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דבר היו"ר
כ"ו באייר ,תש"פ
 20במאי2020 ,
לכבוד
ח”כ ישראל כ”ץ
שר האוצר

לכבוד
יו”ר וועדת כספים
כנסת ישראל

שלום רב,
הנדון :דוח על פעולותיה של רשות ניירות ערך בשנת 2019
אני מתכבדת להגיש לכם דוח על פעולותיה של רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) בשנת .2019
במועד כתיבת הדוח ,מדינות העולם וישראל בכללן מתמודדות עם התפרצות המגיפה העולמית ,וירוס
ה .COV19-על כן ,אפתח את דברי בהתייחסות להשפעותיו של נושא זה.
השלכות התפשטות הווירוס על הפעילות הריאלית והפיננסית ברחבי העולם ,באים לידי ביטוי בשינוי
מהותי בפעילותן העסקית של חברות וסקטורים שלמים .כתוצאה מכך ,נחזו בשווקים תנודות חדות
בשווי הנכסים הנסחרים ,שחלקן לא נראו זה למעלה מעשור .במהלך תקופה זו ,רשות ניירות ערך
פעלה במתכונת חירום ,במסגרתה פורום ייעודי של נציגי המחלקות ,אשר עקב אחר ההתפתחויות
בארץ ובחו”ל ,ועמד בקשר ישיר ושוטף עם הגופים המפוקחים כדי להעניק מענה מקצועי לכל צורך.
הצוות פעל לוודא כי מידע רלוונטי ומהימן יפורסם על ידי התאגידים המדווחים על מנת שהמשקיעים
יוכלו לקבל החלטות השקעה אחראיות.
ההיסטוריה הוכיחה כי הזעזועים השליליים בשווקים עלולים להיות חדים אך הם ברי חלוף .יחד עם
זאת ,לא נוכל לחזות את משך הזמן ואת עוצמת השינויים שיחולו בשוק .מאחר ולא ניתן לצפות את
העתיד לבוא -נקטנו ,יחד עם הרגולטורים הפיננסים הנוספים בפורומים השונים ,בפעולות שיסייעו
למשק ולשוק ההון .במקביל גורמי המקצוע ברשות ניירות ערך המשיכו להעניק את השירות המקצועי
והיעיל ביותר לשמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים.
לאור המשבר ,הרשות ביצעה התאמות בתכנית העבודה לשנה הקרובה .הרשות בחנה אפשרויות
שונות במטרה לתמוך ולחזק את המשק ואת שוק ההון ,ככל שניתן לצמצם את הנזקים אשר נוצרו
בעקבות מגפת הקורונה שפשטה על העולם.
כאמור ,דוח זה נועד לשקף את פועלה של הרשות בשנת  2019ועל כן ,כל המובא כאן ,בוצע ונכתב
בהתייחס לנתונים ולמידע אשר היה קיים ורלוונטי לתקופה זו.
בתקופת דוח  2019הרשות התייחסה להשפעתו של העידן הגלובלי על הרגולטור של שוק ההון
הישראלי ,הנדרש להביא בחשבון את ההתפתחויות בזירה הבינלאומית .התחרות העולמית גוברת,
הסטנדרטים משתנים וקיימת חשיבות לייצר התאמה של שוק ההון בישראל אליהם כדי לממש את
שאיפתנו לחזק את השוק כמוקד משיכה לשחקנים בינלאומיים משמעותיים.
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בראיית הרשות ,אחריותה כרגולטור כוללת את הצורך להיערך לעתיד ,ובמסגרת זו עליה לתכנן ,ליזום
ולהוביל את עיצובה של הארכיטקטורה הרגולטורית המיטבית שתאפשר להניע ולפתח את שוק ההון.
הנחת תשתיות אסדרה מודרניות יתמכו ויעודדו יצירה של מנועי צמיחה חדשים ואת הטמעת המגמות
המובילות בעולם ,ובראשן ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות.
החזון והתוכנית האסטרטגית של הרשות גובשו לאור זאת ,ובשנתיים האחרונות פועלת הרשות ליישמם
כדי למצות ולמקסם את הפוטנציאל הטמון בשוק ההון עבור כלכלת ישראל ואזרחיה.
במרכז החזון עומדת התפיסה כי הרשות תפעל לבסס ולהרחיב שוק הון ציבורי אטרקטיבי ,הוגן,
תחרותי וחדשני ,במטרה לתרום לפיתוחה של הכלכלה הישראלית ,והכול תוך שמירה על ענייניו של
ציבור המשקיעים.
כידוע ,יישום חזונה ותכניתה האסטרטגית של הרשות מתבסס ,בין היתר ,על קידום אסדרה באמצעות
מהלכי חקיקה בכנסת .מבחינה זו ,השנה האחרונה הייתה מאתגרת ,נוכח העובדה שהרשות פעלה
למימוש החזון והתוכנית האסטרטגית ללא יכולת ממשית לקדם רפורמות משמעותיות ושינויי חקיקה
בכנסת .עם זאת ,הרשות הצליחה בעבודה יצירתית ,ותוך שיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים
ופרטיים ,לקדם מספר רב של פרויקטים .יש לציין כי היעדים שלובים זה בזה ,וכל פרויקט שהרשות
מובילה הוא רכיב חיוני במארג הכולל .כלל הפרויקטים צפויים לקדם את שוק ההון הישראלי ולהציבו
בקו אחד עם שוקי ההון המתקדמים בעולם.
להלן ארבעת היעדים המרכיבים את אבני היסוד של התוכנית האסטרטגית:
שמירה על שוק הון הוגן;
ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי;
הגברת התחרות בשוק ההון;
קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון.
שמירה על שוק הון הוגן;
למימוש יעד זה הרשות פועלת במספר מישורים במקביל .בשנה החולפת ,לצד ביצוע חקירות מגוונות
בכל עבירות הליבה על חוק ניירות ערך ,חלק משמעותי הוקדש לתחום השימוש במידע פנים .בנוסף,
פעלה רשות באופן יזום לפיקוח על הגורמים המפוקחים בשוק ההון ולאכיפת ההתנהלות הנורמטיבית.
בד בבד ,הרשות שוקדת על פרויקטים שנועדו לעדכן את נורמות הציות ,לעודד אימוץ וולונטרי של
אסדרה המיטיבה עם המשקיעים ועם החברה ולחזק את המעגלים הפנימיים של שומרי הסף האמונים
על כספי ההשקעה של הציבור.
כך למשל ,בשנה החולפת ,כמו גם בשנים האחרונות ,הושם דגש מיוחד על הטיפול בתחום ההשקעות
הלא מפוקחות ,תוך השקעה של משאבים ניכרים .בתקופה זו טיפלה הרשות במיזמים לא מפוקחים
רבים שפעלו בניגוד לחוק.
מעבר לכך ,הרשות קידמה פרויקטים מרכזיים בתחום זה .למשל ,לראשונה פורסם מסמך המציג את
הקווים המנחים של מדיניות הרשות בכל מישורי האכיפה .פרסום המסמך תואם את ערכי הרשות
ואת רצונה לקדם שקיפות ושיתוף במסגרת פעילותה בשוק ההון .המסמך מקיף את קווי המדיניות של
הרשות בשלושת תחומי האכיפה :אכיפה פלילית ,אכיפה מנהלית ומעורבות בהליכי אכיפה פרטית.
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כמו כן ,הרשות ביצעה השקעות ניכרות בחיזוק התשתיות הטכנולוגיות במערכות מחלקת חקירות,
מודיעין ובקרת מסחר .הרשות אף השקיעה בלימוד ובחינה של תחומים חדשים ,כמו מסחר דיגיטלי
ומטבעות קריפטוגרפיים.
בנוסף ,הרשות פועלת לחזק את מעגלי שומרי הסף באמצעות חידוד ועדכון של עמדות סגל והנחיות
בנוגע לפעילותם של שומרי סף ,כגון :דירקטורים ,חתמים ונאמנים.
ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי;
בשנה האחרונה פעלה הרשות לגיוון מכשירי ההשקעה הפוטנציאליים בשוק המקומי על מנת להניע
את גלגלי השוק .בתוך כך ,הרשות פועלת לקדם הקמת שוק איגוח ופיתחה יחד עם הבורסה לניירות
ערך מכשירי השקעה נוספים ,דוגמת אגרות חוב היברידיות ושותפויות מחקר ופיתוח.
בשנת הדוח השקיעה הרשות מאמצים רבים על מנת לחבר בין שוק ההון לבין עולם ההיי-טק
הישראלי .הרשות רואה חשיבות רבה בתעשיית ההיי-טק המקומית ובתרומתה המשמעותית לצמיחת
המשק הישראלי .בשים לב לכך שעיקר המימון המגיע לתעשייה זו מקורו במשקיעים זרים ,הרשות
פועלת להנגשת תעשייה זו לשוק ההון המקומי .המטרה היא הן לגוון את מקורות המימון של חברות
ההיי-טק הישראליות והן לאפשר לציבור המשקיעים הישראלי בכללותו להשתתף בסיפור ההצלחה
של תעשייה זו .לאור זאת ,הרשות הקימה ועדה מייעצת בנושאי טכנולוגיה ושוק ההון שחבריה הם
שחקנים מרכזיים בתעשיית ההיי-טק ,באקדמיה ,בקרנות הון סיכון ובגופים המוסדיים .במסגרת פעילות
הוועדה ,צוותים מתוך הוועדה בוחנים וממפים את החסמים והאתגרים המקשים על חיבור שוק ההון
עם ההיי-טק הישראלי על מנת לגבש צעדים ופתרונות מתאימים.
הגברת התחרות בשוק ההון;
במישור הפעילות בארץ ,ועל מנת לעודד את התחרות מול הבנקים בתחום הברוקראז' ,הרשות
המשיכה לקדם את המלצות דוח הברוקראז' שפרסמה בשיתוף עם רשות התחרות ,וכן המשיכה
בקידום חוק ברוקר דילר .במישור רחב יותר ,הרשות פועלת להטמיע סטנדרטים בינלאומיים,
המיושמים בשוקי הון מפותחים ,כדי להתמודד עם התחרות הגוברת ולהביא משקיעים וחברות במטרה
לגייס אשראי ולמשוך השקעות עבור שוק ההון הישראלי .גם הפעילות להטמעת חדשנות טכנולוגית
צפויה להנגיש את השירותים לקהלי יעד נוספים ולאפשר תחרות בין שחקנים נוספים בעלי כלים
דיגיטליים מתקדמים.
בשנת  2016הניחה הרשות את התשתית להצעה לציבור של קרנות חוץ העומדות בדרישות הקבועות
בתקנות .כיום ,כחלק מהמהלך האסטרטגי של הרשות לפיתוח שוק ההון ולקידום התחרות ,מוצעות
לציבור  16קרנות אקטיביות ו 23-קרנות חוץ נסחרות ( )ETFעל ידי שישה מנהלי קרנות זרים ומובילים
בעולם .קרנות החוץ הנסחרות נרשמו בבורסה בתל אביב במסגרת רישום כפול.
קידום החדשנות הטכנולוגית בשוק ההון;
הרשות פועלת לבחינת המגמות וההתפתחויות הטכנולוגיות בארץ ובעולם ,וכן פועלת לייצר סביבת
אסדרה התומכת בתחומי החדשנות בכלל ובתחום הפינטק בפרט (Financial Technology -
 .)Fintechכל זאת לאור הרצון לייצר ערך לציבור המשקיעים ולהגביר את חוסנו של שוק ההון לשם
צמיחתה של כלכלת ישראל ,בראייה הצופה פני עתיד ותוך ביצוע תפקידה של הרשות על פי חוק.
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לאור ההתפתחויות המואצות ,תחום זה הפך להיות מרכזי מאוד בעבודת הרשות .בשנים האחרונות
אנו רואים כי ציבור המשקיעים משנה את הרגלי הצריכה של השירותים הפיננסיים ,ומעגל חדש של
משתמשים צעירים נכנס לשוק .התמורות הטכנולוגיות מאתגרות את האסדרה הקיימת ,שעוצבה לפני
עשרות שנים ,ולכן ההתאמה במבנה ובאופן שבהם היא פועלת הינה חיונית על מנת לשמר רלוונטיות
בשווקים ובעולם.
בשנה האחרונה פעלה הרשות לקדם את חוק הייעוץ הכללי .חוק זה יאפשר תחרות בתחום הייעוץ
הדיגיטלי ויפתח בפני תעשיית הפינטק שבתחום הייעוץ את האפשרות לפעול בישראל ולהציע לציבור
שירותי ייעוץ השקעות כללי באמצעים דיגיטליים מתקדמים .נוסף על כך ,הרשות קידמה שירות
חדשני לניהול תיקי משקיעים ("ניהול תיקים  .)"2.0כמו כן ,מבחינת עצם פעילות הרשות ,היא הטמיעה
טכנולוגיית בלוקצ'יין במערכותיה.
במישור הבינלאומי ,הרשות חתמה על הסכמים בילטרליים בנושאי שיתופי פעולה בתחום הטכנולוגיה
עם צרפת וארה"ב ,וכן השתתפה בהשקת הרשת הבינלאומית לקידום חדשנות פיננסית .GFIN
הרשות קידמה בשנה האחרונה שני פרויקטים משמעותיים :הראשון; בתחום השווקים הדיגיטליים
והשני; פתיחה של תכנית דאטה-סיינס ליזמים ,יחד עם רשות החדשנות.
בימים אלה העולם עושה צעדים ראשונים לעבר מיסודם של שווקים דיגיטליים .רשות ניירות ערך רואה
במיסודם של שווקים אלו חשיבות רבה לפתיחת השוק הישראלי ולהצבתו בחזית שוקי ההון המובילים
והמפותחים בעולם ,בפרט נוכח העובדה שלתחום ההיי-טק הישראלי משקל רב בהובלת מגמות אלה
בעולם .בהתאם לכך ,מיניתי בחודש יולי  2019ועדה לקידומם ולמיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל.
הוועדה בחנה את ההיתכנות של הטמעת שווקים אלו בישראל ,והתמקדה בפלטפורמות להנפקה,
למסחר ולסליקה של ניירות ערך העושות שימוש בטכנולוגיית הרישום המבוזר (DLT – Distributed
 .)Ledger Technologyמסקנה מרכזית מעבודת הוועדה היא כי בטכנולוגיית ה DLT-טמון פוטנציאל
לקידום שוק ההון הישראלי .הטמעת הטכנולוגיה עשויה להביא לצמצום עלויות המסחר ללקוחות
הקצה ,להפחתת סיכונים סיסטמיים למשק ,לפיתוח סביבה טכנולוגית שתעודד חדשנות פיננסית
ולהנגשת שוק ההון לחברות שאינן עושות שימוש בשוק ההון הציבורי לצורכי מימון ,כגון עסקים קטנים
ובינוניים .בימים אלה רשות ניירות ערך נפגשת עם יזמים מהארץ ומהעולם לבחינת התנאים המתאימים
למיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל.
מיזם דאטה-סיינס (מדע מבוסס-נתונים) ,גובש במסגרת תכנית הפיילוטים של רשות החדשנות,
ושותפות לו רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך .תכנית זו מזמינה חברות הזנק (סטארט-
אפ) בתחום הפינטק להתמודד עם אתגרים הניצבים על סדר יומו של שוק ההון ורשות ניירות ערך.
המשתתפים בתוכנית יקבלו גישה למאגרי המידע של הרשות ולנתוני המסחר של הבורסה ,ובאופן זה
יזכו בערך מוסף .ככלל ,התכנית תאפשר להטמיע חדשנות טכנולוגית לקידומו ולפיתוחו של שוק ההון.
בהמשך לביסוסו ולהרחבתו של שוק ההון הציבורי ,הרשות תפעל לפיתוח מוצרי השקעה נוספים
ותמשיך לנקוט בצעדים להנגשת שוק ההון לחברות גדולות ובינלאומיות ,בין היתר על ידי אימוצם של
התקנים הבינלאומיים .לשם כך פועלת הרשות כדי לקדם דיווח של החברות באנגלית ואימוץ פורמט
הדיווח של  ,IXBRLהנהוג בשווקים מובילים בעולם .מימוש יעדים אלה יפתח את שוק ההון הישראלי
למשקיעים מרחבי העולם.
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כללו של דבר ,לנגד עיניה של הרשות עומד קידום התחרות כערך אסטרטגי מרכזי וכיסוד הצפוי
להעניק לצרכנים תועלת רבה ואף להביא להוזלת העלויות של מוצרים פיננסיים מגוונים .כל זאת ,תוך
איזון ושמירה על עמידה בסטנדרטים הרגולטוריים הגבוהים ביותר הנהוגים בעולם.
רשות ניירות ערך תמשיך בחתירה מתמדת להצבת שוק ההון הישראלי כשוק הוגן ,מתקדם ואטרקטיבי
לחברות ולמשקיעים מהארץ ומהעולם.

בכבוד רב,
ענת גואטה
יושבת ראש רשות ניירות ערך
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פרק א'  -אודות הרשות
רשות ניירות ערך פועלת מכוח חוק ניירות ערך ,שקבע כי תפקידה יהיה "שמירת ענייניו של ציבור
המשקיעים בניירות ערך".
עם השנים הפך שוק ההון לאחד מעמודי התווך של כלכלת ישראל .שוק ההון מאפשר לחברות
ולעסקים לגייס כספים לפיתוח פעילותם העסקית ,וכך הוא תורם לצמיחה כלכלית ,לתעסוקה
ולחדשנות .בד בבד ,שוק ההון מאפשר לציבור הרחב ליהנות מהצלחתן של חברות מובילות במשק
באמצעות השקעה בהן ,ובאורח זה מאפשר השגת תשואה עליהן.
רשות ניירות ערך חרתה על דגלה לפעול לטובת ציבור המשקיעים ,והיא עושה כן באמצעות קביעת
נורמות התנהגות גבוהות ,אכיפתן כלפי הגופים הפעילים בשוק ופיתוח שוק מגוון ותחרותי.

החזון
רשות ניירות ערך פועלת לבסס ולהרחיב שוק הון ציבורי אטרקטיבי ,הוגן ,תחרותי וחדשני ,במטרה
לתרום לפיתוחה של הכלכלה הישראלית ,והכול מתוך שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים.

היעדים האסטרטגיים של רשות ניירות ערך לשנים 2022-2019
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תחומי האחריות העיקריים של הרשות
.אפיקוח על תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור ,לרבות מתן היתרים לפרסום תשקיפים שעל פיהם
מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ובדיקת דיווחיהם;
.בפיקוח על מנהלי קרנות נאמנות ,לרבות מתן היתרים לפרסום תשקיפים ,שעל פיהם מציעות קרנות
נאמנות את יחידותיהן לציבור ,והסדרת פעילותם;
.גרישוי מנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות ,הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם;
.דפיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון;
.הפיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה;
.ורישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי ,הסדרת פעילותן ופיקוח עליהן;
.זרישוי רכזי הצעה ופיקוח עליהם;
.חפיקוח על עבודת החתמים;
.טרישוי של חברות דירוג ,הסדרת פעילותן ופיקוח עליהן;
.יעריכת ביקורות הנוגעות לציות הגופים המפוקחים על ידי הרשות להוראות חוק ניירות ערך ,חוק
השקעות משותפות ,חוק הייעוץ וחוקים אחרים שמצויים בפיקוח הרשות;
	.איעריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות ,חוק הייעוץ וחוקים
אחרים הקשורים להפרת חוקים אלה;
	.ביניהול 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;
	.גיהרשות משתתפת  -עם לשכת רואי חשבון בישראל  -במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות.
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היקף הפיקוח של הרשות במספרים
הגופים המפוקחים

442

85

562

4

כ5.2-

6

חברות ציבוריות

24

חברות אג"ח

זירות סוחר בעלות רשיון

קרנות סל ()ETF

1,565 3,532

חברי בורסה

יחידים בעלי רשיון

22

2

חתמים

חברות דירוג אשראי

קרנות נאמנות

166

חברות ניהול תיקים ,ייעוץ

ושיווק השקעות

רכזי הצעה

מיליארד  - ₪סך נפח
המסחר היומי בבורסה

93

קרנות סל

259

295

קרנות נאמנות

כסף המנוהל בידי
חברות לניהול תיקים

533
אג"ח ממשלתיות

820
מניות וניירות ערך המירים

374
אג"ח חברות
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סך הכסף עליו הרשות מפקחת

הוא כ2.5-

טריליון ₪

מתוך כ 4-טריליון סך הנכסים
הנזילים שבידי הציבור

120

מלוות קצרי
מועד
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הנהלת רשות ניירות ערך

חברי מליאה

גב' ענת גואטה
יושבת ראש

עו"ד שרה קנדלר
יועצת בכירה ליו"ר

עו"ד עודד שפירר
מנהל כללי

עו"ד אמיר וסרמן
מחלקת ייעוץ משפטי

מר נתן הרשקוביץ
מחלקת מערכות מידע

עו"ד אמיר הלמר
מחלקת ביקורת
והערכה

מר נועם כ"ץ
מחלקת ארגון ,כספים
ומשאבי אנוש

מר דודו לביא
מחלקת השקעות

רו"ח דורית קדוש
מחלקת תאגידים

עו"ד אופיר איל
המחלקה הבינלאומית
ופיתוח עסקי

ד"ר אילנה ליפסקר-
מודעי ,עו"ד
מחלקת אכיפה מנהלית

מר אילן גילדין
מחלקת מחקר ,פיתוח
וייעוץ כלכלי ואסטרטגי

עו"ד יהודית תירוש
מחלקת ניירות ערך
בפרקליטות

עו"ד ציפי גז
מחלקת חקירות ,מודיעין
ובקרת מסחר

רו"ח איציק שורקי
המחלקה לפיקוח על
הבורסה וזירות הסוחר

גב' הדר הורן
דוברות וחינוך פיננסי
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מליאת הרשות
לפי חוק ניירות ערך ,יו"ר רשות ניירות ערך וחברי המליאה מתמנים בידי שר האוצר .מקצת מן החברים
באים מקרב הציבור ,ומקצתם מקרב עובדי המדינה; אחד מהם הינו עובד בנק ישראל.
הפעילות השוטפת של המליאה מתבצעת באמצעות ועדות העוסקות ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
בקשות למתן היתר לפרסום תשקיפים; עניינים הנוגעים לפיקוח על הבורסה ועל זירות הסוחר; כספי
הרשות ותקציבה; ביקורת פנים; מתן רישיונות והיתרים על פי חוק הקרנות ,חוק הדירוג וחוק ייעוץ
השקעות; עיצומים כספיים; ומימון תביעות ייצוגיות ונגזרות.
מליאת הרשות מתכנסת על פי רוב אחת לחודש .בשנת  2019פעלה מליאת הרשות במתכונת
מצומצמת מאשר בשנים עברו ,וזאת בשל התארכות תקופת הבחירות ,מצב שהביא לצמצום במינויים
של חברי המליאה ולעיכוב ביוזמות ובהצעות חוק ,שעל מנת לקדמן יש להביאן לדיון במליאת הרשות.

