יחזיק כל בעל מניות בבורסה בזכויות הצבעה ובזכויות הוניות ,בהתאם לחלוקה שתוחלט על ידי
בעלי המניות.
מטרתו המרכזית של הליך שינוי המבנה היא הפיכת הבורסה לגורם תחרותי ויעיל ,המסוגל ליצור תחרות
משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל .מטרה נוספת של
ההליך היא להרחיב את בסיס החברות בבורסה ולהנגישה לגורמים בעלי זכות מסחר רבים יותר .כמו כן,
השינוי המבני נועד להניח תשתית איתנה והכרחית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות
ומשקיעים אסטרטגיים ,לפעילותן של בורסות נוספות בישראל ולאפשרות לגייס הון לפיתוח הבורסה עצמה.
בכוחם של כל אלה לתרום להרחבת בסיס הבעלות בבורסה ולגיוון האינטרסים של בעליה.
תיקון החוק המוצע נועד אפוא לאפשר לבורסה להפוך לתאגיד למטרות רווח ,לקבוע את התנאים למתן
רישיון בורסה ואת החובה לקבל היתרי שליטה בגין החזקת אמצעי שליטה ,לקבוע הסדרים בדבר ממשל
תאגידי ,וכן לחזק ולהדק את סמכויות הפיקוח הרגולטורי על פעילותה של הבורסה .זאת ,בין היתר ,כדי
לטפל בניגודי העניינים העשויים להתעורר כתוצאה מהמבנה החדש.
הצעת החוק בנושא שינוי מבנה הבורסה אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום  25ביולי ,2016
אושרה בוועדת הכספים ביום  20בפברואר  ,2017אושרה קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ,ביום 20
במרץ  ,2017וצפויה להתפרסם ברשומות.
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 1.2הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( )61רישום צולב) ,התשע"ו—2016
הצעת החוק מאמצת מנגנון של רישום צולב ( ,)Cross—Listingהמתיר לרשום למסחר בבורסה המקומית
את מניותיהן של חברות זרות הנסחרות בבורסות זרות ,מבלי שתידרש לכך יידוען ,הסכמתן או מעורבותן של
החברות הנסחרות .לשם כך ,מוצע לתקן את חוק ניירות ערך ולעגן בו הסדר ייעודי ,שיאפשר לבורסה בתל
אביב לבצע רישום למסחר של מניות חברות זרות גדולות ביותר ,הנסחרות באחת משתי הבורסות הגדולות
ביותר בארצות הברית ,בלי שיחולו על אותן חברות דרישות גילוי מכוח חוק ניירות ערך ותקנותיו.
מטרתו של המנגנון היא הגברת הנזילות בבורסה ושכלול שוק ההון המקומי ,בין היתר באמצעות גיוון הנכסים
הנסחרים ,הגדלת מחזורי המסחר והפחתת עלויות העסקאות בניירות ערך זרים .על מנת להבטיח יישום
זהיר של המודל המוצע ,תוך ניסיון לשמור על ענייניו של ציבור המשקיעים בישראל ,כולל מתווה המנגנון
מספר מגבלות הנוגעות למאפייני החברות שניתן יהא לרשום את מניותיהן למסחר ,כמפורט בהצעת החוק
ובתקנות שייקבעו מכוחו.
הצעת החוק בנושא רישום צולב עברה קריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום  25ביולי  ,2016אושרה בוועדת
הכספים ביום  28בפברואר  2017ואושרה קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ,ביום  20במרץ  2017צפויה
להתפרסם ברשומות
 1.3הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר ( )62סופיות הסליקה במסלקות) ,התשע"ו—2016
הצעת החוק מעגנת את ההוראות הנדרשות לצורך מיזעור הסיכונים שאליהם חשופות מסלקות הבורסה
(להלן — "המסלקות") ,ולצורך הקניית ודאות משפטית לסופיות הסליקה במסלקות הן באופן שוטף והן
כשחבר מסלקה נקלע להליכי חדלות פירעון .הצעת החוק מתבססת על המלצות ארגוני הגג העוסקים
בתחום בעולם וכמענה להמלצות דוח קרן המטבע הבינלאומית מאפריל  .2012המלצות אלה הדגישו את
החשיבות בקביעת הוראות בחוק שיבטיחו את יציבותן של המסלקות כמערכות תשלומים ,ימזערו את
הסיכונים במערכות אלה ויקנו ודאות משפטית באשר לפעילותן של המסלקות ולסופיות הסליקה בהן.
השלמת הסליקה הן במהלך פעילותן השוטפת של המסלקות והן בחדלות פירעון של חבר מסלקה נועדה
לאפשר את המשך פעילותן התקינה של המסלקות ,וכן את המשך תקינותו של המסחר בבורסה ,במטרה
להבטיח את תפקודו הרצוף של שוק ההון ושל המשק בישראל.
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום  3באוגוסט  ,2016אושרה בוועדת הכספים ביום 28
בפברואר  , 2017אושרה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ביום  20במרץ  2017וצפויה להתפרסם
ברשומות.
 1.4הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' ( )27קרנות סל) ,התשע"ז—2016
תעודת סל הינה מוצר השקעה המאוגד כתעודת התחייבות ,הנסחרת בבורסה ומעניקה למחזיק בה זכות
לקבל מאת מנפיק התעודה את תשואת הנכס שאחריו היא עוקבת ,על פי נוסחת המרה .התחייבות זו
טומנת בחובה סיכון אשראי מובנה לציבור המחזיקים בתעודות ,אשר עלול להתממש אם מנהל תעודת סל
לא יעמוד בהתחייבותו על פי נוסחת ההמרה של התעודה .התממשותו של סיכון זה בתעודה כלשהי עלולה
להוביל לפדיונות בתעודות רבות אחרות של מנהל תעודות הסל ולסכן את יציבותו .הדבר עלול להשפיע
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על ענף תעודות הסל בכללותו ולהוביל למכירת נכסים בהיקף גדול בבורסה ,תוך השפעה על שוק ההון
בכללותו .נוסף על כך ,קיימים הבדלים רגולטוריים משמעותיים בין קרנות הנאמנות ,המוסדרות תחת חוק
השקעות משותפות ,לבין תעודות הסל ,המוסדרות בחוק ניירות ערך ,אף על פי שמדובר במוצרים דומים
מבחינה כלכלית.
הפער הרגולטורי ,יחד עם הסיכון היציבותי והמערכתי הגלום בענף תעודות הסל היום ,הם אשר עומדים
בבסיס ההצעה להסדיר את תחום ההשקעה במכשירים המונפקים היום כתעודות סל במסגרת חוק
השקעות משותפות .עיקרה של הצעת חוק זו הוא שתחום ההשקעה במכשירים אלה ,המוסדר היום על ידי
חוק ניירות ערך ומפוקח על פיו ,כמעט רק במישור הגילוי ,יוסדר ויפוקח במסגרת החוק.
הצעת החוק מניחה את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי המונפק היום כתעודת סל מאיגרת
חוב ,שהיא מוצר בעל רכיב של התחייבות ,לקרן נאמנות ,שהיא מוצר פיננסי המבוסס על ניהול כספי אחרים
באופן שנועד להשיג תוצאה מסוימת על פי מדיניות השקעות שנבחרה .המכשיר הפיננסי החדש ייקרא
"קרן סל" .קרן סל תהיה על פי המוצע קרן מחקה ,כלומר קרן שייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור
השינוי במחיר מדד או סחורה ,ותאופיין כקרן סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה .קרן זו תהיה דומה במהותה
למכשיר ה—( ETF (Exchange Traded Fundהאמריקאי (להלן — "מכשיר ה— .)"ETFמכשיר ה— ETFהוא
קרן נאמנות נסחרת ,העוקבת אחרי תשואת נכס בסיס .מדובר במוצר השקעה פסיבי ונזיל ,הנפוץ ומקובל
בעולם לשם מעקב אחר מדדים וסחורות (.)Commodities
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום  9בינואר  2017והועברה לדיון בוועדת הכספים כהכנה
לקריאה שנייה ושלישית.
הצעות שאושרו במליאת הרשות —
 1.5הצעה לתיקון סעיף  22לחוק הייעוץ
סעיף  22לחוק הייעוץ קובע את העיקרון של הפרדה בין חשבונו של מנהל תיקי ההשקעות לבין חשבון
הלקוח .מטרת הסעיף היא להגן על לקוחות מנהל התיקים ולמנוע מעילה בכספי הלקוח או הברחת נכסים.
פסקה  3לסעיף האמור אינה מאפשרת ,לפי לשונה ,ניהול תיקי השקעות בזירת מסחר בארץ ,אך מאפשרת
ניהול תיקים בזירה מורשית בחוץ לארץ .נוכח תהליך הסדרת תחום זירות המסחר ,והעובדה שהרשות
העניקה לחברות רישיונות זירה ,נוצר צורך בתיקון לחוק שיאפשר ניהול של תיקי השקעות בזירה בעלת
רישיון זירה בארץ ,ובכך להשוות את מצב הזירות המורשות בארץ לאלו שבחוץ לארץ.
על מנת לוודא כאן שתהיה הפרדה מוחלטת בין חברת ניהול התיקים לבין זירת הסוחר ,ושבפועל מנהלי
התיקים לא יהוו אמצעי לשיווק פעילות זירות ללקוחותיהם ,תוך עקיפת החובות והמגבלות המוטלות על
זירות הסוחר בנוגע לפרסום ולשיווק הפעילות בזירה ,ותוך ניסיון לעקוף את חובת רישוי הזירה בישראל,
מוצע כי חוק הייעוץ יאסור כל קשר בין מנהל התיקים לזירת הסוחר ,בין אם מדובר בזירה בעלת רישיון סוחר
בישראל ובין אם מדובר בזירה המוסדרת ומפוקחת מחוץ לישראל .כן יאסור חוק הייעוץ על העברת כל
תגמול ביניהם ,בין במישרין ובין בעקיפין.
הצעת התיקון אושרה במליאת הרשות ביום  20בספטמבר  ,2016וצפויה להתפרסם כתזכיר חוק.
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 1.6הצעה לתיקון סעיף 55ג לחוק ניירות ערך
סעיף 55ג לחוק ניירות ערך עוסק בסמכותה של הרשות לשאת בהוצאות תובענות ייצוגיות .למימוש סמכות
המימון של הרשות ,מתקצבת הרשות סכום שנתי לסיוע במימון תובענות ייצוגיות ונגזרות.
עם זאת ,לפי הסעיף האמור ,סמכות המימון של הרשות מוגבלת למימון תובענות ייצוגיות המוגשות לפי
פרטים 4א ו— 5לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו—( 2006להלן — "חוק תובענות ייצוגיות").
תובענות לפי עילות אלה עניינן הוא ניהול זירת סוחר (פרט 4א לתוספת האמורה) ,או זיקה לנייר ערך או
ליחידה ,אלא אם אינו רשום למסחר בבורסה ולא הוצע לציבור בישראל על פי תשקיף (פרט  5לתוספת
האמורה).
הניסיון שהצטבר באשר למימון תובענות ייצוגיות מלמד ,כי צמצום סמכות המימון של הרשות לתובענות
המוגשות לפי הפרטים הנזכרים מגביל את יכולתה לתמוך בתובענות חשובות ,אשר יש בהן עניין מהותי
לציבור .זאת בשל העובדה שישנן תובענות ייצוגיות העוסקות בעניינים הנמצאים בפיקוח הרשות ומשפיעים
על ציבור המשקיעים בניירות ערך ,המוגשות מכוח פרט  1לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ,שעניינו
תובענות שבין ספק ללקוח .תביעות נוספות עשויות להיות מוגשות מכוח פרט  5לתוספת השנייה לחוק זה,
אך הן בזיקה לנייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה ולא הוצע לציבור בישראל על פי תשקיף ,ולכן לרשות
לא תהיה סמכות לסייע במימונן.
כך לדוגמה ,תובענות ייצוגיות הקשורות להפרות של חוק הייעוץ מוגשות לעתים בהתאם לפרט  1לתוספת
השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ,אשר ניסוחו המרחיב גרם לכך שהוא משמש מעין "עילת סל" לתובענות
ייצוגיות רבות .בתובענות אלה אין בידי הרשות סמכות להשתתף בהוצאות התובענה ,אף על פי שהיא
מבוססת על הפרת חוק הנמצא בפיקוח הרשות ,וייתכן שיש בה עניין רב לציבור.
כדי לאפשר לרשות למלא את תפקידה ולממש באופן מלא את סמכות המימון שהוענקה לה בידי המחוקק,
מוצע לתקן את סעיף 55ג לחוק ניירות ערך ,באופן שתתווסף אליו אפשרות למימון תובענה שהוגשה
לפי פרט  1לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ,ובלבד שיש בה כדי להשפיע על עניינם של ציבור
המשקיעים בישראל; וכן אפשרות למימון תובענה שהוגשה לפי פרט  5לתוספת השנייה לחוק תובענות
ייצוגיות ,גם כאשר מדובר בנייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה או שהוצע לציבור בישראל על פי תשקיף,
אך היא מבוססת על הפרה נטענת של החוק.
הצעת התיקון אושרה במליאת הרשות ביום  25בדצמבר  ,2016וצפויה להתפרסם כתזכיר חוק.
 1.7הצעה לתיקון החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
ב— 1באפריל  2015נכנסו לתוקף החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד—( 2014להלן —
"חוק הדירוג") והתקנות שהותקנו מכוחו .החקיקה נועדה להסדיר את פעילותן של חברות הדירוג הפועלות
בישראל ולהכפיפן לפיקוח הרשות ,במטרה להגן על ציבור המשתמשים בדירוג ולהבטיח שהליך הדירוג
והדירוג יהיו אמינים ,איכותיים ובלתי תלויים.
לנוכח האופי הבין—לאומי של פעילות חברות הדירוג ,נקבעו הוראות החוק והתקנות ,ככל שניתן ,בהתחשב
בהסדרים הקבועים ,או שהיו בתהליכי גיבוש ,לפיקוח על חברות דירוג בארה"ב ובאירופה .עם זאת ,החוק
והתקנות כוללים הוראות נוספות או שונות ,אשר נקבעו בשל מאפייניו של המשק הישראלי ,ובין היתר
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מאפייני המשקיעים בישראל ,מאפייני הפיקוח של הרשות והוראות הדין בתחומים משיקים.
הבדלים אלו בין החקיקה הישראלית לבין החקיקה המקבילה בעולם עשויים לעורר לחברות דירוג ישראליות,
הכפופות גם לאסדרה זרה ,קשיים ביישום הוראות החוק .כך למשל ,הכפיפות לאסדרה שונה עשויה להביא
את חברות הדירוג לבצע שינויים והתאמות בפעילותן כדי לעמוד בכללי האסדרה הכפולים ,ולהשקיע לשם
כך זמן ומשאבים עד כדי פגיעה בפעילותן השוטפת.
לאור הדברים האמורים ,הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות פטור מהוראות החוק בשל שיקולים שונים ,ובין
השאר ,הוראות דין זר החלות על החברה .סמכות זו כרוכה בקביעת תקנות ,ואינה מאפשרת לתת מענה
מהיר לקושי של חברת דירוג מסוימת הנובע מתחולת הוראות הדין הזר לגביה ,או להתאים את הפטור
לנסיבות הייחודיות של החברה ולשינויים באסדרה הזרה.
על מנת לתת מענה לקושי האמור ,מוצע לקבוע סמכות לרשות למתן פטור מהוראות מסוימות בחוק הדירוג
לחברת דירוג ספציפית הפועלת בישראל וכפופה לאסדרה זרה המסדירה את פעילות הדירוג הנעשית על—
ידה ,אם נמצא כי הוראות הדין הזר מבטיחות די הצורך את ענייניו של ציבור המשקיעים בישראל.
סמכות פטור כאמור תיבחן בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ,ותאפשר לאזן בין ההגנה הנדרשת לציבור
המשקיעים בישראל ולמשתמשים בדירוגי חברת הדירוג לבין הרצון להימנע מאסדרה מכבידה ומיותרת על
חברת דירוג הפועלת בישראל וכפופה להוראות דין זר.
ההצעה אושרה במליאת הרשות ביום  25בדצמבר  ,2016וצפויה להתפרסם כתזכיר חוק.
 1.8הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין ניירות ערך מסחריים
ניירות ערך מסחריים הם איגרות חוב לטווח קצר המהווים חלק ממקורות המימון של התאגידים ,הנדרש
להם לצורך הפעילות השוטפת ולהרחבת עסקיהם .להרחבה ולגיוון של מקורות המימון נודעת חשיבות רבה
בחיזוק הצמיחה במשק ,ועל מנת לעודד ולשכלל את שוק ההון כחלופה למימון הבנקאי.
מנקודת מבטו של התאגיד המציע ,נייר ערך מסחרי מתחרה במישרין באשראי הבנקאי לזמן קצר ומספק לו
אשראי שוטף לניהול פעילותו .מנקודת מבטם של המשקיעים ,נייר ערך מסחרי מהווה תחליף ישיר לפיקדון
בנקאי ומספק תשואה גבוהה יותר.
בארצות הברית ובאירופה מהווה שוק ניירות הערך המסחריים רכיב מרכזי בשוק הכסף ,והוא מתאפיין
בנזילות גבוהה וביציבות יחסית .לעומת זאת ,בישראל שוק ניירות הערך המסחריים אינו מפותח ,ומשכך ,גם
אינו מהווה תחרות לאשראי הבנקאי.
על רקע האמור ,מוצע לערוך תיקון חקיקה שיאפשר להסיר חסמים ויעודד הנפקת ניירות ערך מסחריים
בהיקפים גדולים כאמצעי חוץ—בנקאי למימון פעילות התאגידים .לפיכך מוצע לתקן את הגדרת "ניירות ערך
מסחריים" שבסעיף  1לחוק ניירות ערך ,באופן שהרשות תוסמך לקבוע כללים שיאפשרו לחדש את תקופת
הפירעון של ניירות הערך המסחריים לתקופות שלא יעלו על שנה כל אחת ,ובסך הכול עד תקופה מרבית
של חמש שנים.
ההצעה אושרה במליאת הרשות ביום  25בדצמבר  ,2016וצפויה להתפרסם כתזכיר חוק.
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ב)2.