חברי המליאה בשנת 2019

גב' ענת גואטה ,יו"ר
גב' שלומית ברנע-פרגו ,עו"ד
מר האני חאג'-יחיא ,רו"ח ,עו"ד
מר ברוך לוברט ,עו"ד
מר תמים סעד ,רו"ח
גב' מיכל עקביה ,עו"ד
מר מיקי קהן

כינוסי המליאה ּוועדותיה בשנת 2019
מליאת הרשות  6 -ישיבות;
הוועדה לענייני גילוי ודיווח  54 -ישיבות;
הוועדה לענייני השוק המשני  7 -ישיבות;
ועדת קנסות ועיצומים  4 -ישיבות;
ועדת פיקוח והסדרה  6 -ישיבות;
ועדת הכספים  4 -ישיבות;
ועדת ביקורת  4 -ישיבות.
מצבת כח אדם ברשות
בסוף דצמבר  2019עמדה מצבת כוח האדם המאושרת על  262משרות (ובכללן משרות מתמחים
וסטודנטים) ,ומתוכן אוישו  257.42משרות .שיעור האקדמאים ברשות עומד על כ 93%-מהעובדים,
מרביתם עורכי דין ,רואי חשבון וכלכלנים.
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מחלקות הרשות
מחלקת הייעוץ המשפטי  -מחלקת הייעוץ המשפטי אמונה על מתן ייעוץ משפטי לכלל יחידות הרשות
ועל ליווי משפטי לכל פעולות הרשות ,ומנחה את הגופים המפוקחים באשר להוראות הדין ופרשנותן.
במסגרת זו ,המחלקה מנחה את המחלקות השונות ,מעניקה להן תמיכה משפטית ועורכת בקרה על
פעילותן על מנת להבטיח שהיא מתיישבת עם סמכויות הרשות ,מדיניותה ועמדותיה .המחלקה עוסקת
בהחלטות רוחב ,כמו גם בהחלטות נקודתיות בעלות חשיבות מיוחדת ,ובקידום פרויקטים מרכזיים
שעל סדר יומה של הרשות .כמו כן ,המחלקה מובילה ומקדמת חקיקה ודברי אסדרה אחרים הנוגעים
לפעילות הרשות ,אחראית לשיח עם משרדי הממשלה ,עם הכנסת ועם גורמים מפוקחים בנדון,
ומייצגת את עמדת הרשות גם בהליכי חקיקה שאינם ביוזמת הרשות ,אך רלוונטיים לתחומי פעילותה.
המחלקה מטפלת עוד בהליכים משפטיים שהרשות היא צד להם או מעורבת בהם ,מרכזת את
הטיפול בפניות הציבור ובבקשות על פי חוק חופש המידע ,עוסקת בצדדים המשפטיים בנושאי המִנהל
של הרשות ,כגון מכרזים והתקשרויות ,ומסייעת בהדרכות מקצועיות למשפטנים ברשות.
מחלקת תאגידים  -מחלקת תאגידים אמונה על הפיקוח על כלל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך
לציבור ,בין אם במסגרת גיוסי חוב ובין אם במסגרת גיוסי הון .המחלקה פועלת להבטיח כי הגילוי של
תאגידים אלה יעמוד בדרישות הדין וישמש בסיס נאות לקבלת החלטות ההשקעה בניירות הערך
שלהם .לצורך מילוי תפקידה פועלת המחלקה בשלושה מישורים :אסדרה ,פיקוח ואכיפה .במישור
האסדרה פועלת המחלקה לגיבוש דרישות הגילוי ולהתאמתן להתפתחויות בשוק ההון ,כדי שהגילוי
ישרת את המשקיעים באופן מיטבי ,ישקף מידע מהותי ורלוונטי ויעמיק את השימוש בדיווחים לצורך
קבלת החלטות השקעה .במישור הפיקוח פועלת המחלקה לוודא כי התאגידים המדווחים מקיימים את
חובות הדיווח המוטלות עליהם .במישור האכיפה בוחנת המחלקה את עמידת התאגידים המדווחים
ובעלי העניין בהם בהוראות הדין ,ומנתבת מקרים רלוונטיים שבהם הופר הדין לטיפול גורמי האכיפה
ברשות.
מחלקת השקעות  -מחלקת השקעות אמונה על הפיתוח ,הפיקוח והאסדרה של ענפי קרנות
הנאמנות ,ייעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקים .במסגרת זו עוסקת המחלקה בין היתר
בתחומים האלו :רישוי של חברות ויחידים  -פעילות המקיפה עריכת בחינות רישוי ,טיפול בבקשות
פטור ,פיקוח על ההתמחות ועיסוק בשאלות של מהימנות ועמידה בדרישות החוק; קרנות נאמנות -
בדיקת תשקיפים ודיווחים ,פרסום חוזרים ,אסדרה ,טיפול בהיבטי ממשל תאגידי ,מתן אישורים לשמש
כמנהל קרן וכנאמן לקרן ,כמו גם היתרי שליטה לקרנות; ייעוץ השקעות  -פיקוח על אלפי בעלי הרישיון
לפי חוק הייעוץ ,לרבות מערכי ייעוץ ההשקעות בבנקים ,במטרה להביא להתנהלות הוגנת ומקצועית
כלפי הלקוחות .הפיקוח כולל בדיקה של עבודתם ועמידתם בדרישות הדין ,טיפול בתלונות לקוחות,
מפגשים שוטפים ופרסומם של חוזרים.
המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר  -המחלקה אמונה על האסדרה של פעילויות הבורסה,
המסלקות וזירות סוחר והפיקוח עליהן ,בדגש על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ,המרכזת חלק ניכר
מהפעילות בשוק ההון .המחלקה מטפלת בבקשות הבורסה לשינויים בתקנון ובהנחיות ,עורכת בקרה
שוטפת על עבודתה ,ופועלת לקדם את הפיתוח וההרחבה של פעילותה .כן מפקחת המחלקה על
מערכות הסליקה של ניירות הערך ,לרבות בחינת העמידה בחובות ובדרישות המוטלות על מערכות
תשלומים וסליקה על פי סטנדרטים בינלאומיים מקובלים .עוד מפקחת המחלקה על ניהולן התקין
וההוגן של זירות סוחר ,לרבות הטיפול בבקשות רישיון של זירות ,בחינת המוצרים המוצעים על ידן
והתנהלותן התקינה.
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מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר  -המחלקה אמונה על השמירה על שוק הון הוגן ותקינות
המסחר .במסגרת זו המחלקה פועלת לאתר ולחשוף פעילות עבריינית בשוק ההון ונוקטת פעולות
אכיפה .בכלל זה ,היא עורכת בקרת מסחר ,שבמסגרתה נבדקת פעילות חריגה במסחר בבורסה
ונערכים איתור וניתוח של תופעות ומגמות במסחר .המחלקה מנהלת הליכי חקירה לבדיקת חשדות
לעבירות פליליות בשוק ההון וכן הליכי בירור מנהלי לבדיקת חשדות להפרות מנהליות בשוק ההון.
החקירות הפליליות עוסקות הן בעבירות על דיני ניירות ערך והן בעבירות על חוק העונשין ועל חוק
איסור הלבנת הון במסגרת המאבק למיגור הפשיעה הכלכלית .המחלקה מקיימת שיתופי פעולה עם
גופי אכיפה בישראל כמו גם עם רשויות אכיפה במדינות אחרות ,ובכלל זאת חיקורי דין של רשויות
זרות בהתאם לאמנות שהרשות חתומה עליהן.
מחלקת אכיפה מנהלית  -המחלקה אמונה על פעילות האכיפה בערוץ המנהלי ,המאפשר להתאים
את הליך האכיפה לחומרת ההפרה בדרך יעילה ומדויקת .המחלקה משמשת כתביעה המנהלית
ברשות ,ומגבשת כתבי טענות מנהליים לאחר בחינת חומר הבירור הרלוונטי שהועבר אליה ממחלקת
חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר .מחלקת האכיפה המנהלית מקבלת גם תיקים פליליים שנסגרו ,ולאחר
שהיא בוחנת אם חומר הראיות שהועבר מהפרקליטות יכול לשמש בסיס להליכים מנהליים ,ממליצה
ליושב/ת ראש הרשות לפתוח בהליך מנהלי בתיקים המתאימים .המחלקת גם מרכזת ומנהלת את
הליכי העיצומים הכספיים ,ומעורבת בנושאים שוטפים ורוחביים בתחום האכיפה.
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)  -המחלקה פועלת בתוך פרקליטות
מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) והחלטותיה המקצועיות מונחות על ידי פרקליטות המדינה והיועץ
המשפטי לממשלה .המחלקה מתמחה בליטיגציה פלילית ,על כלל היבטיה ,בתיקים שנחקרו במחלקת
חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר .מתוקף מעמדה כמחלקה במסגרת פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי
וכלכלה) ,נתונות בידיה סמכויות נרחבות להעמדה לדין ,וכתבי האישום שבטיפולה מקיפים עבירות
ניירות ערך ,עבירות מחוק העונשין ,עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס במקרים המתאימים.
המחלקה מתמחה בטיפול בעבירות בתחומים אלה שמתבצעות בסביבת חברות ציבוריות או בקשר
עם המסחר בבורסה .ככלל ,כתבי האישום שבטיפול המחלקה מוגשים למחלקה הכלכלית שבבית
המשפט המחוזי .מחלקת ניירות ערך בפרקליטות צברה מיומנות גם בטיפול בערעורים המוגשים
לבית המשפט העליון על החלטות בית המשפט המחוזי באותם תחומים .בידי המחלקה ידע וניסיון
רב בטיפול בתיקים בעלי היבטים חשבונאיים וכלכליים מגוונים .כמו כן ,המחלקה צברה מומחיות
בתחום ההעמדה לדין של תאגידים ,והיא מעורבת בייעוץ רוחבי בתחום זה למשרד המשפטים ובייצוג
הפרקליטות במסגרות שונות.
מחלקת ביקורת והערכה  -המחלקה הוקמה בסוף שנת  2019על פי החלטה אסטרטגית שקיבלה
הרשות בדבר הצורך לאחד את יחידות הביקורת שהתקיימו במחלקות השונות למחלקה אחת
עצמאית ,לה ראייה שלמה של הצרכים הארגוניים .ההחלטה נבעה מההכרה שמערך ביקורת רשותי
יאפשר שימוש מיטבי בכלי הפיקוח ,בהתאם לסדר עדיפויות שייקבע לפי רמות הסיכון הנובעות מכלל
תחומי הפעילות של הרשות ,ויאפשר גמישות רבה יותר בתכנון ובביצוע של ביקורות מותאמות סיכון.
המחלקה עתידה לבצע ביקורות במרבית התחומים שהרשות מפקחת עליהם ובכללם אלו :מנהלי
קרנות ,נאמנים ,זירות סוחר ,מנהלי תיקי השקעות ,מערך הייעוץ בבנקים ותאגידים מדווחים .הביקורות
יתמקדו בבחינת הציות של הגופים המפוקחים להוראות הדין .בביקורות ניתן דגש להיבטי ממשל
תאגידי והיבטים שונים של טכנולוגיית המידע ויישום הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור ,ככל שהדבר
רלוונטי .במסגרת ביקורות בתאגידים מדווחים נבחנים היבטים משפטיים חשבונאיים והערכות שווי.
כמו כן ,המחלקה תטפל באופן רוחבי בתחום המיזמים שאינם מפוקחים .במסגרת זו תרכז המחלקה
את הטיפול במיזמים עסקיים המעלים שאלות באשר לעמידתם בדרישות הדינים הרלוונטיים שמצויים
בפיקוח הרשות .המחלקה כפופה למנהל הכללי של הרשות.
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המחלקה הבינלאומית ופיתוח עסקי  -המחלקה אמונה על הטיפול בכל ההיבטים הבינלאומיים של
עבודת הרשות ,ופועלת ליישום אסטרטגיית הרשות להתאמת פעילותה לתהליכי הגלובליזציה ולפתיחת
שוק ההון הישראלי לשוקי העולם המובילים .המחלקה מקדמת הטמעה של סטנדרטים בינלאומיים
בדיני ניירות הערך הישראליים לשם הגברת האטרקטיביות של השוק המקומי בקרב משקיעים
וחברות זרות ,ופועלת בדרכים מגוונות לקידום כניסתם של גורמים פיננסיים בינלאומיים מובילים .כמו
כן ,המחלקה משתתפת באופן פעיל בעיצוב המדיניות של ארגון הגג של רשויות ניירות ערך העולמי,
ואחראית לשיתופי הפעולה המתהדקים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך בעולם.
מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי  -המחלקה אמונה על המחקר ,הפיתוח והייעוץ הכלכלי
והאסטרטגי שתומך בפעילותה של הרשות .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; מחקר 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.
מחלקת ארגון ,כספים ומשאבי אנוש  -המחלקה אמונה על הניהול הכספי של הרשות ,ניהול מערך
משאבי האנוש וניהול תחום הרכש וההתקשרויות המקצועיות .הניהול הכספי  -מערך גביית האגרות,
התקציב השנתי ,אישור תקציבים מול משרד האוצר ּוועדת הכספים של הכנסת ועוד; מערך משאבי
האנוש  -לרבות תקני כוח אדם ואיושם ,שכר ,הסכמי עבודה ,תנאי עבודה ,מסלולי קידום ,הדרכות
מקצועיות ורווחת העובדים .במסגרת תחום הרכש וההתקשרויות המקצועיות עוסקת המחלקה בניהול
המשאבים החומריים של הרשות .כן עוסקת המחלקה בתחומי הביטחון והבטיחות .המחלקה כפופה
למנהל הכללי של הרשות החל בנובמבר  2019בעקבות שינוי ארגוני.
מחלקת מערכות מידע  -המחלקה אמונה על הטיפול בכלל מערכות המחשוב של הרשות ומשרתת
את הציבור הרחב ,הגופים המפוקחים ועובדי הרשות .המחלקה שותפה בקביעת אסטרטגיית המחשוב
של הרשות ומבצעת אותה על פי תכניות העבודה השנתיות .המחלקה כפופה למנהל הכללי של
הרשות החל בנובמבר  2019בעקבות שינוי ארגוני.
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דרכי התקשרות
פנייה לרשות ,ובכלל זה לממונה על פניות הציבור
ניתן לפנות באמצעות שליחת טופס אלקטרוני המפורסם באתר האינטרנט של הרשות

בדואר:
רשות ניירות ערך,
כנפי נשרים  ,22ירושלים 9546434
בטלפון02-6556555 :

פנייה ליחידות נוספות המעניקות שירות לציבור
פנייה ליחידות נוספות המעניקות שירות לציבור אפשרית באמצעות
1
אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך.

פנייה לממונה על חופש המידע ברשות
להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע ולשאלות בנושא,
ניתן לפנות לממונה על יישום החוק ברשות ,עו"ד חנוך הגר.
באמצעות דוא"לhanochh@isa.gov.il :
בטלפון02-6556456 :

הנכם מוזמנים לעקוב אחר פעילות הרשות ברשתות החברתיות
רשות ניירות ערך Israel Securities Authority -
ערוץ היוטיוב של הרשות  -רשות ניירות ערך
הרשות בלינקדאין Israel Securities Authority -

מידע על אודות פעילותה של הרשות מתפרסם וזמין לעיון הציבור
באתר האינטרנט של הרשות בכתובת.http://www.isa.gov :

11

פניות בנושאים נוספים ,כגון :קו ישיר למסירת מידע ,מידע על יועצים ,מידע בנושאי רישוי.
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פרק ב'  -נתוני השוק מהשנה החולפת
בפרק שלפניכם מוצגים נתונים על שוק ההון בשנת  .2019בחלק מהנושאים מוצג ניתוח של הנתונים בהשוואה לשנים הקודמות,
עד לראשית העשור .פרק זה מקדים את סקירת פעילויותיה של הרשות ,במטרה לספק לקוראים תמונה כוללת על היקף הפיקוח
של הרשות ועל מגמות בולטות בשוק ההון.

שווי השוק
ניכרת עלייה בשווי השוק בקצב מתון לאורך העשור ,בעיקר כתוצאה מעליות בשווי הנכסים הקיימים .כמו כן ,התמהיל הענפי
השתנה בתקופה זו עם ירידת השווי בענף התעשייה ועלייה בענפי הפיננסים והנדל"ן .להלן מוצגים הנתונים לסוף שנת 2019
בהשוואה לסוף שנת .2009
הענף הפיננסי
עלייה של כ 170-מיליארדי ש"ח ,שיעור של  21%מסך השוק.

סך המניות ויחידות ההשתתפות הנסחרות בבורסה
כ 820-מיליארדי ש"ח ,לעומת כ 710-מיליארדי ש"ח בסוף
שנת .2009

ענף הנדל"ן
כ 174-מיליארדי ש"ח ,שיעור של  21%מסך שווי שוק המניות
ויחידות ההשתתפות .שווי השוק שילש את עצמו במהלך
התקופה האמורה.

ענף התעשייה
כ 190-מיליארדי ש"ח ,שיעור של  23%מסך שוק המניות
ויחידות ההשתתפות .נתחו של ענף זה מסך השוק נמצא
במגמת ירידה ,בעיקר עקב הירידה בשווי סקטור הפארמה.

שווי שוק המניות ויחידות ההשתתפות ,לפי ענפים ,בשנים 2019-2009
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השוק הראשוני בשנת 2019
הנפקות ראשוניות בשווי של כ 3.2-מיליארדי ש"ח על ידי
שבע חברות ,ששיעורן הוא כ 22%-מסך ההנפקות.

שוק המניות  -גיוסי הון
ההנפקות בשוק המניות הסתכמו בכ 15-מיליארדי ש"ח ,פי
שניים מהיקף הגיוסים בשנת .2018

היקף הגיוסים במניות וביחידות השתתפות (במיליוני ש"ח) ,בשנים 2019-2014

24.5

%
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38,320
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%
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13,893

11,672

9.8%

1%

2019
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שיעור ההנפקות הראשוניות ( )IPOsמסך שווי שוק המניות ,לפי מדינות ,בשנים 2019-2014
0.70%
0.70%

0.56%
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0.29%
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0.70%
2019
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2015
South Korea

2014

Germany

France
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מקור נתוניםBloomberg :

התרשים לעיל מראה כי במשך השנים  2019-2017גדל משמעותית שיעור ההנפקות הראשוניות מסך שווי שוק המניות .זאת גם
בהשוואה למדינות האחרות המוצגות בתרשים :ארה"ב ,בריטניה ,גרמניה ,צרפת ודרום קוריאה .כמו כן ,בשנת  2019הגיע שיעורן
בארץ לשיעור גבוה יותר מהקיים במדינות אלו.

הנפקות אג"ח (אגרות חוב) קונצרניות סחירות  -גיוסי חוב
השווי הכולל של גיוסי אג"ח קונצרניות הינו כ 72-מיליארדי
ש"ח על ידי  132חברות .בארבע השנים  2019-2016התבצעו
גיוסים בהיקף של כ 60-70-מיליארדי ש"ח בכל שנה.

יותר מ 80%-מהיקף ההנפקות בוצעו בדירוגים גבוהיםilA- ,
ומעלה לפי הדירוג הישראלי.

גיוסי ההון באג"ח קונצרניות סחירות (במיליארדי ש"ח) ,בשנים 2019-2014

4
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2019
אג"ח חברות
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גיוס הון והקצאות באמצעות מניות ,ניירות ערך המירים ואג"ח (במיליוני ש"ח) ,בשנת 2019
מניות ,כתבי אופציה ואג"ח להמרה
הנפקות לציבור
מניות וכתבי אופציה בשוק המקומי
הנפקות זכויות
אג"ח להמרה בשוק המקומי
הנפקות בחו"ל
הנפקות פרטיות
מניות וכתבי אופציה בשוק המקומי
הקצאות לעובדים
אג"ח להמרה בשוק המקומי
גיוס בחו"ל
אג"ח להמרה בחו"ל

7,784
209
321
689
4,146
19
32
2,093
0

2

מימוש כתבי אופציות
אופציות למניות
אופציות ליחידות השתתפות
אופציות לאג"ח להמרה
סה"כ מניות ,כתבי אופציה ואג"ח להמרה
איגרות חוב
הנפקות לציבור  -אג"ח קונצרניות
הנפקות פרטיות  -אג"ח קונצרניות
אג"ח רצף מוסדיים
אג"ח נש"ר
סה"כ איגרות חוב
סה"כ גיוסי הון לציבור והנפקות פרטיות

700
80
51
16,123
63,967
4,626
3,781
2,919
75,292
91,415

מקור :אתר הבורסה לניירות ערך.