הצעות חקיקת משנה

 2.1תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) ,התשע"ז— ;2017טיוטת תקנות הסדרת
פעילות חברות דירוג האשראי (פטור מהוראות החוק) ,התשע"ז—2017
במסגרת החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית ,תוקן סעיף 15ב לחוק
ניירות ערך באופן הקובע ,כי הצעה לציבור של ניירות ערך בדרך של מימון המונים תהא פטורה מחובת
פרסום תשקיף .התקנות קובעות את התנאים שבהם על הצעה בדרך של מימון המונים לעמוד ,לרבות
סוג ניירות הערך המוצעים ,סכום ההשקעה הכולל ,סכום ההשקעה של כל משקיע בהצעה ,סוג ואופן
הדיווחים שיידרש לפרסם התאגיד המגייס במועד ההצעה ולאחר מכן ,זהות הגורם המרכז את ההצעה,
תנאים לרישומו ברשות ולביטול רישומו ,חובות רכז ההצעה ועוד.
פעילות רכזי ההצעה כוללת בין היתר מתן דירוג ללווים הפוטנציאליים באמצעות הערכת יכולת הפירעון
שלהם .פעילות הדירוג האמורה כפופה להוראות חוק הדירוג .השתת החובות האמורות בחוק הדירוג על
רכזי הצעה עשויה להכביד על פעילותם עד כדי הפסקת מתן הדירוג ופגיעה משמעותית במודל הפעילות.
לפיכך מוצע לקבוע כי רכזי הצעה העוסקים בדירוג יהיו פטורים מהוראות חוק הדירוג ,ובאופן זה יתאפשר
להם לקיים את פעילותם.
על רכז ההצעה יחולו הוראות מכוח חוק ניירות ערך שיסדירו את מכלול פעילותו ,ובין היתר את פעילות
הדירוג שהוא מקיים.
הצעת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) ,התשע״ז  2017אושרה בוועדת הכספים
ביום  20במרץ  2017וצפויה להתפרסם ברשומות .טיוטת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
(פטור מהוראות החוק) מונחת על שולחנה של ועדת הכלכלה של הכנסת.
 2.2תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון מס'___) ,התשע"ו— — 2016ביטול דוח
אירועים בדוח הצעת מדף
לפי חוק ניירות ערך ,הצעת ניירות ערך לציבור מחייבת פרסום מוקדם של תשקיף שאישרה הרשות .לצד
זאת ,חוק ניירות ערך קובע מנגנון המאפשר לתאגידים להציע ניירות ערך מספר פעמים ,במועדים שונים
ובתקופת זמן ממושכת ,וזאת על בסיס תשקיף מדף שאישרה הרשות ,וללא צורך לקבל היתר להצעת
ניירות הערך בכל אחת מההצעות.
לפי תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו— ,2005הצעה על בסיס תשקיף מדף נעשית
באמצעות דוח הצעת מדף שבמסגרתו על התאגיד לצרף ,בין היתר ,דוח אירועים .בדוח האירועים מפורטים
האירועים המהותיים הרלוונטיים לדוח הכספי ,שהתרחשו בתאגיד לאחר פרסום הדוח הכספי האחרון של
התאגיד .חובה זו לצרף דוח אירועים במסגרת דוח הצעת המדף היא חדשה יחסית ,ומקשה על הנפקות
באמצעות דוח הצעת מדף ,אשר במהותו נועד לאפשר גיוס בהליך פשוט ובפרקי זמן קצרים.
לנוכח זאת ,ועל רקע תכלית מנגנון תשקיף המדף ,מוצע לבטל את הדרישה להכללת דוח האירועים בדוח
הצעת המדף ,ולהסתפק בדיווחים המיידיים ,בדוחות הכספיים המצורפים לדוח הצעת המדף ובהסכמת
רואה החשבון המבקר להכללת חוות הדעת שנתן לדוחות הכספיים הנכללים בהצעת המדף.
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הצעת התקנות אושרה בוועדת הכספים ביום  20בפברואר  2017וצפויה להתפרסם ברשומות.
 2.3תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) (תיקון מס' ___) ,התשע"ו—2016
החל בינואר  2008נדרשים תאגידים מדווחים לערוך את דוחותיהם הכספיים לפי כללי החשבונאות המקובלים,
כלומר ,לפי תקני דיווח כספי בין—לאומיים (תקני ה— .)IFRSפעמים רבות ,כאשר מתעדכן תקן דיווח כספי,
אין חובה ליישמו באופן מיידי ,ובמשך תקופת ביניים השימוש בתקן המעודכן הוא וולונטרי .שימוש זה נקרא
גם אימוץ מוקדם .בסוף התקופה האמורה הופך התקן לתקן מחייב ,שעל כלל התאגידים מוטלת החובה
ליישמו .תקופת הביניים עשויה להימשך שנים מספר ,ומצב זה מעורר קשיים אחדים .בין היתר עולות שאלות
כיצד ליישם את התקן החדש ,בהעדר ניסיון קודם בארץ ובעולם; מהם השיקולים העומדים בבסיס החלטת
התאגיד ליישמו; וכיצד ישפיע יישומו של התקן החדש על יכולת המשקיעים להשוות בין דוחות כספיים
לתקופות שונות ולתאגידים שונים.
לאור הקשיים האמורים ,מוצע לקבוע כי הרשות תהיה רשאית לאסור אימוץ מוקדם במשך תקופה של שישה
חודשים מיום פרסום התקן החדש .בנוסף ,בחלוף שישה חודשים מיום פרסום התקן ,ולאחר התייעצות עם
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ,תהיה רשאית הרשות לאסור אימוץ מוקדם ,ובלבד שפורסמה על כך
הודעה באתר הרשות .עוד מוצע ,כי הרשות תהיה רשאית להתיר לתאגיד מסוים לבצע אימוץ מוקדם גם אם
אסרה זאת כאמור ,וזאת אם שוכנעה כי אין בכך כדי לפגוע בעניינם של ציבור המשקיעים.
הצעת התקנות אושרה בוועדת הכספים ביום  20בפברואר  2017וצפויה להתפרסם ברשומות.
 2.4מדרג רגולציה — ביטול הדוח הרבעוני
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ו— ;2016תקנות ניירות ערך (פרטי
התשקיף וטיוטת תשקיף — מבנה וצורה) (תיקון) ,התשע"ו—2016
תקנה  39לתקנות הדוחות קובעת ,כי תאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור מחויב לפרסם שלושה דוחות
רבעוניים בנוסף על הדוח השנתי .עמידה בחובה זו דורשת מהתאגידים השקעת משאבים כלכליים וניהוליים
לא מבוטלים ,שיש בהם משום נטל כבד ,בפרט על התאגידים הקטנים.
בשנים האחרונות ניכרת בארץ ובעולם מגמה להקל בחובות הרגולטוריות המוטלות על תאגידים קטנים,
וזאת לצורך הורדת חסמים ועידוד כניסתם של תאגידים אלה לשוק ההון .כחלק ממגמה זו ,מוצע לקבוע כי
תאגידים קטנים ,ששווי מניותיהם נמוך מהקבוע בתקנות ,יידרשו להגיש דוחות בכל חצי שנה ולא בכל רבעון.
עם זאת ,תאגיד קטן שיבקש להמשיך ולהגיש דוחות בכל רבעון ,על פי הדין הקיים ,יהיה רשאי לעשות כן.
ההסדר המוצע יביא לאיזון נכון יותר בין העלות שמוטלת על התאגידים לצורך הגשת הדוחות לבין התועלת
שמפיקים המשקיעים מדוחות אלו.
הצעת התקנות אושרה בוועדת הכספים ביום  8בפברואר  2017וצפויה להתפרסם ברשומות.
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 2.5תיקון התוספת החמישית והתוספת השביעית לחוק ניירות ערך בעניין זירות סוחר לחשבונו העצמי
צו ניירות ערך (תיקון התוספת החמישית לחוק) ,התשע"ז— ;2017צו ניירות ערך (תיקון התוספת
השביעית לחוק) ,התשע"ז—2017
ביום  26במאי  2015נכנס לתוקף חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)42התש"ע— ,2010במסגרתו הוסף לחוק
ניירות ערך פרק ז' ,3המסדיר את פעילות זירת סוחר לחשבונו העצמי.
סעיף 52טו לחוק ניירות ערך קובע ,כי הרשות רשאית להטיל על מפר עיצום כספי בגין הפרות המנויות
בתוספת החמישית .פרק ח' 4לחוק ניירות ערך קובע ,כי ועדת האכיפה המנהלית רשאית להטיל על מפר
אמצעי אכיפה מנהליים ,כקבוע בחוק ,בגין הפרות המנויות בתוספת השביעית .החוק קובע כי שר האוצר,
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לשנות את התוספת החמישית והתוספת השביעית.
משהושלם הליך התקנת תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה— ,2014שבמסגרתן
הוטלו חובות נוספות על זירות הסוחר לחשבונו העצמי ,מוצע לקבוע בתוספת החמישית והשביעית לחוק
הפרות שיהוו עילה להטלת עיצומים כספיים בידי הרשות וכן הפרות שיהוו עילה לקיום הליך אכיפה מנהלית.
כך לדוגמה ,מוצע לקבוע הפרות בעניין אופן התקשרות עם לקוח; פעילות בניגוד עניינים; אופן החזקת
כספי הלקוחות ונכסיהם; מסירת מידע ללקוח; הוראות שמירת מסמכים; בחינת התאמת הלקוח לפעילות
בזירות הסוחר לחשבונו העצמי ועוד.
נוסח הצווים אושר בוועדת הכספים ביום  23בינואר  2017וצפוי להתפרסם ברשומות.
 2.6צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון
טרור) (תיקון מס'  ,)2התשע"ז— ,2017וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של
מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון מס' ) ,התשע"ז—2017
התיקונים המוצעים בשני צווי איסור הלבנת הון באים ליישם לקחים שעלו מאופן יישום הצווים במשך השנים
שחלפו מאז פרסומם בשנת  ,2010בין היתר כתוצאה מביקורות שהתקיימו בקרב הגופים המפוקחים .בנוסף,
התיקונים באים ליישם סטנדרטים בינלאומיים חדשים שקבע ה—)Financial Action Task Force) FATF
למניעת הלבנת הון ,מימון טרור והפצת נשק.
על פי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס— ,2000חלה חובת היוועצות בקשר עם הצווים שנקבעו מכוחו עם שר
המשפטים והשר לביטחון פנים .לאחר השלמת חובת ההיוועצות כנדרש ,הועברה הצעת התיקון לצווים והיא
ממתינה כעת על שולחנה של ועדת חוקה ,חוק ומשפט בכנסת.
 2.7תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) (תיקון) ,התשע"ו — — 2016
הנפקה במרץ
בהתאם להוראה הקבועה בתקנות מכוח חוק ניירות ערך ,על תאגיד מדווח לפרסם דוחות שנתיים בתוך
שלושה חודשים מתום השנה המתוארת בדוחות .בפועל ,תאגידים רבים מגישים את דוחותיהם השנתיים
סמוך לתום שלושת החודשים האמורים (סוף חודש מרץ) .הוראה נוספת קובעת כי תאגיד המבקש להציע
ניירות ערך לציבור ,נדרש לצרף לתשקיף דוחות כספיים שנתיים המתייחסים ליום שקדם לתאריך התשקיף
בלא יותר מ— 14חודשים.
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שילוב הוראות החקיקה האמורות מעלה ,כי תאגיד מדווח שפרסם דוחות כספיים בשנה מסוימת ,רשאי
להציע ניירות ערך לציבור על סמך אותם דוחות עד סוף חודש פברואר בשנה העוקבת לפרסום .כמו כן ,החל
בחודש מרץ נדרש התאגיד לפרסם דוחות כספיים שנתיים עדכניים על מנת שיוכל לפרסם תשקיף או דוח
הצעת מדף ולהציע ניירות ערך לציבור.
ההוראה המגבילה את משך הזמן שבו ניתן להציע ניירות ערך לציבור על סמך דוחות כספיים נובעת
מהדרישה הכללית (וההיסטורית) ,שהמידע הנתון לציבור בעת ההנפקה יהיה עדכני ורלוונטי.
המצב המתואר לעיל אינו מאפשר בהנפקות מסוימות לפרסם דוח הצעת מדף ולבצע הנפקה מכוחו במהלך
חודש מרץ ,בעוד דוח הצעת המדף נועד במהותו לאפשר לתאגידים לגייס במשכי זמן קצרים ,ולעתים אף
לאור צורך דחוף שעשוי להתעורר.
לאור דיווחי התאגיד השוטפים ולאור ההוראות השונות הקובעות כי בתשקיף ובדוח הצעת מדף יש לכלול
כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל השקעה בניירות ערך של המנפיק ,דומה כי ראוי לאפשר
לתאגידים לפרסם דוח הצעת מדף גם במהלך חודש מרץ ,מבלי שיידרשו להקדים את מועד פרסום הדוחות
השנתיים.
לפי המוצע ,תוארך התקופה שבמסגרתה ניתן להציע ניירות ערך על בסיס דוחות כספיים שנתיים שפרסם
המנפיק ,כך שחלף תקופה של  14חודשים הקבועה כיום ,תיקבע תקופה של  15חודשים .דהיינו ,תאגיד יוכל
לפרסם דוח הצעת מדף בחודש מרץ אף טרם פרסום הדוחות השנתיים העוקבים.
הצעת התיקון אושרה בוועדת הכספים של הכנסת ביום  20בפברואר  2017וצפויה להתפרסם ברשומות.
הצעות שאושרו במליאת הרשות —
 2.8חקיקת משנה שעניינה הסדרה משלימה לחוק חברות הדירוג
הצעת צו לתיקון התוספת הראשונה וצו לתיקון התוספת השלישית לחוק הדירוג; הצעת תקנות
להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי בעניין הפחתה של סכומי עיצום כספי
ב— 27במרץ  2014פורסם ברשומות חוק הדירוג .חוק הדירוג מסדיר את פעילות חברות דירוג האשראי
ומכפיף אותה לפיקוח הרשות ,במטרה להגן על ציבור המשקיעים ולהבטיח שהליך הדירוג והדירוג יהיו
אמינים ,איכותיים ובלתי תלויים .החוק נכנס לתוקף ב— 1באפריל  ,2015עם כניסתן לתוקף של התקנות
מכוחו.
לשם אכיפת הוראות החוק ,מוצע לקבוע חקיקת משנה בשני נושאים עיקריים:
 .1תיקון התוספת הראשונה והתוספת השלישית לחוק הדירוג
סעיף  24לחוק חברות הדירוג קובע כי הרשות רשאית להטיל על מפר עיצום כספי בגין הפרות המנויות
בתוספת הראשונה לחוק הדירוג .כמו כן ,פרק ח' לחוק הדירוג קובע כי ועדת האכיפה המנהלית רשאית
להטיל על מפר אמצעי אכיפה מנהליים ,כקבוע בחוק ,בגין הפרות המנויות בתוספת השלישית לחוק
הדירוג .בפרק זה מדובר בהפרות חמורות יותר ,הדורשות לעתים הוכחה של יסוד נפשי של רשלנות.
הסדרים אלה דומים להסדרים הקבועים בפרקים ח' 3וח' 4לחוק ניירות ערך בהתאמה .על פי הוראות חוק
הדירוג ,שר האוצר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לשנות את התוספת הראשונה והתוספת
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השלישית לחוק הדירוג.
בתוספת הראשונה והשלישית קבועות היום מספר מצומצם של הפרות שהותקנו עם הליך החקיקה
הראשי ,הנוגעות לחלק מהוראות חוק הדירוג בלבד וללא התייחסות לתקנות ,שטרם הותקנו בעת
שנקבעו התוספות.
עם השלמת הליך התקנת התקנות ,במסגרתן הוטלו חובות נוספות על חברות הדירוג ובעלי תפקידים
בהן ,ועם כניסת החוק לתוקף ,מוצע לקבוע בתוספות הראשונה והשלישית לחוק הדירוג הפרות שיהיו
עילה להטלת עיצומים כספיים בידי הרשות והפרות שיהיו עילה לקיום הליך אכיפה מנהלית ,וזאת
לשם אכיפת הוראות החוק והתקנות שנקבעו מכוחו .לפי המוצע ,ייקבעו בתוספות הפרות שישקפו
את החובות המוטלות על חברות הדירוג ובעלי תפקידים בהם ,וזאת כתוספת להפרות שנקבעו בהליך
החקיקה הראשי ,כפי שהוזכר לעיל .אם כך ,מוצע לקבוע הפרות בעניין הפרת הוראות הנוגעות להליך
הדירוג; הפרת הוראות הנוגעות למניעת ניגודי עניינים; אי פרסום מידע לציבור; הפרת הוראות בעניין
אבטחת מידע ושמירה ותיעוד של מסמכים; אי קביעת נהלים ועוד.
 .2קביעת תקנות הפחתה
כאמור לעיל ,הרשות רשאית להטיל על מפר עיצום כספי בסכום הקבוע בתוספת השנייה לחוק הדירוג.
סעיף  29לחוק האמור קובע ,כי הרשות אינה רשאית להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים
המפורטים בתוספת השנייה ,אלא על סמך תקנות שיקבע שר האוצר ,ובהן יפורטו מקרים ,נסיבות
ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי .להפחתות יהיו שיעורים מרביים,
שייקבעו אף הם בתקנות .עוד קובע חוק הדירוג ,כי פרק ז' לחוק ,שעניינו הטלת העיצום הכספי ,לא
ייכנס לתוקף לפני שייקבעו תקנות בעניין הפחתת סכומי העיצום הכספי.
מוצע אם כן לקבוע תקנות מכוח סעיף  29לחוק הדירוג ,ובהן ייקבעו נסיבות ושיקולים להפחתת סכומי
העיצום כאמור .על פי המוצע ,שיקולי הפחתת סכומי העיצום יהיו אותם השיקולים הקבועים כיום בתקנות
ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי) ,התשע"א— ,2011שבהן מפורטים שיקולים להפחתת סכומי
העיצום המושתים לפי חוק ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת הייעוץ .
הצעות החקיקה אושרו במליאת הרשות ב— 30באוגוסט .2015
 2.9הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) בעניין הערכות שווי
בהתאם לתקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל—( 1970להלן — "תקנות
הדוחות") ,נדרשים תאגידים מדווחים לצרף לדיווחיהם התקופתיים הערכות שווי מהותיות מאוד .חובה זו
נקבעה בעקבות שימוש הולך וגובר בהערכות שווי ככלי לביסוס ולהצדקת עסקאות שונות ,כמו גם לשם
ביסוס ערכים בדוחות הכספיים.
בשים לב לחשיבותן של הערכות השווי מחד ,ולצורך באיזון עלויות האסדרה מאידך ,מוצע לעדכן את הכללים
ודרישות הגילוי הנוגעים לצירוף הערכות שווי ולעדכון הערכות שווי ,וכן את הגילוי הנכלל במסגרתן .הצעת
החקיקה נועדה לכלול שיפורים לצד הקלות בכל הנוגע לצירוף הערכות שווי ולעדכונן בשלושה חלקים
עיקריים:
1.1הקלה לעניין פרסום הערכות שווי של נכס משועבד ,הנדרש מתוקף תקנה 8ב(א )1()1לתקנות הדוחות;
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2.2הקלה לעניין עדכון בשינויים שהתרחשו בחלוף למעלה מ— 90יום ממועד תאריך התוקף של הערכות
שווי מסוימות בתשקיף ,הנדרשת מכוח תקנה 62ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף
— מבנה וצורה) ,התשכ"ט—"( 1969תקנות פרטי תשקיף");
3.3ביטול ההחרגה הקיימת בתקנה 8ב(ז) לתקנות הדוחות לגבי מלאי מקרקעין ונדל"ן יזמי ,באופן שחובת
צירוף הערכות שווי תחול גם על הערכות שווי המתייחסות לנכסים אלו.
הצעת החקיקה אושרה במליאת הרשות ב— 14ביוני .2016
 2.10תיקון תקנות שעניינן מנגנון סביר להחלפת בטוחות שניתנו למחזיקי תעודות התחייבות
חוק ניירות ערך קובע ,כי מנפיק תעודות התחייבות רשאי לערוך שינויים בבטוחות שניתנו למחזיקי תעודות
ההתחייבות ללא קבלת אישור המחזיקים בתעודות ההתחייבות וללא אישור הנאמן ,ובלבד ששינוי הבטוחות
ייעשה בהתאם למנגנון שנקבע בשטר הנאמנות ,המבטיח באופן סביר שזכויות המחזיקים לא ייפגעו
כתוצאה משינוי הבטוחות ("מנגנון סביר") .עוד קובע החוק ,כי שר האוצר ,לפי הצעת הרשות או לאחר
התייעצות עמה ,רשאי לקבוע הוראות לעניין מנגנון כאמור.
מוצע לקבוע בתקנות כי מנגנון לשינוי בטוחות ייחשב למנגנון המבטיח באופן סביר שזכויות המחזיקים לא
ייפגעו ,אם הוא כולל את ההוראות האלה :הוראה ולפיה שווי הבטוחה החדשה אינו נמוך משווי הבטוחה
הקיימת ,או לחלופין עומד ביחס חוב לבטוחה שנקבע בשטר הנאמנות; הוראה לפיה רמת הסיכון של
הבטוחה החדשה אינה גבוהה באופן מהותי מרמת הסיכון של הבטוחה הקיימת במועד השינוי; והוראות
הנוגעות לאישור ולדיווח על שינוי הבטוחות ועל שוויין.
לפי המוצע ,התקנות יחולו על סדרות שיונפקו לאחר כניסת התקנות לתוקף .כך למשל ,התקנות לא יחולו
על הרחבת סדרה שבוצעה לאחר כניסתן לתוקף ,ככל שהסדרה עצמה הונפקה קודם לכניסתן לתוקף.
התיקון אושר במליאת הרשות ב— 25בספטמבר .2016
 2.11תיקון סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות; קביעת נהלי בדיקה
של טיוטות תשקיפים של חברות ושותפויות
סעיף (12ד) לחוק ניירות ערך קובע ,כי הרשות באישור שר האוצר רשאית לקבוע סדרי טיפול בבקשה
להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות (להלן — "סדרי טיפול") .סעיף 20א קובע ,כי הרשות ,באישור
שר האוצר ולאחר הודעה לוועדת הכספים של הכנסת ,רשאית לקבוע את הנהלים לבדיקתן של טיוטות
תשקיפי חברות ושותפויות (להלן — "נוהלי בדיקה").
על פי סמכותה האמורה ,קבעה הרשות סדרי טיפול ונוהלי בדיקה המהווים מדריך להגשה ולקידום בקשות
היתר לפרסום תשקיפים .סדרי הטיפול ונוהלי הבדיקה משמשים הן את סגל הרשות בבואו לבדוק תשקיפי
חברות ושותפויות ולטפל בהן והן את החברות והשותפויות המבקשות לקבל היתר לפרסום תשקיף.
לצורך שיפור וייעול הטיפול בבקשות ההיתר לפרסום תשקיפים ,מוצע לעדכן את סדרי הטיפול ואת נוהלי
הבדיקה .העדכון נדרש בין היתר בשל ההתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות ,המאפשרת למשל
התכתבות בין הרשות ובין מפוקחיה באמצעות מסרים חתומים אלקטרונית בדרך מאובטחת ומתועדת.
כן נדרש העדכון בשל תיקוני חקיקה שונים המשפיעים על סדרי הטיפול ונוהלי הבדיקה .כך למשל ,מוצע
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לבטל את הדרישה לצרף אישור חתום בידי הנאמן על הסכמתו העקרונית לשמש נאמן לתעודות התחייבות,
וזאת לאור תיקון חקיקה מהעת האחרונה ,ולפיו בוטלה החובה לכלול במסגרת תשקיפי המדף תיאור של
ניירות הערך המוצעים.
התיקון אושר במליאת הרשות ב— 14ליוני .2016
 .3ריכוז וליווי הליכים משפטיים אזרחיים ומנהליים
הרשות מעורבת בכמה הליכים משפטיים אזרחיים ומנהליים .ככלל ,הפרקליטות היא שמייצגת את הרשות
בבתי המשפט .חלק משמעותי ביותר מעבודת ההכנה על התיק נעשה על ידי סגל הרשות ,תוך שיתוף פעולה
עם הפרקליטות .מעורבות הרשות בהליכים משפטיים אזרחיים מתבטאת בשלושה ערוצים מרכזיים :ראשית,
הליכים משפטיים שהרשות יזמה או הליכים משפטיים שבהם הרשות הביעה עמדה מקצועית (בשלב הפשרה
או בשלב ניהול ההליך); שנית ,הליכים משפטיים שבהם הרשות נתבעת (במסגרת הליך רגיל) או משיבה
(במסגרת עתירה מנהלית); שלישית ,תובענות ייצוגיות או תביעות נגזרות שהרשות מסייעת במימונן ובוחנת
את הפשרות המושגות בהן.
א .הליכים משפטיים אזרחיים שהרשות יזמה ו/או הרשות הביעה בהם עמדה מקצועית בשנה החולפת ו/
או עדיין תלויים ועומדים בבתי המשפט
במהלך שנת הדוח הביעה הרשות את עמדתה בפני בית המשפט בהליכים משפטיים שבהם ראתה חשיבות
עקרונית או מיוחדת .לעתים הוגשו עמדות אלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ,אך גם במקרים
אלה נטלה הרשות חלק מהותי בעיצובן .פירוט נוסף לגבי עמדות אלה ראו גם בפרק "מחלקת תאגידים" ,סעיף
"עמדות מליאה וסגל בנושאים משפטיים".
הליכים אזרחיים שיזמה הרשות
ת.א 15—12—43133 .רשות ניירות ערך נ' יוטרייד פרימיום בע"מ
בקשה לצו מניעה זמני וקבוע שהוגשה על ידי הרשות כנגד חברת יוטרייד פרימיום בע"מ (להלן — "יוטרייד").
במסגרת בקשה זו טענה הרשות כי יוטרייד מבצעת פעילות ניהול תיקים ללא רישיון ,תוך גיוס מאות
משקיעים מהציבור וגרימת הפסדים ניכרים במסגרת הפעילות האמורה .הרשות טענה כי יוטרייד מבצעת
את הפעילות האמורה על אף שהתחייבה כלפי הרשות במפורש לחדול ממנה .הרשות טענה עוד כי קיים
חשש שכספי משקיעים חדשים אינם מושקעים עבורם ,אלא "מוסטים" ממטרתם המקורית ומשמשים
להחזר כספים של משקיעים קודמים הדורשים את כספם .בית המשפט נעתר לבקשת הרשות ,והוציא צו
מניעה זמני .בסמוך לאחר מכן הסכים המפרק הזמני של יוטרייד להוצאת צו מניעה קבוע ,ובהתאם ניתן
פסק דין כפי שהתבקש על ידי הרשות.
ב .תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שאליהן צורפה הרשות או שהרשות הביעה בהן עמדה מקצועית
או הייתה מעורבת בהכנת עמדה מקצועית
ב 1.עמדות מקצועיות
 1.1ת"צ  09—05—14144הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ ואח' נ' לנדמארק גרופ בע"מ
בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שעניינה העיקרי טענות לפרטים מטעים רבים שנכללו בתשקיף
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שפרסמה חברת לנדמארק גרופ בע"מ בשנת  .2007בחודש מרס  2012הגישה הרשות עמדה לבית
המשפט ועניינה מספר סוגיות מרכזיות( :א) תחולת ההגנות הקבועות בסעיף  )1(33ובסעיף 1(33א)
לחוק ניירות ערך על חתמים להנפקה; (ב) חשיבות הגילוי בדבר אינדיקציות מהותיות לשווי נכסים לצורך
קבלת החלטת השקעה מושכלת; (ג) אפשרות הגשת תובענות ייצוגיות וניהולן על ידי מנהל קרן בגין
הפרות דין שביצע לטענתו אחד התאגידים שבהם הושקעו כספי הקרן .בחודש דצמבר  2012קיבל בית
המשפט את בקשת האישור בנוגע לעילת התביעה העיקרית ,לאחר שקבע כי המבקשים עמדו בנטל
שהיה מוטל עליהם בשלב בקשת האישור — להוכיח שהתקיים פרט מטעה בתשקיף שפרסמה חברת
לנדמארק גרופ בע"מ בנוגע לעסקה מסוימת עם חברת בנייה אמריקאית .יצוין כי בית המשפט הזכיר
בהחלטתו את עמדת הרשות ,ואף אימץ חלקים נרחבים מתוכה.
בחודש פברואר  2013הגישו המשיבים בקשת רשות ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון (רע"א
 ,)625/13 ;995/13והמבקשים השיבו לבקשות אלה .לאחר שהליכי הגישור שאליהם הופנו הצדדים
נכשלו ,התחדשו ההליכים בבית המשפט העליון .בחודש ספטמבר  2013הגישה הרשות לבית המשפט
העליון תשובה לבקשות רשות הערעור ,שבמסגרתה נטענו טענות דומות לאלה שהרשות טענה בבית
המשפט המחוזי.
בחודש יוני  2015החליט בית המשפט העליון לדחות את בקשת רשות הערעור שהגישו המשיבים ,והדיון
בתובענה הוחזר לבית המשפט המחוזי .בית המשפט העליון בחר שלא לדון בסוגיות שהועלו בבקשת
רשות הערעור לגופן ,מאחר שסבר כי המועד הנכון לדון בהן הוא לאחר שמלוא התשתית העובדתית
תיפרס בפני הערכאה הדיונית .בית המשפט העליון ציין כי החלטת הרשות לתמוך בתובענה הובאה
בחשבון בהחלטתו לדחות את בקשת רשות הערעור.
במועד סיום שנת הדוח הצדדים היו מצויים במשא ומתן מתקדם על מנת להגיע להסדר פשרה בתיק.
 1.2ת"צ  10—02—36604מגן נ' אוליצקי כריה ( )1990בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה לפי סעיף  338לחוק החברות .בתמצית ,בקשת האישור תוקפת
את השווי שבו בוצעה הצעת רכש מלאה של מניות חברת אוליצקי כריה ( )1990בע"מ בחודש נובמבר
 .2009לטענת התובע ,המחיר שהוצע בהצעת הרכש קיפח את הניצעים ,כיוון שהיה נמוך באופן משמעותי
מהשווי ההוגן של המניות הנרכשות .החברה והנתבעים הגישו תשובות לבקשת האישור ,והתובע הגיש
תשובות מטעמו.
בדיון שנערך בחודש פברואר  2014אפשר בית המשפט לרשות להצטרף ולהביע עמדה בשאלה ,אם
תביעה בגין סעד הערכה ראוי שתתקיים בגדר תובענה ייצוגית בכלל ,ובפרט אם "ראוי שתובענה כזו
תתנהל כתובענה ייצוגית בשים לב לעובדה שזהות בעלי המניות שהסכימו להצעת הרכש ידועה ברובה,
ובין המסכימים יש נציגים של בית השקעות ,משקיעים מוסדיים ובמקרה הספציפי שלנו אף הכנ"ר [כונס
הנכסים הרשמי]".
בחודש אפריל  2014הגישה הרשות עמדה ,לפיה אין כל מניעה להגיש תביעה לסעד הערכה כתובענה
ייצוגית ,שכן כך קבע המחוקק במפורש בסעיף (338ב) סיפא לחוק החברות ,וזו גם הפרקטיקה המקובלת.
כמו כן ,לעמדת הרשות ,ידיעת זהותם של חלק מהניצעים שנענו להצעת הרכש אינה משפיעה על
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המסקנה שניתן להגיש תביעה לסעד הערכה כתובענה ייצוגית.
בחודש דצמבר  2015החליט בית המשפט לקבל את בקשת האישור .בהחלטתו עמד בית המשפט על
השוני הקיים לגישתו בין משקיעים מתוחכמים ובין משקיעים מוסדיים ,ודן בשאלה אם אופן הצבעתם
בנוגע להצעת הרכש המלאה תשמש כראיה להוגנות המחיר שהוצע .בית המשפט קבע כי משקיעים
מתוחכמים מנהלים את כספם שלהם ,וייתכן שהם יסכימו להצעות רכש משיקולים שאינם נוגעים
בהכרח לשווי ההוגן של המניות .בית המשפט קבע כי הצבעה של משקיעים מתוחכמים בעד הצעת
רכש יכולה לשמש ראיה להוגנות המחיר ,אך מדובר בראיה חלשה מזו של משקיעים מוסדיים ,שאופן
הצבעתם מהווה ראיה משמעותית להוגנות המחיר .מכל מקום ,בית המשפט קבע כי באותו מקרה הציג
המבקש ראיות ממשיות לכך שהמחיר שנקבע לא היה הוגן ,וקיבל את בקשת האישור.
בית המשפט ציין בהחלטתו כי העובדה שהמבקש מחזיק בכמות מניות גדולה אינה לכשעצמה שוללת
ממנו את האפשרות להגיש תובענה ייצוגית .אף על פי כן ,בית המשפט קבע כי עברו של התובע הייצוגי
(העובדה שהורשע בעבירות ניירות ערך) והצורך לשמור על אמון הציבור בשוק ההון מחייבים את החלפתו
בתובע ייצוגי אחר.
על החלטת בית המשפט המחוזי הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון ,אבל הדיון בעניינם הושהה עד
שיתברר אם יעלה בידי בא כוח התובע הייצוגי לאתר תובע ייצוגי חלופי .במועד סיום שנת הדוח טרם
אישר בית המשפט המחוזי תובע ייצוגי חלופי.
 1.3ת"צ  13—10—25717שירה בר אור ואח' נ' איטריידר ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שבמסגרתה נטענו טענות שונות כנגד זירות מסחר ,ובאופן ספציפי כנגד
המסחר באופציות בינאריות במסגרת זירות אלה .בתמצית ,בקשת האישור עוסקת בעיקר בשאלה אם
המסחר באופציות בינאריות מהווה משחק הימורים אסור המנוגד להוראות חוק העונשין ,התשל"ז— ,1977וכן
אם המשיבות מטעות את לקוחותיהם בהקשרים שונים הנוגעים למסחר באופציות בינאריות.
בחודש דצמבר  2015ביקש בית המשפט המחוזי את התייחסות הרשות למכתב שנשלח על ידי הרשות
לחברות שונות המפעילות זירות סוחר בחודש אוקטובר  ,2015ובו הודיעה להן כי בכוונתה להגביל מאוד את
השימוש במוצרים מסוג אופציות בינאריות.
בחודש ינואר  2016הגישה הרשות עמדה ובמסגרתה הסבירה ,בין היתר ,כי מוקנית לה הסמכות לקבוע את
סוגי המכשירים הפיננסיים שניתן יהיה לסחור בהם באמצעות הזירה ,וכי במכתבים שנשלחו באוקטובר
 2015לחברות המפעילות זירות מסחר הודיעה להן כי היא שוקלת להגביל מאוד את השימוש במוצרים
מסוג אופציות בינאריות (יצוין כי בשלב מאוחר יותר הרשות החליטה זאת באופן סופי) .הרשות פירטה
את ההסתייגויות העיקריות שיש לה מהמסחר באופציות בינאריות ,ובכלל זה את העובדה כי מאפיינים
שונים מקנים למסחר זה "אופי של משחק ניחושים" .הרשות גם הדגישה כי עמדתה המשפטית מתייחסת
לפריזמה של דיני ניירות ערך ,וכי אין היא מביעה כל עמדה בשאלה אם המסחר באופציות בינאריות מהווה
עבירה פלילית לפי חוק העונשין ,התשל"ז—.1977
בחודש ספטמבר  2016נתן בית המשפט החלטה במסגרת בקשת האישור .בתמצית ,בית המשפט קבע כי
ההסדר שנקבע בחוק ניירות ערך ובתקנות שעל פיו בנוגע לזירות הסוחר הוא הסדר כולל ,נרחב ומקצועי,
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וזאת הן בהקשר הפלילי והן בהקשר האזרחי .בית המשפט ציין עוד כי הרשות החליטה להגביל מאוד את
השימוש במוצרים מסוג אופציות בינאריות .לכן בית המשפט החליט כי אין מקום לדון בבקשת אישור
המתבססת על עבירות פליליות של הימור או משחק אסור בניגוד להוראות חוק העונשין ,התשל"ז—.1977
עם זאת ,בית המשפט קבע כי אין מניעה לדון בבקשת האישור בטענת המבקשים בדבר הטעיה ותרמית.
במועד סיום שנת הדוח עדיין לא ניתנה החלטה בבקשת האישור בגין עילות אלה.
 1.4ת.א 15—05—22300 .משה הייט נ' וריפון הולדינגס
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שבמרכזה טענה כי חברת וריפון ,חברה זרה הנסחרת בחו"ל ,שבתקופה
הרלוונטית נסחרו מניותיה גם בבורסה בתל אביב במסגרת הסדר הרישום הכפול ,כללה פרט מטעה במספר
דוחות כספיים ורבעוניים שלה .בהליך זה התעוררה באופן ישיר השאלה העקרונית מהו הדין החל ביחס
לאחריות האזרחית לדיווחים מטעים בחברות הרשומות ברישום כפול כלפי משקיעים שרכשו מניות בישראל.
בחודש מאי  2016אפשר בית המשפט לרשות להגיש עמדה בנוגע לשאלה זו.
בחודש יולי  2016הגישה הרשות עמדה מטעמה ,ובה הליך פרשנות מפורט להסדר הרישום הכפול בנוגע
לשאלה האמורה .לעמדת הרשות ,תוצאות הליך הפרשנות מצדיקות את המסקנה המשפטית ,כי בתביעות
אזרחיות בגין הפרת חובת דיווח כנגד חברות הרשומות לרישום כפול ,המוגשות בישראל על ידי מי שרכש
את מניותיו בישראל ,יחולו הן כללי הגילוי הזרים והן כללי האחריות הזרים.
במועד סיום שנת הדוח טרם נתן בית המשפט החלטה בשאלה האמורה.
 1.5ע"א  7510/15רועי ברנדייס נ' בבילון בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שבמרכזה טענה כי המשיבים פרסמו דוחות מיידיים ודוחות כספיים חלקיים
ולא מלאים ,וכי פרסמו פרטים מטעים במעשה או במחדל בכל הקשור לעסקי בבילון ולהתקשרותה עם
חברה יאהו .בין היתר ,המבקש טען כי בבילון הייתה חייבת לדווח לציבור (בדרך של פרסום דוח מיידי) כי
שותפים עסקיים שלה מפרים את מדינית יאהו .המבקש טען כי במסגרת מערכת היחסים בין בבילון ליאהו
הוסכם ,כי הפרת מדינית יאהו על ידי שותפיה העסקיים של בבילון מהווה הפרה מצד בבילון של ההסכם
שנכרת בין בבילון ליאהו.
בחודש ספטמבר  2015נדחתה בקשת האישור על ידי בית המשפט המחוזי .בית המשפט השתכנע כי בבילון
אכן הייתה חייבת למנוע את הפרת מדיניות יאהו גם על ידי שותפיה העסקיים ,וכי הפרת מדיניות יאהו על
ידי שותפיה העסקיים אכן מהווה הפרת ההסכם בין בבילון ליאהו .בית המשפט גם השתכנע כי שותפיה
העסקיים של בבילון אכן הפרו את מדיניות יאהו.
ואולם ,בית המשפט קבע כי למרות זאת בבילון לא הייתה חייבת לפרסם על כך דיווח מיידי לציבור ,וזאת
כיוון שלא ידעה בפועל על הפרות מדיניות יאהו על ידי שותפיה העסקיים .בית המשפט קבע כי חובת הדיווח
חלה רק כאשר תאגיד יודע בפועל את העובדות הרלוונטיות .בית המשפט ביסס את עמדתו על פרשנות
תקנה  30לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל— .1970בית המשפט קבע כי חובת הדיווח
קמה רק כאשר קיימת ידיעה בפועל של העובדות הרלוונטיות על ידי התאגיד או נושאי המשרה המנויים
בתקנה (30ב)( )3לתקנות האמורות.
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על החלטת בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון.
בחודש מאי  2016הודיע היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט העליון שהחליט להפעיל את סמכותו לפי
סעיף  1לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש] ולהתייצב בהליכי הערעור.
בחודש יוני  2016הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה מטעמו לבית המשפט העליון .בתמצית ,היועץ
המשפטי לממשלה טען כי לעמדתו ,פרשנות בית המשפט המחוזי אינה עולה בקנה אחד עם תכלית
התקנות והחוק שמכוחו הותקנו .לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ,פרשנות ראויה של תקנה  30לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל— ,1970מחייבת קביעה כי יש להחילה גם לגבי אי—דיווח
שנובע מעצימת עיניים .לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ,פרשנות בית המשפט המחוזי עלולה להוביל
להעדר אחריות ,מקום שבעלי תפקידים בחברות יעצמו עיניהם ויימנעו מבירור אירועים מהותיים וחשובים
למשקיע סביר.
בחודש יוני  2016התקיים דיון בערעור .במועד סיום שנת הדוח טרם נתן בית המשפט העליון החלטה בערעור.
 1.6ע"א  4417/15זאב זאבי נ' טי.אר.די .אינסטרומ בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שבמרכזה הטענות כי המשיבים הפרו חובות גילוי ודיווח לפי חוק ניירות ערך;
כי בוצעה כלפי חברי הקבוצה הטעיה בתשקיף; כי תשקיף ההנפקה הוא חוזה בין החברה לבין משקיעיה וכי
החברה הפרה חוזה זה; וכי הדירקטורים ורואי החשבון שנתבעו נהגו כלפי חברי הקבוצה ברשלנות.
יצוין כי הרשות מסייעת במימון הליך זה ,ופרטים בנוגע אליו מפורטים בפרק  ,4סעיף ב 3.להלן.
בחודש מרץ  2016הגישה הרשות עמדה לבית המשפט העליון ועניינה שתי סוגיות מרכזיות( :א) התקיימות
קשר סיבתי בין הפרת חובות דיווח לבין התרחשות נזק שנגרם בעקבותיה בכל הנוגע למחזיקי אג"ח שרכשו
אג"ח במועד מאוחר למועד הפרת חובת הדיווח ,וזאת כיוון שמשקיעים אלה יכלו להימנע מרכישת האג"ח
או לרוכשם במחיר שמשקף את הסיכון הנכון של החברה בהינתן מידע מדויק אודותיה; (ב) התקיימות קשר
סיבתי בין הפרת חובות דיווח לבין התרחשות נזק שנגרם בעקבותיה בכל הנוגע לכלל מחזיקי האג"ח של
החברה ,וזאת כיוון שככל שחובות הדיווח לא היו מופרות ,היו כנראה מתרחשים אירועים לפני שנוצר הנזק,
שהיו מונעים את היווצרותו.
בחודש אפריל  2016התקיים דיון בערעור בבית המשפט העליון .במועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה
על ידי בית המשפט העליון
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ב 2.עמדות בנוגע לפשרות שהרשות הייתה מעורבת בהגשתן
 2.1תנ"ג  10—03—14873רובין נ' דנקנר ואח'; תנ"ג  10—07—7500אלתר נ' דנקנר ואח'
עניינה של התביעה הנגזרת היא בעסקה בין בנק הפועלים (באמצעות חברת בת) (להלן — "הבנק") ובין
קרן ההשקעות ( RP Explore Master Fundלהלן — " .)"RPבשנת  2010הוגשו לבית המשפט שתי בקשות
אישור ,אשר אוחדו ,כנגד דן דנקנר ונושאי משרה נוספים .נטען כי הנתבעים הפרו את חובת האמונים
והזהירות שלהם כלפי הבנק ,כאשר אישרו לשלם ל— RPפיצויים בסך של כ— 25מיליון דולר ארה"ב.
בשנת  2013הורשע דנקנר בעבירות הקשורות לאופן התנהלותו בנוגע לאירועים שבכותרת.
בחודש ינואר  2015הוגש הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט .לפי ההסדר ,מבטח אחריות נושאי המשרה
ישלם לבנק הפועלים סכום כולל של שישה מיליון ש"ח (ברוטו) .בבקשה לאישור הסדר הפשרה אף צוין
שהפיצוי ישתלם לבנק כנגד ויתור מוחלט על כל טענה ותביעה ביחס לעניינים שנדונו בבקשת האישור כנגד
נושאי המשרה (לרבות דנקנר); כל צד שלישי אחר; וחברת ( RPוחברות הקשורות אליה).
בחודש אפריל  2015הוגשה ,בתיאום עם משרד המשפטים והרשות ,עמדה מטעם המפקח על הבנקים
(להלן — "המפקח") ביחס להסדר הפשרה .המפקח ציין כי קיים פער גדול בין הנזק הנטען שנגרם לבנק
במסגרת בקשת האישור (כ— 70מיליון ש"ח) לבין סכום הפשרה נטו (כ— 4.5מיליון ש"ח) ,וכי פער זה מחייב
לברר אם הפשרה הוגנת וסבירה .בנוסף ,המפקח ציין ששיעור שכר הטרחה שעליו הסכימו הצדדים הינו
גבוה ,וספק אם הוא עומד באמות המידה שנקבעו בעניין רייכרט .כמו כן ,המפקח הדגיש כי הסדר הפשרה
יוצר מעשה בית דין כלפי גורמים שאינם צד להליך.
בחודש יוני  2015הגיש היועץ המשפטי לממשלה אף הוא עמדה ביחס להסדר הפשרה ,ובה הפנה את
תשומת לבו של בית המשפט למספר עניינים שלעמדתו על בית המשפט לשקול בטרם יכריע בבקשה
לאישור הסדר הפשרה .היועץ המשפטי לממשלה ציין כי יש טעם לפגם בפטור שניתן לדנקנר ,כיוון שלא
ראוי שאדם שהורשע בעבירות חמורות יזכה לפטור גורף מכל אחריות במסגרת הליך אזרחי ביחס למעשים
שנעשו בכוונה תחילה ומתוך מודעות .היועץ המשפטי לממשלה אף ציין ,כי הוא שותף לשלוש ההסתייגויות
שהעלה המפקח בעמדתו.
בחודש יולי  2015החליט בית המשפט לדחות את בקשת הסדר הפשרה ,וקיבל את עמדות היועץ המשפטי
לממשלה והמפקח באופן חלקי .בית המשפט ציין כי הסיבה העיקרית בעטיה בחר לדחות את הסדר
הפשרה היא הפער הגדול בין סכום הפיצוי לסכום שנתבע במסגרת בקשת האישור .בית המשפט התייחס
גם לסוגיית שכר הטרחה ,וציין כי הואיל ומדובר בתביעה מורכבת ,הדורשת השקעה בלתי מבוטלת ,הוא
לא היה דוחה את הסדר הפשרה מסיבה זו בלבד .ביחס לפטור שניתן לנושאי המשרה ,בית המשפט ציין כי
העובדה שהמבטחת מבקשת לוודא כי מעורבותה בפרשייה זו תסתיים עם ביצוע התשלום היא לגיטימית.
עם זאת ,בית המשפט לא קיבל את הפטור שהוצע לתת לחברת ( RPוהחברות הקשורות אליה) .לעמדתו,
הסדר הפשרה אינו אמור לחסום את האפשרות להגיש תביעה כנגד חברות אלו ,ככל שיוכח שתביעות אלו
מיטיבות עם הבנק .ביחס לפטור שהוצע לתת לדנקנר ,בית המשפט ציין כי לא ניתן הסבר מניח את הדעת
למתן פטור כאמור ,ועל פניו נראה שהוא נוגד את הדין.
בחודש פברואר  2016הגישו הצדדים לאישור בית המשפט הסדר פשרה מתוקן ,ובמסגרתו יישמו חלק ניכר
מההערות שנכללו בעמדת היועץ המשפטי לממשלה והמפקח המפורטות לעיל .באותו החודש אישר בית
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המשפט הסדר פשרה זה.
 2.2ת"צ  13—08—43890קידוחי סי אף איי בע"מ נ' כימיקליים לישראל בע"מ ואח'
תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש אוגוסט  2013כנגד כימיקליים לישראל בע"מ (להלן — "כיל") .בבקשת
האישור נטען כי כיל לא כללה בדיווחים התקופתיים שלה את כל המידע שהיה בידיה ואשר היה עליה ,לטענת
המבקשת ,לכלול ביחס להתנהלות שוק האשלג העולמי .בבקשה האישור נטען ,כי כיל גרמה בהתנהלותה
נזק המוערך במיליארדי ש"ח לציבור מחזיקי המניות.
בחודש אוגוסט  2015הוגש הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט .לפי ההסדר ,חברי הקבוצה לא יקבלו
פיצוי כלשהו ,אך כיל תוסיף פרטי דיווח מסוימים בנוגע לשוק האשלג העולמי .הצדדים אף ציינו כי אין צורך
למנות בודק במקרה הנוכחי ,הואיל והסדר הפשרה עוסק בעניינים משפטיים המצויים בתחום מומחיותו של
בית המשפט .בנוסף ,הוצע כי המבקשת ובא כוחה יקבלו שכר טרחה וגמול בסך כולל של כ— 1.5מיליון ש"ח.
בחודש נובמבר  2015הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה הביע את התנגדותו להסדר הפשרה
בנוסחו ובמבנהו הנוכחיים .טענתו העיקרית של היועץ המשפטי לממשלה הייתה כי הסעד המוצע (גילוי)
איננו תואם את עילת התביעה ואת סעד הפיצוי שנתבע בתובענה .לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה,
הגילוי הנוסף אינו מיטיב עם הקבוצה בגובה הנזק הכספי שנטען כי נגרם לקבוצה .היועץ המשפטי לממשלה
הדגיש כי לא קיימת חפיפה בין חברי הקבוצה לבעלי מניותיה הנוכחיים ,ולכן סעד הגילוי איננו מיטיב עם
כלל חברי הקבוצה .בנוסף ,לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה ,קיים ספק רב אם בגילוי עצמו יש ערך
כלשהו לקבוצה ,הואיל והוא כולל אמירות פשטניות בלבד ,ומרביתו כבר גולתה לבעלי המניות במסגרת
בקשת אישור הסדר הפשרה .היועץ המשפטי לממשלה ציין עוד כי אין לאשר גמול ושכר טרחה למבקשת
ובא כוחה ככל שמדובר בתביעה חסרת בסיס.
בסמוך לאחר הגשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה הודיעה המבקשת לבית המשפט ,כי נוכח עמדת
היועץ המשפטי לממשלה היא החליטה לחזור בה מהפשרה.
בדיון שנערך בבית המשפט ביום  6.12.2105ציין בית המשפט כי הוא מסכים עם עמדת היועץ המשפטי
לממשלה.
בחודש דצמבר  2016דחה בית המשפט את בקשת האישור .בית המשפט קבע כי המבקשת לא הוכיחה
ברמת ההוכחה הדרושה בשלב בקשת האישור כי כיל הפרה את חובת הדיווח.
 2.3ת"צ  13—07—24499ולטר ואח' נ' פי .אל .אם נכסים בע"מ
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש יולי  ,2013ועניינה בקשה למתן סעד הערכה לפי סעיף  338לחוק החברות.
לטענת המבקשים ,המחיר שהציעו המשיבים לציבור עבור רכישת מניות חברת סינופסיס בע"מ במסגרת
הצעת רכש מלאה לא היה הוגן.
בחודש יולי  2015הוגש הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט .לפי ההסדר ,המשיבים ישלמו סכום סופי
וגלובלי של  300,000ש"ח (בתוספת מע"מ).
בחודש דצמבר  2015הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה קצרה ,ובה מצא לנכון להפנות את
תשומת לבו של בית המשפט לעניין חשוב ועקרוני — הצורך במנגנון של יידוע ושל חלוקת כספי הפיצוי .בא
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כוח היועץ המשפטי לממשלה ציין כי בהסדר הפשרה אין כל התייחסות למנגנון היידוע והחלוקה ,אלא רק
לאופן שבו סכום הפשרה יחולק בין הגורמים השונים .לפיכך הציע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לקבוע
מנגנון חלוקה מפורט וברור ,אשר יבטיח פיצוי מקסימלי לחברי הקבוצה.
בחודש פברואר  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה.
 2.4ת"א  1318/99פסגות ואח' נ' אלסינט ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בשנת  1999ועניינה קיפוח בעלי מניות המיעוט והטעיית המשקיעים על ידי יצירת
מצג שווא בדבר כוונה לבצע הצעת רכש .התובענה נדחתה על הסף בבית המשפט המחוזי .הוגש ערעור
לבית המשפט העליון .בחודש מאי  ,2012לאחר שהתקיימו מספר רב של הליכים ,קבע בית משפט העליון כי
יש לקבל את בקשת האישור .לפיכך ,התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת לדון בתובענה הייצוגית.
בחודש אפריל  2015הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה חלקי ,שכן לא כל הנתבעים התפשרו .סכום הפשרה
לפי ההסדר הוא  46מיליון ש"ח .להסדר הפשרה הוגשו התנגדויות ,הן מטעם שני חברי קבוצה והן מטעם
אלרון ,אחת הנתבעות שלא התפשרה .במקביל מינה בית המשפט בודק להסדר הפשרה.
בחודש ספטמבר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה הבהיר כי דוח הבודק המפורט
והמקיף מניח את דעתו ,אך מצא לנכון להפנות את תשומת לבו של בית המשפט למספר עניינים נוספים.
בין היתר ,מנגנון חלוקת הפיצוי עשוי ליצור מצב שבו חברי קבוצה מועטים מתחלקים בפיצוי גדול .בא כוח
היועץ המשפטי לממשלה הציע לקבוע כי חברי הקבוצה בכל מקרה לא יקבלו פיצוי העולה על חלקם היחסי
בפשרה.
עד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת אישור הסדר הפשרה.
 2.5ת"צ  14—05—22874פסגות ואח' נ' טלדור ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש מאי  ,2014ועניינה פרט מטעה בדיווח ,לאחר שטלדור דיווחה על אי התאמות
בדיווחי החברה במשך שבע שנים .לאחר הגשת בקשת האישור ,הגיעו הצדדים להסדר דיוני באישור בית
המשפט ,ולפיו כתבי הטענות מוחלפים ביניהם בלבד ,אינם מוגשים לבית המשפט ונשארים חסויים.
בחודש יולי  2016הוגש הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט .הפיצוי לפי ההסדר הוא  3,291,340ש"ח
(כמעט  50%מהסכום הנתבע).
בחודש נובמבר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי אינו מתנגד להסדר
הפשרה ,אך מצא לנכון להתייחס למספר עניינים וביניהם :במסגרת החלפת כתבי בית הדין בין הצדדים
בלבד ,הורחבה יריעת המחלוקת בהיקף שלא ניתן לדעת מהו .לעמדת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה,
דווקא בהליך ייצוגי יש להיזהר בכל הקשור לניהול הליכים שלא באופן פומבי .החיסיון על כתבי בית הדין
מונע מחברי הקבוצה ומבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה ,שכן הטענות השונות ויריעת המחלוקת
אינן ידועות להם .בתובענה זו בחר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה שלא להתנגד להסדר ,כיוון שמדובר
במקרה מיוחד ,שבו התובעות הייצוגיות פסגות וילין לפידות מהוות  88%מהקבוצה ,וכן אינן דורשות לעצמן
גמול מעבר להחזר ההוצאות בגין ניהול ההליך.
בדיון שנערך בבית המשפט בדצמבר  ,2016בהוראת בית המשפט ,הגישו הצדדים את כל המסמכים בתיק
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לבית המשפט ולבא כוח היועץ המשפטי לממשלה .בית המשפט קבע כי תפורסם הודעה לציבור לפיה חברי
הקבוצה רשאים לעיין במסמכי ההסדר ,ותימסר הודעה לבית המשפט אם יוגשו התנגדויות.
עד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשה לאישור הסדר הפשרה.
 2.6ת"צ  13—03—29520לייטקום (ישראל) בע"מ נ' הרצל חבס ואח'; ת"צ  15—07—45948לייטקום
(ישראל) בע"מ נ' אקס.טי.הולדינגס בע"מ ואח'
מדובר בשני הליכים ייצוגיים שאוחדו ,שעניינם טענתה של לייטקום כי המשיבים הטעו את מחזיקי האג"ח
של חברת חבס השקעות ,כאשר לא גילו לציבור במועד כי לחברה נוצרו ספקות משמעותיים בדבר יכולתה
לפרוע במלואם ובמועדם את תשלומי האג"ח העתידיים שלה .בקשת האישור בתביעה הראשונה אושרה
על ידי בית המשפט .לאחר שלושה ימים הוגשה התביעה השנייה לצורך הרחבת הקבוצה הייצוגית ,על בסיס
קביעות של בית המשפט בהחלטה המאשרת את התביעה הראשונה כייצוגית.
בחודש ספטמבר  2016הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ,ולפיה המשיבים ישלמו סכום של 3,705,000
ש"ח.
בחודש דצמבר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה הודיע לבית המשפט כי אינו מתנגד
להסדר הפשרה ,אך מוצא לנכון להפנות את תשומת לבו של בית המשפט למספר עניינים .בין היתר צוין כי
הסדר הפשרה נוקב בסכום פיצוי קבוע לחברי הקבוצה ,וסכום זה ישולם להם באופן יחסי לנזקם .ואולם ,לא
ידוע מהו שיעור הנזק האמיתי של חברי הקבוצה .אשר על כן הציע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לבצע
פנייה לחברי הבורסה ולמסור להם את הגדרת הקבוצה .חברי הבורסה יוכלו לתת נתונים אמיתיים ומדויקים
אודות פרטי העסקאות של כל אחד מחברי הקבוצה .באמצעות נתונים אלה ניתן יהיה לחשב את שיעור
הנזק ,וכך תשתפר יכולתו של בית המשפט לקבוע את טיב הסכם הפשרה .בנוסף ,הפנה בא כוח היועץ
המשפטי לממשלה את תשומת לבו של בית המשפט לכך שהסדר הפשרה עוסק בשתי תביעות שאוחדו,
באופן שנוצרו שתי תתי—קבוצות ושתי נקודות איזון שונות לפשרה .לכן ייתכן שיש לקבוע הבדל בפיצוי בין
חברי תת—קבוצה אחת לאחרת.
עד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת אישור הסדר הפשרה.
 2.7ת"צ  11—07—43055רמי כהן נ' ג'קי בן זקן ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה ביולי  2011ועניינה תרמית בניירות ערך והטעיית ציבור המשקיעים.
בחודש ספטמבר  2016הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה חלקי בין התובע לנתבע  1בלבד,
בעוד נתבעים  2ו— 3אינם חלק מההסדר .לפי ההסדר יעמוד הפיצוי המלא לכל מניה על סכום של 10.7
אגורות ,המשקף לעמדת הצדדים את מלוא ירידת הערך בחלון הזמן שנבחר .ההסדר מציע חלוקה של
הפיצוי בין מחזיקי המניה לפי ימים מדויקים ככל שמניה נמכרה ונרכשה במהלך התקופה הרלוונטית.
בחודש נובמבר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובמסגרתה ציין כי יש מקום למנות בודק
לבחינת הסדר הפשרה ,אשר מכיל מספר רכיבים כלכליים ,ביניהם התאריך שנבחר לחישוב ההפרש בשווי
השער ,חלוקת הפיצוי בין בעלי המניות לגבי מניות שנמכרו ונרכשו במהלך התקופה הקובעת וכן השאלה
האם ירידת שער המניה בעקבות פרסום הדיווח היא אכן בשיעור של  10.7אגורות ,או שהייתה השפעה של
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גורמים נוספים על שער המניה באותו יום .כמו כן ,בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הפנה את תשומת לבו
של בית המשפט לכך כי צו למסלקת הבורסה ,אשר התבקש במסגרת הסדר הפשרה ,אינו רלוונטי במקרה
זה ,וכי יש לפנות ישירות לחברי הבורסה .עוד צוין בעמדה כי הסדר הפשרה אינו כולל את נתבעים  2ו— ,3ועל
כן לא יכול לכלול הוראות ביחס לאחריותם של נתבעים אלה ,כפי שמבקשים הצדדים לעשות.
הנתבעים  2ו— 3הגישו גם הם התנגדויות ביחס להסדר הפשרה ,המבקש לקבוע הוראות שונות ביחס אליהם
על אף שאינם חלק ממנו .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה נוספת ביחס להתנגדות הנתבע ,2
ובה ציין כי הסעיף בהסדר הפשרה הנוגע לנתבעים  2ו— 3עלול להטעות את חברי הקבוצה ,ואין כל הצדקה
לקבוע במסגרת הסדר הפשרה קביעות הקשורות למערכת היחסים שבין הנתבעים לבין עצמם.
ביום  1.1.2017מינה בית המשפט בודק ,ודחה את החלטתו בבקשת אישור הסדר הפשרה עד להגשת עמדת
הבודק.
 2.8ת"צ  14—11—58713לייטקום (ישראל) בע"מ ואח' נ' מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש נובמבר  ,2014ועניינה הטעיה בדוחות הכספיים של החברה כלפי מחזיקי
האג"ח.
בחודש נובמבר  2016הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה ,במסגרתו יקבלו מחזיקי האג"ח
פיצוי בסך  1.2מיליון ש"ח ,מתוכם תשלם החברה מיליון ש"ח ,ו— 200,000ש"ח נוספים ישולמו על ידי רואי
החשבון המבקרים.
בחודש דצמבר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי אינו מתנגד להסדר הפשרה,
אך העלה הערות אחדות .בין היתר ציין שקיים חוסר איזון בין הגדרת חברי הקבוצה לפי ההסדר לבין אלה
המפוצים מכוחו ,ולפיכך חלק מחברי הקבוצה אינם מפוצים .למרות זאת ,הסדר הפשרה מחסל את עילת
התביעה שלהם מכוח סעיפי הוויתור שבהסדר .עוד ציין בא כוח היועץ המשפטי לממשלה כי על החברה
הוטל עיצום כספי על ידי הרשות עקב ליקוי בדוח ,ועל הטלתו הגישה החברה עתירה מנהלית למחלקה
הכלכלית בבית המשפט המחוזי .העתירה נדחתה ,ומשמעות הדחייה היא שבית המשפט גורס כי החברה
הפרה את דיני ניירות הערך .לעמדת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,על בית המשפט לקחת בחשבון את
העובדה כי קיימת אינדיקציה שיפוטית חיצונית להליך ,לפיה החברה כשלה בדיווחיה לציבור והפרה את דיני
ניירות הערך בעניינים ובתקופה הסמוכים לאירועים נשוא ההליך הייצוגי.
עד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת אישור הסדר הפשרה.
 2.9ת"צ  14—09—5909ציפורה נטיף נ' אינסוליין מדיקל בע"מ ואח'; ת"צ  14—09—14708בנימין גבאי נ'
אינסוליין מדיקל בע"מ ואח'
בחודש ספטמבר  2014הוגשו שתי תובענות ייצוגיות בעניין פרטים מטעים והפרת חובות דיווח .שתי תובענות
אלה אוחדו .בחודש פברואר  2016הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה ,ולפיו יעמוד סכום
הפיצוי על  4מיליון ש"ח.
בחודש מרץ  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה מספר הערות .לדבריו ,מהסדר
הפשרה עולה כי הצדדים זנחו טענות מסוימות בבקשת האישור .לעמדת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה,
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בנוגע לעילות תביעה אלה מדובר בהסתלקות ,ולא בפשרה ,כיוון שחברי הקבוצה אינם מקבלים בהקשר
זה דבר מכוח הסדר הפשרה .לכן לא מוצדק שבית המשפט יקבע כי הסדר הפשרה יהווה מעשה בי—
דין בנוגע לעילות תביעה אלה .עוד ציין בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,כי הקבוצה בהסדר הפשרה
מצומצמת בהרבה מזו המוגדרת בכתב התביעה ,וכי על בית המשפט להידרש לעניין זה בבואו להכריע
בבקשת אישור הסדר הפשרה .בנוסף ,בא כוח היועץ המשפטי לממשלה העלה כי הצדדים ביקשו שלא
למנות בודק ,וציינו כי נעזרו במומחה מטעמם בגיבוש הפשרה .מדובר במומחה אשר נתן קודם לכן חוות
דעת למען הנתבעת .לעמדת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,עמדת מומחה כזה עשויה שלא לשקף
באופן אופטימלי את טובת חברי הקבוצה ,ולכן יש צורך בגורם אובייקטיבי שיבחן את הסדר הפשרה .בא כוח
היועץ המשפטי לממשלה הציע כי ניתן להסתפק בבודק שיערוך חוות דעת הוגנת לחוות דעתו של המומחה
מטעם הצדדים .לבסוף ,בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ציין כי הרשות בוחנת את האפשרות לנקוט הליך
אכיפה מנהלי כנגד החברה ,והמליץ לסייג את סעיף ויתור התביעות שבהסדר הפשרה באופן שלא יהיה בו
כדי לחסום תובעים פוטנציאליים מהגשת הליך כנגד החברה ,ככל שתוצאות הליך האכיפה המנהלית יגבשו
מידע שיקים עילות תביעה נוספות או שונות מאלה הכלולות בבקשת האישור.
לאחר שהתקיימו דיונים בבית המשפט ,הגישו הצדדים הסדר פשרה מתוקן בחודש ספטמבר  ,2016ובו
הפיצוי גבוה בכ— 23%מהסדר הפשרה המקורי .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה נוספת ,שבה
הביע את שביעות רצונו מהעובדה שבהסדר הפשרה המתוקן ריפאו הצדדים את הקושי מההסדר המקורי,
שבו חלק מחברי הקבוצה היו מושתקים מבלי שקיבלו כל פיצוי .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה חזר על
עמדתו ביחס למינוי בודק ,ולו על דרך של חוות דעת הוגנת על המומחה מטעם הצדדים .בית המשפט קיבל
את עמדת בא כוח היועץ המשפטי ,ומינה בודק על מנת שיחווה את דעתו על שיטת הבדיקה של המומחה
מטעם הצדדים.
בחודש נובמבר  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה.
 2.10ת.א 13—12—55970 .אליהו ביטון נ' ישראל קנדה (פאנגאיה נדל"ן בע"מ)
תביעה נגזרת שהוגשה בחודש ספטמבר  ,2012המבוססת על הטענה כי דירקטורים ונושאי משרה בחברה
התקשרו בעסקה לרכישת קרקעות ,בעוד העסקה הייתה צריכה להתבצע על ידי החברה עצמה .בכך נטלו
הנתבעים הזדמנות עסקית של החברה .לאחר אישור התביעה כנגזרת עתרו הנתבעים בבקשה לדיון חוזר
בהחלטת האישור.
בחודש נובמבר  2015הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה ,לפיה לחברה יוחזרו נכסים ששוויים
הוערך על ידי הצדדים בכ— 62מיליון ש"ח .התמורה אינה כוללת החזר כספי ,אלא רק זכויות במקרקעין
וזכויות עתידיות לקבלת כספים.
בחודש ינואר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה המתנגדת לאישור הסדר הפשרה ,כיוון
שסבר כי לבית המשפט לא היו הכלים לקבוע אם ההסדר ראוי והוגן וכן אם הפיצוי הקבוע בו אכן סביר ביחס
לנזקים שנגרמו לחברה .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה פירט את עמדתו לגבי שווי הפשרה לחברה
והאיזון שמבטאת הפשרה .עוד ציין כי מדובר בבקשת אישור שכבר התקבלה על ידי בית המשפט ,וגם ועדת
האכיפה המנהלית קבעה קביעות בנוגע לאירועים שבתיק .לפיכך ,בא כוח היועץ המשפטי לממשלה סבר
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כי הפשרה אמורה להיות גבוהה ומשמעותית ,וראוי לוודא שזהו אכן המצב.
בחודש אפריל  2016הגישו הצדדים הסדר פשרה מתוקן ,לפיו בעלי המניות יקבלו חלק מהפיצוי ישירות
אליהם .סכום ההשבה הכולל לחברה ולבעלי המניות עמד על כ— 67מיליון ש"ח.
בחודש יוני  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה נוספת ,ובה מצא לנכון להפנות את תשומת
לב בית המשפט לכך שבמבנה הפשרה המוצע ,במסגרתו בעלי המניות מפוצים ישירות (ולא דרך החברה),
עשויות להתעורר שאלות במישור דיני המס ודיני החלוקה .בנוסף ,בא כוח היועץ המשפטי לממשלה סבר כי
יש למנות בודק לבחינת הערכת השווי הכלכלי של הפשרה.
בית המשפט מינה בודק לצורך חיווי דעתו בסוגיית הרווח שנצבר .בחודש אוגוסט  2016אישר בית המשפט
את הסדר הפשרה המתוקן על כל רכיביו.
 2.11ת"צ  14—09—1157משה ברחד נ' מטריקס אי.טי .בע"מ ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש ספטמבר  ,2014ועניינה הטעיה בדוחות הכספיים וההשפעה של הצגתם
מחדש.
בחודש נובמבר  2015הוגשה לבית המשפט בקשה להסתלקות המבקש ,במסגרתה הסכימו הצדדים כי
המשיבים ישלמו למבקש כ— 92,000ש"ח (הסכום ששילם למומחה הכלכלי מטעמו) ו— 200,000ש"ח שכר
טרחה לבאי כוח המבקש.
בחודש ינואר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי ההסתלקות לא הביאה תועלת
כלשהי לציבור או לקבוצה ,ולכן לא מוצדק לפסוק לתובע או לעורכי דינו גמול או שכר טרחה כלשהם .בא
כוח היועץ המשפטי לממשלה סבר כי ככל ובית המשפט ידחה עמדה זו ויאשר את ההסתלקות המתוגמלת,
ראוי לכל הפחות לשקול להפחית באופן משמעותי את הסכומים הגבוהים שבבקשת ההסתלקות.
בחודש ינואר  2016אישר בית המשפט את בקשת ההסתלקות המתוגמלת ,תוך שהורה להפחית את שכר
הטרחה לבאי כוח המבקש לכדי  100,000ש"ח.
 2.12ת"צ  11—12—551יונה אייזנברג ואח' נ' בנק דקסיה ישראל בע"מ ואח'; תנ"ג  14—10—14224ד"ר
יהודה שנהב ואח' נ' בנק דקסיה ישראל בע"מ ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש דצמבר  2011ועניינה קיפוח בעלי המניות מהציבור .תובענה זו אוחדה,
לצורך הפשרה שהושגה בהמשך ,עם תביעה נגזרת שהוגשה בחודש אוקטובר .2014
בחודש ינואר  2016הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה .לפי ההסדר ,המשיבים יקבלו את
הסעד העיקרי שהתבקש בתובענה הייצוגית — השוואת זכויות כלל המניות בבנק ויצירת מניה מסוג אחד
בלבד.
בחודש אפריל  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ,ובה הפנה את תשומת לב בית המשפט
למספר עניינים .בין היתר ציין ,כי על פי חוק תובענות ייצוגיות אין למנות כבודק את מי שעליו המליצו
הצדדים .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הוסיף כי קיימת חוסר התאמה בין עילות התביעה לבין הפטור
הניתן לנתבעים במסגרת ההסדר ,ולכן המליץ כי בית המשפט יצמצם את היקף הפטור לעילות המוזכרות
בבקשות האישור.
בחודש יוני  2016מינה בית המשפט בודק להסדר הפשרה ,והוא הגיש את חוות דעתו בחודש ספטמבר
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 .2016באוקטובר  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה.
 2.13ת"צ  11—03—20457מיכאל ספרא נ' מ.ת.מ מבני תעשיה ומלאכה בע"מ; ת"צ  11—04—27481מיכאל
ספרא נ' מאגרי בניה בע"מ
שתי תובענות ייצוגיות מאוחדות שהוגשו בחודשים מרץ ואפריל  ,2011ועניינן בקשה לסעד הערכה לפי
סעיף  338לחוק החברות.
בחודש פברואר  2016הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה ,ולפיו סך הפיצוי הוא  33מיליון
ש"ח.
בחודש אפריל  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי אינו מתנגד להסדר הפשרה,
אך מצא לנכון להפנות את תשומת לב בית המשפט למספר עניינים .בין היתר ציין ששכר הטרחה אינו
מותנה ביישום ההסכם .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה סבר כי ראוי לחלק את התשלומים למבקש ולבא
כוחו ,באופן שחלק ניכר מהם ישולם עם השלמת ביצוע הסכם הפשרה ודיווח לבית המשפט.
בחודש מאי  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ,תוך שהתנה את אישור ההסדר בכך שמחצית
מהגמול לתובע ומשכר הטרחה לבאי כוחו ישולמו לאחר השלמת התשלום לחברי הקבוצה.
 2.14ת"א  1611/09שי עברון נ' קשת אגרות חוב בע"מ ואח'; ת"א  1697/09שמואל רוזנבוים נ' קשת
אגרות חוב ואח'
תובענות ייצוגיות שאוחדו והוגשו בחודש ינואר  ,2010ועניינן הפרת חובות גילוי של קשת אגרות חוב כלפי
בעלי האג"ח .בחודש פברואר  2016הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט ,ולפיו סך הפיצוי שישלמו
המשיבים הוא כ— 8מיליון ש"ח.
בחודש מאי  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי אינו מתנגד להסדר הפשרה,
אך הוא מוצא לנכון להעיר מספר הערות .בין היתר ציין ,כי ראוי לחלק את התשלומים למבקשים ולבאי כוחם
באופן שחלקם ישולם לאחר סיום חלוקת הפיצוי לחברי הקבוצה .כמו כן ,הפנה בא כוח היועץ המשפטי
לממשלה את בית המשפט לשכר הטרחה והגמול הגבוהים שנפסקו במסגרת ההסדר.
בחודש מאי  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ,תוך שהורה על הפחתת שכר הטרחה והגמול
שהתבקשו במסגרת ההסדר .כן הורה בית המשפט כי חלק משכר הטרחה ישולם לבאי כוח המבקשים רק
לאחר סיום חלוקת הפיצוי.
 2.15ת"א  1383/09עמירם דויטש נ' סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש אפריל  2009ועניינה הפרת חובות גילוי כלפי מחזיקי האג"ח של חברת
מטבעות עולם .בחודש פברואר  2016הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט ,במסגרתו ישלמו המשיבים
 4.2מיליון ש"ח.
בחודש מאי  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי אינו מתנגד להסדר הפשרה ,אך
מצא לנכון להפנות את תשומת לב בית המשפט למספר עניינים .בין היתר ציין כי ראוי לחלק את התשלומים
למבקש ולבא כוחו ,באופן שחלקם ישולם לאחר שתסתיים חלוקת הפיצוי לחברי הקבוצה .בדרך זו יהיה
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מי שיפקח על הנאמן ויוודא שהתהליך מסתיים בהצלחה .כן הפנה בא כוח היועץ המשפטי לממשלה את
תשומת לבו של בית המשפט לשכר הטרחה והגמול הגבוהים שנפסקו במסגרת ההסדר.
בחודש מאי  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ,אך הפחית את שיעור שכר הטרחה וגמול
שהתבקשו במסגרת ההסדר .כמו כן ,בית המשפט הורה שחלק משכר הטרחה ישולם לבאי כוח המבקשים
רק לאחר סיום חלוקת הפיצוי.
 2.16ת"צ  13—08—6730יצחק היילבורן נ' קבוצת עזריאלי בע"מ ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש אוגוסט  2013ועניינה פרט מטעה במפרט הצעת רכש .בחודש יוני 2016
הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט ,במסגרתו ישלמו המשיבות פיצוי בסך  1.25מיליון ש"ח.
בחודש יולי  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ביקש להפנות את תשומת לב בית
המשפט לפער המשמעותי והחריג בין הנזק הנטען בבקשת האישור ( 157מיליון ש"ח) לבין סכום הפשרה.
לפיכך ,ייתכן שסכום הפשרה נמוך במיוחד ,או שעילת התביעה הייתה קלושה מלכתחילה .כמו כן ,העובדה
שמשולמים סכומים נכבדים לתובע ולבא כוחו במסגרת פשרה היא תמריץ להגשת הליכי סרק.
בחודש ספטמבר  2016הסכים המבקש להסתלק מהבקשה .הצדדים סיכמו כי המבקש יקבל גמול בסך
 50,000ש"ח ,ובאי כוחו יקבלו שכר טרחה בסך  200,000ש"ח .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לא התנגד
לבקשת ההסתלקות ,ובית המשפט אישר אותה.
 2.17ת"צ  13—11—42475אליהו שיחור נ' נגב קרמיקה ואח'; ת"צ  13—11—50656רחל גוטליב נ' נגב
קרמיקה ואח'
תובענות ייצוגיות שאוחדו והוגשו מחדש בחודש ינואר  ,2014ועניינן פרט מטעה בהצעת רכש .בחודש אפריל
 2016הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט ,לפיו סכום הפיצוי הוא  3.2מיליון ש"ח.
בחודש ספטמבר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ביקש להפנות את תשומת לב
בית המשפט למספר עניינים .בין היתר ציין כי הצדדים ביקשו שלא למנות בודק .לעמדת בא כוח היועץ
המשפטי לממשלה ,בחינת גובה הנזק היא שאלה מרכזית בהסדר הפשרה המדובר ,ועל כן עולה חשיבותו
של מינוי בודק לשאלה זו ,שהיא שאלה כלכלית במהותה והמומחים מטעם הצדדים מצויים במחלוקת
תהומית בעניינה .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה העיר עוד בנוגע למנגנון חלוקת הפיצוי :בניגוד למקובל
בהסדרים אחרים ,הנתבעת  2אחראית להוצאתו לפועל של ההסדר .לעמדת בא כוח היועץ המשפטי
לממשלה ,הטלת האחריות לחלוקת הפיצוי על נתבעת בהליך מעוררת אי נוחות .כמו כן ,ההסדר קובע
כי כספים שלא יחולקו לחברי הקבוצה ייוותרו בקופת הנתבעת  .2בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ציין
כי מדובר בקביעה המנוגדת לאחת ממטרות חוק תובענות ייצוגיות ,שהיא הרתעה .אם חלק מהפיצוי אינו
יוצא מכיסו של המפר ,מטרת החוק אינה מושגת .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הציע לבצע סבב נוסף
של חלוקה בין חברי הקבוצה מתוך הכספים שיוותרו לאחר הסבב הראשון ,או לתרום את הכספים לפי
המנגנונים שנקבעו בחוק ובפסיקה.
עד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת אישור הסדר הפשרה.
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 2.18ת"צ  15—01—1570שלום כהן נ' אוצר התיישבות היהודים בע"מ ואח'
תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש ינואר  2015ואוחדה עם המרצת פתיחה שהוגשה בחודש מאי  .2015עניינן
של שתי אלו היה קיפוח בעלי המניות הרגילות באוצר התיישבות היהודים.
בחודש ספטמבר  2016הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט .לפי ההסדר ,אוצר התיישבות היהודים
תרכוש מבעלי מניותיה את מניותיהם במחיר שישקף למוכרים הנחה בשיעור של  12.5%על ההון העצמי
של החברה .בעלי המניות יקבלו בתמורה מניות של בנק לאומי ומזומן (על פי הנוסחה המפורטת בהסדר).
בחודש אוקטובר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי היה מעורב בהליך כבר
משלביו המוקדמים ,ונציגים מהרשות וממשרד המשפטים ליוו את השלבים הראשנים של גיבוש הסדר
הפשרה .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ציין כי אינו מתנגד להסדר הפשרה ,אך ביקש להעיר מספר
הערות .בין היתר ציין כי סכום הגמול ושכר הטרחה יחסית לפיצוי שיקבל הציבור אינו ברור ,וראוי כי יוצג לציבור
הפיצוי הסופי "נטו" שיקבלו אם ייענו להצעה ,כלומר בניכוי התשלומים ,המיסים ,הגמול ושכר הטרחה.
בחודש נובמבר  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ,תוך שציין לטובה את מעורבות בא כוח היועץ
המשפטי לממשלה בהליך.
 2.19תנ"ג  15—01—38393קרן טוליפ קפיטל נ' איילון אחזקות בע"מ ואח'
תביעה נגזרת שהוגשה בחודש ינואר  2015ועניינה עסקאות בעלי עניין שבוצעו לפי הנטען ללא האישורים
הנדרשים להן .בחודש אוקטובר  2013הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה ,במסגרתו ישולמו
לאיילון  18מיליון ש"ח.
בחודש דצמבר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה הודיע כי אינו מתנגד להסדר
הפשרה ,אך מצא לנכון להפנות את תשומת לב בית המשפט למספר עניינים .בין היתר הצביע על חוסר
התאמה בין רוחב עילות התביעה בבקשת האישור לבין רוחב הפטור למשיבים במסגרת הסדר הפשרה,
וגרס שיש לצמצם את היקף הפטור מתביעות ,כפי שמופיע בהסדר הפשרה ,לעילות המוזכרות בבקשת
האישור בלבד .כמו כן ,בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הפנה את תשומות לב בית המשפט לכך שהגמול
ושכר הטרחה אינם מותנים בביצוע ההסכם ,ואין כל התייחסות לסוגיית מועד התשלום לחברת איילון.
עד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת אישור הסדר הפשרה.
 2.20תנ"ג  14—02—31934אברהם ברק נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
בקשה לגילוי ועיון במסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת שהוגשה בחודש פברואר  ,2014ועניינה החלטה על
חלוקת דיבידנדים והעמדת הלוואה שהתקבלה שלא כדין.
בחודש אפריל  ,2016וטרם הגיש המבקש בקשה לאישור תביעה נגזרת ,הגישו הצדדים הסכם גישור לאישור
בית המשפט .במסגרת הסכם הפשרה ניסחו הצדדים מסמך עקרונות ,ולפיו ינהג הבנק בדפוסי עבודה
מחמירים באשר לסוגיות המוזכרות במכתב הדרישה של המבקש .הצדדים הסכימו כי לאור תרומתו של
המבקש לגיבוש מסמך העקרונות ,ישלם הבנק למבקש גמול בסך  75,000ש"ח ,ולבאי כוחו ישלם שכר
טרחה בסך  375,000ש"ח.
בחודש ינואר  2016הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה ובה ציין כי אינו מתנגד לאישור ההסכם,
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אך מצא לנכון להפנות את תשומת לב בית המשפט למספר עניינים .בין היתר ציין בא כוח היועץ המשפטי
לממשלה ,כי מסעיף  201לחוק החברות עולה כי כל עוד בית המשפט לא פסק לטובת החברה ,והחברה לא
קיבלה תועלת מההליך ,אין מקום להורות על תשלום גמול למבקש .לעומת זאת ,פסיקת שכר טרחה לבאי
כוח המבקש אינה מותנית בכך שבית המשפט פסק לטובת החברה ,אך יש לשקול אם ראוי לפסוק שכר
טרחה לעורך דין שלא הביא תועלת לחברה .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה סבר כי יש לפעול במשנה
זהירות בנוגע לשכר טרחה במקרה של הסתלקות מתביעה נגזרת ,על מנת שלא לעודד הגשת תביעות
סרק .כן ציין בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,כי לא ברור אם מסמך העקרונות מוסיף על החובות החלות
על הבנק ,באופן שראוי לראות בו הישג או תועלת מניהול ההליך.
לאחר דיון שהתקיים בחודש פברואר  ,2016ובו השתתף גם בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,הגישו הצדדים
הודעה נוספת מטעמם .הבנק צירף תצהיר המבהיר את נושא השיפורים שחלו בבנק ,וכן צוין כי הצדדים
הסכימו שהסכם הגישור לא יהווה ויתור וסילוק מצד הבנק כלפי גורמים מסוימים.
בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה נוספת ,ובה ציין כי נראה שהבנק אכן ביצע שיפורים במדיניות
ובנוהלי העבודה שלו.
בחודש אפריל  2016אישר בית המשפט את הסכם הגישור ,תוך שקבע כי המבקש לא יקבל גמול ,ובאי כוחו
יקבלו שכר טרחה בגובה  300,000ש"ח.
ג .הליכים שהוגשו נגד הרשות
להלן פירוט הליכים אזרחיים ומנהליים שהוגשו נגד הרשות בנושאי פיקוח ,בנושאים הקשורים לפעילותה
כרשות מנהלית ובנושאים אחרים:
ג 1.ת.א 1689/08 .מולקנדוב נ' פרוש ,טרי ורשות ניירות ערך
תביעה כספית נגד הרשות ,נגד מי שהיה יו"ר הרשות במועד הרלוונטי לתביעה ונגד מי שהייתה במועד
הרלוונטי לכתב התביעה מנהלת המחלקה לפיקוח על קרנות נאמנות (כיום חלק ממחלקת השקעות).
בתביעה נטען לנזק שנגרם לתובע בשל ביטול הסכם בין מנהל קרן לבין התובע ואובדן הכנסה עקב כך.
לטענת התובע ,הדבר אירע עקב פעולות שנעשו על ידי הרשות .במהלך שנת הדוח ניתן פסק דין בתיק זה,
ובו נקבע כי הרשות ומי מטעמה פעלו במסגרת סמכויותיה של הרשות על פי הוראות הדין ,ולפיכך עומדות
להם טענות ההגנה שנטענו בהליך .לכן דחה בית המשפט את התביעה.
הוגש ערעור לבית המשפט העליון ,ובו עתר התובע לביטול פסק הדין .במסגרת הדיון בערעור ביקש הרכב
הערעורים בבית המשפט העליון לקבל פסק דין מאת הערכאה הדיונית (בית המשפט המחוזי) אודות הנזק
שנגרם לתובע .בית המשפט המחוזי פסק לתובע סך  51,000ש"ח בלבד .על פסק דין משלים זה בעניין הנזק
הגישו גם התובע וגם הרשות ערעור לבית המשפט העליון .במועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה הכרעתו של
בית המשפט העליון בערעורים אלה.
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ג 2.ת"א  1634/06אבייב יורי ואח' נ' רוסנפטגז אינווסט ואח'; ת"א  11—12—27603אברמוביץ' ואח' נ'
רשות ניירות ערך ואח'; ת"א  1470/06חביץ ולדימיר ואח' נ' חב' רוסנפטגז ואח'; עת"מ 13—06—61352
חביץ' ולדימיר ואח' נ' משטרת ישראל ואח'
תביעות כספיות שהוגשו נגד משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר והרשות בנוגע לפרשת הונאה שביצע
גרגורי לרנר .את התביעות הגישו כ— 560אזרחים ,ונטען בהן כי במסגרת הונאה שביצע מר לרנר הפסידו
כ— 2,500איש סכום של כ— 120מיליון ש"ח .לטענת התובעים ,מר לרנר קיבל לידו סכום זה במסגרת הצעה
לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף ,בניגוד לחוק ניירות ערך .לתובעים טענות רבות נגד גורמים שונים.
טענת התובעים נגד הרשות היא שהרשות ידעה כי מדובר בהפרת חוק ניירות ערך ,אך לא מנעה את המהלך
שהוביל לנזק שנגרם לתובעים ,ולכן התרשלה.
במהלך שנת הדוח הושלם שלב הגשת הסיכומים בתיק .כעת ממתינים הצדדים להכרעת בית המשפט.
ג 3.עמ"נ  7313/14רשות ניירות ערך נ' קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ
ערעור מנהלי שהגישה הרשות נגד החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים במסגרת עת"מ
 .14—05—34589במסגרת הערעור תקפה הרשות את פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בכל
הקשור לפרשנות המונח "סדרה" בהגדרת המונח "נייר ערך" ,פרשנות שמכוחה קיבל בית המשפט לעניינים
מנהליים את העתירה המינהלית שהוגשה נגד הרשות ,וקבע שלא חלה חובה על המשיבה לפרסם תשקיף
עובר לגיוס אשראי מהציבור.
באוקטובר  2015הכריע בית המשפט העליון בערעור .בפסק הדין התקבלו טענות הרשות ,ופסק הדין בעת"מ
 14—05—34589בוטל .בשלהי  2015הגישה "קבוצת קדם" בקשה לקיים דיון נוסף בעליון בפסק דינו הנ"ל.
הבקשה לדיון נוסף נזנחה על ידי "קבוצת קדם" ובוטלה במהלך שנת .2016
ג 4.פר"ק  13—12—12321פורום אפ .איי .אי בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח'
בקשה למתן הוראות שהוגשה לבית משפט מחוזי מרכז על ידי המפרקים של חברת אלפא פלטינום קרנות
נאמנות בע"מ (בפירוק) כנגד הרשות; נושאי משרה ודירקטורים בחברה; הפניקס חברה לביטוח בע"מ;
מבקר הפנים של החברה; והרו"ח המבקר של החברה.
הטענה העיקרית בבקשה היא שפעילות החברה התבססה באופן בלעדי על הזרמת כספים של בעל
השליטה ,מבלי שבוצעה כל פעולה להבטיח את התחייבותו לחברה .כאשר הלה הפסיק להזרים כסף
לחברה ,פעילות החברה נמכרה בזול ,ונותרו לה חובות כלפי גורמים שונים.
הטענה שהעלו המפרקים נגד הרשות מתמקדת באישור שהרשות נתנה לחברה לניהול קרן נאמנות.
לעמדתם של המפרקים ,הרשות התרשלה בבחינת תנאי ההון העצמי המינימלי .אלמלא התרשלות
[מוכחשת] זו לא היה ניתן רישיון לניהול הקרן ,וכך הייתה נמנעת מראש פעילותה של החברה ,ולא היו
נגרמים הנזקים הנטענים.
הרשות הגישה תגובה לבית המשפט ,במסגרתה דחתה מכול וכול את טענות המפרקים והעלתה נימוקים
שונים ,פרוצדורליים ומהותיים .גם התשובות של שאר המשיבים לבקשה הוגשו לבית המשפט.
במהלך שנת הדוח התקיים דיון בבקשה ,ובית המשפט מחק את הבקשה כנגד הרשות.
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ג 5.סע"ש  15—01—61446יעל מזרחי נ' מודיעין אזרחי בע"מ ואח'
הליך שבו נתבעה הרשות יחד עם חברת מודיעין אזרחי בע"מ על ידי עובדת בחברה ,שהעלתה טענות שונות
[ומוכחשות] בנוגע לאי—קבלתה לעבודה כמאבטחת במתקני הרשות .במהלך שנת הדוח הגיעו התובעת
והרשות להסכם פשרה ,והסכם זה קיבל תוקף של פסק דין.
ג 6.ת"א  16—03—26307רותם ואח' נ' רשות ניירות ערך
הליך שבו הוגשה תביעה כנגד הרשות בסכום של  800,000ש"ח .עילת התביעה היא רשלנות לכאורה של
הרשות בנושא הפיקוח על חברת יוטרייד פרימיום בע"מ .לטענת התובעים ,כספים שהשקיעו בחברה הנ"ל
ירדו לטמיון ,ויכול שהרשות התרשלה בפיקוח על התנהלות החברה הנ"ל .במועד סיום הדוח ההליך מצוי
בשלב של הליכים מקדמיים.
ג 7.ת"א  16—03—31876סודיט נ' רשות ניירות ערך
הליך שבו הוגשה תביעה נגד הרשות בסכום של  100,000ש"ח ,ועילתה רשלנות לכאורה של הרשות בנושא
הפיקוח על חברת יוטרייד פרימיום בע"מ .לטענת התובע ,כספים שהשקיע בחברה הנ"ל ירדו לטמיון ,ויכול
שהרשות התרשלה בפיקוח על התנהלות החברה הנ"ל .במועד סיום הדוח ההליך מצוי בשלב של הליכים
מקדמיים.
ג 8.ת"א  16—09—11283קסלר ואח' נ' רשות ניירות ערך
הליך שבו הוגשה תביעה כנגד הרשות בסכום של  300,000ש"ח ,ועילתה היא רשלנות לכאורה של הרשות
בנושא הפיקוח על חברת יוטרייד פרימיום בע"מ .לטענת התובע ,כספים שהשקיע בחברה הנ"ל ירדו לטמיון,
ויכול שהרשות התרשלה בפיקוח על התנהלות החברה הנ"ל .במועד הדוח ההליך מצוי בשלב הליכים
מקדמיים.
ג 9.עת"מ  16—01—56856יו .אס .ג'י .קפיטל ישראל בע"מ נ' רשות ניירות ערך
הליך שבו תקפה העותרת ,שעסקה במתן שירותי ניהול תיקים באמצעות תוכנת מחשב ("אלגוטריידינג"),
החלטה של הרשות שקבעה כי עליה לחדול מהפעילות הנ"ל ,שכן היא מהווה ניהול תיקי השקעות ללא
רישיון .בית המשפט הכלכלי לא נעתר לבקשת צו הביניים של העותרת .במהלך בירור העתירה נקלעה
העותרת להליכי חדלות פירעון ,פעילותה הופסקה ,והוגשו נגדה מספר בקשות פירוק .בהמשך שנת הדוח
מונתה לעותרת מפרקת.
ג 10.עת"מ  16—04—18700אקזיטוואלי בע"מ נ' רשות ניירות ערך
הליך שבו תקפה העותרת את החלטת הרשות שעליה לחדול מפעילותה — תפעול אתר אינטרנט המעניק
שירותי תשתית לצורך גיוס הון ליזמים ולתאגידים שאינם רשומים לבורסה לניירות ערך ,וזאת ללא תשקיף
ובניגוד לדין .בהמלצת בית המשפט ,משכה העותרת את הבקשה לסעד ביניים עד להכרעה בעתירה.
בהמשך הכריע בית המשפט בעתירה ,ודחה אותה תוך שהוא מקבל את טענות הרשות.
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ד .הליכים בעניין קנסות אזרחיים ועיצומים כספיים לפי חוק השקעות משותפות ,לפי חוק הייעוץ ,לפי חוק
איסור הלבנת הון ולפי חוק ניירות ערך
ע"ש  14—10—40459אי—ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ נ' רשות ניירות ערך
ערעור שהוגש על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי שליד רשות ניירות ערך להטיל על המערערת עיצום
כספי בסך  90,000ש"ח בגין הפרה של חובת הבקרה ,כאמור בסעיף  )1(11לצו איסור הלבנת הון (חובות
זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התשע"א— .2010ביום 10
באפריל  ,2016במסגרת פשרה ,נמחק הערעור ואילו הרשות ,לפנים משורת הדין ,העמידה את העיצום על
 60,000ש"ח.
ה .הליכים בעניין החלטות ועדת האכיפה המנהלית לפי חוק ניירות ערך
ה .1.עת"מ  15—07—55314ברק רוזן וגיא קנדה נ' יו"ר רשות ניירות ערך ואח'
עתירה מנהלית שהוגשה לפי סעיף 52סא לחוק ניירות ערך נגד החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית
בתיק מנהלי  3/14בעניין ברק רוזן ואח' ,נגד חיובם של המשיבים ברק רוזן וגיא קנדה בביצוע הפרות מנהליות,
ולחלופין נגד חומרת אמצעי האכיפה שהוטלו עליהם .ביום  23במאי  2016נתן בית המשפט המחוזי ,המחלקה
הכלכלית (כב' השופטת רות רונן) החלטה בעתירה .בית המשפט דחה את העתירה בעניין אחריות העותרים,
הותיר על כנם את אמצעי האכיפה שהטיל מותב ועדת האכיפה המנהלית על ברק רוזן ,והפחית במעט את
העיצום הכספי בפועל שהוטל על גיא קנדה בהחלטת המותב .יתר אמצעי האכיפה על גיא קנדה הושארו
על כנם.
ה .2.עת"מ  15—09—43900אפסווינג קפיטל השקעות  2015בע"מ ומוטי מנשה נ' רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית שהוגשה לפי סעיף 52סא לחוק ניירות ערך כנגד החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית
בתיק מנהלי  6/14בעניין מוטי מנשה ואפסווינג קפיטל בע"מ ,נגד חיובם של המשיבים בביצוע הפרות
מנהליות ,ולחלופין כנגד חומרת אמצעי האכיפה שהוטלו עליהם .ביום  22במרס  2016נתן בית המשפט
המחוזי ,המחלקה הכלכלית (כב' השופטת רות רונן) החלטה בעתירה .בית המשפט דחה את טענות
העותרים ביחס להפרה אחת ,וקיבל את טענת העותר מוטי מנשה כנגד קביעתו כאחראי גם על ארבע
הפרות נוספות כ"מבצע באמצעות אחר" .העיצום המקורי שהוטל על מנשה בגובה  100אלף ש"ח בפועל
וסכום דומה על תנאי הופחת ל— 50,000ש"ח .סכום העיצום שהוטל על אפסווינג על ידי ועדת האכיפה וסכום
דומה על תנאי נשאר על כנו.
 .4מימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות
אחד מיעדיה של הרשות הוא הסרת חסמים בתחום האכיפה הפרטית ועידוד הגשת הליכים פרטיים ראויים.
הרשות מבקשת ליישם יעד זה באמצעות הקניית כלים ויצירת "סביבת עבודה" נוחה למשקיעים המעוניינים
להגיש תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ראויות .זאת לאור המצב הקיים ,לפיו תחום האכיפה הפרטית בדיני
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ניירות ערך בישראל עדיין מצוי בשלבי התפתחות.
אחד הכלים המשמעותיים העומדים לרשותה של הרשות לצורך זה הוא השתתפות במימון תובענות ייצוגיות
בתחום ניירות ערך ותביעות נגזרות .לפי סעיף 55ג לחוק ניירות ערך ,הרשות רשאית לסייע במימון הוצאות הליכי
תובענה ייצוגית ,אם השתכנעה כי יש בתובענה עניין לציבור ,וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה
כתובענה ייצוגית .כמו כן ,לפי סעיף 205א לחוק החברות ,הרשות רשאית לסייע במימון הוצאות הליכי תביעה
נגזרת ,אם השתכנעה כי יש בתביעה עניין לציבור ,וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתביעה נגזרת.
יצוין ,כי הסמכות האמורה בנוגע לתביעה הנגזרת היא סמכות חדשה יחסית ,שהוקנתה לרשות רק במסגרת
תיקון  16לחוק החברות .הרשות עושה שימוש בסמכותה למימונן של תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות באופן
שוטף .ההליכים שהרשות מסייעת במימונם יפורטו להלן.
יצוין כי מאז תחילת פעילותה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתחילת שנת  ,2011ובעקבות
כמה החלטות משמעותיות בתחום התובענות הייצוגיות והתביעות הנגזרות (בתחום ניירות הערך ,דיני החברות
ובכלל) ,ניתן להבחין בשינוי מגמה חיובי בתחום האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך ודיני חברות.
א .תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שטופלו במהלך שנת הדוח:
בשנת הדוח הסתיימו מספר הליכים שהרשות סייעה במימונם :ארבע תביעות הסתיימו בפשרה (עניין אוצר
התיישבות היהודים; עניין פאנגאיה נדל"ן; שתי התביעות בעניין סטנדרד אנד פורס מעלות); ותביעה אחת
הסתיימה בפסק דין (עניין פינרוס).
א 1.תובענה ייצוגית נגד אוצר התיישבות היהודים ואח'
הטענה העיקרית במסגרת בקשת האישור הייתה שענייני החברה מתנהלים בדרך שיש בה משום קיפוח
בעלי המניות של החברה ,כמשמעותו בסעיף  191לחוק החברות .בתמצית נטען כי הקיפוח נובע מכך
שבמשך שנים ארוכות החברה אינה מנהלת פעילות עסקית אמיתית ,מלבד החזקה פסיבית בכ— 5%ממניות
בנק לאומי ,אך מנגד היא מחזיקה דירקטוריון המונה  15דירקטורים ,ויש לה הוצאות הנהלה וכלליות גבוהות.
נטען כי בעלי המניות אינם יכולים להשפיע על התנהלות החברה בשל מבנה הון ייחודי ,בגינו יש פער גדול בין
הבעלות ובין השליטה (מניות מייסדים; מניות רגילות) .התוצאה היא אפוא שבעלי המניות הרגילים "כלואים"
בחברה בזבזנית ,נטולת פעילות עסקית ,שהסחירות במניותיה נמוכה ,ושבשל כל אלה ערכן של מניות
החברה נמוך באופן משמעותי משהיה אמור להיות.
המשיבים טענו ,בתמצית ובין היתר ,כי בעלי מניותיה אינם מקופחים מהטעמים הבאים :מספר חברי
הדירקטוריון הוא בהתאם להוראות תקנון החברה; הוצאות ההנהלה והכלליות סבירות; החברה חילקה
לבעלי מניותיה דיבידנדים בסכום הגבוה מסכום הדיבידנדים שקיבלה מהבנק; ההחזקה שלה בבנק לאומי
אינה פסיבית (היא מעורבת בפעילותו באופן אקטיבי); יש לה תחום פעילות נוסף והיא בוחנת השקעות
באפיקים נוספים; לבעלי המניות לא נגרם נזק ,מאחר שהם רכשו את מניותיהם מלכתחילה בהנחה (ויתר
בעלי המניות רכשו את מניותיהם ממניעים ציוניים ולא לשם עשיית רווח).
התובעים טענו בנקודה זו כי הנזק שנגרם לבעלי מניות החברה בא לידי ביטוי בפער בין ההון העצמי של
החברה לשווי הבורסאי שלה ,והוא הסתכם (באותו מועד) ב— 409,000,000ש"ח .הסעד שהתבקש על ידם
היה חלוקה בעין של מניות הבנק שמחזיקה החברה ,ו/או כל הוראה אחרת שיש בה כדי להסיר את הקיפוח.
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בחודש דצמבר  2016אישר בית המשפט הסדר פשרה בתובענה ייצוגית זו .בבסיס הסדר הפשרה עמד
העיקרון כי חברי הקבוצה יהיו זכאים לקבל בעין את מניות בנק לאומי המוחזקות על ידי החברה (ת"צ
.)15—01—1570
א 2.תביעה נגזרת בעניין חברת פאנגאיה נדל"ן בע"מ
בקשה לאישור תביעה נגזרת ,אשר הוגשה בעניינה של חברת פאנגאיה נדל"ן בע"מ (להלן — "פאנגאיה").
בקשת האישור כללה טענות נגד ברק רוזן ואסף טוכמאייר ונגד חברת ב.ו.ב מדף  15בע"מ שבבעלותם.
בבסיס התביעה עמדה הטענה כי בעלי השליטה בחברת פאנגאיה הפרו כלפיה את חובות האמונים .בתמצית,
לטענת התובע ,בעלי השליטה הטעו את חברי הדירקטוריון בנוגע לפרטי עסקה מסוימת ולכדאיותה על
מנת ליטול את העסקה לעצמם .עוד טוען התובע ,כי בעלי השליטה פעלו בניגוד עניינים ,בניגוד לטובת
החברה ,למען טובתם האישית ותוך מניעת רווח מהחברה .הסעד העיקרי שנתבע היה פיצוי החברה בגובה
הרווחים שהיו צפויים מביצוע העסקה או ,לחלופין ,העברת הזכויות בעסקה לחברה.
בחודש אוקטובר  2013קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת האישור ,והתביעה אושרה כנגזרת.
בחודש דצמבר  2013הגישה החברה בקשה לקיים דיון חוזר בבקשת האישור ,בהתאם לפרוצדורה הקבועה
בסעיף (41ה)( )2לחוק בתי המשפט .כמו כן ,הגישה בקשה לפסילת כב' השופטת קרת—מאיר ,שהכריעה
בבקשת האישור .בקשה זו נדחתה ,והוגש עליה ערעור לבית המשפט העליון (ע"א  .)461/14בחודש ינואר
 2015קיבל בית המשפט העליון את הערעור ,וקבע כי יש להורות על פסילתה של כב' השופטת קרת—מאיר
מלשבת בהרכב שידון בדיון החוזר.
בחודש נובמבר  2015הגישו הצדדים בקשה לבית המשפט לאישור הסדר פשרה .היועץ המשפטי לממשלה
התנגד להסדר פשרה זה ,ולכן בחודש אפריל  2016הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה מתוקן.
בחודש אוגוסט  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה המתוקן (תנ"ג  ;12—09—20136תנ"ג —55970
.)13—12
א 3.תובענה ייצוגית נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ ואח'
תובענה נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ (להלן — "מעלות") ,נגד מטבעות עולם בע"מ ומספר נושאי
משרה ובעלי שליטה בה ,ונגד החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן — "הנאמן") .עניינה
העיקרי של התביעה היה אג"ח מגובות נכסים שהוצעו לציבור על ידי מטבעות עולם לפי תשקיף מפברואר
 .2006האג"ח היה מגובה ב— ,notesשהונפקו למטבעות עולם על ידי שני בנקים זרים; חלק ניכר מהן מגובה
על ידי  — Lehman Brothers Bankhaus AGבנק גרמני שהינו חברה בת של ליהמן אחזקות (להלן —
"ליהמן גרמניה") .בתשקיף נכלל דוח דירוג של מעלות ,שדירגה את האג"ח כ— AAAבסולם מקומי .הדירוג
נותר ללא שינוי עד קריסת ליהמן אחזקות בספטמבר  .2008עקב כך צנח ערכו של האג"ח ב— ,44%הדירוג
הורד מ— AAAל—( ,D (Defaultוהמפקח על הבנקים בגרמניה הוציא צו האוסר על ליהמן גרמניה לבצע
תשלומים ו/או לקבל תקבולים.
התובענה כללה טענות שונות נגד הנתבעים ,ובין היתר ,כי החברה המנפיקה לא דיווחה לציבור על זהות
הבנקים המגבים אלא באיחור רב; כי מעלות התחייבה לבצע מעקב שוטף אחר הדירוג ולעדכנו במקרה
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הצורך ,ולכן הדירוג שנתנה לאג"ח בתשקיף ( )AAAמהווה פרט מטעה; וכי הנאמן לא נקט שום פעולה
להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי האג"ח .המשיבים הגישו תגובות לבקשת האישור ,והתובע
הייצוגי הגיש תשובה לתגובות.
בחודש ינואר  2011הגיש התובע בקשה לצירוף חוות דעת כלכלית וחוות דעת משפטית .בחודש מאי 2011
החליט בית המשפט לאפשר לתובע להגיש חוות דעת כלכלית ,וכן לאפשר למשיבים להגיש חוות דעת
נגדית .בשנת  2013הסתיים שלב ההוכחות בתיק ,ובשנת  2015הוגשו הסיכומים בתיק .בחודש פברואר 2016
הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה בתיק זה ,ובמאי  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה
(ת"צ .)09—1383
א 4.תובענה ייצוגית נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ ואח'
התובענה הוגשה נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ (להלן — "מעלות") ,חברת קשת אגרות חוב בע"מ
(להלן — "קשת") ,דירקטורים ובעלי מניות שלה ,והנאמן למחזיקי האג"ח (להלן — "הנאמן").
התובענה עסקה באיגרות חוב מובנות שהנפיקה קשת ונסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב .בכספים
שגייסה קשת היא רכשה מ— — Lehman Brothers Bankhaus AGבנק גרמני שהינו חברה בת של ליהמן
אחזקות (להלן — "ליהמן גרמניה") — שטרי התחייבות ,ששימשו כנכסים מגבים לאג"ח .התקבולים משטרי
התחייבות אלה שימשו כמקור המימון היחיד לקיום ההתחייבויות כלפי מחזיקי האג"ח .ליהמן ברדרס
העולמית (להלן — "ליהמן") הייתה ערבה להתחייבויות של ליהמן גרמניה .לתשקיף צורפה חוות דעת של
מעלות ,שבמסגרתה דורגה האג"ח באופן זמני  .AAAדירוג האג"ח נותר גבוה עד קריסת קבוצת ליהמן
בחודש ספטמבר .2008
ב— 15בספטמבר  2008הודיעה ליהמן על הגשת בקשה לחדלות פירעון .באותו יום ניתנה הוראה לליהמן
גרמניה לחדול מהעברת תשלומים לקשת .לפיכך צנח שער האג"ח בבת אחת מ— 75אג' ליחידה ל— 40אג'
ליחידה .מאז לא חודש המסחר באג"ח אלה .ב— 17בספטמבר  2008הורידה מעלות את דירוג האג"ח לדירוג
הנמוך ביותר האפשרי (.)D
התובעים הגישו תביעה בגין הנזק שלטענתם נגרם לכלל מחזיקי האג"ח .לטענת התובעים ,משלהי 2007
ועד ספטמבר  2008חלו אירועים מהותיים הדרגתיים ,הנוגעים לסיכון העיקרי ,ואלה סימנו את הידרדרותה
של קבוצת ליהמן .לטענתם ,קשת ,מעלות והנאמן היו חייבים לבצע פעולות שונות ולפרסם דיווחים שונים,
אך נמנעו מכך ,ולכן הפרו חובות גילוי וביצעו כלפי מחזיקי האג"ח עוולת רשלנות ,עוולת תרמית ,עוולת
הפרת חובה חקוקה ועוד.
בשנת  2013הסתיים שלב ההוכחות בתיק ,ובשנת  2015הוגשו הסיכומים בתיק .בחודש פברואר  2016הגישו
הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה בתיק זה ,ובמאי  2016אישר בית המשפט את הסדר הפשרה (ת"א
 ;1611/09ת"א .)1697/09
א 5.תובענה ייצוגית נגד פינרוס אחזקות בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת פינרוס החזקות בע"מ ,מרדכי ואורי וינקלר ,וכל
הדירקטורים שכיהנו בדירקטוריון פינרוס במועדים הרלוונטיים לאירועים המתוארים בבקשת האישור.
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לטענת התובע הייצוגי ,בעלי השליטה והדירקטורים קיפחו את זכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה,
בכך שלא עשו די כדי למנוע את כניסת מניות החברה לרשימת השימור של הבורסה .יתרה מכך ,לטענת
התובע הייצוגי ,בתקופה הרלוונטית ביצעו בעלי השליטה פעולות שהיה בהן כדי להעמיק את בעיית השימור.
בחודש מרס  2013אושרה בקשת האישור ,והתובענה התקבלה כייצוגית .בשנת  2014החל שלב ההוכחות
בתובענה ,ובשנת  2015התקיימו דיונים נוספים במסגרת שלב ההוכחות .בחודש פברואר  2016נתן בית
המשפט פסק דין ובו קיבל את התובענה (ת"צ .)11—10—7477
ב .תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות תלויות ועומדות שהרשות החליטה לסייע במימונן בשנים הקודמות
לשנת הדוח:
ההליכים המפורטים להלן הם הליכים שבנוגע אליהם התקבלו החלטות מימון עקרוניות בשנים הקודמות
לשנת הדוח ,והם עדיין תלויים ועומדים .לאחר קבלת החלטות מימון עקרוניות (או במקביל לקבלת החלטות
אלה) ,הרשות מקבלת החלטות מימון ספציפיות באשר למימון רכיבים שונים בכל אחד מההליכים.
ב 1.תובענה ייצוגית נגד אלסינט בע"מ ואח'
תביעה שעניינה טענה לקיפוח בעלי מניות המיעוט באלסינט בע"מ ,אשר נגרם על ידי בעלי השליטה בחברה
ונושאי משרה שמונו מטעמם במהלך משולב ,שבמסגרתו הם רוקנו את קופת החברה.
לאחר הליכים מקדמיים שונים ודיון בטענות מקדמיות רבות ,החל הדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית
במחצית השנייה של שנת  .2007בינואר  2009ניתן פסק דינו של בית המשפט ,ובו נדחתה הבקשה לאשר
את התובענה כייצוגית.
במהלך שנת  2009הוגש ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון .בחודש מאי  2012קיבל בית המשפט
העליון את הערעור ,אישר את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ,והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי,
על מנת שזה ידון בו כתובענה ייצוגית.
בחודש אפריל  2016הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה חלקי בתיק זה .במועד סיום שנת
הדוח טרם אושר הסדר פשרי חלקי זה ,וגם טרם התקבלה החלטה בתובענה בנוגע לנתבעים עמם לא הושג
הסדר פשרה (ת"א  ,1318/99ע"א .)2718/09
ב 2.תובענה ייצוגית נגד בולוס תיירות ומלונאות בע"מ ואח'
עיקר עניינה של תובענה זו ,שהוגשה בשנת  ,2002הינו טענות בדבר קיומם של פרטים מטעים בתשקיף
החברה ,קיומם של פרטים מטעים בדוחות ,אי דיווח נאות בדוחות כספיים שנתיים של החברה והפרת חובות
והתחייבויות הנאמן של מחזיקי איגרות החוב של החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב.
בחודש מרס  2011קיבל בית המשפט את בקשת האישור בחלקה נגד חלק מהנתבעים (מי שחתם על
התשקיף ובעלת השליטה במנפיק) ,בשל העילה של פרט מטעה בתשקיף בנוגע לייעוד תמורת ההנפקה.
התובע והנתבעים הגיש ערעורים על החלטת בית המשפט המחוזי .במועד סיום שנת הדוח טרם הוכרעו
ערעורים אלה (ע"א .)3849/16
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ב 3.תובענה ייצוגית נגד טי.אר.די .בע"מ ואח'
עניינה העיקרי של התובענה נגד החברה בטענה להטעיית ציבור המשקיעים באשר לפעילותה :בעוד היא
פעלה בתחום ההשקעות הפיננסיות והייתה חשופה למכשירים פיננסיים ספקולטיביים מסוכנים ,בעת
במכשור רפואי בתחום
שהונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב ציינה החברה בתשקיף ,כי היא עוסקת ִ
רפואת השיניים .התובענה הוגשה כנגד החברה ,ישראל רמות וצבי דוידוביץ (דירקטורים ובעלי שליטה
בחברה) ,חמי בן נון (דירקטור בחברה) ומשרד רו"ח זיו האפט.
יצוין שבחודש יולי  2010הוגשו כנגד בעלי השליטה (וכנגד מיקי ברזל ,אשר שימש כיועץ לחברה) כתבי
אישום בגין עבירות דיווח .במועד סיום שנת הדוח טרם הסתיים ההליך הפלילי.
בחודש אפריל  2015קיבל בית המשפט את בקשת האישור בחלקה כנגד כמה מהנתבעים (החברה ובעלי
השליטה) בעילה של הפרת חוזה בנוגע לייעוד תמורת ההנפקה ובעילה של רשלנות .בנוסף ,בית המשפט
קבע כי החברה ,בעלי השליטה ובן נון הפרו את חובת הגילוי והדיווח לפי חוק ניירות ערך בכל הנוגע לדוחות
רבעוניים ולפרסום דוחות מיידיים .עם זאת ,בית המשפט קבע כי רכיב הקשר הסיבתי בין הפרט המטעה
לבין הנזק איננו מתקיים במקרה הנוכחי ,ולכן בית המשפט לא אישר לנהל את התובענה הייצוגית בעילות
של פרט מטעה (כנגד כלל הנתבעים).
בחודש יוני  2015הגישו הצדדים ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי ,ובחודש מרץ
 2016הגישה הרשות עמדה במסגרת הערעור שהוגש לבית המשפט העליון .בחודש אפריל  2016התקיים
דיון בערעור ,ובמועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה על ידי בית המשפט העליון (ת.א ;1420/07 .ע"א
 ;4417/15רע"א .)3800/15
ב 4.תובענה ייצוגית נגד לנדמארק גרופ בע"מ ואח'
לנדמארק היא חברה ישראלית ,שניירות הערך שלה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב .עניינה העיקרי
של התובענה הוא תשקיף שפרסמה החברה בשנת  .2007לטענת התובעים ,התשקיף היה נגוע בפרטים
מטעים רבים ,בין היתר בנוגע לשני נכסי מקרקעין של לנדמארק בארצות הברית ,וכן ביחס לעסקת בנייה
באותם מקרקעין (שלא יצאה בסופו של דבר אל הפועל) .התובעים מעלים בתובענה טענות נוספות בנוגע
לפרטים מטעים שנכללו בתשקיף .לטענת התובעים הייצוגיים ,על בסיס פרטים מטעים אלה גויס מן הציבור
סכום של כ— 170מיליון ש"ח .טענת התובעים הייצוגיים היא כי לו היו מוצגות העובדות הנכונות ,ניירות הערך
כלל לא היו מונפקים לציבור בתשקיף ונסחרים בבורסה ,ולחלופין — הם היו נרכשים על ידי חברי הקבוצה
במחירים נמוכים בהרבה מאלה שבהם הונפקו לציבור ונרכשו במסחר בבורסה לאחר מכן.
בחודש דצמבר  2012קיבל בית המשפט את בקשת האישור בנוגע לעילת התביעה העיקרית ,וזאת לאחר
שקבע כי המבקשים עמדו בנטל שהיה מוטל עליהם בשלב בקשת האישור — להוכיח קיומו של פרט מטעה
בתשקיף שפרסמה לנדמארק בנוגע לעסקה מסוימת עם חברת בנייה אמריקאית.
בחודש פברואר  2013הגישו המשיבים בקשת רשות ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון.
בחודש יוני  2015החליט בית המשפט העליון לדחות את בקשת רשות הערעור שהגישו המשיבים (בר"ע
 ;995/13בר"ע  ,)625/13והדיון בתובענה הוחזר לבית המשפט המחוזי .בית המשפט העליון בחר שלא לדון
בסוגיות שהועלו בתובענה לגופן ,מאחר שסבר כי המועד הנכון לדון בהן הוא לאחר שמלוא התשתית
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העובדתית תיפרס בפני הערכאה הדיונית .בית המשפט העליון ציין ,כי החלטת הרשות לתמוך בתובענה
הובאה בחשבון בהחלטתו לדחות את בקשת רשות הערעור של המשיבים .במועד סיום שנת הדוח טרם ניתן
פסק דין בבקשת האישור (ת"צ .)09—05—14144
לפרטים נוספים בדבר ההליך ראו בפרק  3לעיל שכותרתו" ,ריכוז וליווי הליכים משפטיים אזרחיים ומנהליים",
בסעיף הדן ב"תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שאליהן הרשות צורפה או שהרשות הביעה בהן את
עמדתה" ,ס"ק (.)1
ב 5.תובענה ייצוגית נגד מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש נובמבר  2011נגד בעל השליטה בחברת מלרג הנדסה
וקבלנות בע"מ (להלן — "מלרג") ,דירקטורים ונושאי משרה במלרג ורואה החשבון המבקר של מלרג .הבקשה
הוגשה על ידי אחד ממחזיקי האג"ח של מלרג.
לטענת התובע המייצג ,מלרג פרסמה בשלושת דוחותיה הכספיים לשנת  2009פרטים מטעים בנוגע
לסעיף המזומנים ושווי מזומנים בדוחותיה ,עובדה שגרמה נזק לרוכשי האג"ח ומחזיקיהן באותה העת.
בחודש דצמבר  2012פרסמה מלרג דיווחים שתיקנו את הפרטים המטעים שהוצגו בדוחותיה .לאחר פרסום
הדיווחים המתקנים ירדו שערי האג"ח של מלרג בשיעור חד של  30—45אחוזים.
בעקבות האירועים ששימשו בסיס לדיווחים שתיקנו את הפרטים המטעים ,הטילה הרשות עיצום כספי
על מלרג בסכום של  488אלף ש"ח .העיצום הושת לאחר שהרשות קבעה ,כי מלרג לא הציגה פרט מהותי
בדוחות הכספיים.
בשנת  2013השלימו הצדדים את הגשת כתבי הטענות מטעמם ,ובשנת  2014התקיים שלב ההוכחות
בבקשת האישור .בשנת  2015הוגשו הסיכומים בתיק ,ובחודש יולי  2016החליט בית המשפט לקבל את
בקשת האישור (ת"צ .)11—11—49602
ב 6.תובענה ייצוגית נגד כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ ואח'
בקשת אישור שהוגשה נגד מר דוד כהן ,רונה ארליצקי (כהן) (להלן ביחד — "כהן") ,חנה תדמור ,גדעון תדמור
(להלן ביחד — "תדמור") ,קבוצת דלק בע"מ (להלן — "דלק") וחברת כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ (להלן
— "כהן פיתוח").
בקשת האישור הוגשה על ידי עמותת הצלחה ,התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (להלן —
"התובעת") .לטענת התובעת ,הרכישה של מניות כהן פיתוח מכהן ותדמור על ידי דלק בחודש נובמבר 2011
הייתה צריכה להתבצע בדרך של הצעת רכש מיוחדת .בכך שהרכישה לא התבצעה באופן הזה ,נטלו כהן
ותדמור לעצמם את פרמיית השליטה בכהן פיתוח ,שהייתה שייכת גם לבעלי המניות מהציבור ,והמשיבים
שללו את הזכות של בעלי המניות מהציבור להתנגד לרכישת השליטה על ידי דלק או להשתתף במכירה.
לטענת התובעת ,החובה לבצע הצעת רכש מיוחדת נובעת מכך ,שלאורך שנים החזיקו כהן ותדמור במניות
כהן פיתוח בנפרד ,וכך גם דווח לציבור .לכן ,עד המועד שבו רכשה דלק את המניות מכהן ותדמור ,איש לא
החזיק ביותר מ— 45%ממניות כהן פיתוח ,ובהתאם לסעיף  328לחוק החברות ,נדרשה דלק לבצע הצעת
רכש מיוחדת כאשר חצתה רף זה לראשונה.
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לחלופין ,גם אם תידחה הטענה בנוגע לחובה לבצע הצעת רכש מיוחדת ,וייקבע כי כהן ותדמור החזיקו יחד
במניות החברה לאורך שנים ,לטענת התובעת מדובר בהפרה חמורה של חובת הדיווח ,שכן עד סמוך לפני
מכירת המניות לדלק ,לא דווח לציבור כי כהן ותדמור מחזיקים יחד במניות כהן פיתוח.
הסעדים להם עותרת התובעת הם סעד של הרדמת המניות כל עוד הן מוחזקות על ידי דלק (סעד זה נדרש
בגין עילת התביעה הראשית) ,ובנוסף על כך פיצוי בגין פרמיית השליטה ,שניטלה מהם שלא כדין.
בחודש אפריל  2014קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת האישור נגד משפחות כהן ותדמור בעילה של
עשיית עושר ולא במשפט ,ודחה את בקשת האישור בקשר לעילות אחרות — הפרת החובה לקיים הצעת
רכש מיוחדת ,הפרת חובה חקוקה והפרת חובות דיווח .כמו כן ,בית המשפט המחוזי דחה את בקשת האישור
נגד דלק מכוח כל עילות התביעה.
בחודש יוני  2014הגיש התובע הייצוגי ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ,ובו התבקש בית המשפט
העליון לאשר את התובענה כייצוגית ביחס לכל העילות שהופיעו בבקשת האישור ונגד כל המשיבים .בחודש
ספטמבר  2014הגישו כהן ותדמור ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לקבל את בקשת האישור בעילה
של עשיית עושר ולא במשפט .במועד סיום שנת הדוח טרם הכריע בית המשפט העליון בערעורים אלה
(ת"צ  ;12—09—2484ע"א  ;4154/14ע"א .)6316/14
ב 7.תביעה נגזרת בעניין דיסקונט השקעות בע"מ ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בעניינה של חברת דיסקונט השקעות בע"מ (להלן — "דסק"ש") נגד
נוחי דנקנר ,גדעון להב ,אליהו כהן ,אבי פישר ,ניב אחיטוב ,יצחק מנור ,צבי לבנת ,חיים גבריאלי ,זהבה דנקנר,
דורי מנור ,שאול בן זאב ,רפי ביסקר ,מרק שימל ויאיר אורגלר.
בבסיס התביעה עומדת הטענה כי החלטת דירקטוריון חברת דסק"ש לרכוש את השליטה בעיתון "מעריב"
הייתה החלטה בלתי—סבירה מבחינה כלכלית הנעדרת כל היגיון עסקי או כלכלי ,לא הייתה לטובת החברה,
לא שירתה את מטרות החברה ,והיה ברור כי היא צפויה לגרום לחברה נזקים משמעותיים ביותר .לטענת
התובעים ,הדירקטורים של החברה הפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי החברה בכל הנוגע לקבלת החלטה
זו ,וכן בנוגע להחלטות להשקעות המשך ב"מעריב" .הסעד העיקרי הנתבע הוא השבת כספי ההשקעה בסך
של כ— 370מיליון ש"ח.
בחודש אוגוסט  2015קיבל בית המשפט את בקשת האישור .בית המשפט ציין כי בהחלטתם לאשר את
עסקת "מעריב" נהגו הדירקטורים לכאורה בפזיזות .בית המשפט דחה את טענת המשיבים ,לפיה עסקת
"מעריב" לא הייתה עסקה משמעותית מבחינת דסק"ש ,ולכן לא הייתה הצדקה שהתשתית העובדתית
שתעמוד בפני הדירקטוריון בטרם יאשר את העסקה תהיה מלאה יותר מזו שהונחה.
במועד סיום שנת הדוח נמצא ההליך המשפטי בשלב הדיון בתביעה הנגזרת עצמה (תנ"ג .)12—09—10466
ב 8.תביעה נגזרת בעניין עטיה גרופ בע"מ ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת ,שהוגשה בעניינה של חברת עטיה גרופ בע"מ (להלן — "עטיה גרופ" או
"החברה") ,נגד בעלי השליטה בעטיה גרופ ,בעלי השליטה הקודמים בעטיה גרופ ,דירקטורים ושומרי
סף נוספים (רואי החשבון ,מבקרי הפנים ומעריכת השווי) .בבסיס בקשת האישור עומדת הטענה כי בעלי
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השליטה ,שרכשו את השליטה בעטיה גרופ כנגד הכנסת שתי חברות בעלות נכסי מקרקעין לחברה ,הציגו
בפני החברה והציבור מצגי שווא לגבי החברות הנרכשות ,ובכך גרמו לעטיה גרופ הפסדים של עשרות או
מאות מיליוני שקלים .לאור זאת ,האורגנים של החברה ובעלי מניותיה אישרו עסקה אחרת מזו שנערכה
באמת ,ומשכך לא אושרה העסקה כדין .כן נטען בבקשת האישור כי נושאי המשרה בעטיה גרופ ושומרי
הסף שלה הפרו את חובות הזהירות המוטלות עליהם ,וכי לו היו ממלאים אותן ,היו נמנעות אותן עסקאות,
שבוצעו שלא לטובת החברה.
בחודש יוני  2015קיבל בית המשפט את בקשת האישור בחלקה כנגד חלק מהנתבעים .בית המשפט
קיבל את התביעה כנגד ירון ייני ובתיה כהנא (שכיהנו כדירקטורים בחברה בתקופה הרלוונטית) בקשר
להלוואה שניתנה לחברת  ,Verge Living Corporationשהייתה עסקה עם בעל שליטה אך לא אושרה
ככזו; כנגד חברת אפסווינג בע"מ בנוגע לסכום שהועבר אליה במסגרת ההלוואה לחברת Verge Living
 ;Corporationוכנגד מורן אטיאס (שכיהנה כדירקטורית בעטיה גרופ בתקופה הרלוונטית) בנוגע לסכומים
ששילמה החברה לחברת  ,TWGאשר הייתה עסקה עם בעל שליטה אך לא אושרה ככזו .לאחר אישורו של
בית המשפט כאמור החלו ההליכים לדיון בתביעה הנגזרת עצמה (תנ"ג .)12—03—35114
בסוף שנת  2015הוגשו בעניינה של מורן אטיאס בקשות לדיון חוזר מטעם שני הצדדים .במועד סיום שנת
הדוח טרם התקבלה החלטה בבקשות אלו.
ב 9.תובענה ייצוגית נגד נגב קרמיקה בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד נגב קרמיקה בע"מ (להלן — "נגב קרמיקה") ,אפריקה ישראל
תעשיות בע"מ ,אברהם מוטולה ,אברהם נובוגרוצקי ,אלון הרפז ,חנה פאייר ,יעקב גודלמן ,צחי פישביין
ומנשה שגיב.
עניינה של בקשת האישור הוא פיצוי בעלי מניות חברת נגב קרמיקה בע"מ בגין נזקים ,שנטען כי נגרמו
להם כתוצאה ממכירת מניותיהם בחסר בשל הטעייתם במסגרת הצעת רכש מלאה של מניות נגב קרמיקה
מ— 15בינואר ( 2012להלן — "הצעת הרכש").
בבסיס התביעה עומדת הטענה כי במסגרת מפרט הצעת הרכש ,ובטרם הושלמה הצעת הרכש ,לא גולו
לבעלי המניות בנגב קרמיקה עובדות מהותיות בנוגע למשא ומתן עסקי שהתנהל באותה תקופה בין נגב
קרמיקה לבין חברת  ,Olympia Tile Internationalשהוביל בשלב מאוחר יותר לעסקה לייצוא קרמיקה.
עסקה זו נחתמה ב— 24במאי  ,2012כארבעה חודשים וחצי לאחר פרסום הצעת הרכש .התובענה הייצוגית
מתבססת על ממצאי ועדת האכיפה המנהלית בתיק המנהלי שהוגש באותו עניין נגד חברת נגב קרמיקה.
בחודש יולי  2014קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת האישור בעקבות הסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים.
בחודש אפריל  2016הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה בתיק זה ,ובמועד סיום שנת הדוח טרם
אושר הסדר הפשרה (ת"צ  ;13—11—50656ת"צ .)13—11—42475
ב 10.תביעה נגזרת בעניין פסיפיקה אחזקות בע"מ ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת ,שהוגשה בשמה של חברת פסיפיקה אחזקות בע"מ נגד נושאי משרה בה.
בבסיס התביעה עומדת הטענה כי המשיבים התרשלו כלפי החברה בעת אישור עסקאות לרכישת שתי
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חלקות מקרקעין בעיר גלאץ שברומניה ,ובסופו של דבר שילמה החברה סכום של  5.25מיליון יורו ,מבלי
שקיבלה בתמורה דבר .המבקשים טוענים ,בין היתר ,כי בדיעבד התברר שההסכמים לרכישת שתי החלקות
אינם תקפים לפי הדין הרומני; שהמוכרת לכאורה כלל לא הייתה הבעלים של אחת מהחלקות; ושהחלקה
השנייה נמכרה על ידי המוכרת לצד שלישי.
מנגד ,טענתם העיקרית של המשיבים הינה שניתנו להם כתבי פטור ושיפוי ,המשחררים אותם מאחריות בגין
הנזקים שנגרמו לכאורה לחברה כתוצאה מעסקאות גלאץ ,ולכן אין לחברה כל עילת תביעה נגדם .בנוסף,
המשיבים טוענים כי לנוכח מינוי של דירקטוריון חדש לחברה לאחר הגשת הבקשה ,החברה כבר לא מצויה
בניגוד עניינים בנוגע לענייני התביעה ,ומשעה שהדירקטוריון סבר כי הגשת התביעה אינה לטובת החברה,
הגשת תביעה נגזרת אינה אפשרית.
בחודש אפריל  2013קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת האישור וקבע ,כי אין בעצם קיומם של כתבי
הפטור והשיפוי כדי ללמד כי סיכויי הצלחת התביעה נגד המשיבים נמוכים ,או כי מינוי דירקטוריון חדש ריפא
את הכשל בממשל התאגידי של החברה .החלטה זו ניתנה לאחר שהצדדים הגיעו להסדר דיוני ,לפיו בשלב
בקשת האישור יכריע בית המשפט רק בשאלות מקדמיות אלה.
הנתבעים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון ,ובחודש
דצמבר  2013דחה בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור ,וקבע כי אין הוא מוצא עילה להתערב
בהחלטת בית המשפט המחוזי.
בשנת  2014החל שלב ההוכחות בתביעה הנגזרת עצמה ,ובמועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה החלטה
בעניינה (ת"א .)08—07—11266
ב 11.תובענה ייצוגית נגד בבילון בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגיות שהוגשה נגד חברת בבילון ונושאי משרה בה ,בטענה שהמשיבים הסתירו
מהמשקיעים מידע מהותי אודות גורמי הסיכון שהחברה חשופה אליהם בנוגע למערכת ההסכמים שלה
עם גוגל ואודות התפתחויות שליליות משמעותיות שאירעו בעסקיה של החברה במהלך התקופה הקובעת
בקשר עם יחסיה עם גוגל .לטענת המבקש ,בין היתר ,כתוצאה מהדיווחים והמצגים המטעים נסחרה מניית
החברה בשווי גבוה משווייה האמיתי ,וכתוצאה מגילוי הדרגתי של המידע המהותי שהוסתר ,צנח מחיר
המניה לשפל לאחר שפורסמו הדוחות הכספיים של החברה ב— 18בפברואר .2013
מנגד ,המשיבים טענו כי דיווחיה של החברה ופעולותיהם של נושאי המשרה נעשו כולם על פי הוראות חוק
ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו .לטענתם ,בקשת האישור לוקה באי—הבנת העקרונות הניצבים בבסיס
המודל העסקי של חברת בבילון ,באי—הבנת מערכת היחסים שבין בבילון לגוגל ,באי—הבנת השוק שבו
בבילון פועלת ,באי—הבנת גורמי הסיכון של בבילון ובקביעות שגויות הנוגעות לפעילות החברה ולעסקיה.
שלב הגשת הסיכומים במסגרת בקשת האישור הסתיים ,ובמועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה החלטה
בבקשת האישור (ת"צ .)13—06—33491
ב 12.תביעה נגזרת בעניין החברה לישראל בע"מ ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בשמה של החברה לישראל בע"מ נגד צים שירותי ספנות משולבים
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בע"מ ,פרופ' גדעון לנגהולץ ,עודד דגני ,זהבית כהן ,מיכאל בריקר ,מילניום השקעות אלעד בע"מ ועידן עופר.
עניינה של בקשת האישור הוא התקשרות החברה לישראל בהסדר החוב של צים ,המהווה עסקת בעלי
עניין חריגה ,ואישור ההתקשרות על ידי ועדת דירקטוריון בלתי תלויה ,אשר מונתה על ידי דירקטוריון החברה
לישראל לשם גיבוש הסדר החוב וניהול המשא ומתן בין החברה לישראל לבין צים .בבקשת האישור נטען
כי האישור האמור ניתן בניגוד להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה לישראל ,וחרף העובדה כי לא
התקיים התנאי המתלה להתקשרות החברה לישראל בהסדר החוב.
האסיפה הכללית של החברה לישראל קבעה כתנאי מתלה להתקשרות החברה לישראל בהסדר החוב ,כי
המניות שתקבל החברה לישראל במסגרת הסדר החוב יהיו "נקיות" ממגבלת עבירות שהוטלה מכוחה של
מניית זהב שהמדינה החזיקה בצים .לטענת המבקש ,בפועל ,מגבלת העבירות מכוחה של מניית הזהב לא
בוטלה ,אלא רק שונתה בעקבות הליכים משפטיים שהתנהלו בין צים למדינה.
טענתם העיקרית של המשיבים היא כי החלטת ועדת הדירקטוריון בדבר התקיימות התנאי המתלה לביצוע
ההסדר ,נוכח השינויים שנערכו במניית הזהב ,הייתה במסגרת הסמכות שניתנה לוועדה בהחלטת האסיפה
הכללית ,והיא תואמת ללשונו ,לתכליתו ולהגיונו של התנאי המתלה .כמו כן ,המשיבים טוענים כי מדובר
בהחלטה המצויה בליבת שיקול הדעת העסקי של ועדת הדירקטוריון.
בשנת  2014הסתיים שלב ההוכחות בבקשת האישור .בחודש יוני  2016דחה בית המשפט את בקשת
האישור .בית המשפט קבע כי על אף שנפלו פגמים וכשלים בפעולות שפורטו בבקשת האישור ,לא התקיים
קשר סיבתי בינם לבין הנזק שנטען .בחודש ספטמבר  2016הגיש המבקש ערעור על ההחלטה בבקשת
האישור .הערעור טרם נשמע במועד סיום שנת הדוח ,וממילא טרם ניתנה בו החלטה (תנ"ג .)14—08—628
ב 13.תביעה נגזרת בעניין צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בשנת  2014בשמה של חברת צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ
(להלן — "החברה") כנגד ה"ה מרדכי מנשה ,יאיר פודים ,ירון ייני ,חן לבון ,אברהם פרץ ,יהודה בר וערן מזור
(דירקטורים ונושאי משרה בחברה).
הטענה העיקרית העומדת בבסיס הבקשה היא שהמשיבים גרמו לחברה להתקשר בעסקאות "ריקות
מתוכן" ,שלבעלי השליטה בחברה יש בהן עניין אישי ,באופן שמנוגד להוראות חוק החברות ,וללא קבלת
האישורים הדרושים מכוחו .בכך ,לטענת המבקש ,המשיבים התנהלו ברשלנות ,תוך הפרת חובותיהם כלפי
החברה (ובכלל זה חובות הזהירות והאמונים החלות עליהם) .מדובר בעסקאות שבמסגרתן רכשה החברה
זכויות מסוימות מחברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ (להלן — "שמן") .לטענת המבקשת ,עסקאות אלה
הצריכו אישור בהתאם לפרוצדורה שנקבעה בסעיף (275א) לחוק החברות ,וזאת בשל הסיבות האלה( :א)
בעלות השליטה בחברה החזיקו במניות שמן ,ובנסיבות העניין ,ללא השקעה נוספת בשמן ,הייתה החזקתן
בשמן נפגעת; (ב) מר איתן אלדר קיבל במסגרת עסקאות אלה דמי תיווך גבוהים ,וחברות הקשורות ליו"ר
דירקטוריון החברה ולמנכ"ל החברה ,אשר החזיקו במועד הרלוונטי בשליטה בחברה ,ביצעו בשנתיים שקדמו
לעסקת שמן שורה של עסקאות עם אלדר בהיקפים כספיים משמעותיים ובאופן שעולה כדי קשרים עסקיים
מתמשכים ומהותיים .הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי החברה בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מעסקאות
אלה בסכום כולל של כ— 20מיליון ש"ח.
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טענותיהם העיקריות של המשיבים הן כי בנסיבות העניין ,החזקת בעלות השליטה במניות שמן אינה יוצרת
להם עניין אישי ,כיוון שלדירקטוריון החברה לא הוצג כי העסקה נועדה "להציל" את השקעות בעלות
השליטה ,וכיוון שלדירקטוריון הוצג כי שמן יכלה לגייס כספים גם באופן אחר .בנוסף ,לטענתם ,גם הקשרים
עם אלדר אינם יוצרים עניין אישי ,שכן מדובר בקשרים שבהם "אין כל ייחוד או חריגות".
בחודש יוני  2016דחה בית המשפט את בקשת האישור .בחודש ספטמבר  2016הגיש המבקש ערעור על
החלטה זו .במועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה החלטה בערעור (ע"א .)6798/16
ב 14.תובענה ייצוגית נגד ELAD HIGH PLATEAU ACUISITION INC

בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,אשר הוגשה בשנת  2013כנגד .ELAD HIGH PLATEAU ACQUISITION
מדובר בתובענה לסעד הערכה לפי סעיף  338לחוק החברות.
הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא כי התמורה ששולמה עבור מניות חברת אלעד קנדה אינק
(להלן — "אלעד קנדה") במסגרת הצעת הרכש המלאה הייתה פחותה משוויין ההוגן של המניות .המחלוקת
העיקרית בין הצדדים נגעה לשאלה ,אם הערכת השווי שבוצעה לחברת אלעד קנדה הייתה צריכה להביא
בחשבון שהחברה תמשיך להרוויח גם מפעילות ייזום נדל"ן שתנבע לא רק מהפרויקטים שהיו ידועים במועד
הצעת הרכש ,אלא גם מפרויקטים עתידיים .הסעד הנתבע הוא לחייב את הנתבעת לשלם לתובע וליתר
בעלי המניות שמניותיהם נרכשו ברכישה הכפויה סכומים נוספים.
בחודש אפריל  2015קיבל בית המשפט את בקשת האישור וקבע ,בין היתר ,כי התובע הייצוגי עמד בנטל
הראשוני הדרוש לשם קבלת בקשת האישור ,לכל הפחות בנוגע לטענתו העקרונית .טענה זו הייתה כי
הערכת השווי שנעשתה לחברת אלעד קנדה צריכה הייתה לצאת מנקודת הנחה ,כי החברה תמשיך להרוויח
גם מפעילות ייזום נדל"ן שתנבע לא רק מהפרויקטים שהיו ידועים במועד הצעת הרכש אלא גם מפרויקטים
עתידיים .בית המשפט אף ציין ,כי הטענה לפיה אין לייחס ערך להזדמנויות עסקיות עתידיות שלא נולדו
בעת ביצוע הערכת השווי עומדת בסתירה להלכות של בית המשפט העליון בנוגע לאופן ביצוע הערכת שווי
לחברה המתנהלת כעסק חי לפי שיטת היוון תזרים מזומנים (.)DCF
הנתבעת הגישה בחודש יוני  2015בקשה לדיון חוזר על ההחלטה לקבל את התובענה כתובענה ייצוגית
(ת"א  .)15—07—9714בחודש דצמבר  2015דחה בית המשפט את הבקשה לדיון חוזר וציין ,בין היתר ,כי אין
מקום להתערב בהחלטה של בית המשפט להסתמך על עמדת התובע הייצוגי והמומחים מטעמו; גם לגופו
של עניין ,אופן ביצוע הערכת שווי לחברה המתנהלת כעסק חי ,כפי שהוצעה על ידי המומחים מטעמו
של התובע הייצוגי ,הינה סבירה; הנתבעת לא הביאה ראיות פוזיטיביות המצביעות על כך שהפרויקטים
של חברת אלעד קנדה היו פרויקטים זמניים בלבד ,וכי לא הייתה לחברה כוונה להמשיך לפעול גם לאחר
שיסתיימו.
כעת ההליך המשפטי נמצא בשלב הדיון בתובענה הייצוגית עצמה .במועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה
החלטה בעניינה (ת"צ .)13—03—44884
ב 15.תביעה נגזרת בעניין פיננסיטק בע"מ ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת ,אשר הוגשה בשנת  2014בשמה של חברת פיננסיטק בע"מ (להלן —
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"פיננסיטק") כנגד משה הבא ,טובה פינטו ,צבי פרל ויעקב דיין (דירקטורים בחברה מסוף שנת  2008ועד
יולי ( )2009להלן — "הנתבעים  ;)"1—4ואברהם דן ,רינת אביבי ,ציון שטרית ודוד אמאר (דירקטורים בחברה
מחודש אוגוסט  2009ואילך) (להלן — "הנתבעים .)"5—8
הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא שהנתבעים ,שכיהנו כנושאי משרה בחברת פיננסיטק
בתקופות שונות ,הפרו את חובות הזהירות שלהם כלפי החברה ,כאשר נמנעו מלממש נכסים (חניון ומלון)
ששועבדו לטובת החברה לצורך פירעון הלוואות שלא שולמו לחברה במועד .הסעד העיקרי הנתבע הוא
פיצוי החברה בגין הנזק שנגרם לה כתוצאה מכך שהנכסים לא מומשו במועד מוקדם יותר.
לטענת הנתבעים ,בתמצית ,על החלטותיהם השונות הנוגעות לאי מימוש הנכסים חל כלל שיקול הדעת
העסקי ( ,)BJRולפיכך בית המשפט אינו אמור לבחון אותן לגופן .לעמדתם ,גם לגופו של עניין ,ההחלטות
שקיבלו היו סבירות ביחס למצב הדברים במועד שבו נשקלו ונבחנו.
בחודש מאי  2015קיבל בית המשפט את בקשת האישור בחלקה כנגד הנתבעים ( 1—4ביחס למחדל שבאי
מימוש השעבוד על המלון) .בית המשפט קבע כי לנתבעים  1—4לא עומדת הגנת שיקול הדעת העסקי
ביחס לאי מימוש השעבודים על החניון והמלון בתחילת שנת  .2009עם זאת ,בית המשפט ערך הבחנה
בהתנהלותם של הנתבעים ביחס לאי המימוש של הנכסים .לעמדתו ,הנתבעים  1—4התרשלו ונהגו באופן
בלתי סביר רק ביחס למחדל שבאי מימוש השעבוד על המלון.
בקשת האישור התקבלה במלואה כנגד הנתבעים ( 5—8ביחס למחדל שבאי מימוש השעבודים על המלון
והחניון) .בית המשפט קבע כי לנתבעים  5—8לא עומדת הגנת שיקול הדעת העסקי ביחס לאי מימוש
השעבודים על החניון והמלון .כמו כן ,בית המשפט קבע כי הנתבעים  5—8התרשלו ונהגו באופן לא סביר
כאשר נמנעו מלממש את הנכסים.
ההליך המשפטי נמצא בשלב הדיון בתביעה הנגזרת עצמה .במועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה החלטה
בעניינה (ת"צ .)14—03—13663
ג .תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שהרשות החליטה לסייע במימונן בשנת הדוח:
בשנת הדוח החליטה הרשות לסייע במימון שתי תובענות ייצוגיות ותביעה נגזרת אחת ,כפי שיפורט להלן.
בסך הכול ,יחד עם תביעות שהחליטה הרשות לממן בשנים הקודמות ,במועד סיום שנת הדוח מסייעת
הרשות במימונם של  18הליכים תלויים ועומדים.
ג 1.תביעה נגזרת בעניין חברת אאורה השקעות בע"מ ואח'
בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה על מנת לבסס תביעה נגזרת בשמה של חברת אאורה בע"מ כנגד בעל
השליטה בחברה (המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה) ודירקטורים אחרים בחברה .עניינה של הבקשה הוא
בהתקשרות החברה לשם מתן שירותים משפטיים עם משרד עורכי דין המצוי בבעלותה המלאה של רעייתו
של בעל השליטה בחברה.
לטענת התובע ,עסקת ההתקשרות של החברה עם משרד עורכי הדין הנ"ל נעשתה בניגוד להוראות הדין
וללא קבלת האישורים הדרושים .היא פוגעת בטובת החברה ,ומביאה להעברת כספים מהחברה הציבורית
אל משרד עורכי הדין הנ"ל על חשבון החברה וציבור בעלי המניות .עמדת התובע מבוססת על עמדה
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שהוחצנה על ידי סגל מחלקת תאגידים ברשות בזמן אמת.
לטענת התובע ,נגרמו לחברה נזקים העולים לכדי סכומים מהותיים ,המוערכים על ידו בעשרות מיליוני ש"ח.
במועד סיום שנת הדוח טרם הוכרעה בקשת גילוי המסמכים האמורה ,והבקשה לאישור התביעה הנגזרת
טרם הוגשה (תנ"ג .)16—03—41206
ג 2.תובענה ייצוגית נגד די—פארם בע"מ ואח'
בקשת אישור שעוסקת בנזקים שנגרמו לפי הטענה לבעלי המניות של חברת די—פארם בע"מ בשל טענה
למחדלי דיווח של החברה והסתרת מידע מהותי מציבור המשקיעים.
הטענה העיקרית של המבקשים היא כי המשיבים לא גילו בתשקיף ההנפקה של החברה את התוצאה
האמיתית של ניסוי שנערך ע"י החברה בתרופה המרכזית שבפיתוחה ,ואף הדגישו את הצדדים החיוביים
של הניסוי ,ובכך הטעו את ציבור בעלי המניות .המבקשים מבססים את טענתם בעיקר על כך שעוד לפני
שפורסם התשקיף פורסם מאמר מקצועי שחובר ,בין היתר ,על ידי בכירי החברה ,ובו נכתב כי המטרה
הראשונית של הניסוי לא הושגה .לטענת המבקשים ,מידע זה היה חייב להיכלל בתשקיף .לפיכך ,לטענת
המבקשים ,המשיבים חבים אישית בשל הנזקים שנגרמו מחמת הצגת פרט מטעה בתשקיף ,הטעיה ואי
גילוי פרט מהותי בדיווחי החברה.
המשיבים טוענים ,בתמצית ,כי טענות המבקשים ביחס לתוצאות הניסוי שנערך בתרופה מקורן בחוסר
הבנה בנוגע לתהליכי פיתוח התרופה ,וכן בנוגע ליעדים ולמטרות של מחקרים קליניים .לטענתם ,המבקשים
השקיעו באופן מודע בהשקעה עתירת סיכון מתוך ציפייה לרווחים אדירים ככל שתאושר התרופה ,אך
משהתממשו הסיכונים ,הם מבקשים להיאחז בטענות שווא על מנת לקבל "ביטוח".
במועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה החלטה בבקשת האישור (ת"צ .)15—08—38731
ג 3.תובענה ייצוגית נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ואח'
בקשת האישור עוסקת בהפסדים שנגרמו לפי הטענה לבעלי המניות של בזק בשל מחדלי דיווח של בזק
והסתרת מידע מהותי מציבור המשקיעים .הטענה העיקרית היא כי החברה לא דיווחה כראוי על שני אירועים
מהותיים( :א) החלטת משרד התקשורת להפחית את דמי הקישוריות; (ב) ההחלטה לכלול במסגרת
רפורמת השוק הסיטונאי שיזם משרד התקשורת גם שירותי טלפוניה.
טענת המבקשת היא כי הדיווח של החברה בנוגע לשני האירועים האלה היה לקוי ,ומשום כך החברה הפרה
את הדין .לעמדתה של המבקשת ,החלטת משרד התקשורת להפחית את דמי הקישוריות הייתה החלטה
מהותית מאוד עבור בזק .ואולם ,הדיווחים השונים של בזק בקשר להחלטה זו היו חסרים ,לקויים ומטעים,
הואיל ולא הציגו כראוי את השלכותיה על תוצאות בזק .המבקשת גם סבורה שרפורמת השוק הסיטונאי
בכללותה הייתה רפורמה בעלת השפעה משמעותית על בזק ,אך כי הדיווחים השונים של בזק גם בקשר
לרפורמה זו היו חסרים ,לקויים ומטעים ,שכן לא הציגו כראוי את השלכותיה על תוצאות בזק.
המשיבים טוענים ,בין היתר ,כי הדין דורש גילוי של מידע מהותי בלבד .לעמדת המשיבים ,הפגיעה שהייתה
צפויה לחברה בגין הפחתת דמי הקישוריות הייתה נמוכה מרף המהותיות הנדרש לצורך דיווח מיידי .בנוסף,
המשיבים טוענים כי המבקשת הציגה את הירידה בהכנסות בזק בצורה מסולפת ומטעה ,וכי לא הביאה
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נתונים ביחס להשפעה המקזזת של הפחתת דמי הקישוריות ברמת החברה וברמת הקבוצה.
בנוגע לרפורמת השוק הסיטונאי ,טענתה המרכזית של בזק היא שהחליטה לא לפרסם דיווח מידי בנוגע
להכללת שירותי הטלפוניה במסגרת רפורמה זו לאחר קבלת ההזמנה לשימוע בעניין רפורמת השוק
הסיטונאי ,מאחר ולעמדתה ,בהזמנה זו לא היה חידוש מהותי ביחס למצב בעבר ,אשר לגביו ניתן גילוי על
ידי בזק בדיווחיה המיידים והתקופתיים.
במועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה החלטה בבקשת האישור (ת"צ .)15—01—44126
 .5מכרזים והתקשרויות
הרשות ,כתאגיד סטטוטורי ,כפופה לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב— ,1992ולתקנות שהותקנו מכוחו .בהתאם
לחובה האמורה ,הרשות פרסמה שמונה מכרזים בשנת  2016בנושאים ובתחומים שונים ,כגון מערכות מידע,
מדפסות ,שירותי מיון ואבחון ועוד .בעקבות מכרזים אלה התקשרה הרשות בהסכמים עם הזוכים.
הייעוץ המשפטי מלווה את כל תהליכי המכרז וההתקשרויות של הרשות ,ונציג היועץ המשפטי משמש כיועץ
המשפטי של ועדת המכרזים של הרשות.
 .6פניות ציבור
בשנת הדוח טופלו ברשות כ— 1,300פניות מהציבור ,לעומת כ— 1,100פניות בשנת .2015
בשנה החולפת נמשכה המגמה של ריבוי פניות בנושא השקעות לא מפוקחות ,ובכלל זה ניהול השקעות
ממוחשב (כגון מסחר רובוטי) ,זירות מסחר (פורקס) ואופציות בינאריות .פניות אלה התמקדו בנושא ההסדרה,
הרישוי ,הפיקוח והחקיקה בתחום ,לצד פגיעה והפסדים של משקיעים .בנוסף ,התרחבה בצורה משמעותית
המגמה ומספר הפניות בנושא זה מפונים מחוץ לישראל .כמו כן ,שנת  2016התאפיינה בפניות בענייני אכיפה,
חוק הייעוץ ,התנהלות החברות הציבוריות והגופים המדווחים ,המסחר בבורסה והתנהלות שוק ההון בכללותו.
הפניות מוגשות על ידי גורמים שונים ,ובכלל זה :יחידים הפועלים בשוק ההון ,הן כמשקיעים והן כמנהלי תיקים
או יועצי השקעות; עורכי דין המייצגים יחידים או תאגידים מדווחים הפועלים בשוק ההון; יחידים המעוניינים
לדווח על אי סדרים או על בעייתיות בשוק ההון בכלל או באחת מזרועותיו ,או נפגעו מאלה; גורמים חיצוניים,
כגון גופים ממשלתיים ואחרים המפנים גורמים שונים אל הרשות; גורמי תקשורת למיניהם ,כגון עיתונאים;
סטודנטים ,מכוני מחקר וארגונים שונים ,המבקשים מידע ,מחקר ונתונים על שוק ההון.
הנושאים שלגביהם מוגשות פניות מטעם הציבור רבים ומגוונים ,והם כוללים נושאים רוחביים הנוגעים לפעילויות
הרשות ,לפעילויות של תאגידים מדווחים ולפעילות הבורסה לניירות ערך וחבריה; נושאים הנוגעים להתנהלותם
של יועצי השקעות ומנהלי תיקים; בקשות לבדיקת חשדות בנושא המסחר בבורסה; נושאים רוחביים בעניין
פעילותן של קרנות נאמנות ותעודות סל; בקשות מידע על פעילותה של הרשות או על פעילותו של מי שהיא
מפקחת עליו בשוק ההון .חלק אחר כולל בקשות מגורמים רשמיים או מאנשים פרטיים לקבלת מידע בנושא
שוק ההון .בקשות אלה מטופלות ברובן בהתאם לחוק חופש המידע.
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 .6.7המחלקה הבינלאומית
א .כללי
המחלקה הבינלאומית פועלת ליישום האסטרטגיה של רשות ניירות ערך לשילוב שוק ההון הישראלי בתהליכי
הגלובליזציה בכלל ,ובמהלכים לשיתוף פעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך בעולם
בפרט .המחלקה אמונה על ההיבטים הבינלאומיים של עבודת הרשות ,בדגש על ביסוס והעצמת מעמדן של
הרשות וישראל בזירה הבינלאומית.
המחלקה פועלת לקידום מעמדו של שוק ההון הישראלי בעולם ,בשני אופנים עיקריים:
האחד — חתירה להתאמה בין דיני ניירות הערך בישראל ובין הדינים הקיימים במדינות המפותחות ,בשים לב
לתשתית הרגולטורית ולמאפייני השוק המקומי .הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך (International
( )Organization of Securities Commissions — IOSCOלהלן — "יוסק"ו") קובע מדיניות וכללים
בינלאומיים אחידים בקרב הרשויות החברות בו .בהקשר הזה ,המחלקה הבינלאומית משמשת בסיס ידע
אודות שווקים ורגולציה בעולם ,ומשקפת ידע זה בהתוויה וביישום של פרויקטים מרכזיים המצויים על סדר
יומה של הרשות.
השני — שילוב הרשות במהלכי שיתוף פעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך
בעולם .ההסכם הרב—צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה מבסס שיתוף פעולה נרחב בין הרשות
ובין רשויות חוץ החתומות עליו .הסכם זה נחתם במסגרת ארגון יוסק"ו ,המאפשר החלפת מידע לא פומבי
בין הרשויות וכן מסייע בביצוע פעולות אכיפה.
נוסף על כך ,המחלקה הבינלאומית מייעצת ומסייעת לסגל הרשות ביחס להיבטים בינלאומיים בהחלטות
שונות וביוזמות אסדרה ,תוך שימוש בניסיון ,בידע ובהבנה של סגל המחלקה בנוגע לשווקים בינלאומיים
ולדין הזר .כמו כן ,המחלקה בוחנת ומנתחת יוזמות חקיקה ברשויות זרות שעשויות להשפיע על השוק
המקומי.