התפתחויות במחזורי המסחר בבורסה ובמדדי הנזילות
במהלך שנת  2019ממוצע מחזור המסחר היומי במניות
וביחידות ההשתתפות היה דומה לרמתו במהלך השנים
 ,2018 - 2017ועמד על כ 1.1-מיליארדי ש"ח ( 974מיליון ,ללא
המסחר שמחוץ לבורסה) .מדובר על עלייה של  21%לעומת
שנת  .2016בממוצע  90%מהמסחר היומי במניות וביחידות
השתתפות מתנהל בבורסה .מסחר זה אינו כולל מסחר יומי
במוצרי מדדים על שוק המניות (קרנות סל) ,אשר בשנת
 2019הסתכם בכ 200-מיליון ש"ח בממוצע.

מחזורי המסחר באג"ח הממשלתיות נותרו גם הם ברמה
דומה לשנים  ,2018-2017עם ממוצע יומי של כ 2.6-מיליארדי
ש"ח.
מחזורי המסחר באג"ח הקונצרניות הסחירות ירדו בכ12%-
בשנת  2019לעומת השנים  ,2017-2018עם ממוצע יומי של
כ 800-מיליון ש"ח.

 22ללא מוצרי מדדים.
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ממוצע המחזור היומי ,לפי סוג נייר הערך (במיליוני ש"ח) ,בשנים 2019-2012

709 532 426

641

465 460 457 434

26

47

742

784

765

2,448 2,661 2,694 2,640 2,274 2,153 2,193 2,187

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

אג"ח קונצרניות*

מניות ויחידות השתתפות

אג"ח ממשלתיות

25
771

38

43

789 844 875

727

בבורסה

89

85

785 704

788

98

165

123

106

82

97

135

114

3

974

891 806 969 949

מחוץ לבורסה

*האג"ח הקונצרניות כוללות אג"ח חברות סחירות ואג"ח להמרה ,ואינן כוללות מכשירים פיננסיים.

מאז שנת  2012חל גידול במחזור המסחר הממוצע במדד ת"א  ,125בדומה למדדים מובילים באירופה .התרשים הבא מציג את
השינויים במחזור היומי במדד ת"א  125בהשוואה למדדים מובילים בחו"ל.

השינויים במחזור היומי במדד ת"א  125בהשוואה למדדים מובילים בעולם ,בשנים 2019-2012
ניתן לראות בתרשים כי קיים גידול במחזור מדד המניות המוביל בארה"ב במידה ניכרת לעומת המדדים האחרים.
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השיפור בנזילות מתבטא גם בירידה משמעותית במרווחי הציטוט [ ]Bid-Askמאז שנת  .2008עם זאת ,בשנתיים האחרונות חלה
עלייה קלה במרווחים.

חציון מרווח  Bid Askלפי סוג נייר ,בשנים 2019-2008
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TA125

הנתונים שהוצגו לעיל מלמדים כי בשנים האחרונות לא חל שינוי משמעותי בהיקף המסחר היומי במניות וביחידות ההשתתפות,
שבממוצע מסתכם בכ 1.1-מיליארד ש"ח ביום .ירידה קלה חלה בהיקף המסחר היומי באג"ח הקונצרניות הסחירות ,המסתכם
בממוצע בכ 771-מיליון ש"ח .לעומת זאת ,עלה היקף המחזור היומי במניות הגדולות בבורסה (מדד ת"א  .)125הנתונים ארוכי
הטווח ( )2019-2008מצביעים על שיפור בנזילות בכל סוגי ניירות הערך.

פעילות חברות הדירוג ושינויי הדירוגים בשוק האג"ח הקונצרניות

3

במהלך העשור האחרון התרחב שוק האג"ח הקונצרניות
הסחירות לכ 700-סדרות אג"ח.
בסוף שנת  2019הסתכם שווי השוק של האג"ח הקונצרניות
הסחירות בכ 380-מיליארדי ש"ח .במהלך העשור האחרון
שווי השוק של האג"ח הקונצרניות יותר מהכפיל את עצמו.
בסוף שנת  2019שיעור של  66%משווי החוב הסחיר הכולל
היה מדורג גבוה ( ,)ilAAA-ilAAוזאת בדומה לשנת .2007
כמו כן ,שיעור של  30%משווי החוב הכולל הסחיר היה
מדורג בדירוג הבינוני ( .)ilA-ilBBBכ  5% -בלבד משווי החוב
הקונצרני היה מדורג נמוך או לא היה מדורג כלל (לעומת שנת
 ,2007שבה שיעור של כ 19%-משווי החוב דורג נמוך או לא
דורג כלל).

במהלך התקופה חלה ירידה הן באחוז (מ 56%-לכ )16%-והן
בנתח שווי השוק של הסדרות (מ 19%-לכ )5%-המדורגות
בדירוג נמוך או שאינן מדורגות כלל על ידי חברות הדירוג.
בסוף שנת  2019היו  146סדרות של אג"ח קונצרניות סחירות
( 21%מסך הסדרות בשוק) שדורגו במקביל על ידי שתי
חברות הדירוג הפועלות בישראל (מעלות ומידרוג) .שווי השוק
של הסדרות האלו הסתכם ב 157-מיליארדי ש"ח ,ושיעורם
הוא כ 42%-משווי השוק של האג"ח הקונצרניות.
נכון לתקופת הדוח ,כשליש מהסדרות מדורגות גבוה
( )ilAAA−ilAAעל ידי חברות הדירוג מעלות ומידרוג .כמחצית
מהסדרות בשוק מדורגות בדירוג בינוני ( ,)ilA−ilBBBוכ16%-
מהסדרות מדורגות בדירוג נמוך או שאינן מדורגות כלל.

 33ההתייחסות היא לדירוג מקומי בלבד ,הניתן על ידי חברות הדירוג מעלות ומידרוג.
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התפלגות סדרות האג"ח הקונצרניות ,לפי דירוג ,בשנים 2019-2007

24.7%

15.7%
47.2%

7.5%
48.8%
19.6%

36.8%
19.0%
2019
לא מדורג

דירוג נמוך

דירוג בינוני A-BBB

56.4%

2013

24.1%
2007

דירוג גבוה AAA-AA

התפלגות שווי החוב הקונצרני הסחיר ,לפי דירוג ,בשנים 2019-2007

4%
3%
49%

4%
1%
30%

19%
18%
63%

44%

66%

2019

לא מדורג

דירוג נמוך

דירוג בינוני A-BBB

שמירה על שוק הון הוגן

2013

2007

דירוג גבוה AAA-AA
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התפלגות סדרות האג"ח הקונצרניות המדורגות על ידי שתי חברות דירוג במקביל ,בשנים 2019-2014

45.2

43.7

%

41.8

%

%

41.3

39.4

%

37.9

%

%

21.2

%

2019
אחוז מסך שווי שוק

22.0

19.7

%

%

2017

2018

18.5

%

2016

20.7

%

2015

18.9

%

2014

אחוז מסך הסדרות

התרשים מראה שמאז שנת  2014לא חל שינוי משמעותי באחוז ובנתח של שווי השוק של סדרות האג"ח המדורגות על ידי שתי
חברות הדירוג.
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תאגידים נסחרים
מספר התאגידים הנסחרים בבורסה ,בשנים 2019-2014

570 532 546 560 539 535
2018

2019

2016

2017

2014

2015

השינוי במספר התאגידים הנסחרים בבורסה במהלך השנים מושפע בעיקר ממחיקת חברות נסחרות ,מהצעות רכש ומהפיכת
תאגידים לפרטיים ,ומנגד מהנפקות לראשונה של חברות חדשות .הירידה שחלה במספר התאגידים הנסחרים בין שנת  2017לשנת
 2018נובעת בעיקר מהשפעת תיקון  28לחוק השקעות משותפות ,שבמסגרתו נגרעו  21חברות תעודות סל מרשימת התאגידים
הנסחרים עם הפיכתן לקרנות סל .משנת  2018לשנת  2019לא חל שינוי מהותי במצבת התאגידים הנסחרים .יובהר כי לצד
התאגידים הנסחרים יש עוד מספר עשרות של תאגידים מדווחים שאינם נסחרים בבורסה (בין בשל מחיקתם ממסחר ובין כי לא
נרשמו מראש למסחר).
במהלך שנת  2019השלימו  11תאגידים הנפקה לראשונה של ניירות ערך ( :)IPO - Initial Public Offeringשבעה תאגידים הנפיקו
לראשונה מניות וארבעה תאגידים הנפיקו לראשונה תעודות התחייבות .התאגידים החדשים שהצטרפו לבורסה הם מסקטורים
שונים ,ובהם שירותים פיננסיים ,תשתיות וקמעונאות .במהלך שנת  2019סיימו  26תאגידים את חובות הדיווח שלהם  17 -מתוכם
חברות מניות 12 .תאגידים סיימו את חובות הדיווח בעקבות הליך מיזוג  -מחציתם מוזגו לתוך חברות בורסאיות אחרות .כמו
כן ,שלושה תאגידים מתחום ההייטק מחקו את ניירות הערך מהמסחר בבורסה בת"א ,וניירות הערך שלהם ממשיכים להיסחר
4
בארה"ב.

מספר ההנפקות של חברות חדשות מול חברות שסיימו חובת דיווח ,בשנים 2019-2012

39

38

33
19

22

18

11

סיום חובת דיווח

2018

2017

13

13

9
2019

30

28

26

33

5
2016

2015

2014

3
2013

2012

IPO
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דיווחי עסקאות עם בעל שליטה ,הצעות פרטיות והצעות רכש ,בשנים 2019-2016

מפרטי הצעת רכש

18

15
110

הצעות פרטיות
(מהותיות וחריגות)

147

13

20
108

131

מספר עסקאות בעלי שליטה

632
481

585

463

2018

2019

2016

2017

הסדרי חוב ,בשנים 2019-2017
השנה

מספר החברות

2019

6

3,535

2018

3

1,766

339,752

2017

4

838

310,529

5

הערך הנקוב
המתואם של החוב
6
הנכנס להסדר
(מיליוני ש"ח)

הערך הנקוב המתואם
7
של החוב הסחיר
(מיליוני ש"ח)

שיעור החוב
הנכנס להסדר מהחוב
הסחיר

376,601

0.94%
0.52%
0.27%

 55חברה יכולה להופיע מספר פעמים אם סדרות אג"ח שלה נכנסו להליכי הסדר בשנים שונות ,או שהיא נמצאת בהליכי הסדר נוסף.
 66מעודכן למועד כניסת החברה להליכי ההסדר.
 77אג"ח חברות ואג"ח להמרה (מעודכן לסוף השנה).
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קרנות נאמנות
קרן נאמנות היא מכשיר השקעה המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי
השקעה ומכשירים פיננסיים ,כגון מניות ,איגרות חוב ממשלתיות ,איגרות חוב קונצרניות ועוד .קרן
נאמנות ,לעומת השקעה ישירה בשוק ההון ,מאפשרת למשקיע להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות
ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו"ל .החברה המנהלת את הקרן (מנהל הקרן) ואת השקעותיה היא חברה
שהרשות אישרה אותה ומפקחת על פעילותה השוטפת.
בסוף שנת  2019עמד מספר קרנות הנאמנות הפעילות על  2,127קרנות (לעומת  2,093בסוף שנת
 ,)2018מתוכן  1,564קרנות פתוחות (לעומת  1,482בסוף שנת  ,)2018ומהן  378קרנות מחקות (לעומת
 327בסוף שנת  ,)2018וכן  562קרנות סל (לעומת  610בסוף שנת  )2018וקרן טכנולוגיה עילית אחת.
במהלך השנה נוספו  177קרנות ,ו 143-קרנות חדלו לפעול ,מתוכן  42מוזגו עם קרנות אחרות ו101-
פורקו (לעומת  16פירוקים בסוף שנת .)2018
מספר מנהלי הקרנות עמד בסוף שנת  2019על  19מנהלים (לעומת  22בסוף שנת  .)2018זאת
בעקבות השלמת מיזוגים שמקורם בהשלכות תיקון  28לחוק השקעות משותפות .כל המיזוגים בוצעו
בתוך בתי ההשקעות עצמם ,באופן שמנהלי קרנות שניהלו שתי חברות לניהול קרנות התמזגו לחברה
אחת .מספר הנאמנים לקרנות עמד על שבעה.

חלוקת שוק קרנות הנאמנות בין מנהלי הקרנות ,בתאריך ( 31.12.2019באחוזים)

0.76 1.58
3.98
1.10
0.27
0.30 6.37

12.18

2.02
0.60
14.77

12.68

1.21
1.17
7.99
17.76
8.97
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מספר קרנות הנאמנות ,בשנים 2019-2015

2127

2093

1432

1393

1392

2019

2018

2017

2016

2015

נכסי קרנות הנאמנות
שווי הנכסים שהוחזקו בקרנות הנאמנות בסוף שנת  2019עמד על כ 352.3-מיליארד ש"ח ,בהשוואה
לכ 306.8-מיליארד ש"ח בסוף שנת  .2018העלייה בהיקף הנכסים בשנת  2019עמדה אפוא על 45.5
מיליארד ש"ח ,והיא נובעת מרווחי הון בהיקף של  30.8מיליארד ש"ח ומעודף יצירות בהיקף של 14.7
מיליארד ש"ח.

שווי נכסי קרנות הנאמנות ליום  31בדצמבר בשנים ( 2019-2015במיליארדי ש"ח)

352.3
306.8
243.1
214.1
2019

שמירה על שוק הון הוגן

2018

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

2017

קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון

2016

229.2
2015
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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 קרנות הנאמנות לסוף שנת
 2019לפי סיווגן ,לרבות מספר הקרנות ושווי נכסיהן בכל קטגוריה:

ההיקף ושווי הנכסים בענף קרנות הנאמנות ,לפי סוגים ,בתאריך 31.12.2019

שווי הנכסים

מספר
הקרנות

(במיליוני ש"ח)

גודל קרן ממוצעת השיעור
מנכסי
(במיליוני ש"ח)
הקרנות

אג"ח בארץ  -כללי

399

84,196

211

23.9%

אג"ח בארץ  -חברות והמרה

319

63,367

199

18.0%

אקטיבי

133

26,809

202

7.6%

פסיבי

186

36,558

197

10.4%

מניות בחו"ל

548

56,812

104

16.1%

אקטיבי

114

6,793

60

1.9%

פסיבי

434

50,020

115

14.2%

אג"ח בארץ  -מדינה

246

43,681

178

12.4%

אקטיבי

149

32,552

218

9.2%

פסיבי

97

11,129

115

3.2%

מניות בארץ

211

46,072

218

13.1%

אקטיבי

116

15,535

134

4.4%

פסיבי

95

30,537

321

8.7%

קרן כספית

37

29,411

795

8.3%

אג"ח בחו"ל

123

9,207

75

2.6%

אקטיבי

88

7,397

84

2.1%

פסיבי

35

1,810

52

0.5%

אג"ח בארץ  -שקליות

78

8,257

106

2.3%

גמישות

46

5,334

116

1.5%

אג"ח בארץ משולבת  -כללי

53

2,996

57

0.9%

ממונפות ואסטרטגיות

40

1,235

31

0.4%

אקטיבי

14

536

38

0.2%

פסיבי

26

699

27

0.2%

קרן סגורה (טכנולוגיה עילית)

1

442

442

0.1%

סחורות

10

377

38

0.1%
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שווי הנכסים

מספר
הקרנות

(במיליוני ש"ח)

גודל קרן ממוצעת השיעור
מנכסי
(במיליוני ש"ח)
הקרנות

אג"ח בארץ  -מט"ח

3

225

75

0.1%

חו"ל כללי

1

272

272

0.1%

אגד קרנות

6

278

46

0.1%

אחר

4

152

38

0.0%

לתושבי חוץ בלבד

2

24

12

0.0%

סה"כ ענף הקרנות

2127

352,337

166

100.0%

סה"כ קרנות אקטיביות

1187

218,060

184

61.9%

סה"כ קרנות פסיביות

940

134,277

143

38.1%

מחקות (שאינן נסחרות)

378

40,892

108

11.6%

קרנות סל

562

93,385

166

26.5%

נתח השוק של הקרנות הפסיביות (סל ומחקות פתוחות) נותר דומה לשיעורו בשנת  .2018החלק הארי של הקרנות הפסיביות
הן קרנות סל (נסחרות) .אלה מנהלות  26.5%משווי הנכסים הכולל בענף הקרנות (לעומת  28.1%בסוף שנת  ,)2018ואילו הקרנות
המחקות הפתוחות (שאינן נסחרות) מנהלות  11.6%משווי הנכסים הכולל בענף הקרנות (לעומת  8.7%בסוף שנת .)2018
בקרנות האקטיביות בשנת  ,2019כמו בשנת  ,2018שווי הנכסים הגבוה ביותר היה בקרנות המסווגות "אג"ח בארץ  -כללי" .כמו כן,
בשנת  2019עלה נתח השוק של הקרנות המסווגות "מניות בארץ" ,והוא עמד בסופה על  ,13.1%לעומת  10.6%בסוף שנת .2018
נאמנים לקרנות
נאמן לקרן הוא חברה שעיסוקה העיקרי הוא למלא תפקידי נאמנות ,ואושר לה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך לשמש כנאמן ,לאחר
שנוכח כי התקיימו בה התנאים הקבועים בחוק .במסגרת תפקידה היא מחזיקה בנאמנות את נכסי הקרן עבור בעלי היחידות
בחשבון בנק או בחשבון ניירות ערך אצל חבר בורסה ומפקחת על מנהל הקרן ,לרבות על קיום הוראות החוק ועמידה בכל
התחייבויותיו של המנהל על פי תשקיף .על תפקידו זה משולם לנאמן שכר נאמן ,המחושב כשיעור משווי נכסי הקרן ונגבה מתוך
נכסי הקרן .מספר הנאמנים לקרנות עומד על שבעה.
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נתחי השוק של נאמנים לקרנות נאמנות ,בתאריך ( 31.12.2019באחוזים)

2.9
17.3

17.7

9.5
4.5
5.7
42.4

קרנות העוקבות אחר נכסי מעקב חדשים
נכס מעקב הינו מדד או סחורה שעל פי מדיניות ההשקעות של קרן מחקה ,ייעודה השגת תוצאות
הנגזרות משיעור השינוי בהם .בשנת הדוח אישר סגל הרשות קרנות העוקבות אחר  58מדדים חדשים
(לעומת  32בשנת  ,)2018אשר ישמשו אפוא כנכסי מעקב.

מספר המדדים החדשים בחו"ל ובארץ ,לפי אג"ח ומניות ,בתאריך 31.12.2019
מניות

אג"ח

58

סה״כ

36
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22

28

25

30

11
3
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דמי הניהול בענף הקרנות והגבלת תדירותן של העלאות שכר
לאחר כניסתה לתוקף של רפורמת בכר ,ומאז הרפורמה הנרחבת בתחום קרנות הנאמנות בשנת
 ,2008נתונים דמי הניהול בענף הקרנות בירידה מתמדת .בשבע השנים האחרונות ירדו דמי הניהול
הממוצעים בשיעור של יותר מ .50%-בחמש השנים האחרונות השיעור הממוצע נמוך מאחוז אחד
ובשנת הדוח ,השיעור הממוצע הוא  .0.72%המשך מגמת הירידה בדמי הניהול נובע הן מהתחרותיות
הגוברת בענף והן מהגידול בשווי הנכסים המנוהלים במוצרים פסיביים (קרנות מחקות) ,שממוצע דמי
הניהול הנגבים בגינם נמוך יותר (מודל הפצתן אינו כולל תשלום דמי הפצה על ידי מנהל הקרן ,אלא
תשלום נפרד של עמלות קנייה ומכירה של ני"ע ,המשולמות על ידי המשקיע).
סגל הרשות גיבש בשנת  2016מתווה אחיד להתחייבויות בנושא העלאת דמי הניהול ,והרשות מפרסמת
נתונים שוטפים באשר לאימוצו או אי-אימוצו בידי מנהלי הקרנות .על פי המתווה ,מנהל קרן מתחייב
שלא להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית .גילוי על
אודות המנהלים שאימצו מתווה כאמור מפורסם באתר הרשות .עד למועד פרסום הדוח הנוכחי אימצו את
המתווה כל מנהלי הקרנות הפעילים ,אימוץ שמשמעו כי השכר שגבו ב 1.1.2020-יישאר על כנו עד
ליום .31.12.2020

שיעור דמי הניהול הממוצעים בקרנות הנאמנות ,בשנים ( 2019-2008לפי ממוצע פשוט)

9 ,8

2.1%

1.71

1.9%
1.7%

1.22
0.72
2019

0.91 0.86
0.83 0.82

1.36 1.34

1.45

1.5%
1.3%

1.04 0.97

1.1%
0.9%
0.7%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 88ממוצע דמי הניהול בקרנות האקטיביות לשנת  2019עומד על שיעור של  ,0.97%ובקרנות הפסיביות .0.42% -
 99בחלק מהקרנות המחקות קיים מנגנון של דמי ניהול משתנים .ממוצע שכר מנהל הקרן המוצג בתרשים אינו כולל את דמי הניהול המשתנים.
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שנת  2019התאפיינה גם היא במעורבות גבוהה של מנהלי הקרנות באסיפות הכלליות .בלמעלה
מ 97%-מהאסיפות נכחו והצביעו למעלה מ 70%-ממנהלי הקרנות .יצוין כי בשנת  2016הותקנו תקנות
שבמסגרתן הובהרו והוגדרו סוגי האסיפות שבהן מחויבים מנהלי הקרנות להשתתף ,וההחלטה אם
להשתתף בהן אינה נתונה לשיקול דעתם.
שיעור ההשתתפות של מנהלי קרנות באסיפות כלליות שבהן היו מחויבים להשתתף ולהצביע
על פי חוק2019-2015 ,
השתתפו פחות מ 30%-השתתפו בין 30%
ל 70%-מהמנהלים
מהמנהלים

השתתפו יותר מ70%-
מהמנהלים
מספר
האסיפות

מספר
האסיפות

שנה

מספר
האסיפות

מספר
האסיפות

באחוזים

באחוזים

באחוזים

96.30%

3.32%

638

2015

662

2

0.3%

22

569

95.95%

2016

593

24

4.05%

0

0

97.37%

2017

722

19

2.63%

0

0

703

2018

682

27

3.96%

0

0

655

96.40%

2019

690

15

2.17%

0

0

675

97.83%

יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות
יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות הינם יחידים ותאגידים אשר קיבלו רישיון
מהרשות לייעץ לציבור המשקיעים בנוגע לנכסים פיננסיים ולניירות ערך הנסחרים בבורסה ,או לנהל
עבורו תיק השקעות הכולל נכסים כאלה .מדובר בגורמים מקצועיים ,אשר נבחנו הן מבחינת הכשירות
המקצועית והן מבחינת המהימנות .ככל שמדובר בתאגידים ,עליהם לעמוד גם בדרישות הון עצמי
וביטוח הקבועות בדין .יועץ השקעות ומשווק השקעות נותנים ללקוח המלצות השקעה ,לאחר ביצוע
הליך של בירור צרכיו ,ומותירים בידו את ההחלטה על ביצוע העסקה .לעומתם ,מנהל תיקים מקבל
ייפוי כוח לפעול בחשבונו של הלקוח ,מפעיל שיקול דעת ומקבל את החלטות ההשקעה עבור הלקוח
בעצמו ,על סמך בירור הצרכים שערך לו .כמו כן ,משווק השקעות ,בניגוד ליועץ השקעות ,קשור לגוף
שמציע לציבור נכסים פיננסיים (כגון קרן נאמנות) בקשר מבני ,או מקבל ממנו טובת הנאה בעבור שיווק
נכסיו ,וחלות עליו חובות גילוי מיוחדות ללקוח בדבר ניגוד העניינים האפשרי בין המלצתו לבין טובת
הלקוח .ככלל ,יועץ השקעות ,משווק השקעות ומנהל תיקים חייבים להתאים את שירותיהם לצרכים
ולהנחיות שקיבלו מהלקוחות ,שכלפיהם הם חבים בין היתר חובות של אמון ,זהירות ,גילוי וסודיות וככל
שמדובר במנהלי תיקים גם חובות דיווח .דוח מרכז הכולל נתונים לגבי ענף ניהול התיקים מפורסם מידי שנה
באתר הרשות.
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שווי הנכסים המנוהלים בחברות לניהול תיקים ,בשנים ( 2019-2015במיליארדי ש״ח)

295

272

286

263

262

2018

2017

2016

2015

2019

שווי הנכסים המנוהלים ללקוחות לא-מוסדיים ,בתאריך ( 31.12.2019במיליוני ש"ח)
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שווי הנכסים

מספר החברות

שיעור מסה"כ מספר החברות שיעור מסה"כ שווי הנכסים

עד 50

26

21.14%

0.25%

100-50

18

14.63%

0.75%

500-100

41

33.33%

5.59%

1,000-500

8

6.50%

3.03%

5,000-1,000

20

16.26%

20.04%

מעל 5,000

10

8.13%

70.34%

סה"כ

123

100%

100%
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פרק ג'  -עיקרי פעילות הרשות בשנת 2019
בפרק זה יפורטו עיקרי הפעילות שהובילה הרשות בשנת הדוח על פי ארבעת היעדים האסטרטגיים שגיבשה הרשות ובהתאם
לתוכנית העבודה שלה.

יעד ראשון  -שמירה על שוק הון הוגן
יצירת סביבה בטוחה ,אמינה והוגנת בשוק ההון הינה יעד מרכזי ומוביל של רשות ניירות ערך .שוק הון הוגן הוא תנאי הכרחי
לבחירתם של משקיעים פרטיים ומוסדיים ,ישראלים וזרים ,בשוק ההון הישראלי .שוק הון הוגן הוא שוק שהמשתתפים בו סומכים
על אמינות המסחר והגינותו ,ומאמינים שהאפשרות להשיא רווחים מההשקעה אינה שמורה ל"מקורבים" .לפיכך ,הרשות פועלת
לשמור על הגינותו של שוק ההון תוך שימוש אפקטיבי בכל כלי האסדרה ,הפיקוח והאכיפה.

להלן מפורטות פעולות מרכזיות שביצעה הרשות בשנת הדוח לקידום יעד זה ,מעבר לפיקוח ולאכיפה המתקיימים בצורה
יזומה ושוטפת.

אכיפה
הרשות נוקטת במדיניות אכיפה פרו-אקטיבית ובלתי מתפשרת כלפי הפרות של חוקי ניירות ערך הפוגעות במשקיעים ובאמון
הציבור בשוק ההון .הרשות אוכפת את החוקים הרלוונטיים במישורי אכיפה מגוונים ,תוך שהיא מנתבת את המקרים ,על-פי
השיקולים המנויים בחוק ניירות ערך ,באופן מידתי ושוויוני.
ביולי  2019פרסמה לראשונה הרשות מסמך המציג את הקווים המנחים של מדיניותה בכל מישורי האכיפה .פרסום המסמך תואם
את ערכי הרשות ואת רצונה לקדם שקיפות ושיתוף של פעילותה למול שוק ההון .המסמך כולל את קווי המדיניות של הרשות
בשלושת תחומי האכיפה :אכיפה פלילית ,אכיפה מנהלית ומעורבות בהליכי אכיפה פרטית .המסמך מפורסם באתר הרשות.
להלן פעולות אכיפה ופרויקטים מרכזיים שבוצעו בשנת הדוח במסגרת שלושת תחומי האכיפה המצוינים לעיל:
עידוד אכיפה פנימית אפקטיבית
עם כניסת חוק אכיפה מנהלית לתוקף בשנת  2011ופרסום הקריטריונים להערכת אפקטיביות תוכניות אכיפה פנימיות על ידי
הרשות ,החלה עשייה רבה ברשות ובשוק בתחום האכיפה הפנימית ,וגופים מפוקחים רבים הפנימו תוכניות אכיפה פנימיות ברמות
משתנות .עם זאת ,עולה השאלה בדבר האפקטיביות של תוכניות אלו ויישומן בפועל .למשל ,בהליכי אכיפה מנהלית חברות ונושאי
משרה אינם מעלים באופן תדיר כטענת הגנה את קיומה של תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית בתאגיד .נוכח זאת ,הרשות קבעה
את היעד לקדם ביסוס והרחבה של כלי האכיפה הפנימית בקרב הגופים המפוקחים ,על מנת שייושמו ויוטמעו בעסקי היום-יום של
החברה.
השנה פורסמה הנחיית פרקליט המדינה בדבר מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד ,בהובלתה של מחלקת
ניירות ערך בפרקליטות .הנחיה זו נותנת מקום לבחינת קיומה של תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית בתאגיד החשוד כשיקול
בהעמדה לדין ובענישה .כמו כן ,ההנחיה מחדשת וקובעת ,כי על גופי חקירה לבחון במסגרת החקירה את כל ההיבטים המשמשים
כשיקול להעמדת התאגיד לדין על פי ההנחיה ,ובכלל זה קיומה של תוכנית אכיפה אפקטיבית .הנחיה זו עולה בקנה אחד עם
מדיניות הרשות ויעדיה.
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הרשות בוחנת את קידום הנושא בשני מישורים :האחד ,האם הקריטריונים לאכיפה פנימית שפרסמה
בשנת  2011מסייעים לחברות ורלוונטיים גם כיום ,ובהמשך לכך בוחנת הערות שהועלו לקריטריונים
ואת הצורך בעדכונים .המישור השני ,ברמה האסטרטגית  -גיבוש קווי פעולה להעלאת הנושא על סדר
יומן של החברות ולעידוד הטמעת תוכניות אכיפה פנימיות אפקטיביות.
במהלך שנת הדוח ערך סגל הרשות פגישות רבות וריכז רעיונות ,תובנות והערות מגורמים שונים בשוק.
הסגל גם אסף חומר רב הנוגע למדיניות בתחום זה במדינות אחרות .הרשות תקדם תוכנית בת מספר
שלבים במהלך השנה הקרובה לקידום הנושא ולהעלאתו על סדר היום.
הבניית הענישה בהליכי אכיפה הפליליים והמנהליים
הבניית ענישה היא מגמה עולמית בתחום האכיפה הפלילית והמנהלית ככלל ובדיני ניירות ערך בפרט.
התכלית היא לוודא כי העונשים המוטלים במסגרת הליכי האכיפה יהיו עונשים שוויוניים באופן יחסי
ומותאמים לנסיבות .יתרונות נוספים בהבניית הענישה :יצירת ודאות מסוימת אצל הנאשם או המפר
לגבי הענישה הצפויה בעניינו; שקיפות תהליך הענישה עבור הציבור בכלל ובקרב ציבור המפרים
בפרט.
במהלך שנת הדוח עסק סגל הרשות בגיבוש מודל הבניית ענישה בהליכי אכיפה מנהליים ,וזאת כחלק
ממתן שקיפות למדיניות האכיפה .במסגרת זו בוצע מחקר השוואתי מקיף מעבר לים ונוסחה הצעה
למודל ענישה .הצעה זו נתונה לבחינה פנימית ,ובשנה הקרובה צפויה הרשות לפרסם את המודל
שיתגבש.
חקירות פליליות ובירורים מנהליים בשנת הדוח
לאורך השנה האחרונה פתחה מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר במספר שיא של תיקים -
 21תיקי חקירה ובירור מנהלי ( 12תיקים פליליים ותשעה מנהליים) .תיקי החקירה והבירור המנהלי
שנפתחו מגוונים ,הן בסוג העבירות וההפרות והן במורכבות התיקים וריבוי המעורבים ,הם כוללים
טיפול בעבירות מידע פנים ,עבירות דיווח ופרטים מטעים בדו"חות ,עבירות תרמית ,עבירות על חוק
הייעוץ ,עבירות הנוגעות לזירות סוחר ועבירות מחוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון שנעברות ביחד עם
עבירות הליבה לפי חוק ניירות ערך.
במהלך השנה סיימה מחלקת החקירות את הטיפול בתשעה תיקים פליליים שהועברו לטיפול
הפרקליטות ובתשעה תיקים מנהליים שהועברו למחלקת אכיפה מנהלית .בנוסף פתחה המחלקה
בשמונה חיקורי דין של רשויות זרות באמצעות מתן סיוע לרשויות אלה.

לאורך השנה האחרונה פתחה מחלקת
חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר במספר
שיא של תיקים  21 -תיקי חקירה ובירור
מנהלי

המספר הכולל של התיקים בהם טיפלה המחלקה בשנת  2019עומד על 41
תיקים  21 -תיקי חקירה ובירור מנהלי שנפתחו 18 ,תיקי חקירה ובירור מנהלי
שהטיפול בהם הסתיים ושמונה חיקורי דין שנפתחו.

בסוף שנת הדוח מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר ממשיכה לטפל ב14-
תיקים ,בהם החקירה טרם הסתיימה ובחמישה תיקי בירור מנהלי ,בהם הבירור טרם הסתיים .כמו כן,
נותרו שמונה חיקורי דין ,בהם טרם הסתיים הטיפול.
בשנה  2020מתוכננות פעולות לשדרוג כל המערכות הטכנולוגיות לניתוח ,עיבוד ותחקור חומרי חקירה
לרבות הטמעת מערכת מרכזית לניהול חקירה ,סקירה וחיפוש מתקדם .מערכת זו צפויה לייעל את
התהליכים ותאפשר למחלקה להתמודד עם אתגרים כמו ניהול תיק חקירה דיגיטלי כפלטפורמה
מרכזית אחת ,חיפושים חכמים וסקירת מסמכים אלקטרוניים בעידן של נתוני עתק (.)BIG DATA
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להלן הנתונים אודות פעילותה של מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר לשנת *2019
התפלגות תיקי החקירה הפליליים שנפתחו ,בשנים 2019-2015
סוג העבירה

2015

2016

2017

2018

2019

סה"כ

תרמית בניירות ערך

3

1

1

-

3

8

שימוש במידע פנים

3

4

1

6

4

18

פרט מטעה ואי-דיווח (בתשקיף ,בדוח
כספי או בדוח מיידי ובגיוס ללא תשקיף)

3

4

3

2

1

13

1

1

-

-

4

6

עבירות לפי חוק העונשין :שוחד ,גניבה,
קבלת דבר במרמה

1

1

1

2

סה"כ

11

11

6

10

עבירות זירות סוחר ועבירות לפי חוק
הייעוץ

12

5
50

* לפי העבירה העיקרית; לעיתים נכללות עבירות חוק העונשין חמורות בנוסף על עבירות ניירות ערך.
בקשות סיוע לרשויות זרות (חיקורי דין) שנפתחו ,בשנים 2019-2015
חיקורי דין

2015

2016

2017

2018

2019

סה"כ

16

12

8

15

8

59

בקשות סיוע מרשויות זרות (חיקורי דין) שממצאיהן הועברו לרשות הזרה ,בשנים 2019-2015
סה"כ
2019
2018
2017
2016
2015
חיקורי דין
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8
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16
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התפלגות תיקי החקירה שהועברו לפרקליטות ,בשנים 2019-2015
סוג העבירה

2015

2016

2017

2018

2019

סה"כ

תרמית בניירות ערך

8

4

-

2

-

14

שימוש במידע פנים

2

3

1

2

7

15

פרט מטעה ואי-דיווח (בתשקיף ,בדוח
כספי או בדוח מיידי ובגיוס ללא תשקיף)

1

3

5

2

1

12

עבירות לפי חוק הייעוץ

-

-

1

1

-

2

עבירות לפי חוק העונשין :שוחד ,גניבה,
קבלת דבר במרמה

2

1

1

1

1

6

סה"כ

13

11

8

8

9

*

49

* מלבד אלו ,ישנו תיק חקירה שטופל כתיק פלילי .הטיפול בו הסתיים במהלך  2019והועבר ישירות לביצוע הסדר מנהלי.

התפלגות תיקי בירור מנהלי שנפתחו ,בשנים 2019-2015
סוג ההפרה

2015

2016

2017

2018

2019

סה"כ

תרמית בניירות ערך

3

3

-

1

2

9

שימוש במידע פנים

-

-

1

-

-

1

הפרות דיווח ופרטים מטעים (בתשקיף4 ,
בדוח כספי או בדוח מיידי) וגיוס ללא
תשקיף

3

7

3

7

24

הפרות בקשר עם זירות סוחר וחוק
הייעוץ והשקעות משותפות בנאמנות

2

2

1

-

-

5

סה"כ

9

8

9

4

9

39

התפלגות תיקי בירור מנהלי שהועברו ליו"ר הרשות ,בשנים 2019-2015
2018

2019

סה"כ

סוג ההפרה

2015

2016

2017

3

10

תרמית בניירות ערך

2

3

2

1

1

שימוש במידע פנים

-

-

-

-

26

הפרות דיווח ופרטים מטעים (בתשקיף6 ,
בדוח כספי או בדוח מיידי) וגיוס ללא
תשקיף

3

4

8

5

4

הפרות בקשר עם זירות סוחר וחוק
הייעוץ

-

3

1

-

-

סה"כ

8

9

7

8

9

*

* נתון זה כולל תיק חקירה פלילי שלאחר שהטיפול בו הסתיים הועבר למחלקת אכיפה מנהלית לביצוע הסדר מנהלי מול החברה.
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תיקי האכיפה שנפתחו ,לפי סוג התיק2019-2015 ,
2015