ב .עיקרי הפעילות בשנה החולפת
 .1השתתפות בפורומים בינלאומיים
א) פעילות במסגרת ארגון יוסק"ו
יוסק"ו ,הוא הפורום הבכיר ביותר לשיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות ניירות ערך .נמנים עמו כ— 215חברים
מכ— 115מדינות בעולם .בארגון חברות בעיקר רשויות פיננסיות רגולטוריות ובורסות לניירות ערך ,והוא
הקובע את סדר היום בקרב רגולטורים בעולם הפיננסי .הארגון פועל לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים
אחידים ,המאומצים על ידי הרשויות החברות בו .עקרונות יוסק"ו הוכרו כאמות המידה המובילות בניתוחים
ובהערכות פיננסיות של גופים בינלאומיים ,כגון דוחות קרן המטבע העולמית ,וכן כבסיס לחקיקה פיננסית.
בשנת הדוח השתתפה המחלקה בוועדות ובמהלכים המפורטים להלן במסגרת ארגון יוסק"ו:
•הוועדה האזורית האירופית ( :)European Regional Committee — ERCבשנת  2012התקבלה הרשות
כחברה מן המניין בוועדה האירופית ,חלף חברותה בוועדה האזורית של אפריקה והמזרח התיכון .הוועדה
עוסקת בסוגיות שונות הקשורות ברגולציה האירופית וכן במגמות ובסיכונים בשווקים האירופיים .בכלל
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סוגיות אלו הגנה על משקיעים ,הפצה של מוצרים פיננסיים ופיקוח על מוצרים ממונפים בשוק המשני.
הוועדה גם מטפלת בנושאים שוטפים המגיעים לשולחן העבודה של הארגון .באמצעות סגל המחלקה
הבינלאומית הרשות נוטלת חלק משמעותי ופעיל בדיוני הוועדה ובישיבותיה.
•מפגשי ועדת הקבלה ( :)MMOU Screening Groupמאז הצטרפותה כחברה בפורום זה בשנת ,2007
נוטלת הרשות חלק פעיל בתהליכי הקבלה של חברות בארגון המבקשות להתקבל כצד להסכם יוסק"ו.
דיוני הפורום עוסקים בבחינה מדוקדקת של התשתית המשפטית במדינות המועמדות להצטרפות
להסכם אל מול העקרונות הנוקשים לשיתוף פעולה שמציב הארגון.
השנה המשיכה הוועדה לעסוק בסוגיה החשובה של הרחבת הסמכויות במסגרת הסכם יוסק"ו .הוועדה
סיימה לנסח הסכם מורחב ,ובחנה את הדרכים השונות ליישומו .הוועד המנהל של הארגון אימץ אחת
מהן ,והיישום יחל ב— .2017הרשות ,באמצעות סגל המחלקה הבינלאומית ,נוטלת חלק פעיל בעבודת
הוועדה.
• — C4ועדה העוסקת בנושאי אכיפה וחילופי מידע במסגרת הסכם יוסק"ו :הרשות ,באמצעות סגל
המחלקה הבינלאומית ,נוטלת חלק פעיל מאוד בדיוני הוועדה ובפרויקטים השונים שבהם היא עוסקת.
הפרויקטים המרכזיים שעמדו השנה על סדר יומה של הוועדה הם אלו :סנקציות המבוססות על מידע
שהגיע מרשות זרה ,טכנולוגיית ענן וחיוב במתן עדות .עוד עסקה הוועדה בנושא האופציות הבינריות וכן
בשינויים בתחיקה האירופית הנוגעים להגנת מידע אישי.
• — C5ועדה העוסקת בתחום ניהול השקעות :הרשות ,באמצעות סגל מחלקת השקעות וסגל המחלקה
הבינלאומית ,פעילה בוועדה זו ,הדנה בנושאים מרכזיים בזירה הבינלאומית הנוגעים לניהול השקעות,
ובכלל זה קרנות השקעה משותפות ( .)Collective Investment Schemes — CISבמהלך השנה
נטלה הרשות חלק בפרויקטים אשר על שולחנה של הוועדה ,והשתתפה באופן פעיל בפגישות הוועדה
ובדיוניה.
• — C6ועדה העוסקת בחברות דירוג אשראי :סגל המחלקה הבינלאומית שותף להליך הסדרת הפיקוח
על חברות דירוג האשראי בישראל ,והיא משתתפת בוועדה זו על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית על
ההתפתחויות בתחום ברמה הבינלאומית .כחלק מהרצון של הרשות להגביר את תרומתה והשתלבותה
בזירה הרגולטורית הגלובלית ,בחרה מועצת המנהלים של יוסק"ו ( )IOSCO Boardנציגה מטעם
המחלקה הבינלאומית לכהן כסגן יו"ר הוועדה .סגל המחלקה נוטל חלק בפרויקטים השונים אשר על
שולחנה של הוועדה .הפרויקט המרכזי השנה היה "מוצרים שונים שמציעות חברות הדירוג" (Other
.)CRA Products
•ועדת הערכה ( :)Assessment Committeeהרשות חברה בוועדת ההערכה ,העוסקת בעיבוד ובעדכון
של תקנים בינלאומיים בתחום ניירות הערך שפותחו בידי יוסק"ו .תקנים אלה כוללים כיום מערך של
 38עקרונות ,היוצרים מפתח השוואתי לפעילות ראויה של רגולטור בתחום ניירות הערך .בנוסף ,הוועדה
מבצעת בדיקות הערכה של רשויות ניירות ערך החברות בארגון ,ובוחנת באיזו מידה הוטמעו העקרונות
האלה ,וזאת בהתאם למתודולוגיה שפיתח הארגון ( .)country reviewסגל המחלקה לוקח חלק
פעיל בפרויקטים המונחים על סדר יומה של הועדה ,ובפרט בצוות עבודה הבוחן איתור ומעקב אחר
מניפולציה והתנהגות פסולה אחרת בניירות ערך.
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• — C1ועדה העוסקת בתחום החשבונאות :הרשות פועלת ,באמצעות סגל מחלקת תאגידים ,במסגרת
קבוצת העבודה בנושא חשבונאות ,ביקורת וגילוי ,הדנה בנושאים המרכזיים בתחומים אלה בזירה
הבינלאומית.
• — CERועדה העוסקת בסיכונים :הרשות פועלת ,באמצעות סגל המחלקה הכלכלית ,במסגרת קבוצת
העבודה בנושא.
• — C8ועדה העוסקת במשקיעים קמעונאיים ( .)retail investorsהרשות מיוצגת בוועדה באמצעות
דוברות הרשות .תפקידי הוועדה המרכזיים כוללים התוויית מדיניות הארגון בכל הנוגע לחינוך פיננסי
של משקיעים אלה וכן ייעוץ למועצת המנהלים ( )IOSCO Boardבנוגע אליהם ויישום מדיניות בעניינם.
ב) פעילות במסגרת OECD

הרשות מייצגת ,באמצעות המחלקה הבינלאומית ובשיתוף משרד המשפטים ,את מדינת ישראל כחברה
בוועדת הממשל התאגידי של  .OECDלצד בחינה של סוגיות מרכזיות בממשל תאגידי ,פועלת הוועדה
לעדכון המתודולוגיה התומכת בעקרונות הממשל התאגידי של הארגון ,אשר עדכונם בהתאם לשינויים
שהתרחשו בשווקים ובמסגרת הרגולטורית הושלם בשנה הקודמת .כן בוחנת הוועדה את אופן יישומם.
עקרונות אלה משמשים תקן בינלאומי עבור קובעי מדיניות ,משקיעים ,חברות ,בעלי מניות וגופים נוספים
ברחבי העולם.
נציגת המחלקה בוועדה נבחרה השנה להמשיך בכהונה כחברה בהנהלת הוועדה ( ,)Bureauופעילה
בפרויקטים השונים שעל סדר יומה של הוועדה .הנהלת הוועדה שותפה ליו"ר הוועדה בתכנון ובקביעת סדר
היום לישיבות ובקביעת תוכניות העבודה של הוועדה.
נוסף על כך ,המחלקה מסייעת בכל הקשור לעבודה בעניין אמנת  OECDלמניעת שוחד של פקידים זרים.
צוות ההיגוי הבין—משרדי ,אשר הוקם במסגרת תהליך ההצטרפות של מדינת ישראל לארגון ,ממשיך לגבש
תוכנית עבודה לתיאום פעילותה של ישראל מול הארגון .הרשות חברה בצוות ההיגוי באמצעות המחלקה
הבינלאומית ונוטלת חלק פעיל בדיוניו.
 .2שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע
המחלקה מייחסת חשיבות רבה לשילובה של הרשות במהלכי שיתוף פעולה בין גופי הפיקוח והאכיפה
בתחום ניירות הערך ,כאמצעי חיוני להשגת יעדי האכיפה של הרשות .הרשות מנהלת מספר גדל והולך של
חקירות המחייבות פעילות מחוץ לישראל וקבלת מידע מגורמי חוץ ,ועל מנת להשיג תוצאות אופטימליות,
המחלקה פועלת באופן שוטף מול רשויות חוץ שהינן צד להסכם יוסק"ו.
ההשתייכות להסדר הפועל במסגרת הסכם יוסק"ו היא אחת המרכיבים המשמעותיים בפעילות האכיפה של
הרשות בזירה הבינלאומית .כיום חתומות על ההסכם יותר מ— 100רשויות ,רבות מהן מהחשובות והמובילות
בעולם ,כגון ארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,צרפת ,גרמניה ,יפן ,סין ,ברזיל ,הודו ואוסטרליה.
עיקרי הסכם יוסק"ו:
 )1הרשויות יסייעו זו לזו ויחליפו ביניהן מידע על מנת לאכוף את חוקי המדינה שביקשה את המידע וכדי
לסייע לה בפיקוח על הציות לחוקים אלה .הסיוע יהיה באיסוף ,בתפיסה ובהעברה של מידע ומסמכים
לרשות החוץ ,וכן בחקירה ובגביית עדויות ממי שעל פי החשד הפר את חוקי ניירות הערך של מדינת
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רשות החוץ.
 )2שיתוף הפעולה בין הרשויות ייעשה בכפוף למגבלות הדין המקומי החל על כל אחת מהרשויות.
 )3הסיוע יינתן ,בין השאר ,לצורך חקירה ולשם אכיפת חוקים הקשורים לנושאים הבאים:
 .1מידע פנים ,מניפולציית שוק ,דיווח כוזב;
 .2רישום ,הנפקה ,הצעה או מכירה של ניירות ערך ודרישות הדיווח הקשורות אליהם;
 .3מתווכי שוק ,ובכלל זה יועצי השקעות מורשים או רשומים ,השקעות משותפות ,ברוקרים ,דילרים
וסוכני העברה;
 .4שווקים ,בורסות וגופי סליקה ותשלומים.
תוקף ההסכם הינו בלתי מוגבל ,אך כל רשות רשאית לסיים את ההסכם בכל עת על ידי מתן הודעה
מוקדמת של  30יום.
בקשות סיוע וחיקורי דין בין הרשות לרשויות חוץ
המחלקה הבינלאומית מרכזת את הטיפול השוטף בבקשות לסיוע אכיפתי המתקבלות מרשויות חוץ
ובבקשות סיוע מהרשות אל רשויות חוץ .מרבית בקשות אלה מטופלות ישירות בין הרשות לבין רשויות
החוץ החתומות על הסכמי שיתוף הפעולה ,ומקום בו מדובר ברשות חוץ שאינה צד להסכם — באמצעות
המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ,על פי חוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח—.1998
במסגרת הטיפול בבקשות הסיוע ,נערכות גם חקירות פרונטליות של חוקרי הרשות מחוץ לישראל ,כמו גם
חקירות של רשויות זרות בישראל.
בשנת  2016שלחה הרשות מספר שיא של  21בקשות סיוע לרשויות זרות לקבלת מידע ולסיוע בחיקורי
דין .בנוסף ,הרשות טיפלה במספר שיא של  32בקשות שהגיעו מרשויות זרות ,מתוכן  11בקשות לבדיקת
כשירות ומהימנות (.)Fit and Proper
 .3תיקון פרק ט' 2לחוק ניירות ערך
שיתוף הפעולה בין רשות ניירות ערך לבין רשויות חוץ קבוע בפרק ט' 2לחוק ניירות ערך .פרק ט' 2נחקק
בשנת  ,2000במסגרת תיקון מס'  19לחוק ,על רקע חתימת מזכר הבנה בין הרשות לבין רשות ניירות ערך
בארצות הברית .התיקון נועד להסדיר את יישומו של מזכר ההבנה ולאפשר את ביצועו וכן את שיתופי
הפעולה שבעקבותיו .כיום ישנם עשרות מזכרי הבנה עם רשויות חוץ ,ושיתוף הפעולה עמן מהווה נדבך
חשוב במיצובו של שוק ההון בישראל כשוק מתקדם ,במשיכת השקעות זרות לישראל וביכולת האכיפה
בשוק ההון המקומי (נוכח ההדדיות במזכרים) .זאת ,בנוסף על מזכר הבנות המסדיר שיתוף פעולה רב—
צדדי בתחום אכיפת חוקי ניירות ערך במסגרת ארגון יוסק"ו.
השנה תוקן פרק ט' 2לחוק ניירות ערך על מנת להתאימו לשינויים שנערכו בשנים האחרונות ,הן בדין המקומי
והן באופי שיתופי הפעולה הבינלאומיים .התיקון נועד להתאים את הסמכויות שהוקנו לרשות לשם מתן סיוע
לרשויות חוץ לשינויים שחלו בהן במרוצת השנים .למשל ,נוספו לרשות סמכויות מנהליות לשם מתן סיוע ,וכן
הובהר כי סיוע לרשות חוץ כולל סיוע גם במישור הפיקוח ,ולא רק בתחום האכיפה.
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 .4הכרה הדדית
רשות ניירות ערך האירופית ( )European Securities and Markets Authority — ESMAמכירה באסדרה
הישראלית בקשר לתוכנו ולצורתו של תשקיף על פי חוק ניירות ערך ,ורואה בה מקבילה להוראות הדירקטיבה
האירופית המסדירה תשקיפים ( .)EC Prospectus Directive/2003/71החלטת ההכרה התקבלה בשנת
 2011ועודכנה בשנת  ,2015ומשמעותה היא כי תשקיף ישראלי ,בתוספת שורה של פריטים נוספים ,יהיה
בר—הגשה במדינות האיחוד האירופי לצורך רישומה למסחר של חברה ישראלית בבורסה אירופית ,בהתאם
לשיתופי פעולה עם רגולטורים אירופיים .היקף הגילוי הנוסף הנדרש תלוי בסוג ההנפקה ,קרי ,האם מדובר
בהנפקת מניות ,בהנפקת זכויות למניות או בהנפקה על ידי חברות קטנות ובינוניות (Small Medium
 )Enterprises — SMEsאו בעלות שווי שוק מופחת (,)Company with Reduced Market Capitalization
כהגדרת מונחים אלה בדירקטיבה האירופית.
הרשות פועלת ,באמצעות המחלקה הבינלאומית ,מול רגולטורים באירופה ליישום החלטה זו .לאור זאת,
הרשות מקדמת הסכמים מול רשויות ניירות ערך באירופה שיאפשרו לחברות ישראליות גישה לשווקים
חדשים ,ייצרו מעגל נוסף של משקיעים זרים ויאפשרו את כניסתם של מנפיקים זרים לישראל .בהקשר
זה ,בחודש דצמבר  2016הגיעה לסיומה עבודה בת מספר שנים של נציגי המחלקה מול רשות ניירות ערך
באנגליה ( ,)Financial Conduct Authority — FCAוגובש מזכר הבנות הצפוי להיחתם בקרוב.
 .5משלחות לימודיות
במסגרת חתירתה של הרשות להרמוניזציה עם דיני ניירות הערך במדינות המפותחות ולשם התעדכנות
שוטפת במגמות המסתמנות בתחום הפיננסי ,המחלקה נוהגת לארגן נסיעות לימודיות לחו"ל על פי צורכי
הרשות.
השנה ארגנה המחלקה משלחת לימודית לארה"ב שנועדה להעמיק את הידע בתחום ה— Exchange( ETF
 .)Traded Fundsמטעם הרשות השתתפו בסיור נציגים ממחלקת השקעות .חברי המשלחת נפגשו עם
גופי אסדרה וגופים נוספים.
בנוסף ,וכחלק מהרצון של הרשות להתמקצע וללמוד פרקטיקות הנהוגות אצל רגולטורים עמיתים ,התלווה
מבקר ביחידת הביקורת של מחלקת השקעות לביקורת של רשות ניירות ערך האמריקאית ( )SECבתחום
המתווכים הפיננסיים.
 .6הסכמי סחר בינלאומיים
הסכם  — TISAהרשות פועלת במשותף עם משרד הכלכלה ,אגף שוק ההון ובנק ישראל על ניסוח הסכמות
במסגרת היוזמה להסכם סחר בשירותים —  .TISAיוזמה זו מובלת בישראל על ידי משרד הכלכלה .ההסכם
עוסק בשירותים חוצי—גבולות ,ועתידות לחתום עליו כ— 50מדינות ,ובהן ארצות הברית ומדינות האיחוד
האירופי .במהלך השנה התקיימו באופן שוטף דיונים בין—משרדיים ,שבהם נציגי המחלקה הבינלאומית ייצגו
את רשות ניירות ערך .הנושאים שבהם עסקה הרשות בהקשר זה הינם :ייעוץ השקעות ,חתמים ,מסלקות,
( SROsארגוני פיקוח עצמאי) וכיוצא באלו.
הסכם עם יפן לעידוד השקעות ולהגנה עליהן — בהתאם להחלטת הממשלה בנדון ,מדינת ישראל מקיימת
משא ומתן עם יפן לחתימת הסכם שמוביל משרד האוצר ומטרתו לעודד השקעות ולהגן עליהן .המדינה
מתחייבת לאי—אפליית משקיעים יפנים לעומת משקיעים ישראלים ומשקיעים ממדינות שלישיות ,לאי הטלת
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דרישות ביצוע וכיוצא באלו .נציגי המחלקה השתתפו בעבודת מיפוי המגבלות על השקעות ומשקיעים זרים,
והציגו את עמדת רשות ניירות ערך בדיונים שהתקיימו.
XBRL .7

בהמשך להצטרפותה של הרשות כחברה בקונסורציום העולמי — XBRL
( — Extensible Business Reporting Languageשפת דיווח אלקטרונית לעסקים) ,הועלתה בחודש יולי
השנה טקסונומיה חדשה לאתר הארגון .בפרויקט זה הותאם הסיווג של שדות הדיווח באתר מגנ"א ל— IFRS
העדכני תוך מעבר לשפת הדיווח  .XBRLהמחלקה הבינלאומית סייעה למחלקת מערכות מידע בעבודה
מול ארגון  XBRLהעולמי.
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 .6.8מחלקת מערכות מידע
א .כללי
מחלקת מערכות מידע עוסקת בפיתוח ובתחזוקה של מערכות המידע ותשתיות המחשוב והתקשורת
שמשמשות את מנהליה ועובדיה של הרשות בתפקידיהם ומסייעות למימוש תוכניות העבודה השנתיות .כמו כן,
המחלקה שותפה בקביעת אסטרטגיית המחשוב של הרשות ומבצעת אותה .את פעילות המחלקה מקיימים
שמונה עובדי רשות ,וחלק ממנה נעשה באמצעות מיקור חוץ ( .)outsourcingלעתים המחלקה פועלת על—פי
פנייה של המחלקות האחרות ,ולעתים ,מתוך היכרות עם שאר המחלקות ,המחלקה היא זו המזהה את הצרכים,
ויוזמת פרויקטים המיועדים לענות על צרכים אלו ולתת להם מענה מחשובי .בין היתר ,תפקידי המחלקה הם
אלו:
 )1פיתוח ותחזוקה של מערכות המחשוב הבאות :הארכיון הממוחשב ,הדואר האלקטרוני ,ניהול משימות,
יומנים ופנקסי כתובות; אתר האינטרנט של הרשות; מערכת מידע לניהול חקירות ("אגאתה") ,המשמשת
את מערך האכיפה; מערכת הדיווחים האלקטרוניים (" מגנא") ,המשמשת את כלל המדווחים בשוק ההון,
את הציבור הרחב ואת עובדי הרשות; המערכת התפעולית ,לריכוז המידע בנושאים שהרשות מופקדת
עליהם — נתונים על תאגידים ,קרנות נאמנות ,יועצי השקעות ומנהלי תיקים ,תעודות סל ,זירות סוחר ,חברות
דירוג ,נתוני מסחר ,פיקוח על המסחר ,נתונים נוספים המשמשים למחקר כלכלי ונתוני הנהלת חשבונות;
מערכת  BIלאיתור חריגים במסחר; יעל — לשליחת דואר אלקטרוני מאובטח; משאבי אנוש; הערכות עובדים;
נוכחות; חשבות; חיפוש; פורטל ארגוני; מערכת להצבעות אלקטרוניות של ציבור המחזיקים בניירות ערך
באסיפות של חברות ציבוריות ("הצבע—הון"); מערכת לפיקוח על זירות סוחר; ומערכות ייעודיות נוספות.
 )2תשתיות ,תוכנות תשתית ואבטחת מידע וסייבר :רכישת מחשבים אישיים ותחזוקתם ותוכנות מדף
רלוונטיות; רכישת שרתים ותחזוקתם; תחזוקת רשת התקשורת הפנימית וקווי התקשורת החיצוניים ,ובכללם
קווים לספקי אינטרנט וקו המקשר בין המשרדים בירושלים ובין המשרדים בתל אביב ,ומאפשר שיתוף מידע
מלא בכל המערכות בין המשרדים שבאתרים השונים; אבטחת מידע של כלל המערכות; תקשורת טלפוניה,
קווי הטלפון והמרכזיות; תפעול ומתן שירות למדפסות; אספקה והתקנה של ציוד מתכלה מכל הסוגים ועוד.

ב .עיקרי הפעילות בשנה החולפת
 .1דיווחים אלקטרוניים
מערכת הדיווחים האלקטרוניים היא מערכת מידע לקליטתם ולהפצתם ,דרך רשת האינטרנט ,של מכלול
הדיווחים הנדרשים מגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות :תאגידים ,קרנות נאמנות ,חברות לייעוץ השקעות,
חברות לניהול תיקי השקעות ,חברות לשיווק השקעות ,תעודות סל וחתמים .הפרויקט מיועד לרתום את תחום
התקשורת האלקטרונית והאינטרנט לשירותו של ציבור המשקיעים ולשירות הגופים הכפופים לפיקוח הרשות.
המערכת מטפלת בכל סוגי הדיווחים ובהם :תשקיפים ,דוחות שנתיים ,דוחות ביניים ,דוחות מיידיים ,דוחות על
שינוי בהחזקות בעלי עניין ,דוחות על הקצאות פרטיות ,מפרטי הצעות רכש ודוחות על ניגודי עניינים בתאגידים.
כמו כן מטופלים במערכת תשקיפים ,דוחות מיידיים ודוחות חודשיים של קרנות נאמנות ,טפסים לחברות לניהול
תיקים ,תשקיפים ,דיווחי מעקב ,דיווחים עיתיים ,דיווחים על נכסי מעקב של תעודות סל ,ועוד.
מטרות המערכת הן לספק לציבור הרחב נגישות מיידית למידע הפומבי ,להפיץ מידע באופן שוויוני ,להגביר את
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יעילות הפיקוח על מהימנות המידע ולספק כלים חדשים לביצוע ניתוחים אנליטיים.
החל מיום ההפעלה המלאה (בנובמבר  )2003ועד לתום שנת  2016נרשמו במערכת אלפי מורשי חתימה,
והתקבלו וטופלו  1,142,947דיווחים שונים ,מתוכם  71,115דיווחים בשנת הדוח בלבד .דיווחים אלה מגיעים
לטיפול עובדי הרשות באופן אוטומטי באמצעות אתר הדיווח .הדיווחים הפומביים מופצים אוטומטית באמצעות
אתר ההפצה ,וכן הופצו לבורסה ולמפיצי מידע מסחריים .מדי יום נכנסים אלפי גולשים לאתר ההפצה של
המערכת בכתובת  ,www.magna.isa.gov.ilשם ניתן לראות דיווחים שונים של הישויות שהוזכרו לעיל וכן
דוחות מעּובדים של הנתונים .בנוסף ,יש כיום קרוב ל— 2000מנויים ל" אישי" — מנגנון השולח התרעות למנוי על
הגעת דיווח מהחברה שלגביה ביקש המנוי לקבל התרעה.
המערכת היא מהמתקדמות מסוגה בעולם ,והיא מושתת על הטכנולוגיות העדכניות והמתקדמות ביותר.
במסגרתו ניתנים פתרונות טכנולוגיים לשאלות סבוכות ,ובהן זיהוי חד—ערכי של המדווחים ואבטחת מידע.
המערכת אף זכתה במספר פרסי הצטיינות יוקרתיים בתחום מערכות המידע .כמו כן ,המערכת תרמה תרומה
משמעותית לזכייתה של הרשות ,זו הפעם התשיעית ברציפות ,בפרס הראשון בתחרות "ממשל זמין" ,הנערך
בין כל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים בתחום המחשוב לשירות הציבור.
במהלך שנת הדוח בוצעה שורה ארוכה של שיפורים במערכת ובהם :פיתוח והתקנה של גרסאות חדשות
והתאמת טפסי הדיווח לשינויי חקיקה שוטפים; פיתוח יכולת המאפשרת דיווח לישויות נוספות; הנגשה לבעלי
מוגבלויות; שיפור היתירות של האתרים; שדרוגים טכנולוגיים ופיתוחים נוספים.
כל השינויים והשיפורים האלו נבדקו ונוסו לפני הכנסתם לשימוש .כמו כן ,נבדקה העמידה ברמת השירות
של ה—( SLA (Service Level Agreementמול הספק החיצוני .השנה בוצעו ונבדקו  8גרסאות ,הכוללות 271
שינויים במערכת ,מתוכם  38טפסים חדשים .להלן טבלה מסכמת של הפעילות ב בשנת :2016
סיכום נתונים לשנת 2016
סה"כ דיווחים במגנא
נפחי דיווחים
דיווחים פומביים
דיווחים לא פומביים
דיווחים במגנא — תאגידים בישראל
דיווחים במגנא — תאגידים ברישום כפול
דיווחים במגנא — חברות לניהול קרנות
דיווחים במגנא — נאמנים
דיווחים במגנא — חברות לייעוץ השקעות
דיווחים במגנא — חברות לניהול תיקי השקעות
דיווחים במגנא — בנק כמעסיק יועצים ומנהלי השקעות
דיווחים במגנא — חברות חיתום
דיווחים במגנא — הצעות רכש
דיווחים במגנא — נאמן אג"ח
דיווחים במגנא — משווקי השקעות
דיווחים במגנא — זירות מסחר
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כמות
71115
37GB
55956
15159
38608
3490
17660
244
267
2725
474
122
31
1060
432
1486

דיווחים במגנא — מנהלי תעודות סל
דיווחים במגנא — חברות דירוג
סה"כ טפסים פעילים במגנא
טפסים — תאגידים המדווחים בישראל
טפסים — תאגידים ברישום כפול
טפסים — חברות לניהול קרנות
טפסים — נאמנים
טפסים — חברות לייעוץ השקעות
טפסים — חברות לניהול תיקי השקעות
טפסים — בנק כמעסיק יועצים ומנהלי השקעות
טפסים — חברות חיתום
טפסים — הצעות רכש
טפסים — נאמני אג"ח
טפסים — משווקי השקעות
טפסים — זירות מסחר
טפסים — תעודות סל
טפסים — חברות דירוג
טפסים — קרנות זרות
סה"כ חותמים פעילים במערכת (בתוקף)
מגנא אישי — סה"כ משתמשים פעילים

3786
730
630
152
28
110
17
31
34
18
25
11
11
30
47
79
17
20
2275
1949

פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
( )1שדרוגי תשתיות
לאור ההתקדמות הטכנולוגית ומוצרי התוכנה והתשתיות החדשים שהופיעו בשוק ,הוחל לפני כשנתיים
לפתח את הדור השלישי של מגנא .המחלקה שדרגה השנה את שרתי  ,LDAPחלק מרכיבי התקשורת
ואבטחת המידע ,ובכך סיימה השנה את פיתוחו של דור שלישי .כמו כן ,הסתיים שלב הפצת הרכיב החדש
לציבור המדווחים .בנוסף ,בוצעו השינויים הנדרשים לצורך תמיכה בגרסאות חדשות של דפדפנים (.)IE10
השנה התמקדו שדרוגי התשתית בשיפור ובחיזוק האתר המשני של מגנא ,מתוך מטרה להגדיל את יתירות
המערכת .הכוונה לאתר החליפי ( ,)DRשנועד להיות מופעל במקרה חירום ,כשהאתר הראשי קורס .זאת
כדי להקטין את הפגיעה בתפקוד המערכת עד למינימום .שוכפלו אתר הדיווח ,אתר מפיצי המידע ,אתר
ההפצה ,אתר ההתקנה ואתר הטופס .כמו כן ,הוקמו שרתי  LDAPו— CAב—.DR
( )2ישויות חדשות
במקביל לשינויי החקיקה ,הושלמה במגנא בשנת הדוח הקמת ישויות חדשות ובניית עשרות טפסי דיווח
נוספים עבור קרנות נאמנות זרות ,שהן גוף מפוקח חדש ,ועבור אנליסטים שמשתתפים בתוכנית הסיקור
של הבורסה .האחרונים הוקמו תחת ישות אחרת יועצי השקעות.
( )3פרויקטים
בשנת הדוח הושלם פיתוחם של פרויקטים חדשים בסביבת מגנא :אתר ההפצה הונגש לבעלי מוגבלויות
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לפי תקן  WAIשל גוף התקינה הבין—לאומי  ;)World Wide Consortium) W3Cבוצע שכתוב מחדש של
כל הטפסים לטכנולוגיה חדשה המאפשרת תמיכה בדפדפנים חדשים ובמערכות הפעלה מודרניות; שופר
טופס הדיווח לכינוסי אסיפות; הושלמה תמיכה מלאה בפורמט .XBRL
( )4האדמיניסטרציה של מגנא
תחום פעילות נוסף במסגרת מגנא הוא האדמיניסטרציה של המערכת והטיפול במדווחים ובמורשי דיווח,
ובכללם אלה המבקשים את אישור הרשות לשמש כמורשי דיווח .השנה טופלו  744טפסים למינוי וגריעה
של מדווחים או לבקשות להארכות תוקפן של תעודות ,בוצע רישום של  41גופים חדשים וטופלו  104טפסים
לעדכון פרטים של מדווחים .במהלך השנה שינו את שמם  23גופים ,ו— 190גופים עדכנו את פרטיהם במגנא.
כמו כן ,נערכו מאות פניות יזומות לתאגידים בשל אי התאמות בנתונים המדווחים (כגון מספרי תעודת זהות
שגויים) ,ומאות פניות נוספות לחברות בשל אי עמידה בדרישות החוק בעניין המספר המינימלי של מורשי
חתימה בתאגיד .בנוסף לכך ,המחלקה טיפלה בסגירת התאגידים שחדלו לשמש כתאגידים מדווחים ,ערכה
טיוב נתונים בתחום בעלי עניין וסיפקה מענה לפניות ולשאלות של הגופים והמדווחים.
 .2ארכיון מסמכים ומשרד ממוחשב
מערכת זו מאפשרת ִארכוב של מסמכים פנימיים וחיצוניים מכל הסוגים ,ובכלל זה מסמכים המגיעים בדואר
אלקטרוני ובפקס וסריקות של מסמכי נייר .המערכת מאפשרת לאתר ולאחזר כל מסמך על פי סוג ,פרמטרים
קבועים וטקסט חופשי.
המערכת משמשת אחד הכלים החיוניים לעבודת הרשות ,ובין השאר עבור מערכות מרכזיות ברשות :מערכת
הדיווחים האלקטרוניים — לצורך ִארכוב ִואחזור מסמכים המגיעים מהמדווחים ,שחלקם מופצים גם לציבור (ראו
סעיף  1לעיל); אמיגו — ארכוב הידיעות המתקבלות מאתרי העיתונים; מערכת כוח אדם — לארכוב מסמכים
שונים של עובדים; מערכת החשבות — לארכוב הזמנות .כן קיימות במערכת הפונקציות המקובלות של ניהול
משרד ממוחשב :דואר אלקטרוני פנימי וחיצוני ,ניהול משימות ,יומני פגישות ,פנקס כתובות וזרימת עבודה
( .)workflowהמערכת ,הכוללת פיתוחים ייחודיים רבים ,מבוססת על המוצר .Lotus Notes Domino
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
התאמות ממשקים
ביצוע התאמות למערכת החיפוש החדשה (ראו סעיף  9להלן); התאמת המערכת לקליטת קבצים גדולים
ממגנא; אוטומטיזציה של תהליכי הטיפול בפניות הציבור; היערכות לקליטת נתונים של זירות מסחר
והעברתם למערכת הפיקוח על זירות הסוחר (ראו סעיף  13להלן); יתירות ממשקים מול תהיל"ה (ראו סעיף
 7להלן).
 .3מערכת מחשוב תפעולית
במהלך שנת הדוח נמשכו פעולות הפיתוח והתחזוקה של המערכת התפעולית ,הכוללת את מרב המידע על
הנושאים שבהם הרשות מטפלת :נתונים על תאגידים ,קרנות נאמנות ,יועצי השקעות ומנהלי תיקים ,המסחר,
תעודות הסל ,וכן נתונים המשמשים את כלל עובדי הרשות .בשנת הדוח יושמו מאות בקשות לשינויים ולשיפורים
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במערכת.
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
( )1מכרז חדש לתחזוקה ולתפעול של המערכת
 .1בדיקת הצרכים והדרישות של המחלקות ובדיקת טכנולוגיות;
 .2הכנה ופרסום מכרז לגורם שיתחזק את המערכת.
( )2שדרוג והסבת תשתית המערכת לטכנולוגיה חדשה
 .1השלמת הסבת המערכת לתצורת ;WEB
 .2תשתית לקליטת נתוני מסחר חו"ל (ראו סעיף  14להלן);
 .3מנגנון חדש לקליטת דיווחי חברות דירוג אשראי.
( )3יישומים עבור היחידות השונות
 .1שינוי אגרות התשקיף של קרנות הנאמנות;
 .2התאמת המערכת למודול תשקיפים חדש;
 .3אגרות תשקיף תעודות סל;
 .4תשתית לקליטת נתונים ואגרות של זירות סוחר.
 .4אתר האינטרנט
במהלך השנה המשיכה המחלקה לעדכן את אתר הרשות ( )www.isa.gov.ilבתכנים רלוונטיים חדשים
באופן שוטף :מידע על הרשות; מידע על חוקים ותקנות שנחקקו במהלך השנה; חדשות ופרסומים; רשימות
מעודכנות של הגופים המפוקחים על—ידי הרשות; וכן שאלות ותשובות נפוצות נוספות שהתקבלו במהלך
השנה .בשנת  2016טופלו כ— 4500בקשות להעלאת דפי תוכן וקבצים או לתיקון ולהחלפה של דפי תוכן
קיימים.
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
בדומה למגנא ,בשנת הדוח הונגש האתר לבעלי מוגבלויות לפי תקן  WAIשל גוף התקינה הבין—לאומי
(.World Wide Web Consortium (W3C
 .5מערכת מודיעין מרכזית — אמיגו
מערכת המודיעין המרכזית היא מערכת מחשוב לניהול מידע וידע ,הכוללת יכולות בתחומים הבאים :איתור
פריטי מידע ממקורות שונים; איסוף המידע וייבואו למערכת באופן אוטומטי מחזורי או באופן יזום; חיפוש של
אובייקטים בתוך כל פריטי המידע שנאספו מהמקורות השונים; הפקת ידע; ארכוב של פרטי מידע בארכיון
הרשות; ניהול והפצת המידע הגולמי או המעובד לעובדים נוספים ברשות באמצעות הדואר האלקטרוני של
הרשות.
בשנה זו נאספו ונשתלו בארכיון הרשות  80,878פריטי מידע .מיום הקמת המערכת נשתלו בה בסך הכול
 1,961,395פריטים.
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 .6מחשוב עבור מחלקת חקירות
א) מחשוב פורנזי
המערכת המתקדמת למחשוב הפורנזי במחלקת חקירות הוקמה לפני מספר שנים ,והוכיחה את
עצמה באופן מלא .השיפור והייעול של עבודת המחלקה ניכרים ובולטים כמעט בכל תיק הכולל כמויות
גדולות של מידע ומסמכים שנתפסו במהלך החקירה .המערכת כוללת שרת ונפחי אחסון ,לצד תוכנת
חיפוש ואחזור מתקדמת ,המאפשרת העתקה של מידע אלקטרוני רב וחיפוש במידע זה .השנה הוקם
חדר מחשב חדש ייעודי עבור מערכת זו ,וכן נרכשו תוכנות מתקדמות חדשות כדי לענות על הצרכים
המתחדשים ועל העלייה ברמת המורכבות של המידע המתקבל בעת החקירות.
ב) שדרוג אגאתה
לבקשת מחלקת חקירות ,ובשיתוף פעולה עם אנשיה ,השתתפה המחלקה באפיון וריכוז הצרכים
ובהכנת אפיון מפורט למערכת מידע חדשה במקום המערכת הקיימת זה  15שנה .בשנת הדוח הושלם
הפיתוח של המערכת המשודרגת ,כמתוכנן על פי הלו"ז ,והוא כולל בסיס נתונים חדש ,אפליקציה
משוכתבת ,שינוי תהליכי עבודה ושיפור אבטחת המידע .המערכת משמשת את עובדי מחלקת חקירות,
מודיעין ובקרת מסחר ברשות בניהול תהליכי המודיעין והחקירות ,ובכלל זאת ניהול הישויות וסוגי מידע
מודיעיניים.
בשנת הדוח בוצעה החלפת עורך התמלילים בגרסה מתקדמת יותר; הוקם מודול חדש לגניזות עבור
תיקי מודיעין; התווספו רמות הרשאות.
ג) הקלטות
השנה המשיכה המחלקה לסייע למחלקת חקירות בנוגע להקלטות המתבצעות במהלך חקירות .בשנת
 2016עבר התחום לאחריות מלאה של מחלקת מערכות מידע ,והיא טיפלה במכלול צדדי המערכת:
שדרוג החומרה ,הקמת מערך גיבוי משוכלל ,שדרוג אפליקטיבי של מערכת הליבה.
 .7מערכת טפסים ותשלומים
הטפסים עבור הרשות ,שפותחו ומופעלים ע"י תהיל"ה ,משמשים מגזרים שונים בציבור הרחב לצורך
פניות ותשלומים לרשות במכלול תחומים .במהלך השנה הועברו דרך המערכת יותר מ— 10,000טפסים ,וכן
תשלומים בסכום של מעל  5.5מיליון ש"ח.
המערכת מעבירה למערכות המידע הפנימיות של הרשות את הטפסים שמילאו המשתמשים באינטרנט
וכן את התשלומים ,ואלה מחויבים בצורה ממוחשבת ובזמן אמת .נתונים אלה מוצגים לציבור המשתמשים
(בעזרת קוד אישי) דרך אתר האינטרנט של הרשות ,ומאפשרים להם לקבל מידע מדויק ואמין על מצב
הטיפול בפניותיהם.
במהלך השנה שודרגו הטפסים לטכנולוגיה חדשה ,והושלמה התשתית המאפשרת מילוי טפסים וביצוע
תשלומים באופן מהיר ונוח באמצעות מכשירי טלפון חכמים ,תוך אבטחה מלאה של המידע המועבר ושל
התשלום המתבצע.
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 .8מערכת חריגי מסחר BI