2016

2017

2018

2019

סה"כ

תיקי עבירות פליליות

11

11

6

10

12

50

תיקי בירור מנהלי

9

8

9

4

9

39

סה"כ

20

19

15

14

21

89

אכיפה פלילית
בשנה החולפת המשיכה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות לפעול לקידום ייעול האכיפה והחמרת
הענישה בתחום ניירות הערך .גם השנה המחלקה הייתה מעורבת בהגשת כתבי אישום בתיקים רחבי
היקף בעלי חשיבות ציבורית רבה.
כתבי אישום שהוגשו בשנת 2019
בחודש אפריל הוגש כתב אישום נגד משה גולדמן ,שאול מאור ,הדר אושרת ,יגאל לוי ,צבי שיף,
יעל גולדמן וחברת מאור לוסקי (תלתן) .כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות שבוצעו בין השנים
 ,2013-2008ובכלל זאת עבירות שוחד (מתן ולקיחה) ,גניבה בידי מורשה ,קבלת דבר במרמה בנסיבות
מחמירות ,תרמית בניירות ערך ואיסור הלבנת הון ועבירות נוספות.
כתב האישום מפרט פרשת מרמה רחבת היקף ,שבבסיסה ניצול של כספי חוסכים בקופות גמל
ופנסיה על ידי אנשי שוק הון מנוסים לצורך הפקת רווחים אישיים .כן ביצעו המעורבים פעילות מרמתית
בעסקאות הפצת מניות סלקום שבוצעו על ידי דויטשה בנק ישראל .הרווחים חולקו בין הנאשמים
באמצעות רשת מסועפת של חשבונות וחברות קש בכל רחבי העולם .כתב האישום מתאר פעילות
הלבנת הון חריגה בחומרתה ,שהיקפה הכולל כ 20-מיליון ש"ח ,ושנועדה להסתיר את רווחי התרמית.
בנוסף לאישומים המתוארים ,גולדמן מואשם בשיבוש מהלכי משפט והדחת עד .בכתב האישום
ביקשה המדינה לחלט נכסים פיננסיים ,נכסי נדל"ן וכספים של הנאשמים בסך כולל של עשרות מיליוני
שקלים.
בחודש יוני הוגש כתב אישום נגד זאב קלימי ,בועז דקל ,שלמה ברק וחברת פי .אם .איי סחר וייזום
בע"מ .כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של שימוש במידע פנים .לפי כתב האישום ,בינואר 2016
עשה קלימי שימוש במידע שהגיע אליו מאיש פנים בחברת אסם אודות עסקת מיזוג בין חברת נסטלה
לאסם כשבוע לפני פרסום הדיווח המיידי בעניין עסקה זו .טרם פרסום הדוח המיידי רכש קלימי מניות
אסם בסך של כ 250-אלף ש"ח ,ומסר את המידע לחבריו בועז דקל ושלמה ברק ,שרכשו אף הם
מניות אסם לפני הדיווח בסך של כ 700-אלף ש"ח כל אחד.
כשבוע לאחר הרכישות דיווחה אסם על העסקה הצפויה .שער מניית אסם עלה לאחר הדיווח ביותר
מ 30-אחוזים .על פי כתב האישום ,הנאשמים מכרו את המניות שרכשו במועדים שונים לאחר הדיווח.
קלימי מכר את המניות ברווח של יותר מ 60-אלף ש"ח; דקל וברק הרוויחו כתוצאה מהמכירה סכומים
של כ 170-אלף ש"ח כל אחד.
בחודש יולי הוגש כתב אישום נגד עמיחי סגל ויוראי אביאל .כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות גניבה,
תרמית בניירות ערך ,הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד .לפי כתב האישום ,בשנים 2013-2010
גויסו עשרות מיליוני שקלים ממשקיעים לשתי קרנות זרות שבשליטת סגל ,וזאת בהתבסס על הבטחות
כוזבות שכספם יושקע ביעדים קונקרטיים בחו"ל על ידי קרנות השקעה בינלאומיות ובעלות מוניטין או
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על-ידי מומחים ידועי שם .במקרים אחרים הובטח כי הכספים יושקעו בפרויקטים של נדל"ן בישראל.
בפועל ,חלק ניכר מהכספים הועבר לתפעולן השוטף של שורה של חברות פרטיות שבשליטת סגל,
לפירעון חובות פרטיים שהיו לו מול בנקים ,לרכישת ניירות ערך בעבור עצמו ולשימושים פרטיים אחרים,
וכן לפדיון השקעותיהם של משקיעים אחרים .סגל פעל בדרכים שונות כדי להסוות מהגורמים שסביבו
ומהמשקיעים את אופיין האמיתי של פעולותיו ולהציגן כלגיטימיות ,לרבות באמצעות מסירת מידע כוזב
בדוחות הכספיים .לשם כך הוא נעזר ברואה החשבון המבקר שלו ,יורי אביאל ,שאף נגדו הוגש כתב
אישום בפרשה.
בחודש יולי הוגש כתב אישום נגד אבי מוטולה ,אביהו איבשיץ ,גלית דורי ,שאול משיח ,ורה יופה ,משיח
דוד ,תומר כובאני ,אברהם ראוכורברג ,גבי קליין ,יעקב גרוהר ,מאירה בן יוסף ,חברת אפריקה ישראל
תעשיות בע"מ ,נגב קרמיקה בע"מ וויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ .כתב האישום מייחס לנאשמים
עבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ,עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד,
זיוף ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט .בנוסף לעבירות אלה ,מייחס כתב
האישום לאבי מוטולה ולמנהלת בכירה נוספת לשעבר באפריקה תעשיות עבירות גניבה בידי מנהל.
על פי כתב האישום ,מוטולה שלח יד במרמה בכספי קבוצת נגב בסך של כ 1.2-מיליון ש"ח וביצע
עבירות מרמה והפרת אמונים בגין מתן הטבות למקורביו ולבני משפחתו .בכתב האישום מתוארת
תוכנית עבריינית שיטתית ,שמטרתה להציג מצגים "משופרים" ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של
אפריקה תעשיות וחברות הבת שלה .כתוצאה מפעילות מרמתית זו ,בשנים  2014-2011כללו אפריקה
ישראל תעשיות בע"מ וחלק מחברות הבת שלה פרטים מטעים רבים ביחס לסעיפים מהותיים בדוחות
הכספיים .בהתאם לכתב האישום ,מוטולה ואיבשיץ הנחו עובדים בקבוצה להסתיר מרואי החשבון
פרטים מטעים נוספים בדוחות הכספיים ,על מנת שהדוחות הכספיים יאושרו וכדי שלא תתגלה
התוכנית העבריינית בכללותה.
בחודש אוגוסט נמסר לחבר הכנסת חיים כץ וכן ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת הכנסת כתב אישום ,המייחס
לח"כ חיים כץ עבירה של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף  284לחוק העונשין .בכתב האישום נאשם
גם חברו של כץ ,איש שוק ההון מרדכי (מוטי) בן-ארי ,ששימש בין השאר כיועץ כלכלי של חברת
אקוויטל (אשר החזיקה בין היתר ,באיירפורט סיטי ,נצבא ,ישראמקו ויואל חיפושי נפט בע"מ) בעבירות
של מרמה והפרת אמונים ושימוש במידע פנים .כתב האישום מייחס לח"כ כץ קידום תיקון לחוק ניירות
ערך ,תוך שהוא ניצב בניגוד עניינים מהותי בין כובעו כח"כ לבין אינטרסים כלכליים שבהם אחז בנוגע
לתיקון ,ותוך שהוא מסתיר אינטרסים אלה מחברי ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,שבראשה עמד
ובה קודם החוק ,ומוועדת האתיקה כשהדבר הובא לפתחה ,ומסר להם מצגים כוזבים בעניין זה .בד
בבד נקשרו כץ ובן ארי ביניהם ,במסגרת המסחר בבורסה לניירות ערך ,בעסקאות מתואמות בלתי
חוקיות בהיקפים של מיליוני שקלים .עם מינויו לשר העביר ח"כ כץ את ניהול תיק ניירות הערך שלו לבן
ארי בנאמנות עיוורת ,בניגוד לכללים ,ללא תמורה ובלי שדיווח על כך ליועץ המשפטי לממשלה.
באישום נוסף נאשם בן-ארי בשימוש במידע פנים ,לאחר שבמסגרת תפקידיו בקבוצת אקוויטל ומכוח
קשריו עמה נחשף למידע בדבר משא ומתן להסכם מיזוג בין איירפורט סיטי לקבוצת נצבא ,שכלל את
ההתפתחויות שחלו במשא ומתן והשלב המתקדם שבו היה .אף על פי שהוזהר ע"י מזכיר איירפורט
סיטי כי נאסר עליו לרכוש ני"ע של הקבוצה ,רכש בן-ארי מניות של נצבא ויואל חיפושי נפט בע"מ בסך
כ 800-אלף ש"ח .בהמלצתו רכש גם חיים כץ מניות בסך של כ 1.6-מיליון ש"ח בחשבונו ובחשבונות
ילדיו .לאחר שפורסם הדיווח על אודות המיזוג מימשו בן ארי וכץ את המניות שרכשו ברווח ניכר.
בחודש ספטמבר הוגש כתב אישום נגד שמואל הכהן .כתב האישום מייחס לנאשם עבירות דיווח
ושימוש במידע פנים .לפי כתב האישום ,לא דיווח הכהן בשנים  2016-2014על פעולות רבות של מכירת
מניות החברה על ידו .בכך גרם הכהן לחברה לפרסם דיווחים מטעים לציבור ביחס להחזקותיו .כך
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למשל ,היו תקופות שבהן הכהן החזיק בכ 10%-בלבד ממניות החברה ,אך החברה דיווחה לציבור
שהוא מחזיק בכ 25%-מהון המניות שלה .בנוסף ,כתב האישום מייחס להכהן שימוש במידע פנים,
באופן שטרם הדיווח לציבור על מכירת החזקותיה של ג'רוסלם בחברת מנטיס ויז'ן רכש מניות ג'רוסלם
בסכום של כחצי מיליון ש"ח ,וזאת בעת שהחזיק במידע הפנים בדבר המכירה המתגבשת.
בחודש נובמבר החליט היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו
ואחרים בפרשות שונות ,לרבות בפרשה המכונה " ,"4000העומדת בבסיס האישום הראשון בכתב
האישום נגד ראש הממשלה .תיק החקירה אשר נחקר על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר
ברשות ניירות ערך יחד עם משטרת ישראל ,לווה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל
אביב (מיסוי וכלכלה).
כתב האישום מייחס לנאשם נתניהו בגין פרשה זו עבירות של לקיחת שוחד ,לפי סעיף  290לחוק
העונשין ,ומרמה והפרת אמונים לפי סעיף  284לחוק העונשין .כמו כן ,כתב האישום מייחס לבני הזוג
אלוביץ' בגין פרשה זו עבירות של מתן שוחד בצוותא לפי סעיף  291לחוק העונשין ,שיבוש מהלכי
משפט בצוותא לפי סעיף  244לחוק העונשין והדחה בחקירה בצוותא לפי סעיף (245א) לחוק העונשין.
כן מיוחסות לנאשם אלוביץ' עבירות של פעולה ברכוש אסור ,לפי סעיף  4לחוק איסור הלבנת הון ,ושל
גרימת פרט מטעה בדיווח מיידי כדי להטעות משקיע סביר ,לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך.
על פי כתב האישום ,בתקופה שבין דצמבר  2012לינואר  2017היה נתניהו בעל סמכות להעניק
אישורים והיתרים לפעולות עסקיות שונות של קבוצת בזק מתוקף תפקידו כראש ממשלה ,ולאחר מכן
גם מתוקף תפקידו כשר התקשורת .כן הייתה לנתניהו יכולת השפעה על נושאים שלטוניים הנוגעים
לקבוצת בזק .בתקופה הרלוונטית היה אלוביץ' בעל השליטה בקבוצת בזק ,ובשל כך היה בעל
יכולת השפעה על אופיים וטיבם של הפרסומים החדשותיים באתר "וואלה!" שבשליטת בזק .תחום
הסיקור התקשורתי היה בעל משמעות רבה עבור נתניהו ובני משפחתו ,והוא ייחס לו חשיבות מכרעת
בכל הקשור לעתידו הפוליטי .על רקע זה נוצרה בין נתניהו לאלוביץ' מערכת יחסים של "תן וקח",
שהתבססה על הבנתם המשותפת כי כל אחד מהם מחזיק באינטרס משמעותי שהצד השני בעל
יכולת לקדמו.
מערכת היחסים בין נתניהו לבין בני הזוג אלוביץ' התאפיינה בקשר אינטנסיבי ותדיר שהתנהל במישרין
ובאמצעות מתווכים .במסגרת קשר זה הפנו נתניהו ובני משפחתו דרישות שונות לבני הזוג אלוביץ',
שעניינן אופן הסיקור שלהם באתר "וואלה!" ,ובכללן כאלו הנוגעות לסיקור יריביו הפוליטיים של נתניהו.
בני הזוג אלוביץ' הפעילו לחץ כבד ומתמשך על מנכ"ל "וואלה!" דאז ,אילן ישועה ,להיענות לדרישות
אלה .כתוצאה מכך הנחה ישועה את העורכים והעיתונאים של "וואלה!" לשנות פרסומים באתר באופן
התואם את דרישותיו של נתניהו .בני הזוג אלוביץ' נענו לדרישותיו של נתניהו להתערב בפרסומים
באתר ,ואף דאגו לוודא שיהיה מודע למידת היענותם לדרישותיו .נתניהו ידע כי מידת ההתגייסות
וההיענות של בני הזוג אלוביץ' לדרישותיו הייתה חריגה ,משמעותית ונרחבת ,וכי ניתנה לו בעד ביצוע
פעולות הקשורות בתפקידו הציבורי.
במסגרת מערכת יחסי "תן וקח" שנרקמה בין נתניהו לבין בני הזוג אלוביץ' ,הפעיל נתניהו את כוחו
וסמכויותיו כעובד ציבור כדי לקדם נושאים שאלוביץ' היה מעוניין בקידומם  -בעבורו ,בעבור בזק
או בעבור חברות שונות בקבוצת יורוקום ,שבאמצעותה שלט בבזק וב"וואלה!" .בתוך כך ,ובמקביל
לדרישות שהפנה לאלוביץ' בקשר לסיקור באתר "וואלה!" ,עסק נתניהו מתוקף תפקידיו הציבוריים
במקרים אחדים בענייני האסדרה של אלוביץ' ,וביצע פעולות שקידמו אינטרסים עסקיים משמעותיים
שלו ,שהיקפם נאמד בסכומי עתק .את פעולותיו לטובת אלוביץ' עשה נתניהו בתמורה לטובות ההנאה
שלקח מבני הזוג אלוביץ' בתחום הסיקור כאמור ,תוך שנהג במשוא פנים והעמיד עצמו בניגוד עניינים
בין תפקידיו הציבוריים לבין ענייניו הפרטיים ותוך סטייה מן השורה.
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נתניהו הסתיר את מערכת היחסים בינו לבין בני הזוג אלוביץ' באופן שיטתי ועקבי מפני שורה של
גורמים רשמיים ,אשר להם מסר מידע חלקי ומטעה על אודות טיב יחסיו עם אלוביץ'.
לשם הסתרת הקשר שלהם עם נתניהו פעלו בני הזוג אלוביץ' על מנת להשמיד ראיות שנמצאו
בטלפונים הניידים שהיו ברשותם ,הורו לישועה לפעול באופן דומה ,ואף הנחו אותו למסור גרסאות
כוזבות ביחס למעורבותם בשינוי הפרסומים באתר "וואלה!" הנוגעים לקשר שבינם לבין נתניהו ובאשר
לדרישותיו להתערבות בפרסומים השונים.
עבירת הלבנת ההון מיוחסת לנאשם אלוביץ' בגין פעולות בכספים שקיבלה יורוקום כתמורה במסגרת
עסקת בזק יס ,בסכום כולל של כמיליארד ש"ח ,שמקורם בעבירות מתן שוחד שביצעו בני הזוג
אלוביץ' .עבירת הדיווח מיוחסת לנאשם אלוביץ' נוכח מצגים מטעים שנכללו בדיווח מיידי של בזק,
ונגרמו עקב מעורבותו של אלוביץ' במידע שבבסיס הדיווח.
תיקי חקירה וכתבי אישום בשנת 2019
מספר תיקי החקירה בפרקליטות בסוף  2019מספר כתבי האישום מספר תיקי החקירה שהועברו
לפרקליטות בשנת 2019
שטרם הוחלט אם להגיש בהם כתב אישום בשנת 2019
7

13

11

שנה

מצבת תיקי החקירה בפרקליטות בסוף  2019שטרם הוחלט אם להגיש בהם כתב
אישום ,לפי שנת העברתם

2017

1

2018

3

2019

9

פסקי דין שניתנו בשנת הדוח
פסקי דין בערכאה ראשונה
ת"פ  3333-80-18מדינת ישראל נ' טי.אר.די אינסטרומ .בע"מ ואח'  -הכרעת דין ( )16.5.2019וגזר דין ()27.10.2019

בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כב' השופטת מיכל ברק-נבו) הרשיע את חברת טי.אר.די ובעל
השליטה בה ,מר ישראל רמות ,בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך .בית המשפט קבע כי במהלך
שנת  2006ביצעו החברה ומר רמות שהיה מבעליה ומנהליה עבירות דיווח מרובות לפי חוק ניירות
ערך ,במטרה להסתיר פעילות השקעה ספקולטיבית והפסדים משמעותיים בכספי ההנפקה שגייסה
החברה בשנה זו .החברה ,שעסקה בפיתוח ציוד רפואי בתחום רפואת השיניים ,ביצעה הנפקה לציבור
בשנת  2006וגייסה  42מיליון ש"ח .בית המשפט גזר על ישראל רמות  14חודשי מאסר בפועל וקנס של
 10,000ש"ח ,והשית על החברה קנס בגובה של  100,000ש"ח.
ת"פ  9238-11-18מדינת ישראל נ' אבי מצליח  -הכרעת דין וגזר דין ()7.5.2019
בית המשפט המחוזי בת"א (סגן הנשיא כב' השופט כבוב) הרשיע את אבי מצליח בעבירות של תרמית
בניירות ערך ,גניבה בידי מורשה ,קבלת דבר במרמה וכן מרמה והפרת אמונים בתאגיד .בית המשפט
קבע כי מצליח ,ששימש כמנהל תיקי השקעות ,שלח יד בכספי משקיעים בין השנים  2015-2006על
ידי ביצוע מעל  2,000עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונותיו האישיים ובין חשבונות המשקיעים
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שבניהולו .מצליח ביצע את העסקאות המתואמות על מנת להעביר כספים בין החשבונות השונים לפי
צרכיו ורצונותיו .כך ,בין היתר ,יצר מצליח רווחים זמניים למשקיעים על חשבונם של משקיעים אחרים.
בנוסף ,בשנת  ,2015בעת שעבד בבנק אוצר החייל ,שלח מצליח יד בחשבונותיהם של שניים מלקוחות
הבנק באמצעות ביצוע העסקאות המתואמות ונטל מחשבונותיהם סך של כ 63,000-ש"ח ,שבהם
עשה שימוש ,בין היתר ,לכיסוי הפסדים שגרם ללקוחותיו .בית המשפט גזר על אבי מצליח  21חודשי
מאסר ,קנס בסך  20,000ש"ח ופיצוי בסך  63,000ש"ח.
ת"פ  30646-01-19מדינת ישראל נ' מאור וקסלר  -הכרעת דין וגזר דין ()18.2.2019
בית המשפט המחוזי בת"א (סגן הנשיא כב' השופט כבוב) הרשיע את מאור וקסלר ,עובד לשעבר
בבית ההשקעות "פסגות" ,בעבירות הבאות ,במסגרת הסדר טיעון :תרמית בניירות ערך; גניבה בידי
מורשה; מרמה והפרת אמונים בתאגיד; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות .בית המשפט קבע כי
בין השנים  2016-2013הוציא וקסלר לפועל תוכנית מרמתית ,ובמסגרתה ביצע מאות עסקאות תרמית
בין חשבונות פסגות שעליהם שלט לבין חשבונות פרטיים בשליטתו .סך הרווח שהפיק וקסלר ממעשיו
אלה הגיע לסכום של כ 700,000-ש"ח .בית המשפט גזר על מאור וקסלר עונש של  30חודשי מאסר
בפועל ,מאסר מותנה וקנס בסך  200,000ש"ח .בגזר דינו הדגיש בית המשפט כי מעשיו של וקסלר
גרמו לא רק נזק כלכלי ישיר לפסגות ,אלא גם נזק רחב היקף לאמון הציבור בשוק ההון בכללותו.
ת"פ  60588-12-18מדינת ישראל נ' טלמור ואח'  -הכרעת דין וגזר דין ()23.10.2019

בית המשפט המחוזי בת"א (סגן הנשיא כב' השופט כבוב) הרשיע במסגרת הסדר טיעון את מעיין
טלמור בעבירה של קשירת קשר לביצוע עוון ואת ואלריו מגאי בעבירה של שיבוש מהלכי משפט .בית
המשפט קבע כי ואלריו מגאי ,האחראי למערכות המחשוב בחברה במועד פתיחת החקירה ,התקשר
למנכ"ל במועד החיפוש במשרדי החברה והציע לו למחוק תכתובות מייל .לפיכך החומר שהגיע
לידי צוות החקירה היה חסר .כשבוע לאחר מכן הציע ואלריו מגאי למעיין טלמור ,אחותו של המנכ"ל,
שעבדה אף היא בחברה ,להתנהל באופן דומה ,וסיכם איתה כי כך יעשו .בית המשפט גזר עונש של
תשעה חודשי מאסר על תנאי וקנס של  15,000ש"ח על ואלריו מגאי ועונש של שישה חודשי מאסר על
תנאי וקנס של  10,000ש"ח על מעיין טלמור .בגזר הדין נקבע כי האינטרס הציבורי מחייב מיצוי הדין
במקרים אלו ,וכי העונש ההולם הוא עונש של מאסר בפועל ,אך בית המשפט בחר לקבל את הסדר
הטיעון בשל נסיבות אישיות קשות בעניינו של הנאשם.
ת"פ  23327-09-18מדינת ישראל נ' כהן ואח'  -הכרעת דין וגזר דין ()31.1.2019

בית המשפט המחוזי בת"א (סגן הנשיא כב' השופט כבוב) הרשיע את הנאשם מוטי כהן ,כלכלן
בהשכלתו ,בביצוע עבירות רבות של ניהול תיקים ללא רישיון ,תרמית בניירות ערך ,קבלת דבר במרמה
בנסיבות מחמירות ,גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות במסגרת הסדר טיעון .בית המשפט קבע כי כהן
וחברו התקשרו בשנים  2015-2013בהסכמי ניהול תיקים מול כ 80-משקיעים שונים ,ניהלו את תיקיהם
ללא רישיון ניהול תיקים ,הציגו מצגי שווא והבטיחו שיעורי תשואה חריגים .יחד עם חברו שלח כהן
את ידו בכשלושה מיליון ש"ח מכספי הלקוחות ,תוך שביצע כ 5,500-עסקאות עצמיות ומתואמות בין
חשבון שבשליטת החשודים לבין חשבונות הלקוחות .בית המשפט גזר על כהן  46חודשי מאסר וקנס
בסך  100,000ש"ח ,וזאת אף שכהן פושט רגל.
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פסקי דין בערעורים פליליים
ע"פ  4045/18יובל פלג נ' מדינת ישראל ()26.5.2019
בית המשפט העליון (כב' הש' נ' סולברג ,כב' הש' ג' קרא וכב' הש' י' אלרון) אישר את הכרעת הדין של
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הש' כבוב) בעניינו של יובל פלג ,שהורשע
בביצוע עבירות של מתן שוחד ,השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ,קבלת דבר במרמה
בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון .פלג הורשע בכך שנטל חלק בשותפות תרמיתית שנרקמה
בינו לבין גיא ממן ,שהיה אמון על ניהול תיקי מניות של קרנות פנסיה במגדל חברה לביטוח .בין השנים
 2011-2006פעלו השניים בצוותא במסחר תרמיתי בניירות ערך ,תוך ניצול הידע של ממן ושליטתו
בחשבונות מגדל .השניים הרוויחו מפעילותם התרמיתית סך של כ 11-מיליוני ש"ח .בית המשפט העליון
קבע כי העונש שהוטל על פלג  33 -חודשי מאסר וקנס של מיליון וחצי  -הם עונשים ההולמים את
חומרת העבירות ונסיבות העניין ,אשר הן "מהקיצוניות שנראו במחוזותינו בעת האחרונה" .עם זאת,
נוכח ההכרה של פלג באשמתו ,ראה בית המשפט העליון להפחית את הקנס שהוטל על פלג ולהעמידו
על מיליון ש"ח.
ע"פ  4627/17דוד אדרי ושי בן דוד נ' מדינת ישראל ()16.7.2019
בית המשפט העליון (כבוד הש' ע .פוגלמן ,כב' הש' נ .סולברג ,כב' הש' י .וילנר) דחה ערעורים על
הכרעת הדין של דוד אדרי ,שכיהן כמנהל מחלקת ברוקראז' בבית ההשקעות פסגות ,ושל שי בן דוד,
אשר כיהן כמנהל חדר מסחר ברוקראז' בפסגות ,על הרשעתם בעבירות על חוק ניירות ערך וחוק
העונשין ,ובהן השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ,עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות
מחמירות וכן מרמה והפרת אמונים בתאגיד בעניינו של אדרי .בית המשפט שב וקבע כי בעסקאות
אמיתיות שנעשות במסחר ,די בקיומה של כוונה להשפיע על שערי נייר הערך כדי לגבש את יסוד דרכי
התרמית בעבירת התרמית .כמו כן ,בית המשפט קיבל את עמדת המאשימה ,וחידד כי בתיקי עסקאות
אמיתיות אין צורך להראות כי הפעולות במסחר היו חריגות מאלו שהיה עושה הסוחר אלמלא אותה
כוונה להשפיע על שער נייר הערך .עם זאת ,בית המשפט קבע כי יש לתת משקל גבוה יותר משנתן
בית המשפט המחוזי לחלוף הזמן ,ועל אף שלא מצא לנכון להתערב בחלוקת האירועים ובתקופות
החפיפה וההצטברות שקבע בית המשפט המחוזי ,סבר כי העונש הכולל אינו הולם את חומרת
המעשים ,ועל כן יש להקל בו .לפיכך ,בית המשפט קיבל באופן חלקי את הערעורים על גזר הדין ,וקבע
כי יש להפחית את עונש המאסר שנגזר על דוד אדרי ל 42-חודשים בפועל ,ואת עונשו של בן דוד ל22-
חודשי מאסר בפועל.