המערכת הוקמה בשנת  ,2009ומכילה בתוכה נתוני מסחר ונתונים אחרים הקשורים למסחר בבורסה בתל
אביב .המערכת מבוססת על התפיסות והטכנולוגיות המתקדמות ביותר הקיימות כיום בעולם בתחום הבינה
העסקית ( .)Business Intelligenceמטרת המערכת היא לאשר או להפריך את החריגים בצורה אוטומטית,
במידת האפשר ,ולאפשר לעובדי הרשות לטפל באירועים שהם בבירור חריגה בלתי מוסברת.
בשנת הדוח עברה המערכת שדרוג משמעותי ושופרה ללא היכר מבחינת ביצועים; הוקם "עולם" סבבים
חדש לשיפור איתור החריגות עבור מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר; פותחו דוחות חדשים עבור
מחלקת השקעות; נבנו יישומים עבור המחלקה הכלכלית.
 .9ניהול ידע — כלי חיפוש
המידע והידע הקיימים ברשות ומשמשים את עובדי הרשות — מקורם הן במערכות המידע שברשות ,הן
במקורות מידע חיצוניים והן אצל העובדים .על מנת לשפר את יכולות איתור המידע ובעיקר המסמכים,
המאוחסנים במערכות השונות ,הוקמה מערכת חיפוש המאתרת מסמכים במאגרים הפנים—ארגוניים וגם
במספר אתרי מידע שלרשות הרשאות גישה אליהם.
השנה המשיכה המחלקה לתחזק את המערכת ,וכללה בתוכה בסיסי נתונים ומסמכים חדשים מכלל
מקורות הרשות (מסמכים פנימיים וחיצוניים ,מסמכים המגיעים ממגנא וכו') .בנוסף ,המחלקה השלימה
את הפיתוח של דור חדש ומתקדם של מנוע החיפוש ,המאפשר קבלת תוצאות חיפוש באופן מהיר יותר,
וכולל ממשק משתמש נוח ואינטואיטיבי .בוצעו הדרכות למשתמשים והטמעה מלאה .כמו כן ,הורחבה
יכולת החיפוש לכונני הרשת (שלא הייתה קיימת בגרסה הקודמת).
 .10ניהול ידע — פורטל ארגוני
ניהול הידע ברשות מקיף גם פורטל ארגוני ,המאפשר למשתמשים גישה נוחה ופשוטה למידע הדרוש להם
מכל מערכות הרשות .לפורטל שתי מטרות נפרדות ומשולבות :תגבור הניהול ,השיתוף והזרימה החופשית
של הידע הארגוני בכל הכרוך בעולם התוכן המקצועי של רשות ניירות ערך; יצירת "שולחן עבודה" אחיד
לממלאי התפקידים ברשות ,שיאפשר גישה מיידית ונוחה למידע ולכלים העומדים לרשותם .במהלך שנת
הדוח פיתחה המחלקה את הדור השני של המערכת .הפורטל עבר "מתיחת פנים" ,והוא מאפשר להציג
מידע ותוכן באופן יעיל ,זמין ,נגיש וידידותי למשתמש ,וכן מאפשר ניהול מידע שיתופי בחתכים שונים וגישה
מהירה למערכות התפעוליות השונות.
 .11מערכות למשאבי אנוש
המחלקה תחזקה השנה את מערכת משאבי אנוש של הרשות ושכללה את הממשקים שלה למערכות
נלוות ,כגון מערכת השכר .בנוסף ,הוקמו התרעות חדשות על אירועים של עובדים (כגון :קבלת עובד ,עזיבת
עובד וכד').
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 .12מערכת הצבעות משולבת
בהמשך להחלטת הרשות להקים מערכת שתאפשר להצביע דרך האינטרנט באסיפות ,כפי שהן מדווחות
במגנא ,הוקם אתר הצבעות במערכת מגנא .דרך אתר זה יכול כל מחזיק בניירות ערך ,לאחר תהליך הזדהות
מאובטח ,לערוך הצבעה אינטרנטית בנושאים שהועמדו להצבעה באסיפות (כפי שדווחו בטפסי זימון
האסיפה במגנא) של החברות שבהן הוא משקיע.
כחלק ממערכת ההצבעות הפעילה הרשות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח (מערכת יעל) מהרשות אל
החברות ולמורשים מטעמן .במסגרת פעילות זו יוכל כל מורשה לגשת (בשימוש טוקן ,שמונפק על—ידי
גורם מאשר) לאתר ייעודי ,שבו יוכל לאחזר תכתובות שקיבל מהרשות .בשנת הדוח נשלחו  4,650מסרים
באמצעות המערכת .למערכת יעל יש כיום  1,968משתמשים פעילים ,הניגשים באופן קבוע לאתר הדואר
הנכנס .בשנת הדוח התבצעה הצפנה של המסרים במערכת כדי להבטיח כי מידע המועבר מהרשות אל
הגופים המפוקחים אינו נגיש בשום צורה לגורמים אחרים כלשהם.
מערכת ההצבעות מעבירה לחברה ,זמן קצר לפני תחילת האסיפה ,דרך מערכת יעל ,את תוצאות האסיפה
האינטרנטית (מטרת ההעברה זמן קצר לפני האסיפה היא שהחברה תוכל לקבוע אם יש קוורום לקיום
האסיפה) .המערכת עלתה לאוויר במהלך שנת  ,2015והשנה נפתחו  1578תיבות הצבעה לאסיפות.
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
( )1הזדהות באמצעות תעודת זהות חכמה
ההזדהות של מצביעים פרטיים במערכת ההצבעות האלקטרונית היא באמצעות קוד גישה שהונפק עבורם
על ידי חברי הבורסה .השנה התווספה למערכת יכולת הזדהות באמצעות תעודת זהות חכמה המונפקת
במשרד הפנים .זהו הפרויקט הראשון שעושה שימוש בתעודה זו ,והוא עשוי להקל משמעותית על האזרח
בבואו לממש את זכותו להצביע באסיפות.
( )2התאמה לטלפונים חכמים
עם השימוש הגובר בטלפונים חכמים על פני מחשבים רגילים ,פיתחה המחלקה אפליקציה המותאמת
לשימוש במכשירים אלו .כל בעל זכות הצבעה יכול לממש את הצבעתו גם באמצעות מכשירי טלפון חכמים,
שדרכם הוא יכול להיכנס למערכת באופן פשוט ,נוח ומאובטח.
( )3הצפנת נתוני המערכת
לאור העובדה שהמערכת מכילה מידע אישי ,ולצורך הגברת האבטחה על המידע הכלול בה ,פותח מנגנון
המצפין את הנתונים .לפיכך ,אין גורם כלשהו ברשות או מחוצה לה שיכול להגיע אליהם ,למעט מנהל
הפרויקט לצורכי תחזוקה בלבד.
( )4שיפורים במערכת
לאורך השנה שופרה המערכת בהתמדה .בין השיפורים הבולטים :נוספה תמיכה בפיצול הצבעה ,נוספה
תמיכה בהצבעה של בעלי זכות בחשבון ,שופרה היתירות של המערכת ובוצע חיזוק משמעותי של האתר
המשני.
 .13מערכת לפיקוח על זירות סוחר לחשבונו העצמי
עם שינויי החקיקה שהסמיכו את הרשות לפקח על זירות סוחר ,החליטה הרשות בשנת  2015להקים מערכת
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מידע שתסייע לעובדי מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר לפקח על פעילות זירות הסוחר .המערכת
המתוכננת עתידה לקלוט באופן שוטף את נתוני המסחר הרלוונטיים מהזירות הכפופות לפיקוח הרשות ולצבור
אותם במחסן הנתונים .מלבד זאת ,המערכת תקלוט למחסן הנתונים גם נתוני השוואה מספק ציטוטים ואת
דיווחי הזירות המתקבלים דרך מגנא .המערכת תריץ יישום לאיתור חריגות ,ותתריע לבעלי התפקידים במחלקה
במקרה הצורך .מלבד סביבת הממשקים ומחסן הנתונים ,המערכת תכלול כלי לסביבת המשתמש ,שיאפשר
לעובדים לתחקר אירועים ולעבד נתונים על פי רצונם.
בשנת  2016השלימה המחלקה את ביצוע המכרז לבחירת החברה שתקים את הפרויקט ,ונבחר ספק זוכה
למכרז .ספק זה כבר החל בהקמת המערכת .כמו כן ,בשנת הדוח בוצע אפיון כללי ואפיון מפורט של המערכת,
ואף הסתיים פיתוח הממשק מול הזירות .השלמת כל הפרויקט ,תוך הפעלתו המלאה ,צפויה בשנת .2017
 .14קליטת נתוני מסחר חו"ל
לאור הצורך הגובר של מחלקות ברשות לקבל נתוני מסחר משוקי הון בחו"ל ,יזמה המחלקה פרויקט לצורך
ממשק עם ספק מידע חיצוני לקליטת נתונים אלו למערכות הפנימיות של הרשות :המערכת התפעולית,
מערכת BIומערכת הפיקוח על זירות סוחר לחשבון עצמו (ראו סעיף  .)13הפרויקט כלל פתרונות טכנולוגיים
מתקדמים ושימוש בכלים מתוחכמים לביצוע הממשקים הדרושים .המערכת הופעלה בשנת  ,2014והשנה,
עם תום האפיון של מערכת הפיקוח על הזירות ,נבנו מנגנונים חדשים לקליטת אוסף רב של נתונים הנדרשים
למערכת זו.
 .15מערכת הנהלת החשבונות
במהלך השנה המשיכה המחלקה לתמוך בפעילות החשבות ויחידת הארגון והרכש .בכלל זאת ,בוצעו שיפורים
במערכות המשמשות אותן ובפרט במערכת אביב .מערכת אביב משמשת את החשבות בהנהלת חשבונות,
תשלומים ותקבולים וכן ברישום ותשלום המבוססים על נתונים המתקבלים בממשקים מהמערכת הלוגיסטית.
המערכת תומכת גם בתהליכי הרכש ,ניהול המלאי ,ניהול החוזים ,ניהול ספרי הנהלת החשבונות ,ניהול תקציבי,
ניהול תשלומים ותקבולים וספר רכוש קבוע .השנה שודרגו המערכות הנלוות לצורך קליטה אוטומטית של
שערי מט"ח ודפי בנק .במהלך שנת  2016הופקו  1,464הזמנות ונקלטו  2,996חשבוניות במערכת אביב .בוצעו
במערכת כ— 1000תנועות והוזרמו אליה אלפי פקודות.
נוסף על כך ,המחלקה הובילה בשיתוף עם היחידות המקצועיות מכרז לבחירת מערכת הנהלת חשבונות חדשה
לרשות .נכתב מפרט טכני ,בוצעו הליכי המכרז ,ובעת כתיבת הדוח הרשות נמצאת בשלב בחינת הצעות .על פי
הלו"ז שנקבע ,בחירת הזוכה תתבצע ברבעון הראשון של שנת .2017
 .16תשתיות — שרתים ,תקשורת ,עמדות קצה ואבטחת מידע
במהלך שנת הדוח ערכה המחלקה שיפורים בתשתיות המחשוב ובאבטחת המידע של הרשות .בין הנושאים
החשובים שטופלו ,ניתן לציין את הפעילויות האלה:
( )1שדרוג תשתיות שרתים וציוד האחסון בשני אתרי הרשות .מערכת האחסון שודרגה ,והוחלפו שרתים
מיושנים.
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( )2הופעלה באופן שוטף מערכת  SIEMהמרכזת ,מנטרת ומנהלת אירועי אבטחת מידע ברשת הרשות.
( )3הופעל מנגנון  ,SOCהמנתח את המידע ומאפשר תגובה לאירועים החשודים כאירועי אבטחת מידע.
( )4בוצע פרויקט של פיצול רשתות ,המפריד בין עמדות הקצה ובין השרתים ,והמגביר משמעותית את
ההגנה מפני מתקפות סייבר חיצוניות ואף פנימיות ברשות.
( )5הושלמה הטמעת מערכת  MDMמתקדמת לצורך שיפור ההגנה ,האבטחה והיעילות של מכשירי טלפון
חכמים שברשות העובדים .כיום ,כל משתמשי הרשות המקבלים דואר אלקטרוני וצופים ביומן דרך מכשירי
טלפון חכמים ,עושים זאת תחת ההגנה של מערכת זו ,המונעת זליגת מידע מחד והכנסה של קוד עוין
לרשות מאידך.
( )6הסתיימה הפעלת מערכת הלבנה לדואר נכנס ,המגבירה את רמת ההגנה במיילים ובאינטרנט.
( )7כהשלמה למערכת ההלבנה שהוזכרה לעיל ,נרכשה והוטמעה מערכת "ארגז חול" (,)Sandbox
המטפלת בהגנה באמצעות טכניקות מתקדמות ,ושנועדה גם היא להגביר את אבטחת עמדות הקצה של
הרשות.
( )8תחזוקה שוטפת של כלל המערכות ,עדכון נהלים ובקרה על רמת השירות למשתמשים פנימיים
וחיצוניים.
( )9המשך החלפת כל המחשבים האישיים והמדפסות המיושנים במחשבים ,במערכות הפעלה ובמדפסות
חדשים.
( )10המחלקה לוקחת חלק בוועדה להבטחת מענה לאיומי סייבר ורציפות תפקוד התשתיות במערכת
הפיננסית ,והשתתפה בתרגולים בנושא סייבר.
פעילויות אלה ,בעיקר בתחום שדרוג התשתיות ואבטחת המידע ,ימשיכו להתבצע גם בשנת .2017
 .17תקן ת"י ISO 27001

זהו תקן ישראלי שאומץ במלואו מתקן בינלאומי בעל אותו שם ,המגדיר עקרונות שיטתיים ותכליתיים להקמה,
לניהול ולתחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון ,תוך טיפול בכל הרבדים של האבטחה:
טכנולוגיה ,נהלים ,בקרה ושיפור .חשיבותו של המתקן רבה במיוחד לארגונים המחזיקים במידע רגיש ,השואפים
לרמה גבוהה של הגנה על המידע .לצורך התמודדות עם איומי הסייבר ,ממשלת ישראל ,בהחלטה  2443מיום
 ,15.2.15קבעה כי כל משרדי הממשלה יעברו הסמכה לתקן זה בתוך שנתיים.
הרשות ,בדומה לארגונים המתקדמים בארץ ובעולם שיש להם מידע משמעותי ואשר קיבלו על עצמם לעמוד
בתקנים בינלאומיים להגנה על מידע ,החליטה באופן וולונטרי לפעול לקבלת הסמכה זו .את המהלך הובילה
מחלקת מערכות מידע ,בשיתוף יחידת משאבי אנוש ,יחידת הביטחון והייעוץ המשפטי .תהליך ההסמכה נעשה
בליווי חברת ייעוץ ,שסייעה לרשות בהגדרת התקן ,בהכנת הנהלים הנדרשים בו ובתהליכי הבקרות לקראת
קבלת האישור על ידי מכון התקנים .לאחר עבודה אינטנסיבית ומאומצת של כשנה ,הרשות עברה בהצלחה
את המבדקים של מכון התקנים ,וביום  17.8.16נמצאה ראויה לקבל תעודת הסמכה לתקן הבינלאומי לאבטחת
מידע .ISO 27001
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 .6.9אכיפה מנהלית
א .כללי
 .1תחומי פעילות מחלקת אכיפה מנהלית
אכיפה מנהלית
מנגנון האכיפה המנהלית מתקיים במקביל לאכיפה הפלילית .התיקים המנהליים מתנהלים בפני מותב
של ועדת אכיפה מנהלית המונה שישה חברים ופועלת במותבים של שלושה .שני חברים משמשים כיושבי
הראש של המותבים ,והינם עובדי רשות ניירות ערך .על פי מדיניות יושב ראש הרשות ,יושבי הראש הנבחרים
אינם באים מסגל עובדי הרשות ,והם עוסקים במסגרת הרשות אך ורק בתפקידם זה .שר המשפטים הוא
הבוחר על פי החוק את ארבעת החברים הנוספים .שניים מתוכם משפטנים ,ושניים הם אנשי שוק ההון
והתחום הפיננסי.
ההליכים המנהליים נפתחים בהחלטת יושב ראש הרשות ,ומתנהלים כנגד חשודים בביצוע הפרות מנהליות
של ארבעת החוקים שהרשות אמונה עליהם .מחלקת האכיפה המנהלית משמשת כתביעה המנהלית
ברשות ,והיא מגבשת כתבי טענות מנהליים על יסוד חומר הבירור המנהלי שמועבר אליה ממחלקת חקירות,
מודיעין ובקרת מסחר .מחלקת האכיפה המנהלית בוחנת גם תיקים פליליים שנסגרו ,ולאחר שהיא עוברת
על חומר הראיות שקיבלה מהפרקליטות ,מגישה חוות דעת ליושב ראש הרשות אם ראוי לפתוח הליך מנהלי
בתיקים אלה חלף ההליך הפלילי שלא התממש .לאחר שנפתח ההליך המנהלי ,מנהלת מחלקת אכיפה
מנהלית את תיק התביעה ,בשם הרשות ,בפני מותב של ועדת האכיפה המנהלית .בנוסף להליכי האכיפה
המנהליים ,הוועדה מוסמכת לדון גם בהליכים של ביטול רישיון או התלייתו בשל פגם במהימנות של בעל
רישיון יחיד על פי חוק הייעוץ.
כמו כן ,על פי חוק ניירות ערך ,ליו"ר הרשות סמכות ,באישור מותב של הוועדה המנהלית ,להתקשר עם
חשוד בהפרה בהסדר אכיפה חלף ניהול חקירה פלילית ,בירור מנהלי או הליך מנהלי בפני ועדת האכיפה
המנהלית .מחלקת האכיפה המנהלית מגבשת את הסדרי האכיפה ,ומייצגת את יו"ר הרשות בניהול המשא
ומתן עם הגורמים המפרים וכן מול מותב הוועדה המנהלית בבקשה לאישור הסדר אכיפה.
בשנה זו ,כביתר השנים מתחילת יישום החוק ,ננקטו הליכי אכיפה הן כנגד חברות והן כנגד יחידים ,במסגרתם
הוטלו אמצעי אכיפה מגוונים ,ובהם עיצומים כספיים משמעותיים ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגוף
מפוקח .מניעת הכהונה הוטלה לתקופות של בין כחצי שנה לשנה ,בהתאם לנסיבות כל תיק .אמצעי אכיפה
נוסף הוא יישום צעדים מצד הגורם המפר למניעת הישנות ההפרות ,כגון שיפור תוכנית האכיפה הפנימית
בחברה .בכל המקרים הייתה התחשבות במצב הכלכלי של המפרים (יחידים וחברות) במקום בו הוצגו ראיות
משכנעות למצב כלכלי קשה.
עיצומים כספיים
לצד ההליך המנהלי מול ועדת האכיפה המנהלית ,מאפשרים חוקי ניירות ערך הליך מנהלי של עיצומים
כספיים (להלן — "עיצום כספי בהליך פשוט") .על ההליך הפשוט מופקדת ועדה פנימית בת שלושה חברים
בראשות יו"ר רשות ניירות ערך ,ושני חבריה האחרים הם חברי מליאה .עיצומים כספיים אלה מושתים על
גורמים מפוקחים המבצעים הפרות על חוקי ניירות ערך והפרות לפי פרק  4בסימן ד' לחוק החברות ,ולאחר
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גבייתם בידי הרשות הם מועברים לקופת המדינה .סכומי העיצומים קבועים בחוקי ניירות הערך ,אך בצד
זאת ,הרשות הוסמכה להפחית את סכום העיצום הכספי על—פי העילות ובשיעורים שנקבעו בתקנות ניירות
ערך (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) ,התשע"א—.2011
מחלקת האכיפה המנהלית אמונה על ריכוז הליכי העיצום הכספי המבוצע בהליך פשוט ועל ניהולם .כמו כן,
היא אחראית על הריכוז והניהול של הליכי עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון ,הקובע כי יו"ר רשות ניירות
ערך ממונה על הפיקוח והאכיפה של חוק זה בנוגע לחברי בורסה שאינם בנקים ,מנהלי תיקים וזירות סוחר.
הליכים משפטיים הנוגעים להליכי אכיפה מנהליים
לפי חוקי ניירות ערך ,ניתן להגיש עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב הן
כנגד החלטות מותבי ועדת האכיפה המנהלית והן כנגד הרשות בעקבות הטלת עיצומים כספיים בהליך
פשוט .כמו כן ,ניתן לערער בפני בית משפט השלום כנגד החלטותיה של הוועדה להטלת עיצום כספי
הפועלת לפי חוק איסור הלבנת הון .מחלקת אכיפה מנהלית מעורבת במענה לעתירות ולערעורים מסוג זה.
במסגרת זו עובדת המחלקה בשיתוף עם הפרקליטות האזרחית מחוז תל אביב בהכנת תגובות ומסמכים
שונים הנדרשים בהליך.
 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
1.1טיפול בתיקים מנהליים — במהלך שנת  2016הגיעו לטיפולה של מחלקת האכיפה המנהלית 10
תיקים מנהליים .בשנת  2016נפתחו הליכים מנהליים בעשרה תיקים (ובכללם תיק שהוגש בשבוע
הראשון של חודש ינואר  — )2017חמישה בתיקים שהועברו ב— 2015וחמישה מבין התיקים שהועברו
לטיפול המחלקה בשנת הדוח .בשבעה תיקים מתוכם הוגשו כתבי טענות בהפרות שונות למותבי
ועדת האכיפה המנהלית ,ובשלושה תיקים הוגשו בקשות לאישור הסדרי אכיפה שנערכו עם המפרים
בטרם הוגש כתב טענות .בנוסף ,בתיק אחד ,לאחר מעבר על חומר הראיות ,הוכנה חוות דעת לסגירה.
יתרת התיקים שהועברו השנה מצויים בהכנה .במהלך הרבעון הראשון לשנת  2017יוגש כתב טענות
בתיק נוסף .בכך יעמוד מספר התיקים המנהליים בהם טיפלה המחלקה השנה על  12תיקים.
2.2הטלת עיצומים כספיים — במהלך שנת  2016הוטלו סך הכול  12עיצומים כספיים על גופים מפוקחים:
חמישה עיצומים לפי חוק ניירות ערך וחוק החברות ,חמישה עיצומים לפי חוק הייעוץ ,עיצום אחד
על מנהל קרן לפי חוק הקרנות ועיצום אחד על חבר בורסה שאינו בנק לפי חוק איסור הלבנת הון.
שלושה מקרים נוספים מצויים בשלבים שונים של תהליך הטלת העיצום הכספי.
3.3עתירות מנהליות — במהלך שנת  2016הייתה המחלקה מעורבת בשתי עתירות מנהליות כנגד
החלטות מותב הוועדה המנהלית ,ובערעור מנהלי על החלטתה של הוועדה להטלת עיצום כספי לפי
חוק איסור הלבנת הון.
4.4תוכניות אכיפה פנימיות — במהלך שנת  2016ענה סגל המחלקה על שאלות שהופנו אליו בנושא
האכיפה הפנימית וקיים פגישות פרטניות עם גורמים שונים העוסקים באכיפה פנימית בשוק .כמו כן,
סגל המחלקה פרסם ,בשיתוף עם מחלקת השקעות ,מסמך שאלה ותשובה באתר הרשות בנושא
בכירות ממונה על האכיפה הפנימית בבתי השקעות.
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 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
1.1מחלקת האכיפה המנהלית צפויה לטפל בשלושת התיקים הפתוחים מבין אלה שהגיעו לטיפולה
במהלך שנת  2016וכן בתיקים מנהליים שיגיעו לטיפול המחלקה במהלך שנת  ,2017בין אם באמצעות
הגשת כתב טענות וניהול הליך מלא ובין אם דרך הסדר אכיפה או גניזת התיק ,לפי העניין.
2.2המחלקה תמשיך לרכז באופן מלא את כל שלבי הליך הטלת העיצומים הכספיים.
3.3המחלקה תמשיך לטפל בעתירות המנהליות ככל שיוגשו.

ב .פעילויות המחלקה
 .1אכיפה מנהלית
טבלה  :26התפלגות תיקים מנהליים שנפתחו בשנת 2016
מס' תיקים
סוג ההפרה
4
תרמית בניירות ערך (עסקאות עצמיות)
1
שימוש במידע פנים
4
דיווחים חסרים  /מטעים
1
ניהול זירת סוחר ללא רישיון
תמצית החלטות ועדת האכיפה המנהלית
ועדת האכיפה המנהלית פרסמה במהלך שנה זו החלטות באחד עשר הסדרי אכיפה ובשני תיקים מנהליים
שהתנהלו במלואם.
הסדרי אכיפה
( )1תיק מנהלי  2/15רשות ניירות ערך נ' איתן גל ואח'
ביום  10בינואר  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך
לבין איתן גל (להלן — "גל" וגם "המשיב  ,)"1מאיר רוקח (להלן — "רוקח" וגם "המשיב  )"2וניר שי (להלן —
"שי" וגם "המשיב  ,)"3שנחתם ביום  10בספטמבר  .2015בתיק זה הוגש כנגד המשיבים כתב טענות מנהלי.
הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא של הליך האכיפה המנהלי .במסגרת ההסדר הודו המשיבים
בהפרות אי דיווח במועד לפי ס"ק ( )2לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך ובהפרות של הכללת פרטים
מטעים בדוחות כספיים לפי ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך .המשיבים הודו בהסדר בכל
העובדות ובביצוע ההפרות ,והסכימו ליטול על עצמם אמצעי אכיפה כמפורט להלן.
במסגרת ההסדר הוטל על מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,המשיב  ,1עיצום כספי בסך  250,000ש"ח; על
מנהל הכספים ,המשיב  ,2אשר כיהן גם כמנכ"ל משותף בתקופה הרלוונטית ,הוטל עיצום כספי בסך 150,000
ש"ח; ועל מנהל הלוגיסטיקה ,המשיב  ,3אשר כיהן גם כמנכ"ל משותף בתקופה הרלוונטית ,הוטל עיצום כספי
בסך  100,000ש"ח .על כולם הוטל גם עיצום על תנאי בסכום הזהה לעיצום בפועל .כן הוטל על המנכ"ל ומנהל
הכספים בחברה איסור לכהן כנושאי משרה בגופים מפוקחים לתקופות של שנה וחצי שנה ,בהתאמה .על פי
התיקון שצורף להסדר ,נקבע כי רוקח יחל את תקופת איסור הכהונה מיידית ,ולאחר חמישה חודשים יחל גל
אף הוא בביצוע מגבלת הכהונה .על המשיב  3הוטל איסור על תנאי לכהן כנושא משרה לתקופה של חצי שנה.
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על פי עובדות ההסדר ,חברת כמיפל עוסקת בהפצה ,מכירה ,יבוא ושיווק של תרופות ושל מוצרים אחרים
בתחומי האביזרים והעזרים הרפואיים .בשנים  ,2010—2013התקופה הרלוונטית לעובדות ההסדר ,נשלטה
החברה על ידי איתן גל מכוח החזקותיו ועזבון אמו .גל כיהן כמנכ"ל החברה עד נובמבר  ,2011ולאחר מכן
כיהן כיו"ר הדירקטוריון עד יולי  ,2014עת חזר לכהן כמנכ"ל .בתקופת כהונתו כיו"ר כיהנו כמנכ"לים משותפים
המשיבים רוקח ושי.
גל החזיק עוד בשליש ( )33%ממניות החברה הפרטית לונדי יבוא ושיווק ( )1992בע"מ ,שבהסכם ההפצה שלה
עם כמיפל העניקה לכמיפל את זכויות הייבוא ,המכירה וההפצה של מוצריה .כמיפל התחייבה בהסכם לשלם
ללונדי  50%מהרווחים שיתקבלו בגין פעילות החברה בהפצתם ובמכירתם של מוצרי לונדי .עוד קבע ההסכם
כי כמיפל תשלם ללונדי מקדמות רבעוניות בהיקף של  8%מסך המכירות נטו של מוצרי לונדי ברבעון ,וזאת
בתוך  45ימים מתום כל רבעון .בתקופה הרלוונטית להסדר נהג גל למשוך כספים מקופת החברה באופן שוטף
לחשבונותיו הפרטיים .המשיכות לא היו על פי החלק המשוער המגיע לו מתוך המקדמות ללונדי על פי הסכם
ההפצה ,אלא לפי צרכיו .חלקן אף חרגו מן הסכום המגיע לו על פי ההסכם ,בשים לב לחלקו היחסי בלונדי.
בתקופה זו משך גל מדי שנה סכומים שנעו בין מאות אלפי שקלים לכמיליון וחצי שקלים .המשיבים רוקח ושי,
אשר היו מורשי חתימה שניים בחברה ,נוסף על גל ,אישרו את העברות הכספים מהחברה לחשבונותיו האישיים
של גל .יצוין כי גל החזיר לחברה את סכומי המשיכות העודפים ברבעון העוקב למשיכה או בהתחשבנות שנתית,
בתוספת ריבית.
גל לא יידע את מוסדות החברה בדבר משיכות הכספים ולא קיבל את אישורם למשיכות ,כנדרש לפי חוק
החברות בהיותן עסקאות עם בעל שליטה .גם רוקח ושי ,אשר ידעו על המשיכות ואפשרו את ביצוען ,לא העלו
מטעמם את הנושא בישיבות הדירקטוריון או באסיפה הכללית .בכך ביצעו הפרה של אי הגשת דיווחים מיידיים
ברשלנות בעניין אישור המשיכות כעסקאות הלוואה חריגות עם בעל שליטה .בנוסף ,משיכות בעל השליטה
לא מצאו את ביטוין בדוחות התקופתיים לשנים  2010עד  ,2012לא סווגו כעסקאות הלוואה עם בעל שליטה,
לא צוינה יתרת בעל השליטה הגבוהה ביותר במהלך השנה ,ולא צוינו הכנסות המימון מן ההחזרים של גל.
המשיבים חתמו על הדוחות בשנים הרלוונטיות להסדר .בכך ביצעו המשיבים הפרות של הכללת פרטים מטעים
בדוחות כספיים ברשלנות.
מותב ועדת האכיפה המנהלית אישר את ההסדר ,וקבע כי אמצעי האכיפה הקבועים בהסדר עולים בקנה אחד
עם תכלית ההרתעה הכללית כלפי הציבור והספציפית כלפי המשיבים ,וכי ההסדר מצוי במתחם הסבירות.
המותב אף ציין כי נחה דעתו ממדרג אמצעי האכיפה בהסדר בין שלושת המשיבים ,המשקף נכונה את תפקידם
בחברה ,זיקתם אליה ומידת מעורבותם של כל אחד מהם בהפרות.
המותב שקל את הנזק הפוטנציאלי לחברה ולבעלי מניותיה כאשר בעל השליטה אינו יכול להשיב את חובו ,את
שיקולי אמון הציבור בחברה ובבעלי השליטה בה ואת העובדה שהתנהלות בעל השליטה נמשכה על פני מספר
שנים .המותב קיבל כשיקולים מקלים את הודאת המשיבים בעובדות ובהפרות עוד בשלב מוקדם .המותב ציין
את הגילוי העצמי של החברה ,אך סבר כי המשקל שיש לתת לשיקול זה הינו מוגבל לאור הגילוי המאוחר,
שמקורו בגילוי של רואה החשבון ולא של נושאי המשרה .כן שקל לקולא כי גל החזיר את חובו מיידית ונקט
צעדים לתיקון ההפרה על ידי כתיבת נהלים מפורטים בחברה בנושא הנדון.
לעניין אופן ביצוע אמצעי האכיפה של מניעת כהונה ,המותב ביקש לאזן בין השיקול שלא לפגוע קשות מעבר
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לצורך בחברה פעילה ומתפקדת ובין מטרת מגבלת הכהונה — להגן על הגופים הפעילים בשוק ההון מפני מפר
שבהתנהלותו יש סיכון לניהול החברה כחברה ציבורית .על פי קביעת המותב ,השיקול של מטרת האכיפה מטה
את הכף לעבר הפעלה מיידית של אמצעי האכיפה.
( )2תיק מנהלי  2/15רשות ניירות ערך נ' בני מוכתר
ביום  11בינואר  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך
לבין רו"ח בנימין מוכתר (להלן — "מוכתר" וגם "המשיב") ,שנחתם ביום  10בדצמבר  .2015בתיק זה הוגש נגד
המשיב כתב טענות מנהלי ונערך דיון בפני מותב הוועדה .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא של
הליך האכיפה המנהלי .במסגרת ההסדר הודה המשיב בעובדות הרקע ששימשו בסיס להפרות שייחסה לו
הרשות ,אך לא הודה כי הביקורת החשבונאית שערך הייתה רשלנית והביאה לגיבושן של ההפרות המיוחסות.
במסגרת ההסדר יוחסו למשיב שלוש הפרות על ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך ,ועניינן
הכללת פרטים מטעים ברשלנות בחוות הדעת של רואה החשבון המבקר .הדברים אמורים בחוות הדעת
שצורפו לדוחות הכספיים השנתיים של החברה הציבורית כמיפל בשנים  2010—2012על אודות משיכות כספים
מהחברה שביצע בעל השליטה .מוכתר הסכים במסגרת ההסדר ליטול על עצמו עיצום כספי בסך 100,000
ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.
הסדר זה היה חלק מהתיק המנהלי בעניין איתן גל ואח' המתואר בסעיף הקודם .במסגרת תפקידו כשותף
במשרד רואי חשבון ,מוכתר היה אחראי על תיק הביקורת של חברת כמיפל מאז שנת  2008ועד מועד הדוח
השנתי לשנת  .2013מוכתר צירף חוות דעת ביקורת של רואה החשבון לדוחות השנתיים של החברה בין השנים
.2010—2012
על אף הליקויים בדיווח הכספי בדוחות האמורים ,חוות דעת רואה החשבון המבקר הייתה בכל אחד מהדוחות
הרלוונטיים חוות דעת "חלקה" .על פי נוסח דבריו בחוות הדעת ,ביקורתו הייתה ערוכה בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים ,והדוחות שיקפו את המצב הכספי של החברה באופן נאות מכל הבחינות המהותיות .לדעת הרשות,
רואה החשבון התרשל בכך שהוא וצוותו לא בצעו ביקורת נאותה בהתאם לתקנים החשבונאיים ,שעה שלפי
תקני ביקורת חשבונאית היה אמור לאתר את הליקויים בדוחות ולהתייחס אליהם בחוות דעת המבקר .על אף
שרישום משיכות הכספים בכרטסות החברה נעשה באופן שהקשה לגלותן ,לדעת הרשות ניתן היה לגלותן
בביקורת ראויה .רואה החשבון גילה את משיכות הכספים רק במרץ  ,2014ואז אכן פעל והביא את החברה
לתיקון הדוחות ולחשיפת ההפרות שביצעה בפני הרשות.
המותב אישר את ההסדר ,וקבע כי אמצעי האכיפה הקבועים בהסדר עולים בקנה אחד עם השיקולים בחוק
וכן עם העיצומים הכספיים שהוטלו בתיקים קודמים על רואה החשבון החיצוני .המותב קבע כי כגובהה של
חובת הגילוי — בהקשר זה בכל הנוגע לעסקאות עם צדדים קשורים — כך היקפה ועוצמתה של הביקורת
הנדרשת מרואה החשבון המבקר ,המשמש כשומר סף ,לגבי דיות הגילוי בסוגיה זו בדוחות הכספיים .המותב
שקל לחומרה גם את העובדה כי ההפרות נמשכו מספר שנים .בשיקוליו להקלה ציין המותב את הקושי שהיה
בחשיפת המשיכות ,שכן המשיכות נרשמו בספרי החברה באופן כזה שהקשה על גילוין .כן התחשב המותב
בכך שגילוי ההפרה ,על אף שנעשה באיחור רב ,נעשה ביוזמת רואה החשבון ,לאחר שצוות הביקורת זיהה את
המשיכות בביקורת לדוחות הכספיים לשנת .2013
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( )3תיק מנהלי  4/15רשות ניירות ערך נ' יוסף וולוסקי
ביום  13בינואר  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין
יוסף וולוסקי (להלן — "וולוסקי" וגם "המשיב") ,שנחתם ביום  17בדצמבר  .2015בתיק זה הוגש נגד המשיב כתב
טענות מנהלי .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא של הליך האכיפה המנהלי .במסגרת ההסדר הודה
המשיב בביצוע  18הפרות של שימוש במידע פנים מכוח ס"ק ( )11לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות
ערך ,והסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה של עיצום כספי על סך  150,000ש"ח ,אשר ישולם ב— 25תשלומים
חודשיים.
פרשה זו החלה בחקירה פלילית על ידי מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך .לאחר
סגירת התיק במישור הפלילי על ידי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ,הועבר התיק לבחינתו במישור
המנהלי ,בהתאם לקבוע על פי חוק ניירות ערך .לאחר בדיקת התיק הוחלט להגיש כתב טענות מנהלי כנגד
ארבעה משיבים ,אשר יפורטו בהמשך ,ובכללם וולוסקי (להלן — "תיק רדויז'ן") .על פי הסדר האכיפה ,וולוסקי
הודה בכל העובדות ובביצוע הפרות של שימוש במידע פנים ברשלנות ,והסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה
כמפורט לעיל.
חברת רדויז'ן בע"מ הינה חברה ציבורית ,הנמנית עם קבוצת רד בינת .מניותיה של החברה נסחרות בבורסה
בתל אביב ובנאסד"ק בניו יורק ועיסוקה בעיצוב ,בפיתוח ובשיווק מוצרים וטכנולוגיות בתחום התקשורת ,הקול,
הווידאו וכו' .על פי עובדות הסדר האכיפה ,בין החודשים אוגוסט  2011ומרץ  2012ניהלה החברה מו"מ עם חברת
אוויה לקראת מיזוג בין השתיים .במחצית הראשונה של חודש מרץ  2012הבשיל המו"מ לכדי עסקת מיזוג,
ובתאריך  15.3.12התפרסם דוח מיידי אודות חתימת עסקת המיזוג .מתחילת חודש מרץ  2012ועד לפרסום
הדוח המיידי היה המידע אודות המו"מ למיזוג החברות ואודות הבשלתו לכדי עסקה בגדר מידע פנים (להלן —
"תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדרים בתיק רדויז'ן") .בתקופה זו קיבל וולוסקי מידע פנים מאבישי סנדנר
(משיב  3בכתב הטענות) ,ואילו סנדנר קיבל מידע זה מרעייתו ,שעבדה באותה עת בחברת רדויז'ן והייתה אשת
פנים בה .המשיב וולוסקי הודה כי סבר שהמידע שנמסר לידיו הינו מידע פנים ומקורו באיש פנים .בעקבות
קבלת המידע רכש וולוסקי בימים  14.3.12—11מניות של רדויז'ן בתמורה כספית של כ— 300,000ש"ח .חלק מהן
מכר ברווח באורח מיידי לאחר פרסום המידע ב— ,15.3.12וחלק מכר חודשים מספר לאחר מכן.
מותב ועדת האכיפה המנהלית קבע ,כי על אף שהרכישות שוולוסקי ביצע היו בהיקף לא מבוטל ,ונועדו להפיק
רווחים עבור עצמו ,אין להתעלם מן הנימוקים המקלים .בשל נימוקים אלה אישר את ההסדר ,וקבע כי הוא
במתחם הסבירות.
המותב קיבל את עמדת הצדדים ,כי אף על פי שניתן לראות בכל רכישה בימי המסחר שבהם פעל המשיב
הפרת שימוש במידע פנים נפרדת ,הרי מאחר שהרכישות היו פרי של אירוע מידע אחד ,ובוצעו מספר ימים
ברצף ובאותן נסיבות של שימוש במידע פנים ,ניתן לראותן גם כאירוע אחד של שימוש במידע פנים .לכן סבר
שמספר ההפרות בכתב הטענות ובהסדר ,שנקבע לפי מספר הרכישות ,אין בו משקל מכריע לחומרה.
בין השיקולים המקלים המותב הביא בחשבון את מעמדו של וולוסקי בשוק ההון ,והתחשב בכך שאינו נמנה
עם פעילי השוק ולא נשא במשרה כלשהי בחברה ציבורית .כמו כן ,המותב הביא בחשבון את ההודאה והבעת
החרטה בשלב מוקדם של ההליכים ואת מצבו הכלכלי .המותב גם התחשב ברמת הענישה שהשית בתיקי
מידע פנים קודמים במישור המנהלי ,ובהם הוטלו עיצומים כספיים בגובה דומה לזה שהוטל בהסדר.
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( )4תיק מנהלי  4/15רשות ניירות ערך נ' אבינועם ברק
ביום  14בפברואר  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך
לבין אבינועם ברק (להלן — "ברק" וגם "המשיב") ,אשר נחתם ביום  14בינואר  .2016הסדר זה היה חלק מתיק
רדויז'ן ,שבו הוגש כתב טענות מנהלי בין היתר נגד המשיב ,לאחר סגירתו של תיק החקירה הפלילית .הסדר
האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא של הליך האכיפה המנהלי .במסגרת ההסדר הודה המשיב בעובדות
הרקע ,אשר היוו בסיס להפרות שייחסה לו הרשות ,אך לא הודה כי היה בעובדות אלה כדי לגבש את הפרות
מידע הפנים מכוח ס"ק ( )11לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך .המשיב הסכים ליטול על עצמו
אמצעי אכיפה של עיצום כספי על סך  120,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי בסכום זהה.
כפי שפורט לעיל בהסדר וולוסקי ,גם הסדר זה התבסס על העובדות שהיו בסיס להסדרים בתיק רדויז'ן .כפי
שהוזכר ,מתחילת חודש מרץ  2012ועד לפרסום הדוח המיידי היה המידע אודות המו"מ למיזוג החברות ואודות
הבשלתו לכדי עסקה בגדר מידע פנים .בתקופה זו היה ברק בקשר טלפוני עם איש פנים בחברה ,ובמסגרת
שיחות אלו קיבל ברק מאיש הפנים "חיזוקים" ו"סיגנלים" ,שקרוב לוודאי שעסקת המיזוג תצא לפועל בימים
הקרובים .איתותים אלה הביאו אותו להבנה שכדאי לו להשקיע במניות החברה .בעקבות מידע זה ,בין היתר,
בימים הסמוכים למועד פרסום הדיווח המיידי רכש ברק מניות רדויז'ן בתמורה כספית של כ— 236,000ש"ח.
המשיב מכר אותן ברווח לאחר פרסום המידע ב—.15.3.12
מותב ועדת האכיפה המנהלית קבע כי על אף שהרכישות שברק ביצע היו בהיקף לא מבוטל ,שכל מטרת
ביצוען הייתה הפקת רווחים לעצמו ,עדיין אין להתעלם מן הנימוקים להקלה .בשל נימוקים אלה אישר המותב
את ההסדר ,וקבע כי הוא במתחם הסבירות.
לעניין חומרת ההפרה ,המותב חזר על עמדתו בהסדר וולוסקי ,כי מאחר שהרכישות היו פרי אותו אירוע אחד
של מידע ,ובוצעו מספר ימים ברצף באותן נסיבות של שימוש במידע פנים ,אין לתת משקל מכריע לחומרה
למספר ההפרות בכתב הטענות ובהסדר ,שנקבע על פי מספר הרכישות שביצע ,אלא יש לתת את הדעת
להיקף הכספי של הפעילות כולה ולרווח שהופק ממנה כמכלול.
לעניין מדיניות האכיפה של הרשות ציין המותב ,כי ההתקשרות בהסדרי אכיפה מסמנת מדיניות ראויה בעיקרון,
שהרי מדיניות זו נותנת ככלל מענה ראוי לעניין הציבורי ,תוך שהיא גורמת לחיסכון בזמן ובמשאבים יקרים
לטובת כל המעורבים .הימשכות ההליכים בעניינו של המשיב ,במובן זה שהיה חשוף לחקירה פלילית בטרם
נפתח כנגדו ההליך המנהלי ,וכי ההליך הכולל כנגדו התארך בשל כך ,אף היא מהווה שיקול לקולא.
המותב שקל כשיקול לקולא גם את מעמדו של ברק בשוק ההון ,והתחשב בכך שאינו נמנה עם פעילי השוק,
ולא נשא בעת מעשהו במשרה כלשהי בחברה ציבורית .כן הביא המותב בחשבון את העובדה כי היקפי הרכישות
שביצע תוך שימוש במידע פנים היו נמוכים יחסית להיקפי הרכישות בתיקים מנהליים אחרים.
המותב גם התחשב ברמת הענישה שהשית בתיקי מידע פנים קודמים במישור המנהלי ,שכללו עיצומים
כספיים בגובה דומה לזה שהוטל בהסדר הנ"ל .אולם המותב סבר עוד ,כי נוכח אי הודאתו של המשיב בביצוע
ההפרות ,היה על הרשות להחמיר בעיצומים הכספיים מעבר למה שהוסכם .עם זאת ,מאחר שסבר שההסדר
מצוי במתחם הסבירות אישר אותו.
( )5תיק מנהלי  4/15רשות ניירות ערך נ' המשיב 1
ביום  20במרס  2016דחה מותב ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין
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המשיב  1בתיק רדויז'ן (להלן — "המשיב" וגם "פלוני") ,שנחתם ביום  31בינואר  .2016הסדר זה היה חלק מתיק
רדויז'ן ,שבו הוגש כתב טענות מנהלי ,בין היתר נגד המשיב ,לאחר סגירת תיק החקירה הפלילית .הסדר האכיפה
נחתם חלף המשך ניהול מלא של הליך האכיפה המנהלי .יש להזכיר כי מדובר בהסדר שלישי במספר שנכרת
בתיק זה ,שבו ארבעה משיבים ,וגם הוא התבסס על תמצית העובדות ששימשו בסיס להסדרים האחרים בתיק
רדויז'ן.
על פי עובדות ההסדר ,פלוני היה איש פנים בחברת רדויז'ן בתקופה שבה ניהלה משא ומתן עם חברת אוויה
לקשירת עסקת מיזוג ביניהן — בפרק הזמן שבין אוגוסט  2011למחצית מרס  .2012לאורך התקופה קיבל
עדכונים שוטפים בחברה בנוגע להתקדמות המשא ומתן .הרשות ייחסה למשיב הפרה של מסירת מידע פנים
בקשר למשא ומתן זה ,שאותה ביצע במסגרת שיחות טלפון בתקופה הרלוונטית עם אבינועם ברק (להלן —
"ברק") ,אשר פעל במסחר ,וגילה עניין במשא ומתן האמור.
במסגרת ההסדר לא הודה המשיב בעובדת מסירתו של מידע הפנים לברק .עם זאת ,הרשות סברה כי היה
בהתנהלותו כדי להעמיד יסוד סביר לביצוע הפרת מידע פנים מכוח ס"ק ( )10לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק
ניירות ערך .המשיב הסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה של עיצום כספי על סך  85,000ש"ח ועיצום כספי על
תנאי בסכום זהה.
מותב ועדת האכיפה המנהלית קבע כי פלוני היה איש פנים בחברת רדויז'ן ,וכי החל מנובמבר  2011נחשף
למידע הפנים .עם זאת ,המותב קבע שיש לדחות את הסדר האכיפה בשל דלות הראיות ביחס לכך שפלוני מסר
מידע פנים שהיה ברשותו לברק .עוד קבע המותב כי אין בהודאתו של ברק במסגרת הסדרו עם הרשות (כפי
שפורט בהסדר ברק לעיל) כדי להעמיד יסוד סביר לביצוע הפרה של מסירת מידע פנים כנגד המשיב .לאור
החלטת המותב ,החליטה רשות ניירות ערך להפעיל את סמכותה ולגנוז את התיק כנגד פלוני.
( )6תיק מנהלי  4/16רשות ניירות ערך נ' הוט
ביום  9במאי  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך ובין
חברת הוט תקשורת בע"מ ,חברת קול החזקות בע"מ ,בעלת השליטה בה ,הדירקטורים בהוט ג'ואי דקסטר
וג'רמי בונין ,וכן המנכ"ל לשעבר של הוט הרצל עוזר (להלן — "המשיבים") ,אשר נחתם ביום  21במרס .2016
הסדר האכיפה בתיק זה נחתם חלף הגשת כתב טענות מנהלי ונקיטה בהליך אכיפה מנהלי מלא בגין ההפרות
שלהלן.
במסגרת ההסדר ,לכל אחד מהמשיבים יוחסו שתי הפרות של פרט מטעה בשני דיווחים מיידיים .למשיבים 1—4
יוחסו הפרות של ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך ,כלומר ביצוע ישיר של ההפרות .למשיב
 5יוחסו הפרות של אחריות פיקוחית ,שבה נשא בתוקף תפקידו כמנכ"ל החברה ,האחראי לפיקוח על מניעת
הפרות בידי החברה שהוא עומד בראשה ,לפי סעיף 52סד לחוק.
על פי הסדר האכיפה ,המשיבים הודו במלוא העובדות שבבסיסו ,אך לא הודו כי עובדות אלה מהוות הכללת
פרט מטעה ברשלנות בדיווחים נשוא התיק .המשיבים הסכימו ליטול על עצמם את אמצעי האכיפה הבאים :על
חברת הוט עיצום כספי בסך  1,750,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי בסכום דומה .בנוסף ,הוט התחייבה לנקוט
אמצעים למניעת הישנות ההפרה על ידי ריענון נוהל דיווחים מיידיים ועיצובו כנוהל חדש; על חברת קול החזקות
הוטל עיצום כספי בסך  2,250,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי בסכום דומה; על ג'ואי דקסטר ,דירקטור בהוט,
הוטל עיצום כספי בגובה  275,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי בסכום דומה; על ג'רמי בונין ,דירקטור בהוט ,הוטל
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עיצום כספי בגובה  225,000ש"ח ועיצום על תנאי בגובה דומה; על מנכ"ל הוט דאז הרצל עוזר הוטלה סנקציה
בגין אחריות פיקוחית של מנכ"ל — לראשונה בהליך אכיפה מנהלית — עיצום כספי בגובה של  100,000ש"ח.
זמן קצר לפני חתימת ההסדר התפטרו דקסטר ובונין מיוזמתם מהדירקטוריון ,תוך התחייבות שלא לחזור לכהן
כדירקטורים בהוט במשך כשנה וכחצי שנה ,בהתאמה.
עניינו של ההסדר בדיווח על עסקה שנכרתה בין קול ,חברה פרטית שהיא בעלת שליטה בחברה הציבורית הוט,
ובין שני בעלי מניות מיעוט בהוט — קבוצת פישמן וידיעות — למכירת מניותיהם בהוט לקול .עסקה זו נכרתה
בעיצומו של הליך מיזוג בין קול ובין הוט ,שמטרתו הייתה להפוך את הוט מחברה ציבורית לפרטית ,ובמהלכו
הוצע לבעלי מניות מן הציבור למכור את מניותיהם לקול.
בעת כריתת חוזה קול—פישמן—ידיעות כבר אושרה עסקת המיזוג בדירקטוריון הוט ,אך טרם אושרה באסיפה
הכללית .לנוכח השלכותיו האפשריות של חוזה קול—פישמן—ידיעות על מחיר המניות המוצע לציבור בעסקת
המיזוג ,וכחלק מחובתה של קול כבעלת עניין לדווח להוט על השינויים באחזקותיה ,שלחה קול ,עם כריתת
חוזה קול—פישמן—ידיעות ,הודעה להוט אודות העסקה הנ"ל.
ההודעה כללה פירוט של העסקה ,הכולל את מחיר המניות ,וכן אופציית רכש שהוענקה לפישמן ולידיעות
לתקופה של שלוש שנים לשוב ולהיות בעלי מניות בהוט .על פי הנספחים לחוזה ,האופציה כללה גם סט של
זכויות נוספות שנכללו בנספחים להסכם קול—פישמן—ידיעות ,ובכללן זכויות שיינתנו להם עם מימוש אופציית
הרכש והפיכתם מחדש לבעלי מניות .תוכנן של הזכויות הנוספות לא פורט בהודעת קול ,וחלף זאת נכללה
אמירה כללית כי קיימות זכויות מיעוט נוספות.
הודעת קול נשלחה אל חברת הוט ביום  ,5.11.12ללא צירוף החוזים נשוא ההודעה .לאחר משלוח ההודעה של
קול להוט התקיימה מיידית ישיבת דירקטוריון טלפונית בחברת הוט בנוגע להודעת קול .בישיבה הוצגה בעל
פה הודעת קול לדירקטוריון הוט בהתאם לאמור בהודעת קול ,קרי ,ללא פירוט אודות הזכויות הנוספות ,למעט
אזכור דבר קיומן .כן נערך דיון בתוכנּה ובהשלכותיה על עסקת המיזוג ,ובפרט הוגנות התמורה בה.
לאחר ישיבת הדירקטוריון דיווחה הוט שני דיווחים בנוגע להודעת קול .הדיווח המיידי הראשון ,מיום  ,5.11.12כלל
ציטוט הודעת קול ככתבה וכלשונה .הדיווח המיידי השני ,מיום  ,6.11.12היה על הדיון בדירקטוריון לגבי הודעת
קול ,הצגתה והחלטת הדירקטוריון באשר להשלכותיה.
מותב ועדת האכיפה המנהלית קיבל את טענת הרשות ,כי בלב המחדל הדיווחי בתיק ניצבות הזכויות הנוספות
שלא גולו ,שהיוו מידע מהותי למשקיע הסביר.
המותב קבע כי ההסדר עומד היטב במבחן השיקולים שהוא נדרש לשקול באשרו את ההסדר על פי דין .ביחס
לאחריותה של קול ,הרי שאחריות זו נובעת מאחריותה לדווח על השינויים בהחזקותיה כבעלת עניין.
לגבי אחריות הוט נקבע כי על פי נוסח חוק ניירות ערך ,על התאגיד המדווח לדווח על השינויים בהחזקות בעל
העניין בו למיטב ידיעת החברה .לפיכך ,במידה שההודעה המתקבלת מבעל העניין הינה עמומה ,מעוררת
שאלות ,או נראה כי יש בה טעות כלשהי ,מוטלת החובה על החברה הציבורית המדווחת לציבור המשקיעים
לברר את הפרטים עם בעל השליטה על מנת שתוכל להצהיר כי המידע המתפרסם על ידה הינו על פי מיטב
ידיעתה.
המשיבים דקסטר ובונין ,דירקטורים בהוט ואורגנים גם בקול ,היו במעגל האחריות הראשון בהוט ,ובין היתר
מצופה היה מהם לוודא את תקינות דיווחי החברה ,ובפרט כאשר אין חולק כי מכוח מעמדם בקול הכירו את
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מלוא פרטיהם של הסכמי קול—ידיעות—פישמן ,היו מעורבים בהודעת קול להוט ,ואישרו את הגשתה ללא אזכור
הזכויות העודפות .מחדלו של המנכ"ל דאז עוזר ,האחראי בתקופתו על פעילותו השוטפת של תאגיד הוט ,נוגע
לכך שלא וידא שדיווח בעלת השליטה נבדק די צורכו על ידי החברה בטרם דווח.
המותב קיבל את גישתה העקרונית של הרשות בהסדר זה ,שבחרה לצמצם את מספר המשיבים בהליך
המנהלי ,תוך בחירת הגורמים שעמדו במעגל האחריות הראשון בחברה .המותב ציין כי מדובר במדיניות אכיפה
ראויה ,הנותנת מענה לעניין הציבורי באכיפה ,תוך זמן סביר וביעילות ,ובכך תורמת להרתעה ומונעת עינוי דין.
המותב סבר כי אמצעי האכיפה שהוטלו הינם סבירים ,אך נוטים לקולא .עם זאת ,הוא קיבל את שיקולי הרשות,
והם שמדובר באירוע אחד אשר הוביל לשתי ההפרות; שכנגד המשיבים הוגשה תביעה ייצוגית בגין אותו אירוע
ובמסגרתה נכרתה פשרה; ושהוט הסכימה ליטול על עצמה אמצעי אכיפה למניעת הישנות ההפרה .לגבי
המשיבים דקסטר ובונין סבר המותב כי בנסיבות אלה ,ועל אף היותם אזרחי חוץ ,היה ראוי לנקוט אמצעי אכיפה
של מניעת כהונה כנושא משרה בכירה בכלל הגופים המפוקחים ,ולא להסתפק בהתפטרותם מדירקטוריון הוט.
למרות זאת ,הוועדה החליטה לאשר את ההסדר כמות שהוא.
( )7תיק מנהלי  6/16רשות ניירות ערך נ' חכים
ביום  14ביולי  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין
יהודה חכים (להלן — "חכים" וגם "המשיב") ,שנחתם ביום  27ביוני  .2016הסדר האכיפה נחתם חלף הגשת כתב
טענות ונקיטה של הליך אכיפה מנהלי מלא בגין ביצוע הפרות אלה .במסגרת ההסדר הודה חכים בעובדות
ובביצוע הפרות מניפולציה לפי סעיף (54א )2()1לחוק ניירות ערך ,והסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה של
עיצום כספי על תנאי בסך  200,000ש"ח והימנעות ממסחר בניירות ערך במשך  36חודשים ,שבהפרתה יישא
בעיצום כספי בפועל של  100,000ש"ח.
במסגרת ההסדר הודה המשיב בביצוע  582עסקאות עצמיות בניירות ערך שונים בתקופה שבין מרס 2011
לחודש מאי  .2015העסקאות היו בהיקף של כ— 4.9מיליון ש"ח ,והן נעשו באמצעות חמישה חשבונות שבשליטתו.
רוב העסקאות העלו את שער ניירות הערך ,וחלקן הורידו את השער.
מותב ועדת האכיפה המנהלית אישר את הסדר האכיפה ברוב קולות .המותב בדעת רוב חזר על החלטות
קודמות של מותבי הוועדה ,לפיהן השפעה אפשר שתהיה באופן ישיר בשינוי שער של נייר הערך או במניעת
שינוי שער ,או באופן עקיף — על נפח המסחר.
המותב בדעת הרוב סבר ,כי היה מקום להחמיר יותר עם המשיב לשם הרתעתו ולהרתעת ציבור הפעילים בשוק
ההון מפגיעה בשוק ובמשקיעים .עם זאת ,המותב קיבל את השיקולים להסדר אכיפה המקל עם המשיב ,שכן
המשיב ,שחווה בגילו המתקדם קריסה כלכלית עמוקה ,נתון במצב בריאותי וכספי קשה ביותר ,וספק אם יוכל
אי פעם לחזור אל שוק העבודה ולעמוד במטלות כספיות .בנוסף ,המשיב נתן הודאה מיידית ,הביע צער וחרטה,
וניצב לבד מול הרשות ללא בא כוח או מישהו מבני משפחתו .לפיכך קבע המותב כי בנסיבות אלה אין באמצעי
האכיפה המקלים כדי לבטל את הבסיס לסבירות כריתתו של ההסדר עם המשיב.
יצוין כי חברת ועדה סברה בדעת מיעוט ,כי נסיבותיו המיוחדות של המשיב מצדיקות הקלה משמעותית בסכום
העיצום הכספי לעומת מקרים קודמים ,אך אינן מצדיקות ויתור מוחלט על עיצום כספי בפועל ,שיש בו כדי
לפגוע בהרתעה הכללית.
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( )8תיק מנהלי  2/16רשות ניירות ערך נ' נואי וסמית
ביום  4באוגוסט  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך ובין
לאו נואי ואייבור סמית (להלן — "המשיבים") ,אשר נחתם ביום  16ביוני  .2016בתיק זה הוגש נגד המשיבים כתב
טענות מנהלי .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא של הליך אכיפה מנהלי.
פרשה זו החלה בחקירה פלילית על ידי מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך .לאחר
סגירת התיק במישור הפלילי על ידי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ,הועבר התיק לבחינתו של יו"ר
הרשות במישור המנהלי ,על פי הקבוע בחוק ניירות ערך .לאחר בדיקת התיק הוחלט להגיש כתב טענות מנהלי
כנגד המשיבים בגין הפרשה.
במסגרת ההסדר ,לכל אחד מן המשיבים ייחסה הרשות הפרת שימוש במידע פנים ברשלנות ,המעוגנת בס"ק
( )9בחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך .המשיבים הודו בעובדות שנפרשו בהסדר ,אך לא הודו בביצוע
הפרת שימוש במידע פנים ,שנבעה מהן לטענת הרשות .עם זאת ,הסכימו ליטול על עצמם אמצעי אכיפה של
עיצום כספי בסך  350,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.
על פי עובדות הסדר האכיפה ,מסוף חודש ספטמבר  2011החלו מגעים בין קבוצות השליטה בשופרסל ובין
המשיבים ,תושבי חוץ אזרחי בריטניה ,לעסקת רכישת השליטה בחברת שופרסל מידי דסק"ש שבשליטת נוחי
דנקנר .המשיבים עודכנו על ידי שותפיהם המיועדים בהתפתחויות במשא ומתן ,היו מכותבים לתכתובות הדוא"ל
הנוגעות לעסקה ,וקיימו דיונים עמם במהלך המשא ומתן בנוגע לגיבוש מתווה לעסקה .ביום  10.10.2011ניתנה
הסכמה בעל פה מצד כל הצדדים לעסקה.
במהלך חודש ספטמבר  2011החליטו המשיבים לרכוש מניות שופרסל במסחר בבורסה באמצעות חברה
השייכת לנאמנויות המנהלות את כספי בני משפחותיהם של נואי וסמית ,ושכרו לשם כך את שירותי זרוע
ההשקעות של בנק ברקליס .ביום  10.10.11רכשו סוחרי ברקליס ,באישור המשיבים 790,000 ,ע.נ .מניות שופרסל
בבורסה מגופים מוסדיים שונים .העסקאות היו לאורך היום ,והתמורה הכוללת שלהן הייתה כ— 12.64מיליון ש"ח.
מותב ועדת האכיפה המנהלית אישר את ההסדר ואת אמצעי האכיפה בו ,וקבע כי הינם סבירים .המותב קבע כי
מעובדות ההסדר עולה ,שהמשיבים היו אנשי פנים בחברת שופרסל מכוח קשריהם עם נושאי המשרה הבכירים
בשופרסל במהלך המשא ומתן ,וכי אין חולק שהמשיבים עשו שימוש במידע על ידי מתן הוראות לסוחרים בבנק
ברקליס לבצע עסקאות במניות שופרסל.
באשר להגדרת המידע כ"מידע פנים" ,המותב דן בשתי סוגיות .האחת ,השאלה האם מידע על מו"מ למכירת
שליטה הינו מטבעו מידע פנים .הוועדה בחנה האם המידע במקרה זה הוא מידע שמקורו בתוך החברה או
מחוצה לה ,שכן לאור פסק דין אלטמן של השופטת רות רונן ,אם המידע מקורו מחוץ לחברה ,אזי אינו נכס
של החברה ולא ייחשב מידע פנים .בעניין ההליך שבפנינו ,המותב קבע שהמסקנה שונה :להבדיל מפס"ד
אלטמן ,שעוסק בהשתלטות עוינת ,כאן מדובר בהשתלטות ידידותית ,בשיתוף כל נושאי המשרה בחברה .לכן
בסיטואציה זו המידע מקורו בחברה ,ובהיבט זה הוא בגדר מידע פנים .הסוגיה השנייה שדן בה המותב הייתה
האם המידע נשוא התיק מגובש דיו ,ולפיכך מהותי .המותב אזכר את שני המבחנים שנדונו בפסיקה :מבחן
ההסתברות—עוצמה (התוחלת) ומבחן ההסכמה העקרונית .המותב קבע כי החלפת בעל שליטה בחברה מהווה
מטבע הדברים אירוע מהותי בחיי התאגיד ומשקיעיו ,ולכן האירוע בענייננו הוא בעל עוצמה משמעותית לחברה.
המותב קבע כי עוצמתו של האירוע נשוא המידע שבפניו לצד הסבירות להתממשותו הקרובה משתקפות היטב
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מן העובדות שבהסדר ,ולכן לטעמו של המותב שני המבחנים התקיימו.
לעניין אמצעי האכיפה ,המותב קיבל את האיזון שערכה הרשות בין השיקולים המצדדים בהחמרתם ובין
השיקולים בזכות ההקלה ,וקבע כי אמצעי האכיפה שהוטלו בהסדר הינם סבירים .שיקולי ההחמרה :המחזורים
הכספיים הגדולים של רכישות המשיבים בביצוע ההפרה ,שכן כגודל המחזורים כך פוטנציאל הנזק שעשוי
להיגרם למשקיעים האחרים בשוק; שיקולי ההקלה :המשיבים הם תושבי חוץ ,הנעדרים כל מעמד מורשה
בשוק ההון הישראלי ,ואינם נושאים כיום בתפקיד כלשהו בחברה ציבורית וגם בעת ביצוע ההפרה .זאת ועוד,
החיסכון בזמן שבכריתת ההסדר ,שלו התנהל היה צורך משאבים רבים מכל הצדדים ומלווה בקשיי ניהול ,נוכח
העובדה שהמשיבים מתגוררים בחו"ל.
( )9תיק מנהלי  7/16רשות ניירות ערך נ' שליסלברג
ביום  21בספטמבר  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך
לבין איתן שליסלברג (להלן — "שליסלברג" וגם "המשיב") ,שנחתם ביום  25ביולי  .2016הסדר האכיפה נחתם
חלף הגשת כתב טענות ונקיטה של הליך אכיפה מנהלי מלא בגין ביצוע הפרות אלה .במסגרת ההסדר הודה
שליסלברג בעובדות ובביצוע הפרות מניפולציה לפי סעיף (54א )2()1לחוק ניירות ערך ,והסכים ליטול על עצמו
אמצעי אכיפה של עיצום כספי על סך  180,000ש"ח ,אשר ישולם ב— 6תשלומים שווים.
המשיב הוא שחקן מתוחכם בבורסה ,בעל ניסיון רב בשוק ההון ,העוסק בזמנו הפנוי במסחר בניירות ערך זה
כ— 15שנים ,ובעבר עבד בחברת השקעות בתחום המסחר בני"ע כפקיד ביצוע בחדר עסקאות.
על פי עובדות הסדר האכיפה ,במהלך התקופה שבין  29/12/15 — 1/5/14פעל המשיב באמצעות חמישה
חשבונות שבשליטתו ,חלקם על שמו וחלקם על שם בני משפחתו .המשיב עקב אחר המסחר בבורסה ,הכיר
את שלבי המסחר ונהג לסחור בעיקר באופציות על מדד ת"א—.25
במסגרת ההסדר הודה המשיב בביצוע של  352עסקאות עצמיות בניירות ערך שונים בהיקף של כ— 2.8מיליון
ש"ח ,אשר השפיעו במישרין על תנודות שערי ניירות הערך.
מותב ועדת האכיפה המנהלית אישר את הסדר האכיפה ,קבע כי הוא סביר וראוי ,וקיבל את שיקול דעת יו"ר
הרשות בכריתת ההסדר.
הוועדה קיבלה את הסברי הרשות לבחירתה לייחס למשיב רק את העסקאות העצמיות שהשפיעו במישרין
על שער ניירות הערך ,דהיינו ,גרמו במישרין לעלייה או לירידה בשער נייר הערך בהשוואה לעסקה שקדמה
לה .הרשות לא ייחסה למשיב את העסקאות העצמיות שלא השפיעו במישרין על השער אלא רק ניפחו את
מחזורי המסחר ,כיוון שלגבי מסחר בנגזרים ,כאשר מדובר באופציות על המדד שהן "מחוץ לכסף" ,אין משמעות
להשפעה עקיפה על השער באמצעות ניפוח מחזורי מסחר .זאת להבדיל מן המשמעות של ניפוח מחזורים
על ידי עסקאות עצמיות במסחר במניות ובאג"ח של חברה .יחד עם זאת ,מבחינת חומרת אמצעי האכיפה,
המותב הביא בחשבון את העובדה כי המשיב ביצע עסקאות עצמיות רבות נוספות שלא יוחסה לו הפרה בגינן.
כן הובאה בחשבון בקביעת גובה הסנקציה העובדה ששליסלברג הוא משקיע מתוחכם ,הפועל באופציות
בהיקפים גדולים .מדובר באדם בעל ניסיון בשוק ההון ,שאף עבד בעבר בחברת השקעות ,והיה מודע לכללי
האסור והמותר בתחום.
מותב הוועדה סבר ,כי בהפרת המניפולציה יש חשיבות רבה לכימות התועלת מן ההפרה .ככלל ,בהפרות
כלכליות רצוי לאיין במידת האפשר את התמריץ הכלכלי לביצוען על ידי אמצעי אכיפה שייקח בחשבון ,בין
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היתר ,את הרווח שהפיק המפר מן ההפרה.
( )10תיק מנהלי  1/16רשות ניירות ערך נ' בבילון ואח'
ביום  22בספטמבר  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך
ובין חברת בבילון בע"מ ונושאי המשרה אלון כרמלי ,נועם לניר ושנית פאר צפוני (להלן — "המשיבים") ,אשר
נחתם ביום  22במאי  ,2016ולאחר שהוגש ביום  1באוגוסט  2016תיקון להסדר ,לפיו תופחת תקופת מניעת
הכהונה שהוטלה על אלון כרמלי בהסדר המקורי .בתיק זה הוגש נגד המשיבים כתב טענות מנהלי ,והסדר
האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא של הליך אכיפה מנהלי.
במסגרת ההסדר הוטל על חברת בבילון עיצום כספי בסך  1,000,000ש"ח בגין שתי הפרות דיווח המיוחסות
למשיבים .כמו כן ,בבילון התחייבה לנקוט אמצעים למניעת הישנות ההפרה על ידי ריענון נוהל דיווחים מיידיים
ועיצובו כנוהל חדש .על אלון כרמלי ,מנכ"ל החברה בתקופה הרלוונטית ,הוטל עיצום כספי בגובה  250,000ש"ח
ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגוף מפוקח לחמישה חודשים בפועל .על נועם לניר ,יו"ר דירקטוריון החברה
ובעל שליטה בה ,הוטל עיצום כספי בגובה  150,000ש"ח ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגוף מפוקח לחצי
שנה על תנאי .על סמנכ"לית הכספים דאז ,שנית פאר צפוני ,הוטל עיצום כספי בגובה של  75,000ש"ח.
במסגרת ההסדר הודו המשיבים בעובדות שפורטו בו ,אולם לא הודו בביצוען של ההפרות שייחסה להן הרשות
על בסיס אותן עובדות .במרכזו של ההסדר עומדות שתי הפרות דיווח :הראשונה יוחסה לחברת בבילון ולמנכ"לה
אלון כרמלי בעניין אי דיווח במועד על פי ס"ק ( )2לחלק ג' לתוספת השביעית של חוק ניירות ערך .השנייה
יוחסה לכל המשיבים בעניין הכללת פרטים מטעים על ידם בדו"ח התקופתי מכוח ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת
השביעית לחוק ניירות ערך.
על פי עובדות ההסדר ,בשנת  2012נבעו כ— 95%מהכנסותיה של בבילון מתחום השיווק והפרסום באינטרנט.
כ— 92%מן ההכנסות נבעו משימוש ביישומי חיפוש של בבילון על ידי משתמשים שהתקינו תוכנת תרגום חינמית
של בבילון או תוכנה אחרת .החיפוש נעשה באמצעות מנועי חיפוש של ספקי חיפוש שעמם התקשרה בבילון,
וביניהם גוגל .בשנת  2012הכנסותיה של בבילון מחיפוש באמצעות ספק החיפוש גוגל ,עמו הייתה קשורה
בהסכם ,היו כ— 83%מסך הכנסות החברה.
ביום  20.11.12קיבלה החברה מכתב מגוגל — לידי המנכ"ל אלון כרמלי — בנוגע למספר שינויים במדיניותה של
גוגל ,המתבטאים בשינוי מסמך הנחיות היישום ללקוח .בין יתר השינויים ,גוגל שינתה את פרשנותה ומדיניותה
העקרונית מול חברות התוכנה בכל הנוגע למנגנון ההתקנה של תוכנות .בנוסף על כך ,גוגל שינתה גם את
ברירת המחדל בהתקנת היישומים הנוספים של בבילון ,וכן קבעה שינויים שיקלו על המשתמש המעוניין להסיר
את התוכנה ממחשבו .החברה וכרמלי לא דיווחו אודות מכתב שינוי המדיניות.
מהותיּות מכתב שינוי המדיניות עולה מהעובדה שגוגל היא ספק עיקרי ,המניב את עיקר הכנסות בבילון ,וכן
מהודעות שנגבו מאנשי החברה ביחס למכתב.
ביום  18.2.2013הגישה בבילון את הדוח התקופתי לשנת  .2012בדוח הוצג שינוי המדיניות באורח עמום ,ולא
הוסבר מה טיבו .כמו כן ,הדוח לא כלל את המידע בדבר הירידה הצפויה בהכנסות החברה ברבעון העוקב.
חברי מותב ועדת האכיפה המנהלית חלקו זה על זה בשאלה אם חובת הדיווח המיידי שהפרו החברה והמנכ"ל
קמה מיד עם קבלת המכתב מגוגל בנובמבר  ,2011או התגבשה במועד כלשהו בשבועות שלאחר קבלת
המכתב ,כאשר התבהרה התמונה ביחס להשלכותיו.
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יו"ר המותב סברה כי אירוע שינוי המדיניות הינו "מידע קשה" על החלטה שכבר התקבלה בגוגל ,שנדרש היה
ליישמה בבבילון באופן מיידי ,על כל המשתמע מכך לגבי החברה ,ולפיכך המבחנים שנקבעו בפסיקה לבחינת
מידע צופה פני עתיד אינם רלוונטיים למקרה זה .יו"ר המותב הסבירה כי עובדות ההסדר משקפות אינדיקציות
ברורות למהותיות המידע ,ועל בסיסן ניתן לקבוע כי המידע היה מהותי ,וחייב דיווח מיידי עם קבלתו בבבילון.
שני חברי המותב האחרים סברו כי המידע בדבר שינוי המדיניות ,הגלום בהודעה שהתקבלה ,לא היה מהותי מן
הרגע הראשון שבו התקבלה ההודעה ,אלא כמה ימים או שבועות לאחר מכן.
כל חברי המותב סברו שבסופו של דבר ,המידע על שינוי המדיניות היה מידע מהותי עבור בבילון ,וכי נדרשה
הגשת דוח מיידי ,בין אם ביום קבלת ההודעה ובין אם פרק זמן קצר לאחריה.
חברי המותב הסכימו כי ככלל יש לכבד הסדרים שנכרתו בין הצדדים ,וההתערבות תהיה במקרים חריגים .לגבי
הסדרים שבהם מודים המפרים בעובדות ,אך לא מודים כי העובדות יוצרות הפרה ,הרי שהסדרים כגון אלה
מותרים ולגיטימיים ,אך מחייבים בחינה זהירה יותר של סבירות ההסדר .יו"ר המותב ציינה כי מדיניות הרשות,
החותרת לקיצור הליכים מנהליים בדרך של הסכמה ,היא מדיניות שיש בה כדי להביא תועלת לשוק ההון
ולשחקניו.
( )11תיק מנהלי  3/16רשות ניירות ערך נ' די.ג'י.איי מדיה בע"מ וגבריאל לביא
ביום  15בנובמבר  2016אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך
לבין די.ג'י.איי מדיה בע"מ וגבריאל לביא (להלן — "המשיבים") ,אשר נחתם ביום  19ביוני  .2016בתיק זה הוגש
נגד המשיבים כתב טענות מנהלי .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא של הליך האכיפה המנהלי.
על פי ההסדר ,המשיבים הודו כי החברה המשיכה לנהל זירת סוחר לאחר שנכנסו לתוקף תיקון  42לחוק ניירות
ערך התשכ"ח— 1968ותקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה— — 2014אשר החילו משטר
של פיקוח על זירות הסוחר — מבלי שהיה בידה רישיון .המשיבים הודו בהסדר בכל העובדות ובביצוע הפרה
לפי סעיף 44יג(א) ,האוסר על ניהול זירת סוחר ללא רישיון זירה ובהתאם לתנאי הרישיון ,וסעיף 44טו ,האוסר
על הצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית ,והסכימו ליטול על עצמם את אמצעי האכיפה שהוטלו עליהם,
כמפורט להלן .על גבריאל לביא הוטל עיצום כספי בגובה של  300,000ש"ח ,עיצום כספי על תנאי בגובה של
 300,000ש"ח ,וכן מניעת כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח במשך שנתיים .על החברה הוטל עיצום כספי
בגובה של  200,000ש"ח .יצוין כי מדובר בתיק מנהלי ראשון העוסק בסוגיה של זירות סוחר.
על פי עובדות ההסדר ,מיום  21בדצמבר  2014ועד ליום  11לפברואר  ,2016לכל הפחות ,הפעילה החברה זירת
סוחר בתחום האופציות הבינאריות .מתחילת פעילותה של החברה כזירת סוחר היו לחברה כ— 700לקוחות,
בוצעו בממוצע כ— 450עסקאות ביום ,ומחזורה החודשי של החברה במסחר עמד על כ— 2.5מיליון דולר בחודש.
מר לביא כיהן בחברה כמנכ"ל ודירקטור יחיד .כן היה מר לביא בעל שליטה בחברה מכוח היותו בעל השליטה
הבלעדי בחברה שהיא בעלת המניות בחברת די.ג'י.איי המשיבה.
ביום  26במאי ( 2015להלן — "יום התחילה") נכנסו לתוקף תיקון  42לחוק ניירות ערך ותקנות זירת סוחר .תיקון
 42מחייב רישיון לצורך הפעלת זירת סוחר .בתקנות זירת סוחר נקבעה הוראת מעבר ,ולפיה חברה שהגישה
בקשה לקבלת רישיון לניהול זירת סוחר עד ליום התחילה ,תהא רשאית להמשיך ולהפעיל את זירת הסוחר
לאחר תאריך זה ,כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות בבקשת הרישיון .החברה לא הגישה בקשה לרישיון עד
ליום התחילה ,ולפיכך לא עמדה בהוראת המעבר .למרות זאת ,החברה המשיכה לנהל זירת סוחר גם לאחר יום
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התחילה ,ואף במהלך תקופת הבירור המנהלי .התנהלות זו נמשכה שמונה חודשים ,תוך הפקת רווחים גבוהים.
מותב ועדת האכיפה המנהלית אישר את ההסדר וקבע ,כי אמצעי האכיפה שהוטלו במסגרתו הם מידתיים
וסבירים ואף יש בהם כדי להרתיע .המותב קיבל את טענת הרשות כי ניהול זירת סוחר ללא רישיון ראוי להתייחסות
מחמירה בשל הסיכונים הכרוכים בכך למשקיעים .שיקולים נוספים להחמרה היו העובדות כי ההפרה בוצעה
במודעות מלאה ובמשך תקופה ממושכת יחסית ,וכן מידת הרווח שהפיקו המשיבים מההפרה .אל מול חומרת
ההפרה הביאה הרשות בחשבון שיקולים מקלים :המשיבים הודו בשלב מוקדם ,בעצם כריתת ההסדר ,תוך
חיסכון במשאבים ,וכן החזירו ללקוחות את כספיהם שהופקדו בחברה .מלבד זאת ,מאחר שמדובר באכיפה
ראשונה בתחום חדש ,המותב בחר לא למצות את הדין עם המשיבים.
המותב ציין כי שקל בכובד ראש את אמצעי האכיפה של מניעת כהונה למשך שנתיים ,לאור פגיעתו בחופש
העיסוק והפגיעה הכלכלית הנלווית לו .מסקנתו הייתה כי ההגבלה סבירה ומידתית בנסיבות העניין ,ובפרט
נוכח העובדה שהמשיב המשיך לבצע את ההפרה למרות הבהרות הרשות והבירור המנהלי .עניין נוסף שבו דן
המותב היה הפער בין גובה העיצום הכספי לבין הרווחים הגבוהים שהפיקו המשיבים מההפרה .המותב קיבל
את הסברי הרשות בדבר שיקוליה לאיזון אמצעי האכיפה על ידי עיצומים כספיים גבוהים פחות ואיסור כהונה
לתקופה ארוכה יותר.
עוד קבע המותב ,כי אין מדובר בהפרה טכנית של איחור בהגשת בקשת רישוי ,שכן בקשה לרישיון לניהול
זירת סוחר כרוכה בהשקעת משאבים רבים בהכנת תשתית של מערכות פיננסיות ,משפטיות ,טכנולוגיות,
חשבונאיות ומנהליות .לפיכך ,קיימת הצדקה לאפשר להמשיך בניהול זירת סוחר רק לחברה אשר השקיעה
בהכנת כל התשתיות המערכתיות הנדרשות לניהול זירת סוחר.
ביום  4בינואר  2017אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית (ת"א  )16—11—60530את אמצעי
האכיפה שהוטלו בהסדר על המשיב גבריאל לביא על פי סעיף 52נו לחוק ניירות ערך ,ובהתאם לסמכותו לפי
סעיף 52סב לחוק ניירות ערך.
הליכי אכיפה מנהליים
( )1תיק מנהלי  4/15רשות ניירות ערך נ' אבישי סנדנר
ביום  19ביוני  2016פורסמה החלטת מותב של ועדת האכיפה המנהלית בתיק מנהלי  ,4/15רשות ניירות ערך
נ' אבישי סנדנר ,שניתנה ביום  18באפריל  .2016הליך זה היה חלק מתיק רדויז'ן ,שבו הוגש כתב טענות מנהלי
כנגד ארבעה משיבים לאחר סגירת תיק החקירה הפלילית .שלושה מן המשיבים סיימו עניינם בתיק לאחר
שקשרו הסדרי אכיפה עם הרשות ,כאשר שניים מהם אושרו על ידי המותב (כפי שמפורט בהסדר ברק ובהסדר
וולוסקי לעיל) ואחד נדחה (כפי שמפורט בהסדר משיב  1לעיל) .אבישי סנדנר (להלן — "סנדנר" או "המשיב")
בחר לנהל את ההליך המנהלי נגדו.
בהחלטה זו נקבע כי אבישי סנדנר ,איש פנים בחברת רדויז'ן מכוח היותו בעלה של שני סנדנר ,מנהלת משאבי
אנוש בחברת רדויז'ן ,ביצע הפרה מנהלית של מסירת מידע פנים למשיב  4יוסף וולוסקי ,לפי ס"ק ( )10בחלק ג'
לתוספת השביעית של חוק ניירות ערך .המותב השית על סנדנר עיצום כספי על סך  30,000ש"ח.
על— פי העובדות בתיק ,שחלקן תוארו לעיל בתמצית העובדות שביססו את ההסדרים בתיק רדויז'ן ,החל
בנובמבר  2011חברי ההנהלה הבכירה של החברה ,ובהם מנהלת משאבי אנוש בחברה ואשת הפנים שני

דוח שנתי 2016

215

סנדנר ,אשתו של אבישי סנדנר ,נחשפו למידע פנים אודות המשא ומתן לעסקת המיזוג .הוועדה קבעה שעל
פי הראיות ,שני מסרה את מידע הפנים שבידה לבעלה ,ולפיו עסקת המיזוג צפויה להיכרת בוודאות גבוהה
בראשית מרץ  ;2012וסנדנר ,שכן וחבר קרוב של יוסף וולוסקי (להלן — "וולוסקי") ,מסר את מידע הפנים שבידיו
לוולוסקי .בעקבות קבלת המידע רכש וולוסקי את מניות החברה ימים ספורים בלבד לפני הדיווח המיידי אודות
עסקת המיזוג ,ובאופן זה השיא רווח של כ— 120,000ש"ח.
מותב ועדה האכיפה המנהלית הוסיף וקבע כי על אף שסנדנר אינו איש שוק ההון ,אלא שחקן תיאטרון ,עדיין
יש להגדירו כ"איש פנים" ,בהיותו נשוי לנושאת משרה בכירה בחברה.
המותב קבע כי מידע הפנים אודות עסקת המיזוג היה מידע מהותי עבור החברה ,בהיותו נוגע להתפתחות
משמעותית בחברה .כן קבע כי המידע היה קונקרטי ,והתגבש לכדי מידע פנים במועד מסירתו ,וזאת על בסיס
עדויות שונות ,שמהן עולה כי הצפי להתממשות עסקת המיזוג במועד זה היה קרוב לוודאי.
עוד נקבע כי אין בכך שפורסמו בעיתון כתבות אודות המו"מ לעסקת המיזוג שלושה חודשים לפני מועד ביצוע
ההפרה כדי לשלול את היות המידע הקונקרטי מידע פנים .בהקשר זה קבע המותב כי ללא אישור מהחברה,
מהימנותו של מידע מהתקשורת אינה יכולה להיות ברורה לקורא ,וזאת בשונה ממידע המגיע מידי איש פנים.
כן חזר המותב על עמדת הפסיקה לפיה כאשר המידע המודלף לעיתון הוא מידע כללי ,הנעדר כל אינדיקציה
לגבי מצב המשא ומתן לקראת קשירת העסקה ,התקדמותה ,המועד הצפוי למימושה והסבירות שתאושר ,אזי
כל הפרטים האלו הינם בגדר מידע פנים עד לפרסומם על ידי החברה ,גם אם עובדת קיום המו"מ התפרסמה
בשלב כלשהו.
לעניין אמצעי האכיפה התחשב המותב בנסיבותיו החריגות של המשיב ,ובהן העובדות כי הכנסתו נמוכה ,אין
עיסוקו בשוק ההון כלל ,והוא עצמו לא הפיק כל רווח כספי מהשימוש במידע הפנים.
( )2תיק מנהלי  5/16רשות ניירות ערך נ' חנניה כהן
ביום  21בדצמבר  2016פורסמה החלטת מותב של ועדת האכיפה המנהלית בתיק מנהלי  5/16רשות ניירות ערך
נ' חנניה כהן ,שניתנה ביום  13באוקטובר  .2016בהחלטה קבע המותב כי חנניה כהן (להלן — "כהן" או "המשיב")
ביצע  269הפרות מנהליות לפי סעיף (54א )2()1לחוק ניירות ערך — מניפולציה בניירות ערך ,בדרך של ביצוע
עסקאות עצמיות.
כהן הינו סוחר יום ,ומשמש כאיש חינוך שכיר בבית הספר לקציני ים בעכו .בעבר סיים קורס ללימודי שוק ההון,
ונהג לפעול תדיר בשלב המסחר הרציף .במהלך התקופה שבין  5באוגוסט  2013ו— 6באוקטובר ( 2015להלן —
"התקופה הרלוונטית") ביצע המשיב  330עסקאות עצמיות ב— 11ניירות ערך שונים בתמורה כספית כוללת של
 2.7מיליון ש"ח ,וזאת באמצעות שלושה חשבונות בשליטתו .מבין עסקאות אלה יוחסו למשיב  269עסקאות
עצמיות ,בתמורה כספית כוללת של  1.9מיליון ש"ח ,שבהן ענה המשיב על הגדרת "משקיע בניירות ערך",
כנדרש בחוק על מנת לגבש את ההפרה המנהלית המיוחסת למשיב.
מותב ועדת האכיפה המנהלית קיבל את טענת הרשות שהמשיב פעל בשיטתיות במשך תקופה ארוכה ,באופן
שהזרים פקודת קנייה או מכירה בשכבה הראשונה בספר הפקודות ,ולאחר שניות ספורות נתן הוראה נגדית
מחשבון אחר ,כך ששתי ההוראות נפגשו ונוצרה עסקה עצמית.
המותב קבע כי הוכחה השפעה בפועל של המשיב על שערי ניירות הערך שבהם סחר עם עצמו .בין השיקולים
להחמרה באמצעי האכיפה ציין המותב כי כהן אינו חובבן גרידא ,אלא בעל הבנה במסחר ,כפי שניתן להסיק
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מדרך פעולתו ומתדירות המסחר שלו .בנוסף הדגיש את חשיבותה של ההרתעה.
המותב השית על כהן עיצום כספי בגובה של  25,000ש"ח בגין הפרות אלה ,בציינו כי הוא מתחשב ,בין היתר,
בנסיבות חייו האישיות של המשיב ,במצבו הכלכלי הקשה ,בחרטה העמוקה שהביע ובהתחייבותו לתקן את
דרכיו.
הליכים משפטיים בעניין החלטות ועדת האכיפה המנהלית
עת"מ  15—09—43900אפסווינג קפיטל השקעות  2015בע"מ ואח' נ' רשות ניירות ערך
העותרים ,מוטי מנשה ואפסווינג קפיטל השקעות  2015בע"מ ,הגישו עתירה מנהלית לפי סעיף 52סא לחוק
ניירות ערך כנגד החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית בתיק מנהלי  6/14בעניין מוטי מנשה ואפסווינג קפיטל
בע"מ .העתירה הייתה כנגד חיובם בביצוע ההפרות המנהליות ,ולחלופין כנגד חומרת אמצעי האכיפה שהוטלו
עליהם (ר' החלטת מותב הוועדה בדו"ח לשנת .)2015
העותרים טענו הן כנגד הממצאים העובדתיים שקבע המותב והן כנגד המסקנות המשפטיות של המותב .ביום
 22במרס  2016נתן בית המשפט המחוזי — המחלקה הכלכלית (כב' השופטת רות רונן) החלטה בעתירה.
בהחלטה דחה בית המשפט את טענות אפסווינג ומוטי מנשה ביחס להפרה שעניינה מכירת מניות חסומות
שביצע מנשה בשמה של אפסווינג ,וקיבל את טענת מנשה כנגד קביעתו כאחראי גם להפרות נוספות של
מכירת מניות חסומות ,שנעשתה על ידי אחרים באישורו .העיצום המקורי שהוטל על מנשה ,בגובה  100אלף
ש"ח בפועל וסכום דומה על תנאי ,הופחת ל— 50,000ש"ח .סכום העיצום שהטילה ועדת האכיפה על אפסווינג
בגובה  150אלף ש"ח בפועל וסכום דומה על תנאי נשאר על כנו.
על פי העובדות בתיק ,באפריל  2013הוקצו לחברת אפסווינג  55,440,000מניות של חברת עילוי פיננסי בהקצאה
פרטית כפירעון להלוואת בעלים שהלוותה לעילוי פיננסי בעבר .מניות אלה היו חסומות באופן מוחלט למשך
שישה חודשים ממועד ההקצאה על פי חוק ניירות ערך והתקנות לפיו .באותו חודש ,במסגרת הסכם למכירת
השליטה בעילוי פיננסי שנחתם בין אפסווינג בעלת השליטה לבין חברת פיינל אלגו טרייד בע"מ ,אהובה ברנד
ולימור כהן ,רכשו ברנד וכהן מאפסווינג כ— 27מיליון ע.נ .וכ— 13.5מיליון ע.נ .מניות עילוי פיננסי ,בהתאמה .חלק
מן המניות הללו שנמכרו לברנד וכהן היו חסומות .ברנד וכהן חתמו על הצהרה בכתב כי החסימה והמגבלה
הנובעת ממנה ידועות להן.
בהפרה הראשונה מכר מוטי מנשה ,אורגן באפסווינג ,מטעם חברה זו ,מניות חסומות של עילוי פיננסי לברנד
במהלך המסחר בבורסה כעסקה תואמת (ג'מבו).
בארבע הפרות נוספות מכרו ברנד וכהן בבורסה מניות חסומות שקנו מאפסווינג כאמור לעיל .ההפרות יוחסו
למוטי מנשה ולא לברנד וכהן על בסיס הדוקטרינה של "מבצע באמצעות אחר" ,השאובה מהדין הפלילי .מנשה
נמצא אחראי על ידי ועדת האכיפה להפרות אלה ,על אף שלא הוא מכר בפועל את המניות ,כיוון שהוא סיפק
לכהן וברנד אישורים על "שחרור" המניות החסומות שמכר להן בשם אפסווינג ,ואילו כהן וברנד הסתמכו על
אישורים אלה ומכרו את המניות בבורסה.
בית המשפט קיבל את קביעות מותב ועדת האכיפה המנהלית באשר לפרשנות סעיף  15לחוק ניירות ערך,
ולפיה חשיבות החובה לפרסם תשקיף נעוצה בהיותה אמצעי מרכזי להגנה על ציבור המשקיעים ,ותכליתן של
המגבלות על סחירות מניות שנרכשו בהצעה פרטית היא למנוע עקיפה של החובה לפרסם תשקיף בהצעה
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לציבור ולתמרץ רוכשים של ניירות ערך בהצעה פרטית לבדוק היטב את הכדאיות הכלכלית של עסקת הרכישה.
כן קבע בית המשפט כי כללי החסימה אינם פרסונליים ,במובן זה שאינם חלים אך ורק על האדם שקיבל את
המניות בהצעה הפרטית ,אלא על נייר הערך עצמו במשך תקופת החסימה ,גם אם החליף ידיים בתוך תקופה
זו.
באשר למכירת מניות חסומות על ידי מנשה בשם אפסווינג לברנד במהלך המסחר כעסקה תואמת ,הרי שבית
המשפט דחה את כל טענות העותרים .לחסימת המניות של דבוקת שליטה נדרשת הסכמה ספציפית של חברי
הדבוקה לכך שניתן למנות יחד את המניות החופשיות והחסומות שלהם ,שכן מגבלת החסימה של מניות עשויה
לפגוע בשוויין הכלכלי .כדי להראות שהמניות שנמכרו הן מניות חופשיות ,יש להראות לכל הפחות הסכמה מצד
חברי דבוקת השליטה לקבל עליהם את מגבלת החסימה במקום שזו תחול על המניות החסומות שבבעלות
המוכרת .ואולם ,לא הייתה הסכמה כזו על פי הראיות בתיק .בית המשפט קבע כי היקף התערבותו בממצאי
עובדה שייקבעו על ידי המותב יהא מצומצם ,ולא מצא מקום להתערב בממצא עובדתי זה.
לעניין ההפרות הנוספות שיוחסו למנשה — המכירה בבורסה של מניותיה החסומות של עילוי פיננסי שביצע
מנשה באמצעות ברנד וכהן ,על ידי כך שנתן להם אישור בכתב כי המניות משוחררות — דחה בית המשפט את
טענת הרשות כי בהיקש מהדין הפלילי ניתן להטיל על מנשה אחריות כמבצע באמצעות אחר .שכן ,כדי שניתן
יהיה לראות במנשה מבצע באמצעות אחרים לעניין המכירות שביצעו ברנד וכהן ,נדרש כי מנשה יהיה מודע
לכך שהוא למעשה נתן אישור לברנד וכהן למכור מניות חסומות ,וכי הן מתעתדות לעשות כן במסחר; אבל אין
די בכך שהתרשל בעניין השאלה אם הן אכן משוחררות בעת שנתן את האישור .בית המשפט ציין שהוועדה לא
קבעה במפורש כי מנשה פעל במודעות ,ולכן לא ייחס למנשה אחריות להפרות אלה .בכך קבע בית המשפט ,כי
במישור ההליך המנהלי לא תחול דוקטרינת הביצוע באמצעות אחר אם המבצע באמצעות אחרים היה רשלן
בלבד.
עת"מ  15—07—55314ברק רוזן וגיא קנדה נ' יו"ר רשות ני"ע ואח'
העותרים ברק רוזן וגיא קנדה הגישו עתירה מנהלית לפי סעיף 52סא לחוק ניירות ערך כנגד החלטת מותב ועדת
האכיפה המנהלית בתיק מנהלי  3/14בעניין ברק רוזן ,אסף טוכמאייר וגיא קנדה .העתירה הייתה כנגד חיובם של
העותרים בביצוע ההפרות המנהליות ,ולחלופין כנגד חומרת אמצעי האכיפה שהוטלו עליהם .טענות העותרים
נגעו הן לממצאים העובדתיים שקבע המותב והן למסקנות המשפטיות .ביום  23במאי  2016נתן בית המשפט
המחוזי — המחלקה הכלכלית (כב' השופטת רות רונן) החלטה בעתירה.
בית המשפט דחה את העתירה ,והותיר על כנו את אמצעי האכיפה שהטיל מותב ועדת האכיפה המנהלית על
ברק רוזן — תשעה חודשים מניעת כהונה בפועל כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח 250,000 ,ש"ח עיצום כספי
ועיצום כספי על תנאי באותו סכום .בית המשפט הפחית במעט את העיצום הכספי בפועל שהוטל על גיא קנדה
בהחלטת המותב ,אך השאיר את יתרת אמצעי האכיפה על כנם .לאור זאת ,הוטל עליו עיצום כספי של 120,000
ש"ח (במקום  150,000ש"ח במקור) ,עיצום כספי על תנאי בשיעור של  150,000ש"ח וכן ארבעה חודשים מניעת
כהונת נושא משרה על תנאי.
על—פי העובדות בתיק ,ביום  30באפריל  2012התקיימה ישיבת דירקטוריון בחברת ישראל קנדה ,ובה עלתה
לדיון הצעה מצד בעלי השליטה לעסקת רכישת מקרקעין ליד מלון מנדרין בתל אביב .ההצעה הובאה במסגרת
הסכם תיחום פעילות שבעלי השליטה היו מחויבים לו כלפי החברה .לפי הסכם זה ,מאחר שעסקיהם הפרטיים
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דומים לאלה של החברה הציבורית שבה הם מכהנים כנושאי משרה ,הרי שאם הם מקבלים הצעה עסקית
עליהם להציעה לחברה ,ורק אם סירבה הם יכולים לבצעה במסגרת עסקיהם הפרטיים .את העסקה הציג
בישיבה ברק רוזן ,מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,וגיא קנדה ,סמנכ"ל הכספים ,הציג את היבטיה המימוניים.
בתום הישיבה החליט הדירקטוריון פה אחד לסרב להצעה לרכוש את המקרקעין .למחרת הישיבה פרסמה
החברה דוח מיידי המתאר את ההצעה העסקית ואת החלטת הדירקטוריון לדחותה ,על נימוקיה .העותר רוזן
חתם על הדוח המיידי ואף השתתף בהכנת הדיווח ,ואילו העותר קנדה היה מעורב בשלב הכנת הטיוטות
שנשלחו לעיונו ,וכן שיגר את הדוח המיידי כמורשה חתימה אלקטרונית בחברה.
בפני הדירקטוריון הוצגו פרטים שגויים והועלמו עובדות מהותיות ביחס לעסקה ,ובאופן זה לטענת הרשות
עורפלה התמונה בנוגע למהות העסקה ולתנאיה .פרטים אלה נכללו גם בדוח המיידי שפורסם לאחר הישיבה
בעניין ההצעה והחלטת הדירקטוריון לגביה.
בית המשפט הדגיש את חשיבות הדיווח על החלטתו של הדירקטוריון לוותר על העסקה .ללא קבלת האישור,
בעלי השליטה היו עשויים להיחשב ,בעשותם אותה בעסקיהם הפרטיים ,כמי שמפרים את חובת האמון שלהם
כלפי החברה ,ובכלל זה החובה שלא להימצא בניגוד עניינים ,לא להתחרות בחברה ולא לנצל הזדמנויות עסקיות
שלה .הדיווח על ההחלטה מאפשר למשקיע הסביר לבחון את אופן התנהלות הדירקטוריון ובעלי השליטה
בסיטואציה רגישה זו ,שבה מצוי בעל השליטה בניגוד עניינים חזיתי עם החברה .לאור ההנחה כי משקיע סביר
עשוי להעדיף שלא להשקיע את כספו בחברה שהאורגנים שלה מתנהלים באופן בלתי תקין ,מדובר במידע
מהותי מהפן האיכותי.
בית המשפט קבע כי יש להתייחס גם לרושם הכללי המתקבל ממכלול המידע ,ולשקול אם יש במכלול המידע
כדי להטעות את המשקיע הסביר ביחס לכדאיות העסקה .ייתכן עוד שפרטי מידע לא יהיו מטעים כל אחד
כשלעצמו ,אבל משקלם המצטבר הוא כזה שהוא עשוי להטעות את המשקיע הסביר .כאשר המידע שנמסר
לדירקטוריון הינו מידע שגוי או חסר ,הדבר עשוי להיחשב לא רק להפרה של חובות הגילוי כלפי הדירקטוריון,
אלא גם כלפי ציבור המשקיעים.
בית המשפט קבע כי ההשמטה בדיווח בעניין פרטי מיקום המקרקעין והתמורה היא מטעה .אלו פרטים חשובים
ובסיסיים בכל עסקת מקרקעין ,הנחוצים למשקיע כדי להבין את טיב העסקה ובוודאי כדי להעריך את כדאיותה
והאטרקטיביות שלה .כך גם לגבי התיאור המטעה של הקרקע כחקלאית.
כמו כן ,בדוח המיידי לא צוינה תוכנית בעלי השליטה לממן את רכישת המקרקעין באמצעות שיווק מיידי של
יחידות קרקע "על הנייר" ,ולא הובא מידע בעניין פעולות השיווק שננקטו .בית המשפט קבע שגם השמטה זו
היא פרט מטעה ,כי מדובר במידע שנגע למהות עסקת המקרקעין .מהאופן שבו הוצגה העסקה לדירקטוריון
ולמשקיעים בדוח המיידי עלה הרושם שמדובר בעסקת השקעה לטווח ארוך ,בעוד לא זו הייתה תוכניתם של
בעלי השליטה.
בית המשפט קיבל גם את טענת הרשות כי הנימוק שהופיע בדיווח ,ולפיו לחברה אין תזרים מזומנים לבצע את
העסקה ,הוא מטעה וחסר .זאת מאחר שלא נבחנו ולא נדונו דרכי מימון חלופיות.
לעניין סמנכ"ל הכספים גיא קנדה ,נקבע כי מכוח מעמדו זה הוטלה עליו האחריות לוודא כי המידע בדוח
המיידי בנוגע להיבטים הפיננסיים של ההחלטה ,ובפרט כאלה הנוגעים למימון העסקה ,הוא מידע שלם
ומהימן .בנושאים אחרים שאינם בתחום אחריותו היה קנדה רשאי להסתמך על מידע שנמסר לו מרוזן ,כמי
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שהיה צד לעסקת המקרקעין וכמנכ"ל החברה .קנדה לא הכחיש כי ידע על כוונת בעלי השליטה למכור את
יחידות הקרקע לרוכשים לשם מימון הרכישה .לאור זאת היה מקום שיציין אפשרות זו בפני הדירקטוריון ,ויכלול
התייחסות מתאימה לכך גם בדוח המיידי .בית המשפט קבע כי קנדה אחראי להכללת פרט מטעה בדוח המיידי
על דרך מחדל ,והיה עליו לדעת כי השמטת הפרט האמור עלולה להטעות משקיע סביר .לפיכך פעל ברשלנות.
נקבע כי התערבות בית המשפט באמצעי האכיפה שקובעת הוועדה צריכה להיות מטבעה מצומצמת ,והעניין
הנדון אינו מצדיק התערבות כזו .לעניין קנדה הפחיתה השופטת באופן סמלי את העיצום הכספי בפועל שהוטל
עליו כאמור לעיל ,תוך הותרת האמצעים האחרים ,ובהם מניעת כהונת נושא משרה ,על כנם.
 .2עיצומים כספיים
בשנת  2016הוטלו  12עיצומים כספיים :חמישה עיצומים כספיים מכוח חוק ניירות ערך ו/או חוק החברות,
חמישה עיצומים כספיים מכוח חוק הייעוץ ,עיצום כספי מכוח חוק הקרנות ועיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת
הון.