אכיפה מנהלית
במהלך שנת  2019נפתחו הליכים מנהליים בעשרה תיקים ,ושני תיקים נוספים נסגרו לאחר שנבחנו
הראיות וניתנה חוות דעת לסגירתם .כמו כן ,מחלקת האכיפה המנהלית עסקה בניהול שלושה תיקים
נוספים שהוגשו לוועדה בשנים קודמות  -שניים מהם בסדר גודל חריג מבחינת היקף חומר הראיות,
ריבוי המפרים ומורכבות ההפרות  -שעסקו בהיבטים חשבונאיים של דיווח .אחד מתיקים אלו ימשיך
להתנהל גם במחצית הראשונה של שנת .2020
המספר הכולל של התיקים המנהליים שבהם טיפלה המחלקה במהלך  2019עומד על  15תיקים.
שבעה תיקים מנהליים נוספים שהועברו השנה לטיפול המחלקה עודם בהכנה ,מתוכם יוגשו ארבעה
לוועדה עד תום הרבעון הראשון של שנת  .2020תיק נוסף ממתין לטיפול.
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להלן עיקרי הנתונים אודות פעילות אכיפה מנהלית בשנת 2019
התפלגות התיקים המנהליים שנפתחו בשנת 2019
סוג ההפרה

מס' תיקים

דיווחים חסרים  /מטעים

4

הפרת דיווח והפרת הטעיית רשות

1

הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא תשקיף

3

ניהול זירה ללא רישיון

1

תרמית בניירות ערך

1

החלטות ועדת האכיפה המנהלית
הסדרי אכיפה
תיק מנהלי  8/17רשות ניירות ערך נ' אלבר שירותי מימונית בע"מ
ביום  13בפברואר  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין חברת אלבר
שירותי מימונית בע"מ .במסגרת ההסדר הודתה החברה בביצוע ארבע הפרות של הכללת פרט מטעה
ברשלנות בדוחות הכספיים של החברה לשנים  2012-2010ובדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת .2013
כפי שנקבע ,החברה התרשלה בבדיקת האומדן ששימש לחישוב הוצאות הרישוי של צי הרכבים של
החברה בדוח רווח והפסד והשפיע על חישוב ההוצאות מראש בגין רישוי שבסעיפי המאזן .במסגרת
ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בפועל בסך  850,000ש"ח ,והחברה התחייבה לנקוט צעדים
למניעת הישנות ההפרות :נוהל של בקרה ותיקוף אומדנים בתוך תקופה של שלושה חודשים לאחר
גיבוש ההסדר; נוהל של גיבוש המידע והנתונים המבססים את האומדנים; הטמעת הנוהל ועדכונו מעת
לעת.
תיק מנהלי  3/18רשות ניירות ערך נ' טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

ביום  30באפריל  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין חברת טלדור
מערכות מחשבים ( )1986בע"מ .בהסדר יוחסו לחברה הפרות הכללת פרטים מטעים ברשלנות
בדוחות הכספיים ,החל בדוח הכספי לשנת  2010ועד לדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת .2013
בראשיתו של דבר ,תיק זה נחקר במסלול הפלילי ,ובסופו הועמדה לדין פלילי מרב גת ,מנהלת הכספים
של חטיבת שירותים מנוהלים בטלדור ,בגין עבירות דיווח ,שהתבטאו בכך שלאורך שנים שיבשה את
נתוני הדוחות הכספיים באופן שהגדיל את רווחי החטיבה ,וכתוצאה מכך  -את רווחי החברה הציבורית.
כנגד יתר החשודים בתיק נסגר התיק הפלילי על ידי פרקליטת המחוז .עם זאת ,העניין עבר למסלול
המנהלי ,שכן לעמדת הרשות ,כלל הגורמים המעורבים  -החברה ,מנכ"ל החברה אריה רימיני ,סמנכ"ל
הכספים אייל טוכמן ורואה החשבון המבקר עופר ארז  -התרשלו בתפקידם ,לא הנהיגו בקרות
מספקות ולא זיהו נורות אזהרה ,ולפיכך לא איתרו את מעשיה של גת משך תקופה ארוכה .החברה
הודתה במרבית העובדות המנויות בהסדר ,אך לא הודתה בכך שעובדות אלה יוצרות הפרות דיווח.
עם זאת ,במסגרת ההסדר קיבלה על עצמה החברה אמצעי אכיפה של עיצום כספי בפועל בסך
 1,150,000ש"ח.
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תיק מנהלי  3/18רשות ניירות ערך נ' אריה רימיני
ביום  2ביוני  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין אריה רימיני,
שכיהן כמנכ"ל חברת טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ במועד הרלוונטי להפרות .בהסדר יוחסו
לרימיני הפרות ברשלנות של חובת הפיקוח המוטלת על מנכ"ל חברה ציבורית ביחס לדוחות הכספיים
שהגישה טלדור בתקופה ,החל מן הדוח השנתי לשנת  2010ועד דוח הרבעון השלישי לשנת ,2013
שבהם נכללו פרטים מטעים .בין היתר ,לא נתן רימיני כמנכ"ל מענה לליקויים בבקרה הפנימית בחברה,
ובפרט במעבר הנתונים הכספיים של חטיבת שירותים מנוהלים בחברה למטה החברה הציבורית
לצורך הכללתם בדוח הכספי המאוחד .רימיני הודה במרבית העובדות המנויות בהסדר האכיפה,
והסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה ,אך לא הודה בכך שעובדות אלה יוצרות הפרות .במסגרת
ההסדר הוטלו על רימיני עיצום כספי בסך  100,000ש"ח לתשלום בפועל ועיצום כספי על תנאי באותו
סכום.
תיק מנהלי  4/19רשות ניירות ערך נ' אייטרייד בע"מ
ביום  23ביולי  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין חברת אייטרייד
בע"מ .החברה הודתה כי פעלה בניגוד לתנאי הרישיון ,בכך שבתקופה  28.3.2017 - 8.12.2016אפשרה
לחלק מלקוחותיה לבצע עסקאות חדשות במכשירים פיננסיים שנאסרו למסחר על ידי הרשות ,זאת
בניגוד לתנאי הרישיון שהוענק לה .בכך ביצעה החברה הפרה של ניהול זירת סוחר בלא רישיון או
בניגוד לתנאיו ,בניגוד להוראות חוק ניירות ערך .במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בפועל
בסך של  500,000ש"ח ,עיצום כספי על תנאי באותו סכום וכן נקיטת צעדים למניעת הישנות ההפרה
על ידי אימוץ ויישום תוכנית אכיפה פנימית מקיפה בחברה לפי אמות המידה שהוסכמו בהסדר,
והכוללים בין היתר מינוי בודק חיצוני ,שיוודא את יישומה האפקטיבי של תוכנית האכיפה ונוהליה ,ואשר
יגיש מידי רבעון דוח לרשות עם ממצאי בדיקתו.
תיק מנהלי  3/19רשות ניירות ערך נ' וויז פארמה בע"מ ,אור אייזנברג ורון מירון
ביום  1באוגוסט  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין חברת וויז
פארמה בע"מ ,אור אייזנברג ,שכיהן כמ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה במועד הרלוונטי
להפרות ורון מירון ,שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד הרלוונטי להפרות .המשיבים הודו בביצוע
שתי הפרות שעניינן הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוח התקופתי של החברה לשנת  2015ובדוח
לרבעון הראשון לשנת  ,2016בקשר ליכולתה של החברה לקבל אישור מהיר לשיווק התרופה לעין
יבשה בארצות הברית במסלול המהיר .המותב הסכים עם עמדת הרשות לפיה מסלול אישור תרופה
בשוק מסוים הוא מהותי ,בהיותו משליך ישירות על מועד תחילת הפצת המוצרים וקבלת הכנסות
מאותו שוק .במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בפועל בסך של  200,000ש"ח ,תוך
התחשבות במצבה הכלכלי של החברה .על אייזנברג הוטל עיצום כספי בפועל בסך של  175,000ש"ח
ואיסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח לתקופה של תשעה חודשים ,ועל מירון הוטל
עיצום כספי בפועל בסך של  150,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.
תיק מנהלי  5/19רשות ניירות ערך נ' כיטוב פארמה בע"מ ,יצחק ישראל ,פול ווימאק ושמחה ראק
ביום  13באוגוסט  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין חברת כיטוב
פארמה בע"מ ,יצחק ישראל שכיהן כמנכ"ל החברה במועד הרלוונטי להפרות ,פול ווימאק שכיהן
כיו"ר דירקטוריון החברה במועד הרלוונטי ,ושמחה ראק ,שכיהן כסמנכ"ל הכספים של החברה במועד
הרלוונטי .החברה ויצחק ישראל הודו בביצוע שתי הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בשני
דוחות מיידיים שהגישה החברה בקשר לוועדה בלתי תלויה שמינתה והייתה אמורה לנתח תוצאות של
ניסוי שערכה החברה בתרופת הדגל שלה .ווימאק וראק היו מעורבים והודו בביצוע הפרה אחת.

שמירה על שוק הון הוגן

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון

קידום התחרות בשוק ההון

52

רשות ניירות ערך

דוח שנתי 2019

מחזקים את השוק ,מני"עים את הכלכלה

חזרה לעמוד תוכן העניינים

בראשיתו של דבר ,תיק זה נחקר במסלול הפלילי .נוכח מאפיינים מקילים שעלו בחקירה ובשל נסיבות
אישיות של המפרים ,הוחלט בין הצדדים להתקשר בהסדר אכיפה חלף המשך החקירה והעברת
הממצאים לפרקליטות .במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בפועל בסך של 1,500,000
ש"ח .כמו כן ,על יצחק ישראל הוטל עיצום כספי בפועל בסך  200,000ש"ח ואיסור על תנאי לכהן
כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח לתקופה של  12חודשים ,על פול ווימאק הוטל עיצום כספי בסך
 100,000ש"ח ועיצום כספי בסכום זהה על תנאי ,ועל שמחה ראק הוטל עיצום כספי בסך 80,000
ש"ח ואיסור על תנאי לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח לתקופה של שישה חודשים.
תיק מנהלי  1/19רשות ניירות ערך נ'  MHR1ניהול השקעות בע"מ ,צח יצחק חרמון ויגיל מנוביץ'
ביום  3באוקטובר  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין קבוצת
 MHR1ניהול השקעות בע"מ ,צח חרמון ויגיל מנוביץ' ,שני הבעלים שהינם גם מנכ"לים משותפים
ודירקטורים בקבוצה .המשיבים הודו בביצוע שלוש הפרות שעניינן הצעה ומכירה ברשלנות של ניירות
ערך לציבור ללא תשקיף בשנים  2017-2014והפרה נוספת שעניינה הטעיית הרשות ברשלנות .בין
היתר ,הוצעו ניירות ערך באמצעות פרסומות באינטרנט ,באתר החברה ובאתרים נוספים ,וכן בעיתונות
הכלכלית בארץ .בפרסומים אלה נאמר בין היתר שהתשואה הצפויה היא בשיעור של  ,10%ותוארו
בהם מיקום הנכס ופרטים נוספים .בשתיים מן השותפויות גם מכרו המשיבים ניירות ערך ליותר מ35-
משקיעים במהלך  12חודשים רצופים .במסגרת ההסדר הוטל על הקבוצה עיצום כספי בפועל בסך של
 350,000ש"ח ,ועל כל אחד מהבעלים ,צח חרמון ויגיל מנוביץ' ,הוטל עיצום כספי בפועל על סך של
 150,000ש"ח.
תיק מנהלי  3/18רשות ניירות ערך נ' עופר ארז
ביום  7באוקטובר  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין רו"ח עופר
ארז ,שהיה השותף האחראי מטעם משרד רואה החשבון המבקר על הביקורת לדוחותיה של חברת
טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ בתקופה הרלוונטית להפרות .בהסדר יוחסו לרו"ח ארז הפרות
שעניינן הכללת פרטים מטעים ברשלנות בחוות דעת רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
השנתיים של טלדור לשנים  .2012-2010רו"ח ארז הודה במרבית העובדות המנויות בהסדר האכיפה
והסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה ,אך לא הודה שעובדות אלה יוצרות הפרות .במסגרת ההסדר
הוטל על ארז אמצעי אכיפה של עיצום כספי בפועל בסך  150,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו
סכום .הוועדה הביעה את דעתה במישור העקרוני ,כי רואה החשבון המבקר הפועל בחברה ציבורית
משמש בפועל כשומר סף שלה ,שמטרתו לפקח עליה ולבקר את פעילותה למניעת הישנות מצבים
של הפרות .רו"ח אמור לסייע לחברה לאתר כשלים בנהליה ובדיווחיה שנעלמו מעיני נושאי המשרה
בה .על רואה החשבון לנקוט גישה ספקנית ,ערנית וזהירה על מנת להבטיח שפרטים מטעים בדוחות
המבוקרים לא ייעלמו מעיניו.
תיק מנהלי  3/18רשות ניירות ערך נ' אייל טוכמן
ביום  7באוקטובר  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין אייל
טוכמן ,שכיהן כסמנכ"ל הכספים בחברת טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ בתקופה הרלוונטית
להפרות .בהסדר יוחסו לטוכמן הפרות הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוחות הכספיים של החברה,
החל בדוח הכספי לשנת  2010ועד לדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת  .2013לעמדת הרשות,
טוכמן התרשל בכך שלא ביצע בדיקות מספקות כדי לוודא את נכונות הנתונים שהעבירה רו"ח גת
מן החטיבה למטה החברה ,שכן היה עליו לבצע בקרות בפועל לתקינות הנתונים שניהלה .טוכמן
הודה במרבית העובדות המנויות בהסדר האכיפה וקיבל על עצמו אמצעי אכיפה ,אך לא הודה בכך
שעובדות אלה יוצרות הפרות דיווח .במסגרת ההסדר הוטלו על טוכמן אמצעי אכיפה של עיצום כספי
בפועל בסך  150,000ש"ח ואיסור על תנאי לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח לתקופה של  12חודשים.
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הוועדה הסכימה עם טענתה העקרונית של הרשות ,כי בהיותו סמנכ"ל הכספים של החברה מוטלת
הייתה על המשיב אחריות ישירה לתקינות הליך הכנת הדוחות הכספיים שלה ולהבטחת נכונות
הנתונים הנכללים בהם.
תיק מנהלי  7/19רשות ניירות ערך נ' אינטו השקעות בע"מ
ביום  5בדצמבר  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין חברת
אינטו השקעות בע"מ .במסגרת ההסדר הודתה החברה בביצוע הפרה של הצעת ניירות ערך
לציבור ברשלנות ללא תשקיף ,בכך שנציגי החברה מסרו למשקיעים הפוטנציאליים נתונים על אודות
תשואותיהם של מסלולי ההשקעה השונים .הנציגים אזכרו נתונים כספיים או תשואות בפני יותר מ35-
ניצעים בכל אחד מהפרויקטים שבהם השקיעה החברה ובכל אחד מהמסלולים ,ובשל כך לא עמדו
בפטורים שנקבעו בחוק לחובת פרסום תשקיף .במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בפועל
בסך של  300,000ש"ח וכן חיוב לנקוט צעדים למניעת הישנות ההפרה .החברה התחייבה לפעול בתוך
שלושה חודשים מיום אישור ההסדר כדי לעדכן את "נוהל האכיפה" הקיים ,שעניינו יישום הוראות סעיף
 15לחוק ניירות ערך ,וכן התחייבה שתדאג להטמיעו ולעקוב אחר יישומו.
תיק מנהלי  6/19רשות ניירות ערך נ' קרן הגשמה בע"מ
ביום  9בדצמבר  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין קרן הגשמה
בע"מ .במסגרת ההסדר הודתה החברה בביצוע הפרה של הצעת ניירות ערך לציבור ברשלנות ללא
תשקיף וכן בניגוד לפטורים שנקבעו בחוק לחובת פרסום תשקיף .החל במועד מסוים לאחר השקת
האפליקציה של החברה ביולי  2017ועד אמצע דצמבר  2017ניתן היה לראות באפליקציה מצגות על
אודות פרויקטי העבר של החברה שכללו נתונים כספיים .נתונים אלו אסור לפרסמם שלא במסגרת
תשקיף ,ואף אינם במסגרת הפטור הקיים לפרסומים כלליים ,ואולם ,מצגות אלו היו חשופות ונגישות
לכל משתמשי האפליקציה עקב תקלה טכנית שלא אותרה על ידי החברה .במסגרת ההסדר הוטל
על החברה עיצום כספי בפועל בסך של  300,000ש"ח וכן נקיטת צעדים למניעת הישנות ההפרה,
במסגרתם התחייבה החברה לגבש ולאמץ נוהל אכיפה בנוגע ליישום הוראות סעיף  15לחוק ניירות
ערך.
תיק מנהלי  10/17רשות ניירות ערך נ' בוריס אברהמוב
ביום  26בדצמבר  2019אישרה ועדת האכיפה המנהלית הסדר בין רשות ניירות ערך לבין בוריס
אברהמוב ,שכיהן כמנהל הבקרה התקציבית בחברת א .דורי בניה בע"מ בתקופה הרלוונטית להפרות
והיה אמון על הכנת דוחות הבקרה התקציבית ,אשר שימשו בסיס להכנת דוחותיה הכספיים של
החברה .אברהמוב הודה בביצוע שש הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוחות הכספיים
של החברה בתקופה שבין הרבעון האחרון לשנת  2012ועד הרבעון הראשון לשנת  ,2014אשר גרמו
להצגה בלתי נכונה של רווחיות הפרויקטים .הדוחות הכספיים כללו פרטים מטעים שחייבו הצגה מחדש
בדוחותיה הכספיים של החברה ( )Restatementבגין טעויות בסכום של  441מיליון ש"ח .מתוך סכום
זה ,סכום של  313מיליון ש"ח מיוחס להפרות של נושא ההסדר .אברהמוב הודה כי כלל נתונים מטעים
בדוחות הבקרה התקציבית ,אשר להם היה אחראי מתוקף תפקידו ועליהם חתם ,וכתוצאה מכך נכללו
פרטים מטעים בששת הדוחות הכספיים נשוא ההליך .מותב הוועדה קיבל את עמדתה הפרשנית של
רשות ניירות ערך ,כי ההפרה המנהלית ,שנדרשת לה הוכחה כי המפר "כלל" פרטים מטעים בדוחות
הכספיים ,חלה גם על אברהמוב ,אף שלא ערך את הדוחות הכספיים ולא חתם עליהם ,וזאת בשל
אחריותו להכנת דוחות הבקרה התקציבית .במסגרת ההסדר הוטלו על אברהמוב אמצעי אכיפה של
עיצום כספי בפועל בסך  200,000ש"ח ,עיצום כספי על תנאי באותו סכום ואיסור בפועל לכהן כנושא
משרה בגוף מפוקח לתקופה של שנתיים.
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הסדר זה הוא הראשון מבין שלושה הסדרי אכיפה שנכרתו עם מפרים בתיק זה במסגרת ההליך.
במועד הדוח מונחים על שולחנה של הוועדה המנהלית ענייניהם של שלושה מעורבים נוספים בתיק
הממשיך להתנהל ,והחלטה בעניינם צפויה להינתן על ידי הוועדה במהלך שנת .2020

הליכי אכיפה מנהליים
תיק מנהלי  8/17רשות ניירות ערך נ' יינון עמית ואירית פרנקו
ביום  12באפריל  2019פורסמה החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית בעניינם של יינון עמית ואירית
פרנקו .המותב קבע כי עמית ופרנקו אחראיים לביצוע ארבע הפרות של הכללת פרטים מטעים
ברשלנות בדוחות הכספיים של חברת אלבר שירותי מימונית בע"מ לשנים  2012-2010ולרבעון
השלישי לשנת ( 2013ראו לעיל החלטת המותב לאישור ההסדר בין יו"ר רשות ניירות ערך לחברה).
הוועדה קבעה כי המשיבים התרשלו ,וזאת כחלק ממחדלי הבקרה והפיקוח על השימוש באומדן
ששימש כדי לחשב את הוצאות הרישוי על צי הרכב של החברה בדוח רווח והפסד ,וכן השפיע על
החישוב במאזן של ההוצאות מראש בגין רישוי .הרשלנות באה לידי ביטוי בכך שהמשיבים לא הנהיגו
מנגנוני בקרה לבדיקה ולתיקוף של תוצאות האומדן ,וכן בכך שבמשך שנים לא זיהו את נורות האזהרה
העולות מנתוני הדוחות .לפיכך החליט מותב הוועדה כי יוטל על יינון עמית ,שכיהן בתקופה הרלוונטית
כמנכ"ל החברה ,עיצום כספי בפועל בסך  60,000ש"ח ,עיצום על תנאי באותו סכום ואיסור כהונה
בפועל כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח למשך שישה חודשים .על אירית פרנקו ,שכיהנה בתקופה
הרלוונטית כסמנכ"לית הכספים של החברה ,הטיל המותב עיצום כספי בפועל בסך  60,000ש"ח,
עיצום כספי על תנאי באותו סכום ואיסור כהונה על תנאי כנושאת משרה בכירה בגוף מפוקח למשך
שישה חודשים.

החלטות בעתירות
עת"מ  18156-12-17גל חת נ' רשות ניירות ערך ואח'
ביום  19בספטמבר  2019דחה בית המשפט המחוזי תל אביב (המחלקה הכלכלית ,כב' השופט כבוב)
את עתירתו של עו"ד גל חת כנגד החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית ,אשר הטיל עליו אחריות
לביצוע הפרת דיווח מטעה מטעמה של החברה הציבורית תראפיקס ביוסיינס בע"מ .בתיק זה עלתה
סוגיה עקרונית ,האם בהליך המנהלי ניתן להחיל את האחריות להכללת פרטים מטעים בדוחות של
חברה ציבורית על יועצים משפטיים חיצוניים של החברה המעורבים ישירות במעשים אלה  -ברשלנות
לפחות .בית המשפט קבע כי אינו רואה מקום להחרגת עורכי הדין החיצוניים מהליך האכיפה המנהלי.
בית המשפט סבר כי על פי נוסח ההפרה ודברי ההסבר לחוק ,יש לפרש את ההפרה המנהלית באופן
שהיא חלה על מי שכלל פרט מטעה בדיווח ועל מי שהיה מעורב ישירות בהכללתו .זהות המפר
בהפרה זו אינה מוגבלת לאורגנים או לנושאי משרה בחברה .בית המשפט קבע עוד כי בנסיבות
המקרה תפקידו של עורך דין חת היה מהותי ומרכזי ,ושירותיו נשכרו כמי שאחראי לדיווחי החברה,
ולפיכך הוא אחראי לביצוע הפרה של הכללת פרטים מטעים בדוח מיידי .בית המשפט הותיר על כנם
את אמצעי האכיפה שהוטלו על חת בהליך המנהלי -עיצום כספי בפועל בסך של  60,000ש"ח ועיצום
כספי על תנאי באותו סכום ,וכן חייב את העותר בהוצאות משפט בסך  10,000ש"ח.
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עיצומים כספיים
בשנת  2019בחנה מחלקת האכיפה המנהלית הטלת עיצומים כספיים פשוטים על גופים מפוקחים
ב 38-מקרים .מתוך אלו הוטלו עיצומים כספיים ב 20-מקרים ,ובכללם עיצומים בנושאים שטופלו
לראשונה ,כגון הפרות במסגרת העסקת מתמחים .ב  18 -מקרים הוחלט שלא להתקדם בהליך הטלת
העיצום הכספי .שבעה מקרים נוספים מצויים בשלבים שונים בתהליך הטלת העיצום הכספי.
מתוך  20המקרים שבהם הוטלו עיצומים כספיים 16 ,עיצומים כספיים הושתו מכוח חוק ניירות ערך ו/או
חוק החברות וארבעה עיצומים כספיים הושתו מכוח חוק הייעוץ.
עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק ניירות ערך ו/או חוק החברות

שמירה על שוק הון הוגן

שם המפר

סכום העיצום

סעיף ההפרה ותיאור ההפרה

1

קבוצת פלסטו קרגל בע"מ

 69,158ש"ח

סעיף  36לחוק ני"ע והוראות תקנה (10ב)()14
או תקנה (10ב)(()1ד) לתקנות הדיווח  -אי מתן
נימוקי הדירקטוריון לכך שסימני האזהרה אינם
מצביעים על בעיית נזילות בחברה.

2

אאורה השקעות בע"מ

 200,376ש"ח הוראות תקנה (41א )1לתקנות דוחות כספיים
שנתיים  -היעדר גילוי בדוחות התקופתיים לשנים
 2016ו 2017-על תמורה בגין עסקת בעלי עניין.

3

פנטזי נטוורק בע"מ

 15,000ש"ח

הוראות תקנות  30ו 36-לתקנות הדיווח ועמדה
משפטית מספר  - 104-4איסור פרסום מידע
טרם הגשתו לרשות; פרסום מידע לציבור שלא
באמצעות דיווח במגנא; אי דיווח מיידי

4

פנאקסיה מעבדות ישראל
בע"מ (לשעבר הרודיום
השקעות בע"מ)

 22,500ש"ח

הוראות תקנה (36א )1לתקנות הדיווח וסעיפים
()3(3ג) ו )2(2-לתוספת החמישית לתקנות הדיווח
 -מידע חסר בדוח מיידי על רכישת נכס

5

אינטרקיור בע"מ

 22,500ש"ח

הוראות תקנה (36א )1לתקנות הדיווח וסעיפים
()3(3ג) ו )2(2-לתוספת החמישית לתקנות הדיווח
 -מידע חסר בדוח מיידי על רכישת נכס

6

נקסט ג'ן ביומד בע"מ

 54,000ש"ח

סעיף (94א) לחוק החברות  -אי כהונת יו"ר
דירקטוריון במשך תקופה העולה על  60ימים.

7

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

 54,000ש"ח

הוראות תקנה  33לתקנות הדיווח  -אי דיווח
במועד על שינוי בהחזקות.

8

לודן חברה להנדסה בע"מ

 34,143ש"ח

סעיף (239א) לחוק החברות  -אי כהונת שני
דח"צים במשך תקופה העולה על  90ימים.

9

שפע ימים בע"מ

 45,000ש"ח

סעיף (239א) לחוק החברות  -אי כהונת שני
דח"צים במשך תקופה העולה על  90ימים.

10

קמן קפיטל בע"מ

 22,500ש"ח

סעיף (94א) לחוק החברות  -אי כהונת יו"ר
דירקטוריון במשך תקופה העולה על  60ימים.

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון

קידום התחרות בשוק ההון

56

רשות ניירות ערך

דוח שנתי 2019

מחזקים את השוק ,מני"עים את הכלכלה

חזרה לעמוד תוכן העניינים

עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק ניירות ערך ו/או חוק החברות
שם המפר

סכום העיצום

סעיף ההפרה ותיאור ההפרה

11

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

 45,000ש"ח

סעיף (94א) לחוק החברות  -אי כהונת יו"ר
דירקטוריון במשך תקופה העולה על  60ימים.

12

ארזים השקעות בע"מ

 45,000ש"ח

סעיף (239א) לחוק החברות  -אי כהונת שני
דח"צים במשך תקופה העולה על  90ימים.

13

ויטלה קפיטל בע"מ

 135,000ש"ח סעיף  36לחוק ני"ע והוראות תקנה  39לתקנות
הדיווח סעיף  119לחוק החברות  -אי הגשה של
הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2018
במועד; היעדר כהונת מנכ"ל בהתאם להוראות
חוק החברות.

14

רפק תקשורת ותשתיות
בע"מ

 107,572ש"ח

הוראות תקנות 8ב(א) ו 49-לתקנות הדיווח
 אי צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד לדוחהתקופתי של החברה לשנת  2017ולדוחות
הרבעון הראשון לשנת  2018בעניין תחנות הכוח
רמת גבריאל ואלון תבור.

15

אלגומייזר בע"מ

 15,000ש"ח

סעיפים 15א(א)( )1ו(15-ב) לחוק ני"ע יחד עם
הוראות תקנה  2לתקנות ניירות ערך (פרטים
לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק)

16

רואי תמרי ,בעל השליטה
בחברת פנאקסיה מעבדות
ישראל בע"מ

 3,276ש"ח

סעיף  37לחוק ני"ע יחד עם הוראות תקנה 33
לתקנות הדיווח  -אי דיווח לחברה על שינוי
בהחזקותיו.

עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק הייעוץ

שמירה על שוק הון הוגן

שם המפר

סכום העיצום סעיף ההפרה ותיאור ההפרה

1

הלמן אלדובי ניהול תיקי
השקעות ( )2007בע"מ

 104,496ש"ח הוראת הרשות מכוח סעיף  28לחוק הייעוץ -
הפרות במסגרת העסקת שלושה מתמחים

2

עציוני ניהול תיקים בגישת
"ערך" בע"מ

 32,210ש"ח

3

בנק לאומי לישראל בע"מ

 220,000ש"ח סעיף (28ב) לחוק (סעיף  4להוראה לבעלי רישיון
יועץ ובעלי רישיון משווק בדבר הפניית לקוחות
לקבלת שירותי ניהול תיקים)  -הנאת לקוחות
מקבלת שירותי ניהול תיקים

4

אלומות ניהול תיקי
השקעות בע"מ

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

 54,164ש"ח

סעיף (26א) לחוק הייעוץ יחד עם תקנות (2א),
 10ו 12-לתקנות הדיווח ללקוח  -ליקויים בדוחות
התקופתיים ללקוחות

סעיף  26לחוק הייעוץ ,והוראות תקנות (2א),
 5ו 11-לתקנות תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(דוחות) ,התשע"ב - 2012-ליקויים בדוחות
התקופתיים ללקוחות

קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון
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אכיפה אזרחית-פרטית
הליכים משפטיים שהרשות צד להם
להלן פירוט ההליכים האזרחיים והמנהליים שהוגשו נגד הרשות במהלך שנת הדוח או היו תלויים
ועומדים במהלך שנה זו:
א .ת"א  1634/06אבייב יורי ואח' נ' רוסנפטגז אינווסט ואח'; ת"א  27603-12-11אברמוביץ' ואח' נ'
רשות ניירות ערך ואח'; ת"א  1470/06חביץ ולדימיר ואח' נ' חב' רוסנפטגז ואח'; עת"מ 61352-06-13
חביץ' ולדימיר ואח' נ' משטרת ישראל ואח'; ע"א  2394/18פלוני נ' משטרת ישראל ואח'
תביעות כספיות שהוגשו נגד משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר ורשות ניירות ערך בנוגע לפרשת
הונאה שביצע גרגורי לרנר .את התביעות הגישו כ 560-אזרחים ,ונטען בהן כי במסגרת הונאה שביצע
מר לרנר הפסידו כ 2,500-איש סכום של כ 120-מיליון ש"ח .התובעים טענו בין היתר כי מר לרנר קיבל
לידו סכום זה במסגרת הצעה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף ,בניגוד לחוק ניירות ערך ,וכי הרשות
ידעה שמדובר בהפרת חוק ניירות ערך ,אך לא מנעה את המהלך שהוביל לנזק שנגרם לתובעים ולכן
התרשלה.
בהמשך לפסק דין של בית המשפט המחוזי ,שדחה את התביעה כנגד המשיבים כולם ,הוגש בחודש
מרץ  2018ערעור לבית המשפט העליון ,ע"א  2394/18פלוני נ' משטרת ישראל ואח'.
באפריל  2019ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון ,אשר דחה את הערעור וקבע כי אומנם משטרת
ישראל ,הרשות ושירות בתי הסוהר אכן חייבים לדאוג לשלומם ולרכושם של אזרחי המדינה ,כל גוף
בתחומו ,אך לא ניתן להטיל עליהם אחריות להפסדי המערערים .אחריות כאמור איננה חלק מדינינו,
וקופת המדינה דלה מכדי לספק ביטוח חינם למשקיעים נוטלי סיכונים.
ב .ת"א  26307-03-16רותם ואח' נ' רשות ניירות ערך; ת"א  11283-09-16קסלר ואח' נ' רשות ניירות
ערך; ת"א  62033-11-17דבורה נ' הרשות; ת"א  11094-11-17חיים אהרון נ' רשות ניירות ערך; ע"א
 6313/19רשות ניירות ערך נ' רותם שמואל ואח'.
ארבעה הליכים שאוחדו נוכח עילת תביעה הדומה בבסיסה .מדובר בתביעות נגד הרשות בסכומים של
 800,000ש"ח 300,000 ,ש"ח 153,000 ,ש"ח ו 700,000-ש"ח ,בהתאמה .עילת התביעה היא רשלנות
לכאורה של רשות ניירות ערך בפיקוח על חברת יוטרייד פרימיום בע"מ .לטענת התובעים ,כספים
שהשקיעו בחברה הנ"ל ירדו לטמיון ,ויכול שרשות ניירות ערך התרשלה בפיקוח על התנהלות החברה.
בחודש יוני  2019ניתן פסק דין בהליך זה .בית המשפט קיבל תביעות אלו באופן חלקי ,והרשות חויבה
לפצות את התובעים בסך כולל של כ 890,000-ש"ח.
באוקטובר  2019הגישה הרשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט קמא לבית המשפט העליון
(ע"א  6313/19רשות ניירות ערך נ' רותם שמואל ואח') .במועד פרסום הדוח מצוי הליך הערעור בשלב
הגשת הסיכומים.
ג .ת"א  31876-03-16סודיט נ' רשות ניירות ערך
תביעה נגד הרשות בסכום של  100,000ש"ח ,ועילתה רשלנותה לכאורה בעניין הפיקוח על חברת
יוטרייד פרימיום בע"מ .לטענת התובע ,כספים שהשקיע בחברה הנ"ל ירדו לטמיון ,ויכול שרשות ניירות
ערך התרשלה בפיקוח על התנהלות החברה.
במועד פרסום הדוח ההליך בעניין זה תלוי ועומד.
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ד .ת"א  21397-11-16וליד סייד נ' מדינת ישראל ואח'; ת"א  6931-05-17פלוני נ' מדינת ישראל ואח'
שתי תביעות נזיקין שהוגשו נגד הרשות ואוחדו .על פי התביעות ,הרשות התרשלה בשל הגשת כתבי
אישום נגד התובעים ,ובכך הסבה להם נזקים .עמדת הרשות הינה כי דין התביעה להידחות ,שכן כתב
האישום נגד התובעים עמד על בסיס עובדתי ומשפטי מוצק ,וההליך נוהל בעניינם באופן הוגן.
עד מועד פרסום הדוח הוגשו כתבי הטענות וחוות דעת רפואיות .הצדדים פנו לגישור בפני כב' השופט
בדימוס עדי זרנקין ,והמגשר המליץ לסיים את התיק בפשרה.
ה .ת"א  46340-10-19סער וינטראוב נ' מדינת ישראל
באוקטובר  2019הוגשה תביעת נזיקין נגד פרקליטות מיסוי וכלכלה בסכום של כשבעה מיליון ש"ח
על ידי התובע ,לאחר שזוכה בהליך הפלילי שהתנהל נגדו .לטענת התובע ,הפרקליטות התרשלה
בהחלטתה להגיש כתב אישום נגדו מבלי לערוך כנדרש את כל הבדיקות הנחוצות ,ותוך התעלמות
מראיות ומחומרי חקירה מזכים .זאת ועוד ,נטען כי ההחלטה נבעה משיקולים ומניעים זרים.
במועד פרסום הדוח ההליך בעניין זה תלוי ועומד.
ו .עת"מ  676-11-19גילוי נאות  -התנועה להגנת ציבור המשקיעים נ' רשות ניירות ערך
בנובמבר  2019הוגשה נגד רשות ניירות ערך עתירה מנהלית לפי חוק חופש המידע .העתירה הוגשה
על ידי עמותת גילוי נאות  -התנועה להגנת ציבור המשקיעים (ע"ר) ,ובמסגרתה התבקש בית המשפט
להורות לרשות למסור לידי העותרת עותקים מתכתובות שערכה הרשות עם שלוש חברות  -שצוינו
בבקשת המידע שהגישה העותרת  -בקשר עם טיוטת תשקיף ,וכן תרשומות מדיונים שקיימה עם נציגי
החברות בעניין זה .הרשות הגישה את תגובתה לעתירה המנהלית .לעמדת הרשות ,אין למסור את
המידע המבוקש בעתירה ממספר טעמים ,ובהם שמסירת המידע המבוקש מהווה הרחבה של חובות
הגילוי הקבועות בדין ,ללא הסמכה ,ושפרסום המידע המבוקש אסור על פי דין .במועד פרסום הדוח
ההליך בעניין זה תלוי ועומד.
ז .עת"מ  54496-01-18אמטק ניהול תיק השקעות בע"מ נ' רשות ניירות ערך; עע"מ  7690/18אמטק
ניהול תיק השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל  -רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית שהגישה אמטק ניהול תיק השקעות בע"מ נגד החלטת הרשות להסדרת "שירות
האיתותים" במסגרת "הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים".
עניינה של העתירה היה בסעיף  29להוראה ,הקובע איסור על קיום אינטראקציה בין גורם אנושי
מטעמו של בעל רישיון הנותן שירותי איתותים לבין לקוח ,שכן לשיטת העותרת ,סעיף זה חורג ממתחם
הסבירות בצורה קיצונית ,אינו מידתי ופוגע בחופש העיסוק של העותרת.
ביולי  2018ניתן פסק דין הדוחה את העתירה ,תוך קבלת עמדת הרשות .בחודש אוקטובר  2018הגישה
העותרת ערעור על פסק הדין של בית המשפט קמא לבית המשפט העליון ,עע"מ  7690/18אמטק
ניהול תיק השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל  -רשות ניירות ערך ,ובחודש נובמבר  2019חזרה בה מן
הערעור ,והוא נדחה.
ח .עת"מ  39063-06-18משה בארי נ' רשות ניירות ערך
ביוני  2018הוגשה עתירה מנהלית נגד החלטת רשות ניירות ערך שלא להפעיל את סמכות המימון
המוקנית לה מכוח סעיף 55ג לחוק ניירות ערך ,ולא לסייע במימון ערעור על החלטה לאישור הסדר
פשרה בתובענה ייצוגית נגד אלסינט בע"מ ואח' (ת.א( .חי') .)1318/99
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הרשות קיבלה את החלטתה שלא להפעיל את סמכות המימון האמורה כיוון שלא השתכנעה כי
קיים סיכוי סביר שבית המשפט יקבל את הערעור ,וסברה כי במקרה הנוכחי אין לציבור עניין מספיק
שהרשות תסייע במימון הוצאותיו של העותר.
בפברואר  2019נמחקה העתירה בשל אי תשלום אגרה כנדרש על ידי העותר.
ט .עת"מ  48953-01-19וילנסקי נ' רשות ניירות ערך
בינואר  2019הוגשה עתירה נגד הרשות בשל היעדר נימוק להחלטת יו"ר הרשות לפתוח בבירור מנהלי
ובהליך אכיפה מנהלי נגד העותר.
במאי  2019נתן בית המשפט תוקף של פסק דין להסכמות שגובשו בין הצדדים ,ובמסגרתן ויתר העותר
על טענותיו ועל הסעדים המבוקשים במסגרת העתירה ,וזאת בתמורה להסכמת הרשות לשנות את
נוסח החלטות יו"ר הרשות על פתיחה בהליך אכיפה מנהלי מכאן ואילך.
י .עת"מ  18156-12-17גל חת נ' רשות ניירות ערך
בדצמבר  2017הגיש עו"ד גל חת עתירה נגד החלטת המותב בהליך ת"מ  8/16יו"ר רשות ניירות ערך נ'
גל חת .בתמצית ,טענת העותר היא כי ועדת האכיפה המנהלית שגתה שעה שמצאה את עו"ד גל חת
אחראי לביצוע הפרה מנהלית של הכללת פרט מטעה בדיווח מיידי .כן נטען כי הוועדה שגתה באמצעי
האכיפה שהוטלו על העותר.
בספטמבר  2019ניתן פסק דין הדוחה את העתירה.
כל פסקי הדין בהליכים שהסתיימו מפורסמים באתר הרשות.

מעורבות הרשות בתחום האכיפה הפרטית
במהלך שנת  2019המשיכה הרשות להיות מעורבת בתחום האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך
ודיני חברות בשלושה ערוצים עיקריים( :א) סיוע במימון תובענות ייצוגיות בתחום ניירות ערך ותביעות
נגזרות; (ב) בחינה של הסדרי פשרה במסגרת הליכים אלה ומעורבות בהם; (ג) התייצבות והבעת
עמדות מקצועיות בהליכים משפטיים.
אחד מיעדי הרשות הוא הסרת חסמים בתחום האכיפה הפרטית ועידוד הגשת הליכים פרטיים ראויים.
הרשות רואה ערך רב בהליכי האכיפה הפרטיים ובעידודם ממספר טעמים :האכיפה הפרטית היא
המסלול היחיד לפיצוי המשקיעים בגין נזקים שנגרמו להם בשל הפרת הדין; האפשרות שיידרש פיצוי
או סעד אחר הופכת את האכיפה לכלי מרתיע מפני ביצוע הפרות; האכיפה הפרטית מאפשרת את
פיתוח הדין ואת גיוון אמצעי האכיפה הקיימים בשוק; האכיפה הפרטית מהווה אכיפה שיורית ומשלימה
בנוגע להפרות שאינן "מטופלות" על ידי הרשות ,הן מפאת מגבלת משאבים והן מפאת מגבלת
סמכויות.
הרשות מבקשת ליישם את פיתוח האכיפה הפרטית באמצעות הקניית כלים ויצירת "סביבת עבודה"
נוחה למשקיעים המעוניינים להגיש תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ראויות.
א .מימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות
אחד הכלים המשמעותיים של הרשות לעידוד האכיפה הפרטית הוא השתתפות במימון תובענות
ייצוגיות בתחום ניירות ערך ותביעות נגזרות .לפי סעיף 55ג לחוק ניירות ערך וסעיף 205א לחוק החברות,
הרשות רשאית לסייע במימון הוצאות של הליכי תובענה ייצוגית או נגזרת ,לפי העניין ,אם השתכנעה

שמירה על שוק הון הוגן

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון

קידום התחרות בשוק ההון

60

רשות ניירות ערך

דוח שנתי 2019

מחזקים את השוק ,מני"עים את הכלכלה

חזרה לעמוד תוכן העניינים

כי יש בתובענה עניין לציבור וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית או נגזרת.
הרשות עושה שימוש בסמכותה למימונן של תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות באופן שוטף .כלל בקשות

המימון שאושרו מופיעות באתר הרשות.
במהלך שנת  2019קיבלה הרשות החלטה לסייע במימון עקרוני בשני הליכים חדשים וכן לסייע במימון
ספציפי בשלושה הליכים שאושר להם מימון עקרוני זה מכבר .הסיוע מתבטא ,בדרך כלל ,במימון חוות
דעת של מומחים ,שעלותן גבוהה.