1

2
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טבלה  :27עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק ניירות ערך ו/או חוק החברות
סכום העיצום סעיף ההפרה ותיאור ההפרה
שם המפר
סעיף  36לחוק ניירות ערך וכן הוראות תקנות  7ו—39
 99,300ש"ח
ג'רוסלם השקעות
לתקנות הדיווח — איחור בהגשת הדוחות הכספיים
בטכנולוגיות בע"מ
התקופתיים לשנת  2015והדוחות לרבעון הראשון
לשנת .2016
סעיף  36לחוק ניירות ערך וכן הוראות תקנות  7ו—39
 84,300ש"ח
מעין ונצ'ורס בע"מ
לתקנות הדיווח — איחור בהגשת הדוחות לרבעון
השלישי לשנת  ,2015הדוחות הכספיים התקופתיים
לשנת  2015והדוחות לרבעון הראשון לשנת .2016
סעיף  36לחוק ניירות ערך וכן הוראות תקנה  39לתקנות
השקעות  32,400ש"ח
ג'רוסלם
הדיווח — איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני
בטכנולוגיות בע"מ
לשנת .2015
סעיף  36לחוק ניירות ערך וכן הוראות תקנה  7לתקנות
 8,250ש"ח
קמן קפיטל בע"מ
הדיווח — איחור בהגשת הדוחות הכספיים התקופתיים
לשנת .2015
סעיף  36לחוק ניירות ערך וכן הוראות תקנה  7לתקנות
 9,540ש"ח
ניו הוריזון גרופ בע"מ
הדיווח — איחור בהגשת הדוחות הכספיים התקופתיים
לשנת .2015
סעיף 15א(א)( )4לחוק ניירות ערך בדבר פרסומים
קרן האפ וונצ'ר וורלד וייד  38,910ש"ח
המהווים הצעת ני"ע ללא תשקיף
בע"מ
טבלה  :28עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק הייעוץ
סכום העיצום סעיף ההפרה ותיאור ההפרה
שם המפר
סעיף  26לחוק הייעוץ ,יחד עם תקנה  2לתקנות
 35,630ש"ח
כרמים שוקי הון (ניהול
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
תיקי השקעות) בע"מ
ובניהול תיקי השקעות (דוחות) ,התשע"ב—,2012
והתוספת הראשונה לתקנות אלה; ולפי פרט  25לחלק
א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.
החברה לא סימנה בדוח הרבעוני ללקוח נכסים חריגים
דלי סחירות בפירוט הרכב תיק ההשקעות ,וכן לא
כללה.
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יוליוס בר שירותים
פיננסים (ישראל) בע"מ

 41,941ש"ח

סעיף 20ג לחוק הייעוץ ,יחד עם פרט  15לחלק א'
בתוספת הראשונה לחוק הייעוץ.
עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובת הביטוח,
בכך שפוליסת הביטוח שערכה החברה כיסתה סכום
נמוך מסכום הביטוח שבו היא חייבת לפי החוק
והתקנות ,וכן אי דיווח מיידי לרשות בדבר אי עמידה
בתנאי מתנאי הרישיון.

3

אקסלנס נשואה ניהול
השקעות בע"מ

 97,070ש"ח

4

אינפיניטי ניהול תיקי
השקעות (בישראל
ובעולם) בע"מ

 665,015ש"ח

5

אימפקט ניהול תיקי
השקעות בע''מ

 45,056ש"ח

סעיף (26א) לחוק הייעוץ ,יחד עם תקנה
(2א) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות),
התשע"ב— ,2012והתוספת הראשונה לתקנות.
בביקורת שנערכה על ידי הרשות בחברה נמצא
כי מנהל התיקים לא סימן בדוח הרבעוני ללקוח
 14ניירות ערך ,המוגדרים כני"ע "חריגים" ,בטבלה
המפרטת את הרכב תיק ההשקעות ,והם לא נכללו
בפירוט שווי הנכסים החריגים כנדרש.
סעיף (17א) לחוק הייעוץ.
בביקורת שנערכה על ידי הרשות בחברה נמצא כי
החברה גבתה ממספר לקוחות דמי ניהול גבוהים יותר
משיעור דמי הניהול שנקבע בהסכם ההתקשרות
עמם ,וכן קיבלה החזרי עמלות מחברי הבורסה שלא
בהתאם להסכמי הניהול של מספר לקוחות.
סעיפים 20ג ו—(27ג) לחוק הייעוץ.
עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובת הביטוח ואי
דיווח מיידי לרשות בדבר אי עמידה בתנאי מתנאי
הרישיון.

טבלה  :29עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק הקרנות
סכום העיצום סעיף ההפרה ותיאור ההפרה
שם המפר
אקסלנס קרנות נאמנות  135,518ש"ח סעיף  59לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,ותקנה
 )2(2לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים
בע"מ
שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים),
התשנ"ה—.1994
תקנה  )2(2לתקנות הנכסים קובעת אילו נכסים רשאי
מנהל קרן לרכוש ולהחזיק בקרן פתוחה .בין היתר,
התקנה קובעת כי מנהל קרן רשאי להחזיק נייר ערך
חוץ הנסחר בשוק מוסדר בכפוף לתנאים מסוימים.
אחד מהתנאים הללו הינו כי נייר הערך הוצע לציבור
על פי תשקיף שאישר מי שרשאי לאשרו באותה
מדינה .במקרה דנן ,מנהל הקרן רכש והחזיק איגרת
חוב זרה שלא עמדה בתנאי זה.
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טבלה  :30עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק איסור הלבנת הון
סכום העיצום סעיף ההפרה ותיאור ההפרה
שם המפר
 250,000ש"ח אי הגשת דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת
מיטב דש טרייד בע"מ
הון ומימון טרור לפי סעיף  13לצו איסור הלבנת הון
(חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה
למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,תשע"א—2010
(להלן בפרק זה — "הצו")  ,במועד הסמוך ככל האפשר
לביצוע הפעולה המדווחת ,כנדרש בתקנה  4לתקנות
איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח
של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת
השלישית לחוק ,למאגר המידע) תשס"ב—19 — 2002
הפרות.
אי מסירת מסמכים ,ידיעות והסברים בניגוד לסעיף 20
לצו — שתי הפרות.
הפרה של חובת הבקרה לפי סעיף  11לצו.
הפרה של החובה לקביעת מדיניות ,כלים וניהול
סיכונים לפי סעיף  18לצו ו/או סעיף  2לצו.
הפרת החובה לבצע הליך הכרת בעל חשבון לפי סעיף
(2א) לצו.
הפרה של החובה לבצע בקרה שוטפת ביחס להליך
של הכרת בעל חשבון לפי סעיף (2ג) לצו —  5הפרות.
הפרת חובת אימות פרטי הזיהוי של בעל החשבון לפי
סעיף  4לצו — שתי הפרות.
הפרת החובה לקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה לפי
סעיף (5א) לצו —  5הפרות .
הפרה של חובת שמירת מסמכים לפי סעיף  10לצו — 6
הפרות.
הפרה של החובה לנהל רישומים ולשומרם במאגר
ממוחשב לפי סעיף (19א) :נתונים חסרים במאגר
המידע הממוחשב —  13הפרות.

הליכים משפטיים בעניין עיצומים כספיים
עש"א  14—10—40459אי ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ נ' יו"ר רשות ניירות ערך
הוגש ערעור על החלטת הוועדה להטיל עיצום כספי על החברה העותרת בסך של  90,000ש"ח לפי סעיף 14
לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס— ,2000בשל הפרה של סעיפים  11ו— 13לצו ,ותקנה  4לתקנות איסור הלבנת
הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק,
למאגר המידע) ,תשס"ב— — 2002הפרות של חובת הבקרה השוטפת וחובת הדיווח .ביום  10באפריל 2016
נמחק הערעור במסגרת פשרה ,ואילו הרשות ,לפנים משורת הדין ,העמידה את העיצום על  60,000ש"ח.
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 .6.10אכיפה פלילית
א .כללי
 .1תחומי פעילות מחלקת ניירות ערך בפרקליטות
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) היא מחלקה ייעודית העוסקת בהעמדה לדין של
נאשמים בתיקים שבהם טיפלה מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר .מתוקף מעמדה כמחלקה במסגרת
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ,בידיה סמכויות נרחבות להעמדה לדין ,וכתבי האישום המוגשים
כוללים בנוסף לעבירות ניירות ערך גם עבירות חוק עונשין רלוונטיות ,עבירות הלבנת הון ,עבירות מס ובמקרים
המתאימים עבירות כנגד סדרי שלטון ומשפט .כתבי האישום מוגשים במחלקה הכלכלית שבבית המשפט
המחוזי ,בפני כב' השופט כבוב ,ומאחר שבמחלקה זו נשמעים רק תיקי ניירות ערך ,הם נידונים ביעילות רבה.
אם כן ,המחלקה מתמחה בטיפול בעבירות על חוק ניירות ערך ובעבירות של תרמית בניירות ערך בכלל ובמסחר
בבורסה בפרט ,והיא צברה ידע רב בטיפול בתיקים בעלי היבטים חשבונאיים וכלכליים מגוונים .בידי המחלקה
ידע וניסיון מרובים בתחום ההעמדה לדין של חברות ציבוריות ,והיא מעורבת בייעוץ רוחבי בתחום זה למשרד
המשפטים ובייצוג הפרקליטות במסגרות פנימיות ובינלאומיות ,כגון ארגון ה—.OECD
 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
בשנה האחרונה הוגשו  12כתבי אישום .בין היתר ,הוגש כתב אישום חמור בפרשת סימנס—חברת החשמל
בעבירות שוחד ,מהחמורות שנחשפו בישראל .זו פרשה נוספת בשרשרת עבירות שוחד שנחשפו על ידי רשות
ניירות ערך במסגרת חקירה שהחלה בחשד לעבירות תאגידיות בחברה הציבורית רוגוזין.
רשות ניירות ערך זיהתה את הסכנות הטמונות בהצעת ניירות ערך ללא תשקיף לציבור של יותר מ— 35ניצעים.
במספר פרשות שבהן גויסו עשרות ומאות מיליוני שקלים ללא תשקיף ,תוך הצגת מצגים כוזבים ,נפתחו חקירות
של הרשות .ניתן תעדוף לטיפול במיזמים שהציגו מצגים כוזבים ,הונו את המשקיעים וגזלו את כספיהם .כתב
אישום חמור ראשון בתחום זה הוגש השנה כנגד אמיר ברמלי וחברות שבניהולו בגין עבירות של גנבה בידי
מורשה בסכומים של מאות מיליוני שקלים ,עבירות של קבלת דבר במרמה ,עבירה של הצעת ניירות ערך ללא
תשקיף ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ,זיוף ועוד.
לצד אלה ,הוגשו השנה כתבי אישום בתיקי תרמית בניירות ערך כנגד פעילי שוק ומנהלי תיקים ,בתיקי מידע
פנים ,ובתיק שעניינו הסתרת עניין אישי של בעל שליטה ועבירות מרמה ודיווח כוונה להטעות משקיע סביר.
בשנה האחרונה הסתיימו הליכי בית המשפט בהרשעות משמעותיות במספר תיקי דגל של המחלקה ,ובהם
שלושה תיקי תרמית עסקאות אמיתיות :מנופים ,אי.די.בי ופסגות .תיק מנופים הסתיים במשיכת ערעוריהם
של הנאשמים לגבי ההרשעה .תיק אי.די.בי הסתיים במחוזי בהרשעה ובענישה של שנתיים מאסר לנוחי דנקנר
ושנת מאסר לאיתי שטרום .בתיק פסגות הורשעו הנאשמים המרכזיים ,אדרי ובן דוד ,אך דינם טרם נגזר.
היקף הקנסות שהוטלו בתיקי ניירות ערך בשנה זו היה גבוה במיוחד .סך  160מיליון שקלים שולמו במסגרת
הסדר של סגירת תיק בתנאים ,שנקשר עם חברת סימנס העולמית .ההסדר שהושג בתיק זה הינו תקדימי
ביחס להסדרים דומים שבהם התקשרה סימנס ברחבי העולם ,בכך שהודתה במתן שוחד לעובדיה הבכירים
של חברת החשמל כדי להבטיח את הצלחתה במכרזי הטורבינות בחברת החשמל .בשנה האחרונה ליוותה
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המחלקה מספר חקירות גדולות ,במקביל להכנת כתבי אישום וניהול הליכי בית משפט .בסך הכול הוטלו בשנה
זו סך של  167,975,000ש״ח קנסות בתיקי המחלקה.
 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
נוכח הגשתם של  12כתבי אישום בשנת  ,2016תתמודד השנה המחלקה עם ניהול תיקי בית משפט ,ובמקביל
עם ליווי חקירות והכנת כתבי אישום .נוסף על כך ,המחלקה הציבה לעצמה יעד להגביר את השימוש בכלי
אכיפה כלכלית משולבת ,ובהם תפיסות וחילוטים ,כדי לייצר הרתעה משמעותית ויעילה בשוק ההון .הליכים
אלה כרוכים בתשומות כוח אדם.

ב .פעילויות המחלקה
 .1כתבי אישום
בעקבות חקירות שניהלה הרשות ,הגישה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) 12
כתבי אישום בשנת .2016
 .1בחודש מאי (אייר התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד שרון הולצמן ,זמר—יוצר ישראלי,
בגין עבירות של תרמית בקשר לניירות ערך בדרך של הנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך ,לפי סעיף
(54א)( )1לחוק ניירות ערך ,ועבירת זיוף המשפיע על עסקאות ,לפי סעיף  419לחוק העונשין .לפי כתב
האישום ,הולצמן פעל להפצת מידע חיובי כוזב ברשת האינטרנט כדי להניע אחרים לרכוש ניירות ערך של
חברת גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ,וכדי להשפיע על מחירי יחידות ההשתתפות של גבעות
עולם בבורסה .במסגרת פעילותו התרמיתית ,הולצמן זייף מסמך אשר נחזה להיות כתבה אינטרנטית של
עיתון גלובס ,תחת הכותרת "רעידת אדמה :גזפרום הרוסית מציעה לרכוש את גבעות עולם" .הולצמן רכש
ניירות ערך של גבעות עולם ,ויום למחרת העלה את הכתבה המזויפת לרשת האינטרנט ,והפיץ בפורומים
הכלכליים השונים הודעות שונות בדבר הצעת הרכש השקרית ,תוך שהוא מזדהה בשמות משתמש שונים.
שעות ספורות לאחר מכן התגלו הפרסומים כשקריים והוסרו מהאתרים שבהם העלה אותם ,ובמועד מאוחר
יותר הסיר הולצמן את הכתבה עצמה מהרשת .מספר ימים לאחר מכן מכר הולצמן את מלוא החזקותיו
בגבעות עולם בשער גבוה משער הקנייה .פעילות זו הניבה רווח של  2,000ש"ח.
 .2—3בחודש מאי (אייר התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אריה שמעון צ'צקס אקסלברד,
טייס "אל על" במקצועו ,בגין עבירה של שימוש במידע פנים בידי איש פנים ,לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך.
כמו כן ,הוגש כתב אישום נגד חנה רדו ,אחותו של אריה אקסלברד ,אשר כיהנה כמשנה למנכ"ל של קבוצת
הפרסום מקאן אריקסון ,בגין עבירה של שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים ,לפי סעיף 52ד לחוק
ניירות ערך .לפי כתב האישום ,אריה החזיק במידע פנים אודות משא ומתן מתקדם בין קומפיוג'ן לחברת
באייר הגרמנית ,אליו נחשף באמצעות אשתו דקלה צ'צקס אקסלברד ,סמנכ"לית כספים ואחראית קשרי
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משקיעים של חברת קומפיוג'ן בע"מ .אריה אקסלברד מסר לחנה רדו כי הוא מחזיק במידע פנים ,שאינו יכול
לעשות בו שימוש ,בנוגע להשקעה המתרחשת בחברת קומפיוג'ן ,המליץ לה לקנות את מניות קומפיוג'ן
ערב פרסום הדיווח המיידי של החברה ,ואף ציין בפניה כי עליה לשמור את המידע בסוד .בבוקר למחרת,
לפני פרסום הדיווח המיידי של חברת קומפיוג'ן ובעודה מחזיקה במידע הפנים ,רכשה חנה מניות קומפיוג'ן.
כעבור יומיים ,לאחר עליית שער המנייה בעקבות הדיווח ,מכרה רדו באמצעות חברת אדגו את מלוא הכמות
שרכשה .מפעילות זו הפיקה רדו רווח הנאמד בכ— 20,000ש"ח.
 .4בחודש מאי (אייר התשע"ו)
הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד חברת סימנס ישראל בע"מ ,חברת בת המשמשת
כזרוע מקומית בישראל של  ,Siemens AGחברה בינלאומית בתחום הנדסת האלקטרוניקה והחשמל (להלן
— "סימנס העולמית") .סימנס מואשמת בעבירות של מתן שוחד לפי סעיף  191לחוק העונשין ,תיווך בשוחד
לפי סעיף (295א) לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור לפי סעיף  284לחוק העונשין והלבנת
הון לפי סעיפים (3א) ו— 4לחוק איסור הלבנת הון .בכתב האישום נאשמו לצד סימנס עובדים בכירים בחברת
החשמל :דוד קון כיהן כמשנה למנכ"ל; יונה שוויצר כיהן כמנהל האגף לתכנון הנדסי ,וב— 2002מונה למנהל
פרויקט המחז"מים (יחידות ייצור מסוג מחזור משולב) מול סימנס; יעקב (יאשה) חאין כיהן כסגן מנהל
באגף הייצור ,ומשנת  2002כמנהל תחנות כוח באגף הייצור; חיים ברנר כיהן כסגן מנהל האגף לתכנון הנדסי,
צבי אייל כיהן כמנהל מחלקת תכנון מערכות מכניות באגף לתכנון הנדסי; וד"ר דוד אלמקייס כיהן כסגן
מנהל אגף תכנון ,פיתוח וטכנולוגיה .כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות לקיחת שוחד לפי סעיף 290
לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור לפי סעיף  284לחוק העונשין ,ועבירות של הלבנת הון
— למעט אלמקייס — לפי סעיפים (3א) ו— 4לחוק איסור הלבנת הון.
כתב האישום מתאר פרשת שוחד חמורה ,במסגרתה שיחדה חברת סימנס העולמית ,באמצעות חברת
הבת סימנס ישראל ,שורה ארוכה של עובדים בכירים בחברת החשמל באמצעות תשלומים שהסתכמו
במיליוני דולרים — בקשר למכרזים של חברת החשמל בשווי מיליארדי שקלים.
על פי כתב האישום ,בין השנים  1999—2005השתתפה סימנס במכרזים שונים של חברת החשמל ,וזכתה
בהתקשרויות מסחריות עם חברת החשמל בהיקף של מיליארדי שקלים .במהלך תקופה זו נהגה סימנס
העולמית לשלם תשלומי שוחד לעובדי ציבור במדינות רבות ברחבי העולם במטרה לקדם את ענייניה.
בהתאם לדפוסי פעילות השוחד שהיו מקובלים בסימנס ,בתקופה האמורה נפרסה על ידה רשת של טובות
הנאה ,שנמעניה היו שורה של מנהלים בעלי השפעה על התקשרויות ומכרזים של חברת החשמל .בין
גורמים אלה לסימנס נוצרו יחסי תן וקח ,במסגרתם הועברו מסימנס תשלומי שוחד לבעלי תפקידים בחברת
החשמל במטרה להטותם למשוא פנים בתפקידם ועל מנת שיפעלו לקידום ענייניה של סימנס בחברת
החשמל.
על מנת להעביר את תשלומי השוחד לעובדי חברת החשמל ,התקשרה סימנס בהסכם ייעוץ פיקטיבי עם
חברת אוקפילד ,חברה שמקום מושבה בהונג קונג ועיסוקה בתחום הטקסטיל .הסכם זה היה כיסוי לשימוש
שעשתה סימנס בחשבונותיה של אוקפילד כצינור להעברת תשלומי שוחד לעובדי חברת החשמל .בסך
הכול העבירה סימנס לאוקפילד  13.5מיליון דולר בקירוב ,שיועדו לתשלום שוחד.
על פי כתב האישום לקח דוד קון ,מאות אלפי דולרים מסימנס כתשלומי שוחד הקשורים לתפקידו ואף דרש
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תשלומים נוספים .יונה שוויצר ,לקח מסימנס  200,000דולר לחשבון סודי בשוויץ כתשלומי שוחד הקשורים
בתפקידו .יעקב (יאשה) חאין ,לקח  290,000דולר לחשבון סודי בשוויץ כתשלומי שוחד הקשורים בתפקידו,
חיים ברנר ,לקח  430,000דולר לחשבון בשוויץ כתשלומי שוחד הקשורים בתפקידו ואף דרש תשלומים
נוספים ,דוד אלמקייס ,לקח  120,000יורו במזומן כתשלום שוחד הקשורים בתפקידו ,וצבי אייל ,לקח 260,000
דולר לחשבון סודי בשוויץ כתשלומי שוחד הקשורים בתפקידו.
 .5בחודש יוני (סיוון התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אייל חדד ,איש עסקים ובעלים
של חברת סלקשיין מחסני אופנה בע"מ (להלן — "חברת סלקשיין") ,בגין תרמית בקשר לניירות ערך בדרך
של השפעה בתרמית על תנודות השער של ניירות ערך ,עבירות לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך,
ובגין עבירת דיווח לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .בכתב האישום נאשמה ,לצד חדד ,חברת סלקשיין
בגין אותן העבירות .לפי כתב האישום ,החל מחודש ינואר  2009ועד ינואר  2014סחר חדד ,באמצעות 11
חשבונות שונים שהיו בבעלותו ,בניירות ערך של החברה הציבורית איתמר מדיקל בע"מ ,שנסחרה בבורסה
לניירות ערך בתל אביב .חדד ביצע  2,883עסקאות עצמיות ,שהשפיעו על שער מניית איתמר .הפעילות
בוצעה באמצעות המסחר בבורסה תוך ניצול מאפייני שיטת הרצף .כמו כן ,מיוחסות לחדד ולחברת סלקשיין
שבבעלותו עבירות דיווח בגין כך שלא דיווח כי שיעור החזקותיהם עלה מעל  5%ובשל כך הפכו להיות בעלי
עניין באיתמר.
 .6בחודש יוני (סיוון התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אמיר ברמלי ,הגורם הדומיננטי,
המוביל והמחליט בקרנות קלע ובקבוצת רוביקון ,שהוחזקו באופן מלא על ידי רעייתו .ברמלי גם כיהן כיו"ר
דירקטוריון קרן קלע להשקעות בע"מ ,חברה ציבורית ,שרוביקון הייתה בעלת השליטה בה .ברמלי הואשם
בעבירות האלה :גנבה בידי מורשה לפי סעיף  393לחוק העונשין; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי
סעיף  415לחוק העונשין; ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; איסור הלבנת הון לפי סעיף (3א)
וסעיף (3ב) לחוק איסור הלבנת הון; איסור עשיית פעולה ברכוש אסור לפי סעיף  4לחוק איסור הלבנת הון;
הצעה לציבור ללא תשקיף — אי קיום הוראות סעיף  15לחוק ניירות ערך ,לפי סעיף (53א)( )1לחוק זה; זיוף
בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות לפי סעיף  418לחוק העונשין; מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף
 425לחוק העונשין; עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד לפי סעיף  )1(424לחוק העונשין; עבירות דיווח לפי
סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .בכתב האישום נאשמו לצד ברמלי גם החברות הפרטיות האלה :רוביקון
ביזנס גרופ בע"מ בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,גנבה בידי מורשה ,איסור הלבנת
הון ,איסור עשיית פעולה ברכוש אסור וכן בגין הצעה לציבור ללא תשקיף; קרן קלע לעידוד יזמות בישראל
בע"מ בגין אותן העבירות ובגין עבירת זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות; קרן קלע בטוחות והשלמות
הון בע"מ בגין אותן העבירות ,ללא עבירת הצעה לציבור ללא תשקיף .על פי כתב האישום ,ברמלי גייס
משקיעים לקרנות קלע ,ללא פרסום תשקיף כדין ,תוך הבטחת תשואה חריגה כתוצאה מהשקעות בסיכון
נמוך ותוך מסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה .בפועל ,בשונה מהמצגים שמסר ,העביר ברמלי
את כספי המשקיעים לחברה הפרטית רוביקון ושם השתמש בהם ,בין היתר ,לשימושיו הפרטיים :לרכישת
חברות פרטיות על—ידי רוביקון וכן להלוואות ולהשקעות שונות בסיכון גבוה .את הריבית למשקיעים שילם
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ברמלי מכספיהם של משקיעים נוספים שגייס ,תוך שהוא מסתיר נתון זה מהמשקיעים בקרנות קלע ,כמו
גם את הגירעונות וההפסדים שהניבה הפעילות שביצע לכל אורך הדרך .לאורך כל תקופת הפעילות חרגו
קרנות קלע במידה ניכרת מהמגבלה החוקית ,המאפשרת הצעה ומכירה לציבור של ני"ע ל— 35משקיעים
לכל היותר ללא פרסום תשקיף .במהלך הבדיקות שערכה רשות ניירות ערך בנוגע לפעילות הקרן מסר
ברמלי פרטים מטעים בדבר מספר המשקיעים והיקף השקעתם ,ושלח מסמכים פיקטיביים שזייף לתמיכה
בפרטים אלה .עוד מיוחס לברמלי שליחת יד בכספי החברה הציבורית ,קלע השקעות בע"מ ,בגין העברת
סכום של כ— 2.7מיליון שקלים מקלע השקעות לחברת רוביקון.
 .7בחודש יוני (סיוון התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד שי אבני וחברת קול  2ני"ע בע"מ,
חברה פרטית בבעלותו המלאה של אבני .כתב האישום מייחס לאבני ולחברה שבבעלותו קול  2עבירות גנבה
בידי מורשה ,לפי סעיף  393לחוק העונשין ,והשפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך לפי
סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך .בנוסף מיוחסות לאבני עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי
סעיף  415לחוק העונשין ,ניהול תיקים ללא רישיון לפי סעיף (2ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
ומשיכת שיקים ללא כיסוי לפי סעיף  432לחוק העונשין.
על פי כתב האישום ,בתקופה שבין השנים  2012—2014פנה אבני ל— 17משקיעים שונים ,הציג עצמו בפניהם
כבעל מומחיות וניסיון בשוק ההון ,והציע להם לנהל עבורם את השקעותיהם תמורת חלוקה ברווחים .בסמוך
לאחר שנתנו לו את ההרשאה לחשבונותיהם ביצע עסקאות עצמיות בין חשבונותיו לבין חשבונות המשקיעים.
אבני ביצע למעלה מ— 2200עסקאות ,ואלה הניבו לו רווח של כ— 340,000ש"ח על חשבון המשקיעים.
 .8בחודש יוני (סיוון התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ירון ייני בגין עבירה של קבלת
דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415לחוק העונשין ,עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד
לפי סעיף  425לחוק העונשין ,עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד לפי סעיף  )2(424לחוק העונשין וכן עבירת
דיווח לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .על פי כתב האישום ,שימש ייני בשנת  2007בעל שליטה ומנכ"ל
חברת קדרון בע"מ .ערב חתימתה של חברת קדרון על הסכם מיזוג עם חברת  Emvelco Corporationועם
חברת  ,AP Holdings Limitedחתם ייני על הסכם הלוואה שהעביר את מרבית נכסיה של קדרון לחברת
 ,Verge Living Corporationשעתידה הייתה להיות חברת הבת של קדרון לאחר המיזוג .ייני הסתיר את
הסכם ההלוואה מוועדת הביקורת ,מהדירקטוריון ומהאסיפה הכללית של קדרון .לפיכך ,בעת ההצבעה
על הסכם המיזוג לא ידעו גופים אלה על הסכם ההלוואה .ייני גם גרם לכך שחברת קדרון לא תדווח על
הסכם ההלוואה ,כנדרש על פי החוק .ייני הסתיר את הסכם ההלוואה מגופים אלה ומהציבור ,מאחר שידע
כי העברת הכספים תשמש בסופו של יום לפירעון חובה של אחת החברות המתמזגות לחברה פרטית
שנמצאת בבעלותו.
 .9—10בחודש ספטמבר (אלול התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד דב רוזמן ,המנהל והבעלים של
חברת רוזמן ד .יזמות השקעות בע"מ ,בגין עיסוק בניהול תיקי השקעות ללא רישיון ,עבירה לפי סעיף (39א)
( )1לחוק הייעוץ ,עבירות של השפעה בדרכי תרמית לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ועבירת דיווח לפי
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סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .בכתב האישום נאשם גם ,לצד רוזמן ,רמבם שביט — שעד שנת  2008היה
הבעלים של חברת רמבם שוקי הון והשקעות בע"מ ,ובין השנים  2009—2011עבד כמנהל תיקי השקעות
בחברת דוד שוורץ ניהול השקעות בע"מ — בגין סיוע לעיסוק בניהול תיקי השקעות בלי רישיון ,עבירה לפי
סעיף (39א)( )1לחוק הייעוץ .לפי כתב האישום ,בשנים  2005—2009הפנה רוזמן לקוחות לקבלת שירותי
ניהול תיקי השקעות בחברת רמבם שוקי הון .בשנת  2007התלה רוזמן את רישיון ניהול התיקים שלו ,אולם
הוסיף לנהל תיקי השקעות של עשרות מלקוחותיו ברמבם שוקי הון בעת שרישיונו מותלה .רוזמן עשה
זאת באישורו ובסיועו של רמבם .בשנים  ,2008—2011בעקבות ירידות שחלו בשערי ניירות הערך שרוזמן
ולקוחותיו החזיקו ,ביצע רוזמן פעילות תרמיתית במניות גרינסטון תעשיות בע"מ ,מולטימטריקס בע"מ
ופולאר תעשיות בע"מ בדרך של עסקאות עצמיות וכן בדרך של עסקאות מתואמות עם אחד מעובדיו
ברוזמן יזמות ,דב רזניק .בעשותו כך השפיע רוזמן בדרכי תרמית על תנודת השער של מניית גרינסטון.
בשנת  ,2010בעת שבתו של רוזמן סיוון היתה חלק מדבוקת בעלי השליטה במולטימטריקס ,ביצע רוזמן
עסקאות בחשבונה של סיוון .רוזמן לא דיווח על השינוי בהחזקותיה של סיוון במניות מולטימטריקס ,וגרם
לכך שהשינוי לא ידווח לציבור.
בנוסף ,בחודש אוקטובר הוגש כתב אישום נגד פלוני ,44בגין עבירה של השפעה בדרכי תרמית לפי סעיף
(54א)( )2לחוק ניירות ערך.
 .11בחודש ספטמבר (אלול התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד גדעון מורן ,אשר כיהן כדירקטור
בחברות הציבוריות כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ ו—י.ז .קווינקו בע"מ ,וכיהן כיו"ר הדירקטוריון של חברת
אזימוטליין פתרונות פיננסיים בע"מ .מורן הואשם בשלושה אישומים נפרדים בגין עבירות של שימוש במידע
פנים שמקורו באיש פנים ,לפי סעיף 52ד ו—52ג לחוק ניירות ערךבאישומים נפרדים ,עבירות דיווח לפי
סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ועבירות תרמית בניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך .בכתב
האישום ,במסגרת האישום הראשון ,נאשם לצד מורן עופר איתן ,אשר שימש כסמנכ"ל פיתוח עסקי וחבר
דירקטוריון בחברת אזימוטליין ,בגין עבירת שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים.
האישום הראשון :על פי כתב האישום ,אזימוטליין ובני וייצמן היו בעלי מניות מיעוט בחברה הציבורית זוקו
שילובים בע"מ ,אשר נסחרה ברשימת השימור .איתן קישר בין וייצמן לעו"ד גולדשטיין ,אשר באותה העת
התקיימו בינו לבין אזימוטליין יחסי עו"ד—לקוח ,לצורך מציאת פיתרון לבעלי מניות המיעוט מקרב הציבור
בזוקו שילובים .הפיתרון שהוחלט עליו בדירקטוריון זוקו היה ביצוע הצעת רכש למניות החברה במחיר שנע
סביב הונה העצמי ,וגילם פרמיה משמעותית על מחיר המניה בשוק .בתקופה הרלוונטית ,עד למועד פרסום
הדוח המיידי בעניין הצעת הרכש ,עדכן עו"ד גולדשטיין באופן שוטף את איתן אודות מידע הפנים בזוקו,
מידע שנחשף אליו מתוקף תפקידו .איתן עדכן את מורן אודות מידע הפנים .שעה שהיה בידו מידע פנים,
רכש מורן מניות של זוקו .לאחר שמחיר מניית זוקו עלה בעקבות הוצאת דיווח מידי לציבור בדבר הצעת
הרכש ,נענה מורן להצעת הרכש של זוקו והפיק רווח בסך  218אלף ש"ח.

 44שם הנאשם חסוי עקב איסור פרסום.
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האישום השני :במסגרת תפקידו של מורן כדירקטור בחברת כלנית נחשף לאישורן של עסקאות בעלות
חשיבות אסטרטגית להתפתחות החברה ,הצפויות להגדיל משמעותית את רווחיה :עסקה לרכישת מלוא
זכויות חברת אי.די.טי ועסקה לרכישת דטה סייף מיקור חוץ .טרם פרסום דיווח מיידי ,כשבידיו של מורן,
המשמש כאיש פנים בכלנית ,מידע הפנים ,רכש מורן מניות חברת כלנית .לאחר עליית שער המניות בעקבות
פרסום הדיווח אודות העסקאות ,מורן מכר את המניות .בנוסף ,מורן לא דיווח לחברת כלנית אודות השינוי
באחזקותיו.
האישום השלישי :מורן עם בנו יוני ,אשר שימש כסוחר נוסטרו בחברת אזימוטליין ,ביצעו יחד עשרות
עסקאות מתואמות ועצמיות בבורסה במניית קווינקו ,ואלה השפיעו על שער המניה .חלק מהמניות נמכרו
לניסים יניב ,מכר של מורן ,שהחזיק במניות קווינקו והיה מעוניין להגדיל את החזקותיו במניה .בנוסף ,מורן
לא דיווח לחברת קווינקו על השינויים בהחזקותיו.
 .12בחודש ספטמבר (אלול התשע"ו)
הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד גיא בן דוד ,הבעלים והמנהל
של שותפות אר ג'י אר גרופ ,שותפות מוגבלת העוסקת במסחר בשוק ההון בהיקפים גדולים באמצעות
ניהול תיק ההשקעות של כספי הנוסטרו של השותפות ,וכן נגד ערן גרינפלד ,גד אוסופסקי וגבריאל קלימי,
ששימשו סוחרים באר ג'י אר .כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות רבות של תרמית בניירות ערך על ידי
השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך ,לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,והנעה
בתרמית לפי סעיף (54א)( )1לחוק ניירות ערך .שותפות אר ג'י אר הואשמה אף היא בכל המיוחס לעיל מכוח
מעשי הנאשמים.
על פי כתב האישום ,גיבשו הסוחרים באר ג'י אר ,תחת ניהולו של בן דוד ,תוכנית תרמיתית שנועדה להשפיע
על שערי ניירות הערך הצפויים להיכנס למדדים ולצאת מהם בשנים  .2011—2012על פי המיוחס בכתב
האישום ,ביצעו הנאשמים הערכה אילו ניירות ערך עתידים להיכנס למדד ואילו לצאת ממנו במועדי עדכוני
המדדים .בהתאם להערכה זו ,היו בונים בשבועות שקדמו לעדכון המדדים פוזיציות לונג ושורט ,מתוך הבנה
כי עדכון סל ניירות הערך של תעודות הסל והקרנות המחקות יגרור ביקוש לרכישת מניות שנכנסות למדד
ועלייה בשערי מניות אלו כפועל יוצא מכך ,והיצע של מכירת מניות שיוצאות מהמדד בסמוך לעדכונו וירידה
בשערי מניות אלו כפועל יוצא מכך .הנאשמים גיבשו תוכנית תרמיתית ,שכללה הזרמת הוראות וביצוע
מאות עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונות אר ג'י אר לבין עצמם ,וכן עסקאות אמיתיות תרמיתיות.
כלל עסקאות אלה ,שנועדו להשפיע על שעריהן של המניות שהיו צפויות להתווסף למדד או להיגרע ממנו,
נעשו בהיקפים גדולים ובאופן כמעט יומיומי במהלך השבועות שקדמו לעדכון המדדים .בד בבד הזרימו
הנאשמים הוראות במטרה להניע סוחרים ומשקיעים לפעול במגמה הרצויה להם בהתאם לפוזיציה שבנו,
או להניאם מלפעול במגמה הנוגדת את הפוזיציה שבנו .פעילות משפיעת שער זו בוצעה לאורך כל יום
המסחר ,אך ביתר שאת לקראת סופו ,בהיקפים גדולים המצטברים למאות מיליוני שקלים .על פי המיוחס,
נצברו כתוצאה מהפעילות התרמיתית רווחים של מיליוני שקלים לחשבונות שותפות אר ג'י אר.
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 .2תיקים שנסגרו בשנת הדוח
בשנת הדוח נסגרו על—ידי מחלקת ניירות ערך שני תיקים בסגירת תיק מותנית.
 .1רן ולדמן
בחודש מאי (אייר התשע"ו) נחתם הסכם להפסקת הליכים מותנית עם רן ולדמן .במסגרת ההסדר הגיעו
הצדדים להסכמה על העובדות הבאות :בתקופה שבין חודש מרץ  2012לבין חודש נובמבר  2013ביצע ולדמן
כ— 500עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונות ניירות ערך ובין חשבונות קופות גמל בניהול אישי השייכים
לו עצמו ,למעורב נוסף ולבני משפחותיהם .חשבונות קופות הגמל בניהול אישי נפתחו על ידו ועל ידי בני
משפחתו בשנת  ,2012רובם בחודשים מרץ ואפריל .העסקאות המתואמות והעצמיות בוצעו באופן סיבובי
בין חשבונות ניירות הערך וחשבונות קופות הגמל בניהול אישי ,כך שבאופן עקבי הרוויחו חשבונות קופת
הגמל ,הנהנים מהטבות מס שונות ,על חשבון יתר החשבונות ,אשר נגרמו בהם באופן זה הפסדים בני קיזוז
מס ,וזאת בדרך של רכישת ני"ע במחיר נמוך לחשבונות קופת הגמל ומכירתם במחיר גבוה לחשבונות ניירות
הערך .פעילותו של ולדמן התמקדה בניירות ערך מסוג אופציות אירו—שקל ואופציות על מדד מניות הבנקים,
שהם דלי סחירות .העסקאות העצמיות שביצע ולדמן השפיעו על שעריהם של ניירות הערך שבהם בוצעה
הפעילות .ולדמן היה מודע להשפעה שגרמה פעילותו על שעריהם של הניירות בהם פעל ועל נפח המסחר
בהם .מעשים אלה של ולדמן מקימים את יסודות העבירה של השפעה בדרכי תרמית על ניירות ערך ,עבירה
לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך (ריבוי עבירות) וקבלת דבר במרמה לפי סעיף  415לחוק העונשין.
במסגרת ההסדר הוסכם ,כי הפרקליטות לא תגיש כתב אישום בעניינו של ולדמן בגין עבירות אלו .ולדמן
התחייב לשלם סכום של  200,000ש"ח ,והתחייב שלא יכהן כנושא משרה בכיר בגוף מפוקח למשך שנה.
SIEMENS Akticngesellschaft .2

בחודש אפריל (ניסן התשע"ו) החליט פרקליט המדינה ,בהתייעצות עם גורמי המטה הבכירים בפרקליטות
ועם פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) המטפלת בתיק ,להיעתר לבקשת חברת SIEMENS AG
(סימנס העולמית ולהתקשר עמה בהסדר להפסקת הליכים מותנית בתנאים ,לפי חוק ניירות ערך .במסגרת
ההסדר הודתה סימנס העולמית בהעברת  9.5מיליון אירו לחשבונות בנק ברחבי העולם ,וכן במתן שוחד
לבכירי חברת החשמל בסך של כ— 2.5מיליון אירו בקשר למכרזים שונים שבהם השתתפה סימנס .סימנס
העולמית התחייבה לשלם סך של  160מיליון ש"ח לקופת המדינה ולמנות מפקח חיצוני על עסקיה בישראל,
שיבקר את הטמעת תרבות הציות בכל הנוגע לעבירות שוחד בתאגיד.
סגירת תיקי חקירה
תיק אחד נסגר בשלמותו .בנוסף ,במסגרת מדיניות הפרקליטות לסגור תיקים נגד חשודים במועד מוקדם
ככל שניתן ,מתקבלות ההחלטות לגבי כלל החשודים בשלבים שלפני העמדה לדין .מי שנמצא כי אין
להעמידו לדין ,מתבצעת סגירת התיק כנגדו עוד לפני הגשת כתב האישום בפרשה שבה נחקר.
 .3תיקים פליליים התלויים ועומדים בבתי המשפט
בסוף השנה היו תלויים ועומדים בבתי המשפט תיקים שונים ,כמפורט להלן 4516 :תיקים פליליים בערכאה
 45תיק אחד מותלה עקב היעדרותו של הנאשם מהארץ.
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ראשונה ,שמתוכם הסתיימו בהכרעת דין ארבעה תיקים ,ובשניים מתוכם ניתנו גם גזרי דין; שני ערעורים מצויים
בערכאת ערעור בבית המשפט העליון.
 .4פסקי דין בערכאה הראשונה
במהלך השנה ניתנו  17פסקי דין בערכאה הראשונה.
 .1ת"פ  10—06—21548מדינת ישראל נ' וגנר ואח'
בחודש ינואר (שבט התשע"ו) גזר בית משפט השלום בתל אביב את עונשם של דני ברכה ואלון וגנר .פירוט
מלא בנוגע לשתי הערכאות מובא בחלק הדן בפסקי דין בערעורים פליליים.
 .2ת"פ (ת"א)  05—40136מדינת ישראל נ' יעקב בולוס
בחודש ינואר (שבט התשע"ו) גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית ,את עונשם של יעקב
בולוס ועזמי נשאשיבי .פירוט מלא בנוגע לשתי הערכאות מובא בחלק הדן בפסקי דין בערעורים פליליים.
 .3ת"פ  09—12—40610מדינת ישראל נ' קריסטל ואח'
בחודש פברואר (אדר התשע"ו) גזר בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת מיכל ברק נבו) את עונשו
של רונן קריסטל ,לאחר שהורשע בחודש ספטמבר  ,2015על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון ,בעבירות של
גנבה בידי מנהל לפי סעיף  392לחוק העונשין ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415לחוק
העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין ,עבירות מנהלים בתאגיד לפי סעיף
 424לחוק העונשין ,וכן עבירות דיווח לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .הודאת קריסטל ניתנה בתום
שלב ההוכחות .קריסטל היה בעל השליטה בחברת ג'ולקס הציבורית החל ממאי  ,2008ועל פי המיוחס לו
בכתב האישום המתוקן שבו הודה ,משך מחשבונות החברה כ— 3.5מיליון ש"ח שלא כדין ולצרכיו הפרטיים,
חלקם באמצעות שיקים שנמשכו מחשבונות החברה וחלקם באמצעות ביצוע העברות כספיות מחשבונות
החברה לחשבונותיו ולחשבונות מקורביו .בנוסף ,נטל מהחברה ערבויות כספיות בסך  4.1מיליון ש"ח בגין
התחייבויות כספיות שהיה אמור לשאת בהם בעצמו ,ושלא מתוך כספי החברה ,תוך שהסתיר זאת מבעלי
התפקידים בחברה .הנאשם גם לא דיווח על משיכות הכספים ועל נטילת הערבויות .בית המשפט גזר על
קריסטל  28חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  200,000ש"ח או שמונה חודשי מאסר תחתיו.
 .4ת"פ (ת"א)  10—08—3933מדינת ישראל נ' טי.אר.די אינסטרומ .בע"מ
בחודש פברואר (שבט התשע"ו) גזר בית משפט השלום (כב' השופטת מיכל ברק נבו) את עונשו של מיכאל
ברזל .ברזל הורשע בדצמבר  ,2015על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון במהלך ניהול ההוכחות נגדו ,בשתי
עבירות דיווח :עבירה של אי הגשת דיווח מיידי בכוונה להטעות משקיע סביר ,לפי סעיף (53א)( )4לחוק
ניירות ערך ,ועבירה של הכללת פרט מטעה בדו"ח כספי בכוונה להטעות משקיע סביר לפי הסעיף הנ"ל.
על פי כתב האישום המתוקן ,ברזל שימש כיועץ להנפקת החברה ,ומתוקף כך יזם את ההנפקה יחד עם
צבי דבידוביץ וישראל רמות (נאשמים  1ו— 2בכתב האישום) ,בעלי השליטה בחברה ,והיה שותף לכתיבת
התשקיף .לאחר ההנפקה ניהל ברזל את תיק ההשקעות של החברה ,וקיבל לניהולו  39מיליון ש"ח מכספי
ההנפקה .במהלך הרבעון השלישי של שנת  2006הפסיד תיק ההשקעות של החברה סך של  6.4מיליון ש"ח.
ברזל בצוותא עם רמות ודבידוביץ החליטו שלא לדווח על אודות ההפסד בדיווח מיידי ,והתעלמו מעצות
עורכי דינה של החברה .כמו כן ,לאחר מועד המאזן של הרבעון השלישי בשנת  2006נוצר לחברה הפסד
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נוסף בסך  14.4מיליוני ש"ח .הנאשם גרם בצוותא עם רמות ודבידוביץ לכך שבדוחות הרבעון השלישי הוסתר
ההפסד ,ולא צוין במסגרת ביאורי האירועים שלאחר תאריך המאזן ,וזאת תוך הסתרת מידת ההפסד מרואי
החשבון .בית המשפט קבע בגזר הדין ,בין היתר ,כי מדובר במקרה תקדימי .ברזל אינו נושא משרה בחברה,
אינו אחד משומרי הסף שלה ,וכל המידע שגילויו נדרש ושהיה בידיו היה גם בידי נושאי המשרה בחברה,
שעליהם מוטלת החובה לגלות את המידע .קרי :אין מדובר במקרה שבו ברזל הסתיר מנושאי המשרה
בחברה את המידע .מסך הדברים עולה ,שחלקו של ברזל בביצוע העבירה לא היה דומיננטי,מעצם העובדה
שלא היה נושא משרה או שומר סף בחברה .בית המשפט גזר על ברזל ארבעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות
שירות ,מאסר על תנאי ,קנס כספי בסך  140,000ש"ח או  12חודשי מאסר תחתיו ,וקבע שלא יוכל לכהן
במשך שלוש שנים כנושא משרה או כדירקטור ,וזאת בהתאם לסעיפים  226ו—251א לחוק החברות .במהלך
שנת  2016הוגשו סיכומי התביעה בעניינם של הנאשמים חברת טי אר די ,צבי דבידוביץ וישראל רמות ,וכעת
ממתין התיק להכרעת הדין.
 .5פלוני
בחודש מרץ (אדר התשע"ו) גזר בית משפט השלום בתל אביב את עונשו של פלוני .שם הנאשם ופרטי
ההליך חסויים בשל צו איסור פרסום.
 .7—6ת"פ  15—01—5172מדינת ישראל נ' שני ואחרים — שני גזרי דין
בחודש אפריל (ניסן התשע"ו) גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית (כב' השופט ח'
כבוב) ,את עונשו של שלומי שני .כן גזר בית משפט זה את עונשו של רן בר תקווה ,דירקטור וסמנכ"ל כספים
בחברה הציבורית פרימיום אחזקות בע"מ ,בחודש יוני (סיוון התשע"ו) .זאת לאחר שהורשעו על פי הודאתם,
במסגרת הסדרי טיעון נפרדים ,בביצוע עבירות נשוא כתבי האישום המתוקנים .בר תקווה הורשע בעבירת
שימוש במידע פנים על ידי איש פנים לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך ,ושני הורשע בעבירת שימוש במידע
פנים שהגיע מאיש פנים לפי סעיף 52ד לחוק ניירות ערך .כמו כן ,השניים הואשמו בעבירה של קבלת דבר
במרמה ,לפי סעיף  415לחוק העונשין ,ובעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק
העונשין .על פי כתב האישום המתוקן ,בחודש דצמבר  2010מסר בר תקווה לשני מידע פנים ,שלא פורסם
עדיין בציבור ,שעניינו כוונתה של חברת פרימיום להיכנס לתחום פעילות האנרגיה וכן משא ומתן שניהלה
להקמת מיזם בחו"ל .שני הואשם בכך שהעביר את מידע הפנים לאדם שלישי ,שאף פעל לאחר מכן בניירות
הערך של פרימיום כשמידע הפנים בידו .לפי האישום השני שבו הורשעו ,בר תקווה הביא לכך שחברת
פרימיום שילמה לשני עמלות בגין מעורבותו בעסקה של החברה בסך כולל של  200אלף ש"ח ,תשלום שהיה
בניגוד לעמדתו של יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה .בתמורה לתשלום סכום העמלה ,ביקש בר
תקווה משני להעביר לחשבונו הפרטי סך של  50אלף ש"ח .שני מסר לבר תקווה המחאה בסכום המבוקש,
אך בר תקווה לא הפקידה .בית המשפט גזר על בר תקווה עונש מאסר של שישה חודשי מאסר לריצוי
בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  400,000ש"ח או  8חודשי מאסר תחתיו .על שני הוטל עונש
מאסר של שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך של  200,000ש"ח
או שישה חודשי מאסר תחתיו.
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 .8ת"פ (ת"א)  5966/08מדינת ישראל נ' רועי מאיר
בחודש מאי (אייר התשע"ו) גזר בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת ד' שריזלי) את עונשו של רועי
מאיר ,בעליה של חברת סימודן אחזקות בע"מ .מאיר וחברת סימודן הורשעו בחודש מרץ בעבירת תרמית
בניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך .בנוסף ,מאיר הורשע בעבירות של פעילות אסורה של
בעל רישיון לפי הסעיפים (4א) ו—(39ב)( )1לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות ,וכן פעילות אסורה על בעל רישיון לפי סעיף (4ב) וסעיף (39ב)( )2לחוק הנ"ל .מאיר קנה
ומכר ניירות ערך שלא על פי המגבלות החלות על דירקטור ,חבר ועדת השקעות ומנכ"ל ועל עובד של מנהל
קרן ,לפי סעיף 21א(א) וסעיף  124לחוק השקעות משותפות בנאמנות .בית המשפט זיכה את ענת פלד,
שעבדה כשכירה בקבוצת החברות סימודן בכפיפות למאיר.
לפי הכרעת הדין ,מאיר רכש באמצעות סימודן שבבעלותו מניות של החברות הציבוריות פרג ונדלנס ,לאחר
שבעלי השליטה באותן חברות קיבלו מהבורסה מכתבי התראה טרם כניסה לרשימת שימור .בעלי השליטה
נתנו למאיר הבטחה כי יוכל למכור להם בחזרה את המניות שרכש במחיר השוק .לאחר רכישת המניות
של החברות ,החל מאיר לבצע רכישות עצמאיות בין חשבון הנוסטרו של סימודן אחזקות לבין החשבון של
סימודן ניהול קרנות נאמנות .באמצעות עסקאות אלו העלה מאיר את שווי המניות של פרג ונדלנס בעשרות
אחוזים ,ולאחר מכן מכרן לבעלי השליטה בחברות.
בית המשפט גזר על מאיר שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך
 60,000ש"ח או שלושה חודשי מאסר תחתיו .על סימודן נגזר קנס "סמלי" בסך  250ש"ח.
 .12—9ת"פ  15—12—67492מדינת ישראל נ' ניסנצויג — ארבעה גזרי דין
בחודש מאי (אייר התשע"ו) גזר בית המשפט המחוזי — המחלקה הכלכלית (כב' השופט ח' כבוב) את
עונשו של עידו ניסנצויג ,לאחר שהורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון שהוביל לכתב אישום מתוקן,
בביצוע עבירות נשוא כתב האישום המתוקן .בחודש יולי (תמוז התשע"ו) גזר בית המשפט גם את עונשו של
יעקב ברזילי ,לאחר שהורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות נשוא כתב אישום מתוקן.
השניים הורשעו בשתי עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיף  423לחוק העונשין ,מאות עבירות
של גנבה בידי מורשה לפי סעיף  393לחוק העונשין ,מאות עבירות של השפעה בדרכי תרמית על שער ניירות
ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק
העונשין ,ועבירות הלבנת הון לפי סעיף (3א) לחוק איסור הלבנת הון.
בנוסף ,בחודש מאי (ניסן התשע"ו) גזר בית המשפט את עונשו של גל ארליכמן ,לאחר שהורשע על סמך
הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון חלקי ,בביצוע העבירות שיוחסו לו בכתב אישום מתוקן .בחודש יוני (סיוון
התשע"ו) גזר בית המשפט את עונשו של ניר שרעבי ,לאחר שהורשע על סמך הודאתו ,במסגרת הסדר
טיעון ,בביצוע העבירות שיוחסו לו לו בכתב אישום מתוקן .השניים הורשעו בעבירת הלבנת הון ,בעבירה של
רישום כוזב במסמכי תאגיד ובעבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד .ניסנצויג וברזילי ,לשעבר מבצעי
הוראות בחדר מסחר באקסלנס ,ישבו באותו חדר מסחר והיה ביניהם קשר יומיומי רציף .שרעבי הוא חבר
ילדות של ניסנצויג ,וארליכמן הוא חבר ילדות של ברזילי .הארבעה הורשעו בכך שהציגו מצג שווא כלפי
אקסלנס ,לפיו שרעבי וארליכמן הם בעלי החשבון הרשום על שמם ,הפועלים בחשבון ונהנים ממנו ,בעוד
בפועל העמידו שניים אלו את חשבונותיהם לשימושם של ניסנצויג וברזילי ,ושימשו בעבורם אנשי קש.
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ניסנצויג וברזילי פעלו לביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונות הקש לבין חשבונות הלקוחות
שעליהם היו מופקדים .באמצעות הפעילות התרמיתית גנבו ניסנצויג וברזילי כ— 480,000ש"ח מן הלקוחות.
שרעבי נהג להעביר את הרווחים שהצטברו בחשבונו באקסלנס לחשבונו הפרטי ,ממנו משך את הכספים
במזומן והעבירם לניסנצויג .ארליכמן נהג להעביר את הרווחים לחשבון על שם אמו ,ממנו משך את הכספים
במזומן והעבירם לברזילי .בית המשפט גזר על ניסנצויג מאסר בפועל לתקופה של  27חודשים וקנס כספי
בסך  50,000ש"ח .ניסנצויג ערער על חומרת העונש .בית המשפט גזר על ברזילי מאסר בפועל לתקופה של
 21חודשים וקנס כספי בסך  100,000ש"ח .על ארליכמן הוטלו שלושה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות
וקנס כספי בסך  150,000ש"ח .על שרעבי הוטלו שלושה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות וקנס של
 100,000ש"ח.
 .13ת"פ  14—08—44959מדינת ישראל נ' רובינסון ואח'
בחודש יולי (תמוז התשע"ו) גזר בית המשפט המחוזי — המחלקה הכלכלית (כב' השופט ח' כבוב) את עונשו
של פרדי רובינסון ,ששימש מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברות הציבוריות שחר המילניום ומילומור ,חברת האם
של שחר המילניום ,וכן גזר את עונשו של אורן דואדי ,סמנכ"ל הכספים של מילומור .זאת לאחר שרובינסון
ודואדי הורשעו בחודש מרץ (אדר התשע"ו) בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף
 415לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,לפי סעיף  425בחוק העונשין ,ועבירות מנהלים בתאגיד
לפי סעיף  )2(424לחוק העונשין .רובינסון ,דואדי ומילומור הורשעו גם בעבירות דיווח לפי סעיף (53א( )4לחוק
ניירות ערך .רובינסון הורשע בנוסף גם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט ,לפי סעיף  244לחוק העונשין ,ושל
הדחה בחקירה לפי סעיף (245ב) לחוק העונשין.
על פי כתב האישום ,במהלך השנים  2005—2007משך רובינסון ,לרוב בצוותא עם דואדי ,מיליוני שקלים
מחברת שחר המילניום והפקידם אצל בעלת השליטה בשחר המילניום ,חברת מילומור ,שסבלה ממצוקה
כספית קשה .רובינסון עשה כן תוך הסתרת מעשיו ממרבית נושאי המשרה בחברות ,ממבקר הפנים של
שחר המילניום ומנאמן איגרות החוב שלה ,ללא כל אישור ,ללא דיווח ובניגוד לדין .כדי למנוע את השתקפות
המשיכות בדוחות הכספיים ,דאג רובינסון להשיב את מלוא הכספים או את מרביתם בתום כל רבעון לפני
פרסום הדוחות .בצד המשיכות האסורות ,פעל רובינסון בדרכים נוספות כדי לשפר את מידת הנזילות של
מילומור ,ובין היתר שעבד את חשבונה של שחר לטובת מילומור ,אף זאת ללא אישור ,ללא דיווח ובניגוד
לדין .בשלהי  2006החלה ביקורת של רשות ניירות ערך לבדיקת ההתנהלות בחברת מילומור .לפי כתב
האישום ,רובינסון ,אשר חשש שדבר המשיכות יתגלה ,פנה לגורמים שונים בחברה בניסיון להסתיר את דבר
המשיכות או לפחות להרחיק את עצמו מאחריות להן ,ובכך לשבש מהלכי חקירה ומשפט .בית המשפט גזר
על רובינסון  15חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  1.5מיליון ש"ח או  12חודשי מאסר תחתיו.
על דואדי הוטלו שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות וקנס כספי בסך  150,000ש"ח או שישה חודשי
מאסר תחתיו .בגזר הדין מציין בית המשפט ,שבעניין גובה הקנס התחשב בין היתר בכך שדואדי לא פעל
מתוך מניע של בצע כסף או אינטרס עצמי שלו ,אלא כמי שנכנע לתכתיביו של בעל השליטה .על חברת
מילומור הוטל קנס כספי בסך  250,000ש"ח.
 .14ת"פ  10—04—30453מדינת ישראל נ' צולר ואח'
בחודש אוקטובר (תשרי התשע"ז) הרשיע בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת ד' שריזלי) את
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יהושע צולר ,שכיהן כיו"ר דירקטוריון דש איפקס הולדינגס בע"מ ,ואת יהודה קרן ,ששימש דירקטור בחברה,
בשורת עבירות של קבלת דבר במרמה לפי סעיף  415לחוק העונשין ושל מסירת דיווחים כוזבים במטרה
להטעות ,לפי סעיפים (53א)( )4ו (53א)( )2לחוק ניירות ערך .עוד הורשע צולר ,יחד עם אתי טנצר ,בעבירות
של שימוש במידע פנים — צולר בעבירה לפי סעיף 52ג וטנצר לפי סעיף 52ד לחוק ניירות ערך.
צולר וקרן הורשעו בכך שקיבלו במרמה את אישור הבורסה לביצוע הקצאה פרטית של מניות דש איפקס
על מנת לעמוד בדרישת הבורסה לפיזור מניות החברה בקרב הציבור .בהקצאה זו הביאו השניים למכירת
מניות החברה לאנשי קש מטעמם :צולר לידידתו הקרובה ,אתי טנצר ,וקרן לקרוב משפחתו .אנשי קש אלה
החזיקו לפחות בחלק מהמניות מטעמם של צולר וקרן .בהמשך לכך התחלקו הנאשמים עם מקורביהם
ברווחים שנוצרו ממכירת המניות — בהיקף של מאות אלפי שקלים .בגין מעשים אלה הורשעו צולר וקרן
במספר עבירות דיווח ובקבלה במרמה של היתר הבורסה לרישום מניות דש איפקס למסחר בהקצאה
פרטית.
לפי אישום נוסף שבו הורשעו צולר וטנצר ,בישיבת הדירקטוריון של דש איפקס בשנת  2007הוחלט לבצע
הצעת רכש מלאה למניות חברת הבת ,דש ניירות ערך .בתום הישיבה מסר צולר לידידתו הקרובה טנצר את
המידע על החלטת הדירקטוריון ,האיץ בה לרכוש את מניות שתי החברות ,והיא עשתה כן .למחרת היום
מסרה דש איפקס דיווח מיידי על הצעת הרכש ,ודיווח זה הביא לעליית שער מניית חברת הבת בעשרות
אחוזים .מיד לאחר הדיווח מכרה טנצר את כל החזקתה במניות חברת הבת ברווח של כ— 93,000ש"ח .בגין
מעשים אלה הורשעו צולר וטנצר בעבירה של שימוש במידע פנים.
 .15ת"פ  14—06—60386מדינת ישראל ואח' נ' דנקנר ואח'
בחודש יולי (סיוון התשע"ו) הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית (כב' השופט ח'
כבוב) ,את נוחי דנקנר בעבירות של השפעה בדרכי תרמית לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,הנעה
בדרכי תרמית לפי סעיף (54א)( )1לחוק ניירות ערך ,אי דיווח בכוונה להטעות לפי סעיף (53א)( )4לחוק
ניירות ערך ,הכללת פרט מטעה בתשקיף לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,ועשיית פעולה ברכוש אסור
לפי סעיף  4לחוק איסור הלבנת הון .חברת אי.די.בי ,הורשעה בעבירות שבהן הורשע דנקנר ,למעט עבירת
הלבנת ההון ,שלא יוחסה לה .בנוסף ,איתי שטרום הורשע בעבירות של השפעה בדרכי תרמית ,הנעה בדרכי
תרמית ועשיית פעולה ברכוש אסור על פי החוק לאיסור הלבנת הון .שטרום זוכה מאישום של הדחת עד,
שיוחס לו בשולי כתב האישום ביחס לעדותו של עדי שלג .חברת קלוס טריידינג בע"מ (להלן — "אי.אס.פי")
הורשעה בכל העבירות שבהן הורשע שטרום.
עניינה של הפרשה הוא פעילות מסחר תרמיתית אינטנסיבית בהיקף משמעותי במניית אי.די.בי בשלושה
ימי מסחר ,אשר סבבו הנפקה משנית קריטית לחברה בימים  22—23בפברואר בשנת  .2012בית המשפט
קבע שהתביעה הוכיחה באופן חד—משמעי כי במועד ההנפקה פעלו דנקנר ושטרום באופן משותף
ומתואם לתמיכה בשער מניית אי.די.בי .בית המשפט קבע כי פעילות המסחר שביצעה אי.אס.פי הייתה
חריגה ,חסרת כל היגיון כלכלי והשפיעה בפועל על שער המניה ,שכן הגיעה לשיעור של כמעט מחצית
פעילות המניה בימים הרלוונטיים .פעולותיו של דנקנר (הפנייה לבנק לצורך השגת מימון ,הפניית המחלצים,
העמדת ההלוואה לצורך חילוץ הפוזיציה ההפסדית מחשבון אי.אס.פי לחשבונו האישי של שטרום) והקשר
הרציף עם שטרום מלמדות על מודעותו המלאה של דנקנר לפעילותו של שטרום ,ועל כך שבחר בחירה
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מודעת לתמוך בפעילותו של שטרום ולקחת בה חלק אקטיבי ומהותי ממש .נקבע כי מטרתה העיקרית של
הפעילות הייתה הגדלת מחזור המסחר במניה ומניעת ירידת שערה ,ובתוך כך העברת מסר לשוק שישנם
גורמים חסרי אינטרס נסתר שקונים ומוכרים את הנייר ללא מניע פסול .באורח ביקש דנקנר להעביר סיגנל
לשוק ,כי ביכולתו לגייס סכום נכבד שיאפשר לו לנווט את פעילותה העסקית ,בעוד כישלון מהלך שכזה היה
עלול להביא גם בעיניו לאובדן השליטה בחברה .בחודש דצמבר (כסלו התשע"ז) גזר בית המשפט על דנקנר
עונש של  24חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  800,000ש"ח או  15חודשי מאסר תחתיו .על
שטרום נגזרו  12חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  500,000ש"ח או  10חודשי מאסר תחתיו .על
חברת אי.די.בי הוטל קנס כספי בסך  250,000ש"ח ,ועל חברת אי .אס .פי הוטל קנס כספי בסך  150,000ש"ח.
 .16ת"פ (ת"א)  14—04—13643מדינת ישראל נ' דוד אדרי
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ז) הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית (כב' השופט ח'
כבוב) את דוד אדרי ,אשר כיהן כמנהל מחלקת ברוקראז' בבית ההשקעות פסגות ,ואת שי בן דוד ,אשר כיהן
כמנהל חדר מסחר ברוקראז' בפסגות .השניים הורשעו בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,
לפי סעיף  415לחוק העונשין ,והשפעה בדרכי תרמית על תנודת שער נייר ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק
ניירות ערך ,וזאת ביחס לשני אישומים שונים .אדרי הורשע באישום נוסף ,הכולל עבירת תרמית בניירות ערך
וכן עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין .בית המשפט זיכה מחמת הספק את
אהרון נבון ,שכיהן כמנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ,ואת סער וינטראוב ,שהיה סוחר בחדר מסחר בדויטשה
בנק ,מהעבירות שיוחסו להם בכתב האישום .בית המשפט זיכה את אדרי ובן דוד מעבירה אחת של קבלת
דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומעבירה אחת של תרמית ביחס לאחד מניירות הערך שיוחסו להם.
כתב האישום כולל שלושה אישומים ,אשר כל אחד מהם לבדו יכול להיות בסיס לכתב אישום נפרד ,הן
מבחינת החומרה והן מבחינת ההיקפים הכספיים הנסחרים .בבסיס כל אחד מהאישומים מסכת אירועים
שונה ,ואולם שלושתם כוללים ,בין היתר ,אישום בעבירת השפעה בדרכי תרמית על תנודות שערי ניירות ערך.
האישום הראשון :עניינו ביצוע עבירות תרמית במסגרת היערכות למכרז החלף שביצע משרד האוצר
בספטמבר  .2007על פי כתב האישום ,אדרי ובן דוד רקמו תוכנית מרמתית לקראת אותו מכרז ,לפיה יפעלו
בצוותא במטרה להוריד את שערי ניירות הערך המונפקים על ידי האוצר באמצעות מכירות משמעותיות,
וכן יפעלו במטרה להעלות את שער נייר הערך הנאסף באמצעות רכישות משמעותיות ,תוך ניצול העוצמה
הכלכלית של חשבון פסגות .בית המשפט הרשיע את אדרי ובן דוד בעבירות שיוחסו להם באישום זה ,עבירת
תרמית וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מלבד ביחס לאיגרת חוב אחת ( )217מתוך שש איגרות
החוב שיוחסו להם במסגרת האישום ,לגביה זוכו גם נבון ווינטראוב.
האישום השני :עניינו פעילות במטרה להעלות את שער אג"ח דלק נדל"ן בבורסה ,וזאת באמצעות רכישת
האג"ח לחשבון נוסטרו פסגות במחירים הגבוהים משערי העסקאות האחרונות בבורסה .הרקע לפעילות
התרמיתית של השניים הייתה ירידת ערך האג"ח באופן ניכר לאורך החודשים שקדמו לתקופת האישום,
ולצד זאת קיומה של החזקה גדולה מאוד של נוסטרו פסגות באג"ח זה .בית המשפט הרשיע את הנאשמים
במיוחס להם באישום זה.
האישום השלישי :עניינו שימוש שעשה אדרי בנוסטרו פסגות ובעוצמתו לצורך השאת רווחים לחשבונותיו
הפרטיים .על פי האישום ,אדרי פעל באמצעות חשבון הנוסטרו של פסגות על מנת להשפיע בדרכי תרמית
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על שערי המק"מ שבו החזיק בחשבונותיו הפרטיים ,לצורך מימוש החזקותיו הפרטיות במחירי שיא ,זאת תוך
פגיעה בנוסטרו פסגות ויצירת מצג שווא כלפי ציבור המשקיעים על ידי ביצוע פעולות שנחזו להיות תקינות
— בניגוד עניינים ,ותוך ביצוען במטרה להעלות את שער המק"מ ,נייר ערך סחיר ביותר .בית המשפט הרשיע
את אדרי בעבירות המיוחסות לו ,ודחה את טענותיו השונות במסגרת אישום זה.
 .17ת"פ  14—12—64963מדינת ישראל נ' מצליח
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ז) גזר בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת דנה אמיר) את עונשו של
אמיתי מצליח ,לאחר שהורשע בחודש אוקטובר  ,2015על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום
מתוקן ,בביצוע העבירות האלה :גנבה בידי מורשה לפי סעיף  393לחוק העונשין ,קבלת דבר במרמה בנסיבות
מחמירות לפי סעיף  415לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין .מצליח,
סוחר לשעבר בחדר מסחר ניירות ערך זרים בבית ההשקעות אקסלנס ,נהג לבצע עסקאות בניירות ערך
ל"חשבון מרכז" ,לפי שיקול דעתו וללא הוראות מלקוחות .לאחר מכן ,ובהתאם לתוצאות העסקאות ,שייך
מצליח את העסקאות לחשבונות שונים ,באופן שעסקאות שהניבו רווח שויכו על ידו לחשבון על שם מקורבו,
ועסקאות שהניבו הפסד שויכו על ידו לחשבונות של לקוחות שונים של החברה .במעשיו אלה הפיק מצליח
רווח של כ— 111,000ש"ח בחשבון מקורבו ,וגרם להפסדים בסכום כולל של כ— 437,000ש"ח בחשבונות
השייכים ללקוחות החברה .בית המשפט גזר על מצליח שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר
על תנאי וקנס כספי בסך  100,000ש"ח או  65ימי מאסר תמורתו.
 .5פסקי דין בערעורים פליליים
במהלך השנה ניתנו שבעה פסקי דין בערכאות ערעור.
שלושה פסקי דין בערעורים פליליים בבית המשפט המחוזי:
 .1ע"פ (ת"א)  16—02—13715מדינת ישראל נ' אליהו אוזן
בחודש אפריל (ניסן התשע"ו) ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב בערעורו של אליהו אוזן ,אשר
הורשע במאי  2014על פי הודאתו ,במהלך ניהול הוכחות ממושכות ,בעבירות של גנבה בידי מנהל לפי סעיף
 392לחוק העונשין ,עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415לחוק העונשין ,עבירות
של מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין ,עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי
סעיף  423לחוק העונשין ,עבירות של אי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות בעלי שליטה לפי
סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ועבירות של דיווח מטעה לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .אוזן היה
בעל השליטה בחברה הציבורית נגה אלקטרוטכניקה ,וכן שימש כמנהלה הכללי של חברת נגה וכדירקטור
בה ,וכיהן כיו"ר הדירקטוריון של נגה טכנולוגיות ,מנכ"ל נגה נדל"ן ,ומנכ"ל משותף ויו"ר הדירקטוריון בנגה
תעשיות .אוזן הורשע בגין פרשיות של שליחת יד בכספי קבוצת נגה ,גנבת מיליוני שקלים מהחברה בשנים
 ,2001—2002הצגת מצגי כזב בפני אנשי הכספים של החברה ורואי החשבון ביחס לכספים שמשך שלא כדין,
והכללת פרטים מטעים ודיווחים כוזבים בדוחות הכספיים בעניינן של משיכות הכספים .בית המשפט גזר
על אוזן  23חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  550,000ש"ח או  20חודשי מאסר תמורתו.
המדינה ערערה על קולת העונש ,ואוזן על חומרת העונש .בית המשפט המחוזי הותיר את עונש המאסר על
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כנו ואת עונש הקנס העלה ל— 750,000ש"ח או  20חודשי מאסר תמורתו .בית המשפט המחוזי קבע בין היתר
כי הגדלת הקנס באה לתת ביטוי נוסף להיקף הסכומים שמדובר בהם.
( )2ע"פ (ת"א)  15—11—62974מיכאל גביש נ' מדינת ישראל
בחודש ספטמבר (אלול התשע"ו) ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב בערעורו של מיכאל גביש
על גזר דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת מ' ברק—נבו) .בית משפט השלום הרשיע את
מנהל התיקים גביש בשורת עבירות ארוכה :גנבה בידי מורשה לפי סעיף  383לחוק העונשין ,קבלת דבר
במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק
העונשין ,השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,הנעה לבצע
עסקה בנייר ערך לפי סעיף (54א)( )1לחוק ניירות ערך ,עבירת דיווח לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך,
זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר לפי סעיף  418לחוק העונשין ושיבוש הליכי משפט לפי סעיף 244
לחוק העונשין .בגין אלו נגזרו על גביש  60חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  150,000ש"ח או 12
חודשי מאסר תחתיו .העבירות בוצעו בזמן שגביש שימש כמנהל תיקים בחברת מרץ ,ובין היתר ניהל את תיק
ההשקעות של מר דב לאוטמן ז"ל .גביש הורשע על שביצע מאות עסקאות סיבוביות בין מספר חשבונות
של לאוטמן ,קופות הגמל של בנק מזרחי טפחות והחשבון המפצל בחברת מרץ השקעות .כל העסקאות
היו במחירים שהפיקו רווחים לחשבון המפצל והפסדים ללאוטמן ולקופות הגמל ,ובסוף כל יום שייך גביש
את העסקאות הרווחיות מהמפצל ללקוחותיו המועדפים .בנוסף ,גביש הורשע בעבירות תרמית בניירות
ערך ,בכך שביצע עשרות ומאות עסקאות במניית פורמולה ויז'ן בין חשבונות שונים של לאוטמן ,וזאת כדי
להעלות את שווי המניה .בנוסף ,ביום האחרון של כל חודש נהג גביש להריץ את שער המניה על ידי קנייה של
כמויות גדולות ואגרסיביות במחירים מנופחים לחשבונות לאוטמן .כך הציג גביש ללאוטמן תשואה גבוהה
בחשבונותיו .כתוצאה מפעולות התרמית ,חשבונותיו של לאוטמן החזיקו כמעט אך ורק במניות פורמולה
ּוויז'ן .כדי להסתיר עובדה זו ,שלח גביש דוחות מזויפים שהציגו מצג כוזב כי חשבונותיו מחזיקים פחות מניות
מהמצב האמיתי.
בהמלצת בית המשפט המחוזי ,משך המערער את ערעורו על הכרעת הדין .בית המשפט המחוזי הפחית
את עונשו של המערער ב— 20חודשים ,והעמידו על  40חודשי מאסר בפועל ,אבל רכיב הקנס הותר על כנו.
בית המשפט המחוזי קבע כי מתחמי הענישה שנקבעו על ידי בית המשפט קמא הינם ראויים ,אך בשל
שיקולים של חלוף הזמן ,ובפרט חלוף הזמן מהגשת הסיכומים לבית המשפט ועד מתן גזר הדין ,וכן מפאת
שיקולים הנובעים מלקיחת האחריות המאוחרת מצד המערער בצורה של משיכת הערעור ,יש להפחית את
עונשו של המערער.
 .3ע"פ (ת"א)  16—02—38062וגנר נ' מדינת ישראל
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ז) ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב בערעורם של דני ברכה
ואלון וגנר על הכרעת הדין וגזר דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת יעל פרדלסקי) ,שניתן
בחודש ינואר (טבת התשע"ו) .בחודש יולי  2015הרשיע בית משפט השלום את מנהל התיקים אלון וגנר
בעבירות של שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים לפי סעיף 52ד לחוק ניירות ערך .מידע הפנים נגע
למשא ומתן שהתנהל בנובמבר  2004בין חברת האופנה פוקס לחברת ממורנד ,חברה פרטית בשליטתו
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של לב לבייב ,לגבי הקמת רשת חנויות משותפת ברוסיה והשקעה של לבייב בפוקס .וגנר הורשע בנוסף
בעבירות על פי סעיפים (4א) ו—(4ב) לחוק הייעוץ .וגנר רכש מניות בסך של  427,225אלף ש"ח לעצמו
וללקוחותיו במספר מועדים בעקבות מידע שקיבל מנדב גרינשפון ,שניהל את המשא ומתן מטעם חברת
ממורנד.
כן הורשע מנהל התיקים דני ברכה בעבירה על פי סעיף 52ד ,בכך שרכש ללקוחותיו מניות בסך של 102,000
ש"ח בעקבות מידע שקיבל מרווית טל ,מזכירתו של הראל ויזל ,מנכ"ל פוקס .דני ברכה זוכה מעבירה
שיוחסה לו בקשר עם קנייה מוקדמת יותר .רווית טל ואביה יצחק פרנקנטל זוכו מחמת הספק מהעבירות
שיוחסו להם .בית משפט השלום גזר את עונשו של וגנר לשבעה חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס בסך
 120,000ש"ח או עשרה חודשי מאסר תחתיו .על ברכה נגזרו ארבעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות,
מאסר על תנאי וקנס בסך  15,000ש"ח או שלושה חודשי מאסר תחתיו .וגנר ערער על הכרעת הדין וגזר
הדין ,ואילו ברכה ערער על הכרעת הדין .בית המשפט המחוזי דחה את הערעורים על הכרעת הדין ,אך
הפחית את עונש המאסר שנגזר על וגנר לשישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.
ארבעה פסקי דין בערעורים פליליים בבית המשפט העליון:
 .1ע"פ  3506/13דוד הבי נ' מדינת ישראל
בחודש ינואר (שבט התשע"ו) דחה בית המשפט העליון את ערעוריהם של טל יגרמן ,אריה גבעוני ,דוד הבי
ורפי פלד ,ואישר את הרשעתם בבית המשפט המחוזי .שלושת הראשונים הורשעו בעבירות של גנבה בידי
מנהל לפי סעיף  392לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין ,עבירות
מנהלים ועובדים בתאגיד לפי סעיף  424לחוק העונשין ,ועבירות דיווח במטרה להטעות לפי סעיף (53א)
( )4לחוק ניירות ערך .יגרמן הורשע גם בעבירות זיוף ,לפי סעיף  418לחוק העונשין ,וקבלת דבר במרמה לפי
סעיף  415לחוק העונשין .פלד הורשע בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד
ועבירות דיווח במטרה להטעות .בצד זה קיבל בית המשפט העליון באופן חלקי את ערעור המדינה על
קולת עונשו של יגרמן ,והחמירו מארבע שנות מאסר לשש שנות מאסר .עונש הקנס של פלד (בצד עבודות
שירות) הוכפל ,והועמד על  200,000ש"ח .שאר העונשים (שנתיים מאסר לגבעוני ושנת מאסר להבי ,בצד
עונשי קנס) נותרו בעינם.
כתב האישום שבמרבית עובדותיו הורשעו הנאשמים ייחס להם או לחלקם מהלכים פיננסיים שונים בין
חברות קבוצה שכללה שמונה חברות ציבוריות ,ובראשם משיכת עשרות מיליוני ש"ח מחשבונות קבוצת
פויכטונגר תעשיות ומשב הציבוריות ,ללא קבלת אישור כדין ,לכיסוי חובם הפרטי של גבעוני והבי לבנק בגין
אשראי שהועמד להם לרכישת משב ולשם תמיכה במהלכים עסקיים נוספים .עוד הורשעו הנאשמים בכך
שפעלו להסתיר את מעלליהם ,את חילוקי הדעות בינם לבין רואי החשבון שלהם ואת מצבן הקשה של
החברות הציבוריות ,חברות הקבוצה ,על ידי אי פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של  .2002בפסק
הדין נקבעו קביעות משפטיות חדשניות שונות ,ובכלל זה ביטול הדרישה לקיומה של כוונה לשלילת קבע
בעבירת גנבה בידי מורשה; קביעה כי גם מי שאינו אוחז בתפקיד פורמלי בחברה עשוי להיחשב נושא משרה
מכוח התנהגותו וסמכויותיו בפועל; החלת מבחן "איתור בעל השליטה" לעניין זיהוי בעל שליטה בקבוצת
חברות פירמדיאלית; והרחבת עבירת הדיווח בכוונה להטעות לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ,כך
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שתכלול גם את מי שגרם לאי דיווח (ולא רק את מי שגרם לדיווח מטעה).
 .2ע"פ  7182/15שמעון ימין נ' מדינת ישראל
בחודש יוני (סיוון התשע"ו) נדון ערעורו של הנאשם שמעון ימין בבית המשפט העליון .ימין הורשע בבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית (כב' השופט ח' כבוב) ,על פי הודאתו ,בעשרות עבירות של
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וכן בעבירות של קבלת תמריצים אסורים בקשר עם ניהול תיקים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ ,שיווק וניהול תיקי השקעות .הודאת ימין ניתנה בשלב ההוכחות לאחר
הליך גישור .ימין ,מנכ"ל ובעל השליטה בחברת ניהול התיקים אתגרים ,הורשע על שבין השנים 2008—2011
רכש ב— 11מקרים שונים ניירות ערך עבור לקוחותיו ,ללא ידיעתם ,וקיבל עבור זאת טובות הנאה בסכום
כולל של כ— 1.25מיליון ש"ח עבור ביצוע הרכישות .בשני מקרים סכומי הכסף שקיבל ימין גולמו במחירי
ניירות הערך שנרכשו ,כך שבפועל התקבלו הסכומים מהלקוחות עצמם במרמה .עוד הורשע ימין על שהציג
בפני לקוחותיו מצגי שווא ,וגרם להם לרכוש ניירות ערך בשותפות המוגבלת "סינמה נאמנויות השקעות
בסרטים" .ימין הסתיר מלקוחותיו כי תמורת הרכישות שביצעו ,וללא כל השקעה כספית מצדו ,קיבל לרשותו
את הבעלות בחברה הפרטית שניהלה את השותפות וכן שורה של הטבות ,ובהן ניירות ערך של השותפות
וזכויות לרווחים עתידיים שלה .בית המשפט המחוזי גזר עליו  22חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ,קנס
בסך  75אלף ש"ח וכן פיצוי לנפגעי העבירה בסכום של  500אלף ש"ח .עוד גזר בית המשפט קנס בסכום
של  75אלף ש"ח במצטבר על שלוש חברות פרטיות בבעלותו של ימין ,אתגרים פיננסים ,אתגרים פנסיונים
ופורקסט ,שהורשעו אף הן בעבירות של קבלת דבר במרמה ובעבירות של קבלת תמריצים אסורים בקשר
עם ניהול תיקים .ימין ערער על גזר הדין ,ובית המשפט קיבל את הערעור חלקית לעניין הקנס ,וקבע שסכום
הקנס יופחת ל  15,000ש"ח או  30יום מאסר תחתיו.
 .3ע"פ  8465/15ג'קי בן זקן נ' מדינת ישראל
בחודש ספטמבר (אלול התשע"ו) ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בערעורם של ג'קי בן זקן ,איתן אלדר
וחברת מנופים פיננסים בע"מ על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ,המחלקה הכלכלית (כב' השופט ד'
רוזן) .הערעורים הוגשו כנגד הכרעת הדין וגזר הדין.
בן זקן ואלדר הורשעו בבית המשפט המחוזי בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על שער ניירות ערך ,לפי
סעיף (54א) לחוק ניירות ערך ,קשירת קשר לביצוע פשע ,לפי סעיף  499לחוק העונשין ,וקבלת דבר במרמה
בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415לחוק העונשין .על פי הכרעת הדין ,השניים פעלו להשפיע בדרכי תרמית
על שער מניית מנופים כדי להביא לכניסתה למדד ת"א— .100בנוסף הורשעה חברת מנופים בעבירות תרמית
מכוח היותו של בן זקן אורגן בה .על בן זקן ואלדר נגזרו עונשי מאסר של  36חודשים וקנסות כספיים בסך
 250אלף ש"ח ,ועל חברת מנופים הוטל קנס כספי בסך  250,000ש"ח.
בן זקן ,אלדר ומנופים ערערו על הרשעתם (אלדר לא ערער על הרשעתו בעבירות תרמית ,אך ערער
על הרשעתו בעבירת קבלת דבר במרמה) ,וכן על עונשיהם .המדינה ערערה על גובה הקנס שהוטל על
הנאשמים ,בטענה שמדובר בקנסות נמוכים ביחס לחומרת נסיבות ביצוע העבירות ,ולאור מדיניות הענישה
בעבירות כלכליות.
לאחר שמיעת הערעורים בבית המשפט העליון ,ובהמלצת בית המשפט ,חזרו בהם הנאשמים מערעוריהם
על הכרעת הדין .ערעורי הנאשמים והמדינה על גזר הדין התקבלו חלקית ,ובית המשפט העליון הפחית את
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עונש המאסר של בן זקן ל— 26חודשי מאסר ושל אלדר ל— 22חודשי מאסר ,לצד זאת ,הקנסות הוחמרו לסך
של  800אלף ש"ח לבן זקן ו— 500אלף ש"ח לאלדר .הערעור על גובה הקנס שהוטל על החברה נדחה.
 .4ע"פ  1497/16יעקב בולוס נ' מדינת ישראל
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ז) ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בערעורם של יעקב בולוס ועזמי
נשאשיבי על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט ע' מודריק) .הערעורים הוגשו
כנגד הכרעת הדין וגזר הדין .בולוס הורשע בדצמבר  2015בעבירת גנבה של עשרה מיליון ש"ח וכן בעבירות
של רישום כוזב במסמכי תאגיד ושימוש במסמך מזויף ,שנועדו להסתיר את דבר הגנבה .בנוסף ,הרשיע
ביהמ"ש את יעקב בולוס וחתנו עזמי נשאשיבי בעבירות של דיווח מטעה ,על שהסתירו במשך כשנה וחצי
התפתחויות בתביעת בוררות כנגד קבוצת בולוס בסך של  13מיליון ש"ח ,ובכך שקיבלו במרמה את אישור
הבורסה להנפקת חברת בולוס תיירות .בית המשפט זיכה את רואי החשבון המבקרים מעבירות דיווח מטעה.
בחודש ינואר ( 2016שבט התשע"ו) גזר בית המשפט המחוזי את עונשו של יעקב בולוס ל— 21חודשי מאסר,
מאסר על תנאי וקנס בסך מיליון ש"ח ,או  18חודשי מאסר תחתיו ,ואת עונשו של עזמי נשאשיבי לשישה
חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס בסך מיליון ש"ח או  18חודשי מאסר תחתיו .בית
המשפט נתן משקל לכך שמדובר בעבירות מן השנים  2000—2001ולכך שהנאשם העיקרי איברהים בולוס
נפטר במהלך המשפט .בולוס ונשאשיבי ערערו על הכרעת הדין וגזר הדין .בית המשפט העליון דחה את
ערעורו של בולוס ,והותיר על כנם את עונשי המאסר והקנס ,תוך שהפחית את חלף הקנס לשישה חודשי
מאסר בפועל .לגבי נשאשיבי ,בית המשפט זיכה אותו משתי עבירות לפי סעיף (53ב)(5א) לחוק ניירות
ערך ,אי דיווח על הפסקת הסכם החכירה ואי דיווח על העברת הסכסוך לבוררות .בית המשפט גם הפחית
את עונש המאסר לארבעה חודשים ,שירוצו בעבודות שירות ,ואת הקנס הכספי הפחית ל— 500,000ש"ח או
שלושה חודשי מאסר תחתיו.
טבלה  :31התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בשנת  ,2016לפי סוגי עבירה
2016
סוג עבירה
4
תרמית בניירות ערך
4
מידע פנים
2
דיווח
2
עבירות חוק העונשין (קבלת דבר במרמה וגנבה בידי מורשה)

46

46

לפי העבירה העיקרית; לעתים נכללות עבירות חוק עונשין חמורות בנוסף על עבירות ניירות ערך.
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סה"כ

דיווח
תרמית
מידע פנים
שוחד
גנבה
סה"כ

12
טבלה  :32התפלגות כתבי אישום בשנת  2016לפי סוגי עבירה
2016
העבירה
1
6
3
1
1
12

בפרקליטות נותרו  17תיקים ,אשר  3מתוכם נמצאים בהליכי שימוע .ב— 14תיקים טרם התקבלה החלטת
פרקליטות אם להעמיד לדין או לסגור.
טבלה  :33מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2016וטרם ניתנה בהם החלטה אם להגיש
47
כתב אישום ,לפי שנת העברתם
מספר תיקים
שנה
1
2014
3
2015
48
11
2016
15
סה״כ
טבלה  :34מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2016וטרם ניתנה בהם החלטה אם להגיש
49
כתב אישום ,לפי סוגי עבירות
מספר תיקים
העבירה
6
תרמית בניירות ערך
3
דיווח
4
מידע פנים
2
עבירות חוק העונשין (קבלת דבר במרמה וגנבה בידי מורשה)
15
סה״כ

 47תיק אליתמר ממתין להעמדה לדין לאחר תעודת חיסיון
 48שלושה תיקים הועברו לפרקליטות במהלך חודש דצמבר.
 49או שהתקבלה החלטה אך טרם התקיים שימוע.
.
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 .7תקציב הרשות בשנת 2016
דוח ביצוע תקציב לשנת ( 2016באלפי ש״ח)
שם הסעיף

מס'
סעיף
כללי :סה"כ הוצאות:
שכר :סה"כ
1001
1002
1003
1004

משכורת עובדי הרשות
הפרשה לפנסיה ופיצויים
שעות נוספות
עובדים למשימות חולפות

1005
1006
1008

מתמחים במשפטים וסטודנטים
שכר יושב הראש
תשלום הוצאות לחברי הרשות
הוצאות נלוות :סה"כ
הדרכה והשתלמות
אחזקת כלי רכב
שכירת כלי רכב
נסיעות בארץ ,אש"ל והובלות
קרן למתן הלוואות
אחזקה :סה"כ
הוצאות ארגוניות
צורכי משרד
אחזקת בית ותיקונים
דואר וטלפונים
ציוד ,מכונות וריהוט
פעילות מקצועית :סה"כ
רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים
הוצאות משפטיות
ספריה מקצועית
תקינה חשבונאית (השתתפות)
ביקורת ואכיפה
חינוך הציבור
ייעוץ לרשות
ימי עיון
קרן למחקרים אקדמיים
קשרי חוץ בינלאומיים
ביקורת פנימית

2001
2002
2003
2004
2005
3001
3002
3003
3004
3005
4002
4004
4005
4007
4008
4010
4011
4012
4015
4016
4017

תקציב
מאושר
2016
183,435
103,950
[]228
82,500
12,050
4,900
400
[]34
3,000
840
260
9,150
1,070
1,720
60
6,200
100
22,400
1,000
640
19,500
1,060
200
12,185
1,900
1,050
460
1,000
2,725
250
900
250
270
580
320

תקציב
מעודכן
2016
183,435
103,950
[]228
82,500
12,050
4,900
400
[]34
3,000
840
260
9,150
970
1,720
60
6,290
110
22,400
1,000
640
19,400
1,160
200
12,185
1,900
1,050
460
1,000
2,725
250
900
250
270
580
320

ביצוע
תקציב
2016
166,311
98,179
[]228
78,266
11,442
4,452
384
[]34
2,705
804
125
8,850
875
1,587
20
6,266
102
20,761
932
572
17,985
1,086
186
9,190
1,655
151
435
932
2,519
238
680
209
()120
419
290
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מס'
סעיף
4018
4019
5003
5004
6001
6003
7005
7006
7010
9001
9002
9003
9004

שם הסעיף
הכנת דוחות כספיים
הוצאות פרקליטות
מערכות מידע :סה"כ
אחזקת מחשבים
רכישת מידע ממוחשב
תקציב פיתוח :סה"כ
מערכות מידע (תוכנה וחומרה)
שיפוץ מבנים
רזרבה :סה"כ
רזרבה לשכר
רזרבה להתייקרויות
רזרבה כללית
הכנסות :סה"כ
אגרות תשקיף
אגרות שנתיות
הכנסות מימון ,נטו
אגרות מיועצי השקעות

תקציב
מאושר
2016
580
1,900
15,450
13,900
1,550
16,300
15,700
600
4,000
2,300
700
1,000
()183,435
()56,600
()105,800
()1,400
()13,200

תקציב
מעודכן
2016
580
1,900
15,450
13,900
1,550
16,300
15,700
600
4,000
2,300
700
1,000
()183,435
()56,600
()105,800
()1,400
()13,200

ביצוע
תקציב
2016
451
1,332
14,990
13,722
1,268
14,340
14,289
52
—
—
—
—
()173,997
()55,849
()104,752
()349
()13,047

* בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת ,נקבעה הוראת שעה גורפת לפיה יופחתו סכומי האגרות
המשולמות על ידי כל הגופים עליהם מפקחת הרשות למשך חמש שנים בשיעורים הבאים 40% :בשנתיים
הראשונות 30% ,בשנתיים הבאות ,ו— 20%בשנה החמישית.
בשנת  2016חלה הפחתה בשיעור של  20%על בעלי רישיון ,חתמים ומפיצי המידע.
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 .8תקציב הרשות לשנת 2017
תקציב מאושר לשנת ( 2017באלפי ש״ח)
שם הסעיף

מס' סעיף
כללי :סה"כ הוצאות:
שכר :סה"כ
1001
1002
1003
1004

משכורת עובדי הרשות
הפרשה לפנסיה ופיצויים
שעות נוספות
עובדים למשימות חולפות

1005
1006
1008

מתמחים במשפטים וסטודנטים
שכר יושב הראש
תשלום הוצאות לחברי הרשות
הוצאות נלוות :סה"כ
הדרכה והשתלמות
אחזקת כלי רכב
שכירת כלי רכב
נסיעות בארץ ,אש"ל והובלות
קרן למתן הלוואות
אחזקה :סה"כ
הוצאות ארגוניות
צורכי משרד
אחזקת בית ותיקונים
דואר וטלפונים
ציוד ,מכונות וריהוט
פעילות מקצועית :סה"כ
רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים
הוצאות משפטיות
ספריה מקצועית
תקינה חשבונאית (השתתפות)
ביקורת ואכיפה
חינוך הציבור
ייעוץ לרשות
ימי עיון
קרן למחקרים אקדמיים
קשרי חוץ בינלאומיים
ביקורת פנימית
הכנת דוחות כספיים

2001
2002
2003
2004
2005
3001
3002
3003
3004
3005
4002
4004
4005
4007
4008
4010
4011
4012
4015
4016
4017
4018

תקציב מאושר
2017
185,179
105,429
[]228
83,738
12,351
4,900
400
[ ] 34
2,950
840
250
9,340
1,040
1,700
50
6,350
200
22,090
1,000
640
19,250
1,000
200
12,670
1,900
1,000
460
1,220
2,725
650
870
250
250
580
335
530
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מס' סעיף
4019
5003
5004
6001
6003
7005

9001
9002
9003
9004
9050
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שם הסעיף
הוצאות פרקליטות
מערכות מידע :סה"כ
אחזקת מחשבים
רכישת מידע ממוחשב
תקציב פיתוח :סה"כ
מערכות מידע (תוכנה וחומרה)
שיפוץ מבנים
רזרבה :סה"כ
רזרבה לשכר
רזרבה להתייקרויות
רזרבה כללית
הכנסות :סה"כ (הערכה)
אגרות תשקיף
אגרות שנתיות
הכנסות מימון ,נטו
אגרות מיועצי השקעות
מימון מעודפים

תקציב מאושר
2017
1,900
15,900
14,500
1,400
15,750
15,250
500
4,000
2,300
700
1,000
()185,179
()59,233
()106,062
()1,800
()14,564
()3,520

 .9רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת
להלן רשימת חוברות ומידע לציבור שפורסמו על—ידי הרשות בשנה החולפת:
• דוח נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות (נכון ליום ;)31.12.2015
• דוח על פעולותיה של הרשות לשנת ;2015
• דוח הקלות ברגולציה.

 .10המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת
הרשות
כאמור לעיל ,המידע על אודות פעילותה של הרשות מתפרסם וזמין לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות
בכתובתhttp://www.isa.gov.il :

 .11מאגרי המידע של הרשות ,הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א—,1981
בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים
1

שם המאגר
פעילות מנהלי תיקים וחברי בורסה
שאינם בנקים

2

בינה עסקית — BI

3

מאגרי מחלקת מודיעין — חקירות

4

תאגידים ומורשי חתימות
אלקטרוניות במערכת הדיווחים
(מגנ"א)
רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקי
השקעות
בעלי עניין

7

מאגר תשלום לספקים והנהלת

בשוק ההון
פרטי ספקים לצורך ביצוע תשלומים

8
9
10
11

חשבונות
מל"מ — שכר
מאגר כוח אדם — רקורד
מצלמות אבטחה
מאגר בעלי זכות הצבעה

מערכת תשלומי השכר של הרשות
פרטים על אודות עובדי הרשות לצורך ניהול משאבי האנוש
מצלמות לאבטחת משרדי הרשות
מידע על החזקות בניירות ערך לצורך השתתפות בהצבעות

5
6

תיאור ומטרות המאגר
מידע על אודות לקוחות של מנהלי תיקים וחברי בורסה
שאינם בנקים לצורך ביצוע פיקוח ואכיפה על פעילות מנהלי
תיקים ועל חברי הבורסה שאינם בנקים ,בהתאם לסמכותה
של הרשות
נתונים הקשורים במסחר בבורסה לצורך פיקוח על הוגנות
ותקינות המסחר
תיעוד חקירות וידיעות מודיעיניות לצורך ביצוע תפקידי
הרשות בחקירת חשדות לעבירות על החוק
פרטים על נושאי משרה בכירה שמונו על ידי התאגידים
המדווחים על מנת לדווח במגנ"א — לצורך תפעול שוטף של
מערכת הדיווחים האלקטרוניים וזיהוי המדווח
פרטים לצורך הליכי רישוי של המועמדים לקבלת רישיון ולשם
פיקוח על בעלי הרישיון
נתונים של יחידים וחברות המוגדרים כבעלי עניין בחברות
לצורך מילוי תפקידי הרשות בהגנה על ציבור המשקיעים
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 .12קרנות ומלגות במימון הרשות
 .1מלגות מחקר
רשות ניירות ערך מעניקה מלגות למחקר בנושאים בעלי השלכות על המדיניות בשוק ההון בישראל בכלל
ובנושאים בעלי זיקה לתחומי פעילות הרשות ומטרותיה בפרט .בין נושאים אלו :פיתוח שוק ההון והסרת
כשלים כלכליים ורגולטוריים ,הגנה על המשקיעים ,הגברת אמון המשקיעים והגברת מודעות הציבור
לסוגיות בשוק ההון .גובה מלגות המחקר נע בין  5,000ש"ח ל— 120אלף ש"ח.
ההצעות נבחנות ומאושרות על ידי ועדה מטעם הרשות ,בין השאר על פי השיקולים הבאים:
— חשיבות הנושא ומהותיות השלכותיו;
— היכולת להפיק מהמחקר יישומים רגולטוריים;
— התאמת כישורי החוקר והשכלתו לעריכת המחקר;
— האפשרות לסיום המחקר בתוך פרק זמן הקצר משנתיים.
במהלך שנת  2016לא ניתנו מלגות חדשות.

 .2מלגות לסטודנטים
במסגרת הפעילויות שנוקטת הרשות לטובת חינוך ציבור המשקיעים ,מפעילה הרשות את תוכנית "משקיעים
בעתיד" — שיתוף פעולה של רשות ניירות ערך עם "כנפי כסף" — ארגון סטודנטיאלי לקידום החינוך הפיננסי
בישראל .התוכנית כוללת סדנאות שמטרתן להקנות לציבור הרחב כלים בסיסיים להתנהלות פיננסית
נבונה ,הכרות עם העולם הכלכלי ושוק ההון .הסדנאות מוצעות לציבור הרחב במסגרות עירוניות ,במסגרות
הפועלות לקידום אוכלוסיות מוחלשות ועוד.
בשנת  2016שולמו לסטודנטים הלוקחים חלק בתוכנית מלגות בסך כולל של  69,194ש"ח.
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 .13תמיכות שנתנה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת ,פירוט שמותיהם והיקף
התמיכה בכל אחד מהם
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
הרשות הקימה ,בשיתוף עם לשכת רואי חשבון בישראל ,את המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן
— "המוסד") על מנת שיעסוק בתקינה בחשבונאות .המוסד מאוגד כחברה בעלת הון מניות ללא ערך נקוב,
ומדווח לרשויות המס כמלכ"ר .המוסד פועל בתקציב מאוזן ,ונוכח מתכונתו ,בעלי המניות בו אינם זכאים ליהנות
מהעודפים ,הזכויות ו/או הפירות מנכסיו נטו .לרשות וללשכה זכויות שוות בבעלות ובמינוי דירקטורים .תקציב
המוסד ממומן בעיקרו על ידי הרשות וכן על ידי הלשכה .שיעור ההשתתפות של הרשות במימון פעילות המוסד
הינו  81%מדי שנה.
בהתאם להוראת היועץ המשפטי לממשלה ,העבירה הרשות בחודש מרס  2003את חברותה במוסד להחזקה
בנאמנות בידי החשב הכללי במשרד האוצר (להלן — "הנאמן") ,ובכלל זה הועברו לנאמן הסמכויות הנובעות
במישרין ובמפורש מהחברות בחברה (אסיפה כללית) בלבד .למעט סמכויות אלה והסכם המייסדים המצורף
לו ,אין בהעברה כדי לגרוע מזכויותיה ומסמכויותיה של הרשות ,לרבות מכוח התקנון .נקבע כי במהלך תקופת
הנאמנות לא תהיה הרשות מעורבת בהפעלת הסמכויות המועברות לנאמן ,והנאמן לא ייתן הסכמתו לקבלת
חברים חדשים לחברה או לשינוי במסמכי ההתאגדות שלה .הנאמנות תסתיים עם מסירת הודעה על כך
מהרשות לנאמן ,לאחר שזו אושרה בידי היועץ המשפטי לממשלה ,או עם הסדרת המוסד לתקינה בחשבונאות
בחקיקה ,הכול כפי שיקבע היועץ המשפטי לממשלה .לא גובשה מתכונת חלופית לפעילות המוסד לתקופת
הביניים.
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 .14דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף (5א) לחוק חופש המידע
להלן פירוט הטיפול בבקשות לקבלת מידע שקיבלה הרשות במהלך שנת הדוח ובשנה שקדמה לה ,לפי סעיף
(5א) לחוק חופש המידע ,התשנ"ח— ,1998ותקנה  7לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט—" ,1999דיווח של הממונה":

מספר הבקשות שהוגשו לרשות
מספר הבקשות שהוגשו באופן פורמלי לפי חוק חופש המידע
מספר הבקשות שנענו בחיוב ונמסר המידע המבוקש
מספר הבקשות שנענו באופן חלקי
מספר הבקשות שנזנחו על ידי מבקש המידע
מספר הבקשות שנדחו הואיל והמידע המבוקש לא נמצא בחזקת
הרשות (סעיף  )3(8לחוק חופש המידע)
מספר הבקשות שנדחו הואיל והרשות התבקשה למסור מידע אשר
אין לגלותו על פי כל דין (סעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע וסעיפים
 13ו—56ה לחוק ניירות ערך)
מספר הבקשות שנדחו הואיל והרשות התבקשה למסור מידע
אשר גילויו עלול לשבש את תפקודה התקין או את יכולתה לבצע
את תפקידיה (סעיף (9ב)( )1לחוק חופש המידע) ,וכן עלול לפגוע
בהמשך קבלת המידע (סעיף (9ב)( )7לחוק חופש המידע)

שנת 2015
52
12
20
5
9
19

שנת 2016
41
27
22
4
2
2

2

7

1

6

בהתייחס לשיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף  7לחוק חופש המידע:
מספר הבקשות
35
בקשות שנענו בתוך  30יום.
6
בקשות שנענו לאחר ארכה של  30ימים (בהתאם לסעיף (7ב) לחוק
חופש המידע)

באחוזים
85
15

בשנת  2015לא הוגשו עתירות על החלטות הממונה על חופש המידע ברשות.
בשנת  2016הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו עתירה על החלטת הממונה
במסגרת עת"מ  16—10—8257התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד רשות ניירות ערך .בתמצית ,עניינה של
העתירה בבקשת העותרים לקבל לידיהם מרשות ניירות ערך מסמכים הנוגעים למסגרת פעילות הפיקוח של
הרשות על הבורסה ,ועניינם רכישת הקרקע ובניית הבניין החדש של הבורסה בתל אביב .בין המידע המבוקש
נכללו המסמכים האלה :פרוטוקולי הדיונים של ועדת הביקורת וועדת הבניין והמועדים שבהם התקיימו;
פרוטוקולים של כל הדיונים שנערכו בישיבות הדירקטוריון בנושא רכישת הקרקע ,בניית הבניין והמעבר אליו,
ומועדי דיונים אלה; דוחות ביקורת רגילים ומיוחדים אשר נעשו בכל הנוגע לרכישת הקרקע ,בניית הבניין
והמעבר אליו וכן ירידת הערך המוזכרת; הערכות שווי חיצוניות לבניין החדש; מי היו נציגי הרשות באסיפות
הכלליות ובישיבות הדירקטוריון בחמש השנים האחרונות; פירוט של הישיבות המנויות אשר נכח בהן נציג .עיקרי
טענות העותרים הן כי הרשות נדרשת לגלות את המסמכים לאור האינטרס הציבורי בחשיפת המידע על מנת
שיוכלו לפקח על פעולות הבורסה ועל פעילות הרשות  .עיקרי טענות הרשות בתגובה לטענות העותר היו כי
250

דוח שנתי 2016

הרשות אינה חייבת למסור את המידע המבוקש לפי סעיף (9ב)( )1לחוק חופש המידע ,שכן המידע המבוקש
עלול לפגוע בתפקודה התקין של הרשות וביכולתה לבצע את תפקידיה.
יצוין כי לעתים מוגשות לרשות פניות ציבור ,שבהן משולבות גם בקשות לקבלת מידע כהגדרתו בחוק חופש
המידע .התשובות להן כרוכות גם במסירת מידע כאמור ,אף שאינן מוגשות בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק
חופש המידע .פניות אלה אינן נכללות בהכרח בדוח הממונה .בנוסף ,נדרשת הרשות לעתים לגלות או להעביר
מידע כהגדרתו בחוק חופש המידע גם מכוח צו שיפוטי במסגרת הליכים משפטיים שונים להם אינה צד .גם
דרישות אלה אינן בהכרח נכללות בדוח הממונה ,והכללתן תלויה בנסיבות העניין ובמתכונת הטיפול הנדרשת.
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