ההליכים החדשים שהרשות החליטה לסייע במימונם העקרוני במהלך שנת הדוח יפורטו להלן.
א	.1.ת"צ  60401-12-17אלי בוכריס נ' אפולו פאוור בע"מ ואח'
	הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי הדיווח המיידי שפרסמה חברת אפולו פאוור
בבוקר יום  ,18.12.2017אשר התייחס לניסוי שערכה החברה בכריית מטבעות קריפטוגרפיים
באמצעות מערכת סולארית שנמצאת בהליכי פיתוח בחברת הבת "סולאפיינט" ,כלל פרטים
מטעים וחסרים לגבי הניסוי ,וכי כתוצאה מכך נגרם נזק למבקשים ,שרכשו את ניירות הערך
בעקבות הדיווח האמור.
	בנובמבר  2019דחה בית המשפט המחוזי את בקשת האישור וקבע ,בין היתר ,כי התובע הרים
את הנטל הנדרש בשלב בקשת האישור והוכיח כי קיימת אפשרות סבירה שהדיווח המיידי
היה דיווח מטעה ,אולם המבקש לא עמד בנטל להוכיח קיומו של נזק לציבור המשקיעים .בית
המשפט חייב את המבקש בהוצאות משפט בסכום כולל של  30אלף ש"ח.
א	.2.ת"צ  48536-12-17אמוץ חורב נ' פועלים אי .בי .אי  -ניהול וחיתום בע"מ ואח'
	הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי החברה הסתירה מידע מהותי מציבור
המשקיעים ,כאשר לא גילתה להם פרטים מהותיים על אודות סיכונים משמעותיים הנוגעים
לפעילות של הנפקת חברות נדל"ן אמריקאיות ,שהינה מקור הכנסותיה העיקרי והרווחי ביותר של
החברה .כן נטען כי המשיבים הפרו בכך את חובות הגילוי הכלליות והספציפיות מכוח חוק ניירות
ערך ותקנותיו.
במועד פרסום הדוח ההליך תלוי ועומד.
עמדות בנוגע לפשרות שהרשות הייתה מעורבת בהגשתן
במהלך שנת  2019בחנה הרשות את הבקשות לאישור הסדרי פשרה שהוגשו בתובענות ייצוגיות
בתחום דיני ניירות הערך ובתביעות נגזרות ,והייתה מעורבת בהגשת  11עמדות בנוגע להסדרי פשרה
בתובענות כאמור .במספר לא מבוטל מן המקרים השפיעו עמדות אלה על גיבושם של הסדרי
הפשרה ,כפי שאושרו בסופו של דבר ,באופן שהיטיב עם חברי הקבוצה .כלל עמדות היועץ המשפטי
לממשלה שהוגשו בפשרות בשיתוף עם רשות ניירות ערך מפורסמות באתר הרשות.
הליכים משפטיים אזרחיים שהרשות 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 .לעיתים 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 מפורסם באתר
הרשות.
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שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע
הרשות מייחסת חשיבות רבה למהלכי 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 ,והדבר מצריך פעילות שוטפת מול רשויות
חוץ.
במסגרת יוסק"ו (הארגון המרכזי שבו חברות רשויות ניירות ערך מרחבי העולם) נקבע הסדר לשיתוף
פעולה בתחום האכיפה בהתאם למזכר הבנות .על ההסדר חתומות כיום  124רשויות ,והוא בסיס
משמעותי לפעילות האכיפה של הרשות בזירה הבינלאומית .בשנת  2019שלחה הרשות  10בקשות
סיוע לרשויות זרות לקבלת מידע ולסיוע בחיקורי דין ,מתוכן שש בקשות לבדיקת כשירות ומהימנות
( .)Fit and Properכמן כן ,הרשות טיפלה ב 20-בקשות שהגיעו מרשויות זרות ,ומתוכן  11בקשות
לבדיקת כשירות ומהימנות.
חתימה על הסדר מנהלי להמשך שיתוף פעולה עם רשויות מהאיחוד האירופי
על מנת להמשיך ולשתף פעולה בתחומי אכיפה ופיקוח עם רשויות ורגולטורים מהאיחוד האירופי,
חתמה רשות ניירות ערך על הסדר מנהלי להעברת נתונים אישיים .ההסדר המנהלי נועד להבטיח ,כי
רגולטורים של ניירות ערך הקשורים ביניהם במזכרי הבנות לשיתוף פעולה לקידום השווקים וההגנה על
המשקיעים (בין היתר במסגרת פעולות אכיפה ופיקוח) יוכלו להמשיך ולהעביר מידע אישי אל רשויות
מקבילות באיחוד האירופי ,ולהפך ,על-אף המגבלות הקבועות בתקנות האירופיות לעניין העברת מידע
אישי אל מחוץ לגבולות האיחוד.
בסוף חודש דצמבר  2019היו חתומות על ההסדר  28מדינות השייכות לאיחוד האירופי ו 17-רגולטורים
מחוץ לאיחוד האירופי (לרבות ארה"ב  ;CFTC, SEC-קנדה  ;OSC, QAMF -יפן  ;FSA Japan -הונג קונג
 ;Hong Kong SFC -אוסטרליה .)ASIC -
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אסדרה ופיקוח
הכנה לחתימה על הסכם יוסק"ו המורחב
הרשות נערכה להגיש בקשה לחתימה על הסכם יוסק"ו המורחב (( ,)EMMoUהכולל חמש סמכויות
חדשות שרשות החתומה על ההסכם מתחייבת להשתמש בהן על מנת לסייע למדינה זרה המגישה
בקשת סיוע:
העברת ניירות עבודה של רואה חשבון;

אספקת נתוני אינטרנט;

חיוב הגעה למתן עדות;

אספקת נתוני טלפוניה.

הקפאת נכסים;
רשות שהיא צד להסכם כאמור רשאית לבקש שימוש באותן סמכויות מכל מדינה אחרת החתומה
גם היא על ההסכם המורחב .הרשות מתעתדת להגיש את הבקשה לבחינת יוסק"ו במהלך הרבעון
הראשון של .2020
הצהרת כוונות לשיתוף פעולה באכיפה עם רשות ניירות הערך האיטלקית
נוכח יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ,חברת  ,MTS s.p.aהמפעילה את פלטפורמת המסחר MTS
 ,Israelשבה נסחרים איגרות חוב ומק"מים של ממשלת ישראל ,העבירה את פעילותה מאנגליה
לאיטליה .בשל כך ,ולאור העובדה כי המכשירים הנסחרים בפלטפורמה ,וכן כמה מחברי הפלטפורמה
היכולים לבצע בהם עסקאות ,הם ישראליים ו/או בעלי זיקה לישראל ,נחתמה הצהרת כוונות לשיתוף
פעולה בפיקוח על פלטפורמה זו בין הרשויות .הצהרה זו קובעת בין היתר מנגנון של עדכונים שוטפים
בין הרשויות וסעיפי סודיות.

להלן פרויקטים נוספים לקידום יעד שוק הון הוגן אשר מתווספים לעבודת הפיקוח השוטפת של
מחלקות הרשות:
גיבוש קוד התנהגות לחברי ועדת ביקורת  /ועדה לבחינת דוחות כספיים
סגל הרשות פעל בשנה האחרונה לגיבוש קוד התנהגות לחברי הוועדות הבלתי תלויות ,הכולל דגשים
בנוגע לתהליכים שהם מקיימים מכוח תפקידם ,כחלק ממעגלי שומרי הסף של הכסף הציבורי.
למשל ,בקשר עם תהליך מינוי רואה חשבון והשיקולים שיש להביא בחשבון בעת גיבוש המלצה בדבר
מינויו וקביעת שכרו; בקשר עם התקשורת השוטפת עם רואה החשבון המבקר ופיקוח על העמידה
בהוראות אי-התלות בינו לבין החברה; באשר למצופה מהוועדה בבואה לאשר את הדוחות הכספיים.
במסגרת התהליך לגיבוש הקוד (ובכלל זה בחינת דין משווה וקיום פגישות עם גורמים שונים מהשוק)
מצא סגל הרשות ,כי קיימת בשוק שונות משמעותית באופן שבו ועדות של חברות שונות ממלאות את
תפקידן בנושאים אלו .על כן קוד ההתנהגות צפוי הן לסייע לחברי הוועדה במילוי תפקידם על פי הדין
והן להעלות את איכות הדיווח ואיכות הביקורת על הדוחות הכספיים .סגל הרשות צפוי לפרסם את קוד
ההתנהגות במהלך שנת .2020
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פרויקט חיתום חובה
בשנת  2007הושלמה רפורמה חקיקתית בתחום דיני ניירות הערך ,שכללה אסדרה מקיפה של ענף
החיתום .רכיבים עיקריים נוספים שהוסדרו במסגרת הרפורמה האמורה כללו עיגון של שיטת ההצעה
הלא-אחידה וקביעת האפשרות להצעה על פי טיוטות תשקיף לציבור בטרם קבלת ההיתר מרשות
ניירות ערך .ואולם ,קרנו של ענף החיתום ירדה עם השנים ,וכיום רוב ההנפקות מנוהלות על ידי מפיצים
שלא נתנו התחייבות חיתומית ולכן אינם נושאים באחריות למידע הכלול בתשקיף.
ישראל חריגה בהשוואה לשווקים המפותחים באי-קיומו של שומר סף באשר לנאותות הגילוי בתשקיף,
וזאת בעיתוי רגיש שבו החברה היא הנהנית מההצעה לציבור .הרשות מקדמת פרויקט שנועד להביא
לקיומו של שומר סף בתשקיפים .במסגרת הפרויקט מקודמים נושאים נוספים הקשורים לשומר הסף
בהנפקות  -קביעת חובות מהימנות אצל חתמים ומפיצים ,עדכונים בכללי ניגודי העניינים של חתמים
ומפיצים ועוד.
חברות ללא גרעין שליטה
בשנים האחרונות הולך וגדל מספרן של חברות ציבוריות בישראל ,ללא גרעין שליטה .שיעורן של
חברות בלי גרעין שליטה הוא כ 12%-מהחברות בשוק ההון הישראלי ,ושווי השוק המצרפי שלהן הוא
 28%משווי השוק הכולל.
כללי הממשל התאגידי המעוגנים בחקיקה בישראל מכוונים בעיקרו לחברות שיש בהן שליטה .היות
שבחברות ללא גרעין שליטה עולות סוגיות וחששות שונים בהיבט של ממשל תאגידי ,הוקם צוות
משותף של משרד המשפטים ורשות ניירות ערך העוסק בבחינת הצורך לבצע התאמות בכללי
הממשל התאגידי הקבועים בחוק החברות .מהלך זה גם יוצר הזדמנות לבצע תיקונים נדרשים בחוק,
ובכך לעודד חברות ללא גרעין שליטה להירשם למסחר בבורסה ,לרבות ברישום כפול.
הצוות פרסם קול קורא להתייחסות הציבור ,ערך פגישות רבות עם גורמים מהציבור (נציגי חברות,
עורכי דין ואנשי אקדמיה) ,ובחן תגובות רבות ,שהתקבלו בעקבות פרסום קול קורא .בימים אלו עובד
הצוות על גיבוש המלצותיו לתיקונים בדיני החברות וניירות הערך בנדון.
התאמת הפיקוח על קרנות נאמנות
	.1בסוף שנת  2018נכנס לתוקפו תיקון  28לחוק הקרנות ,ובמסגרתו הפכו מרבית תעודות הסל,
שהונפקו מכוח חוק ניירות ערך ,לקרנות סל על פי חוק הקרנות .במהלך שנת הדוח ניתן דגש
להתאמות הנדרשות לפיקוח על מוצר חדש זה.
	.2בסוף שנת  2017הוצעו לראשונה לציבור בישראל יחידות של קרנות נאמנות זרות (כלומר,
הרשומות מחוץ לישראל) .מגמה זו נמשכה במהלך שנת  2018ובשנת  ,2019ונוספו מספר מנהלי
קרנות זרים המציעים יחידות לציבור .בשנת  2019נרשמו לראשונה למסחר בישראל קרנות
נסחרות זרות ( .)ETFסגל הרשות המשיך לבחון את פעילותן של הקרנות הללו ולתת מענה שוטף
לסוגיות ולשאלות העולות מצד מנהלי הקרנות הזרים ,נציגיהם והמפיצים .ביום  31.12.2019עמד
מספר המנהלים הזרים על חמישה ,מספר הקרנות הזרות הפתוחות עמד על  ,14ו 23-קרנות
נסחרות זרות ( )ETFהיו רשומות למסחר בישראל.
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פיקוח על בעלי רישיון
	.1במטרה ליצור דיאלוג שוטף בין יועצי ההשקעות בבנקים לבין מנהלי הקרנות ,התקיימו השנה
דיונים בפורמט של "שולחן עגול" בהשתתפותם של נציגי הבנקים ,נציגי מנהלי קרנות הנאמנות
וסגל רשות ניירות ערך .הדיונים התמקדו בסוגיות מהותיות שרואה כל צד בהיבטים השונים של
המוצרים (קרנות הנאמנות) ובהפצתם על ידי מערכי הייעוץ בבנקים ,ובעיקר בשינויים הנדרשים
לשיפור המצב.
	.2חובת הביטוח  -במהלך שנת הדוח בחן סגל הרשות את חובת הביטוח החלה על בעלי רישיון,
במטרה ליצור התאמה בין הסיכון בפעילות של בעל הרישיון לבין סכום הביטוח (גבול האחריות)
שאותו יידרש להעמיד לטובת לקוחותיו .המהלכים שקודמו בשנה החולפת כללו בין היתר את
אלו:
פרסום חוזר שצמצם את החובה המוטלת על
חברות ניהול תיקים לעדכן באופן שוטף את
סכומי הכיסוי בפוליסת הביטוח שלהן ,בכפוף
לעמידה בתנאים .מהלך זה נועד להעניק מענה
לטווח הזמן הקצר.
ריכוז נתונים בדבר אירועי ביטוח שהתרחשו
בשנים  - 2015-2019הנתונים שפורסמו נאספו
ורוכזו על ידי סגל הרשות מתוך הדיווחים
שהגישו חברות בעלות רישיון ,ונועדו להגביר
את השקיפות בתחום ולספק מידע על אודות
הסיכונים הטמונים בפעילות בעלי הרישיון.
מטרת פרסום הנתונים היא להגדיל את מספר

החברות המוכנות לבטח את פעילות ניהול
התיקים ,ולהוביל להקטנת הפרמיה הנדרשת
בגין הביטוח .הנתונים פורסמו בתחילת שנת
.2020
קידום תיקון תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (הון עצמי וביטוח) ,התש"ס2000-
 הוצע תיקון שמאפשר לבעל הרישיון לקבועאת גבול האחריות המקצועית בהתאם להיקף
פעילותו ולמאפייניה .ההצעה פורסמה להערות
הציבור בינואר .2020

ניהול סיכונים בתחום המתווכים בהשקעות
בהמשך למינוי מנהל סיכונים ראשי אשר מתמקד בתחום המתווכים בהשקעות ,בינואר  2020פורסמה
להערות הציבור טיוטת הוראה הקובעת עקרונות מרכזיים לניהול סיכונים בתחום קרנות הנאמנות .בין
היתר ,ההוראה מטילה על מנהל הקרן חובה לפעול לזיהוי סיכונים ,אמידתם ,ניהולם ,דיווח לגורמים
הרלוונטיים ,תיעוד וגילוי .כן קובעת ההוראה חובה למינוי מנהל סיכונים ,ומפרטת את התהליכים
והעקרונות שעליו לפעול לפיהם.
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רישוי לעיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקים
עיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות מחייב קבלת רישיון מרשות ניירות ערך.
רישיון זה ניתן ליחיד שעמד בבחינות הרישוי שעורכת הרשות וביצע התמחות בהתאם לקבוע בחוק
(ניתן לקבל פטור חלקי מתנאים אלה על פי הנסיבות) ,ולאחר שמתבצעת בדיקה לגבי מהימנותו של
מבקש הרישיון.
בסוף דצמבר  2019פעלו  3,532יחידים בעלי רישיון ,ובהם  801מנהלי תיקים 2,228 ,יועצי השקעות
ו 503-משווקי השקעות.
סך הרישיונות לניהול תיקים ,לייעוץ השקעות ולשיווק השקעות שניתנו ליחידים ,בשנים 2019-2015
שנה

מנהלי תיקים

יועצי השקעות

משווקי השקעות

עד 2015

2,934

7,444

1,717

2016

128

114

104

2017

114

139

112

2018

116

79

109

2019

90

53

119

סך הרישיונות שניתנו

3,382

7,829

2,161

הענקה ,המרה וביטול רישיון של חברות במהלך שנת 2019
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סה"כ

חברות לניהול
תיקים

חברות לייעוץ
השקעות

חברות לשיווק
השקעות

ב 31-בדצמבר 2018

162

124

12

26

הענקת רישיון

14

2

-

12

נגרעו עקב המרה

-

-

-

-

בוטלו מרצון

10

3

2

5

בוטלו על ידי הרשות

-

-

-

-

נוספו עקב המרה

-

-

-

-

ב 31-בדצמבר 2019

166

123

10

33
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רישוי  -בחינות והתמחויות

10

שיעור המעבר בבחינות בשנת 2019

11

נושא הבחינה

מספר הנבחנים

שיעור ההצלחה השנתי בבחינות (באחוזים)

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

299

74%

חשבונאות

984

50%

סטטיסטיקה ומימון

899

44%

כלכלה
מקצועית א'
מקצועית ב'

847
1,275
152

41%
40%
59%

12

טיפול בבקשות להיתרים לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך והרחבת תנאי ההיתר הכללי
סעיף  45לחוק ניירות ערך קובע איסור לפתוח ולנהל בורסה בישראל ("מערכת למסחר בניירות ערך") ,אלא רק על ידי חברה
שקיבלה רישיון בורסה .במסגרת חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)63התשע"ז ,2017-בנושא שינוי מבנה הבורסה ,הוסף לחוק ניירות
ערך סעיף 49א ,הקובע איסור על כל אדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות
ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל .בנוסף הסמיך הסעיף את יו"ר הרשות להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן
שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל בתנאים שתקבע.
סעיף זה ,המנוסח באופן רחב ,חל לעמדת הרשות על הצעת שירותי מסחר בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה בישראל,
כדוגמת שירותי ברוקראז' לצורך רכישת ניירות ערך בבורסה בחו"ל.
הסעיף אינו קובע משטר של פיקוח על גופים המבקשים לעסוק בפעילות האמורה ,אלא משטר של היתרים ,והוא לא מחליף
אסדרה מקיפה ,כאסדרה המתוכננת בתחום הברוקר דילר ,שנועדה להכניס גופים העוסקים בפעילות ברוקראז' למשטר פיקוח.
תנאי ההיתר שנקבעו מבקשים לקבוע דרישות סף מגורמים המבקשים לעסוק בפעילות האמורה ,במטרה להגן על ציבור
המשקיעים בישראל.
ההיתר הכללי ,שפורסם מכוח סעיף 49א ,קובע דרישות סף מגורמים המבקשים לקבל היתר להצעה לציבור הרחב של שירותי
מסחר בניירות ערך בבורסות בחו"ל .ההיתר הכללי מבחין בין סוגי הפעילויות ,הגורמים המציעים אותן והקהל שאליו הם פונים.
בתנאי ההיתר הכללי המקורי נקבע כי ביחס לגורמים המבקשים לפנות לציבור הרחב ,יינתן היתר רק לגופים שניתן להסתמך
על מהימנותם ומיומנותם לאור מעמדם כתאגידים בנקאיים או כחברי בורסה שאינם בנקים ,או כברוקרים הנתונים לפיקוח ייעודי
בארצות הברית ובאיחוד האירופי.
הרשות בחנה שאלות יישומיות רבות שהופנו אליה בקשר עם משטר ההיתרים החדש ,והביעה את עמדותיה בקשר אליהן בקובץ

שאלות ותשובות המפורסם באתר הרשות .בהתאם לנדרש בתנאי ההיתר הכללי הוגשו לרשות מאות בקשות להיתר ,בין היתר מצד
גורמים המפוקחים בישראל ומחוץ לישראל ,ובהם מספר רב של ברוקרים המפוקחים כתאגידים בנקאיים בשווייץ ולא עמדו
בתנאי ההיתר הכללי המקורי .לאחר בחינה השוואתית של האסדרה השווייצרית הורחבו תנאי ההיתר הכללי באופן שגם ברוקרים
המפוקחים כבנקים שווייצריים יעמדו בתנאי הסף לקבלת היתר לפנות לציבור הרחב להצעת שירותי מסחר באמצעות בורסות בחו"ל.
 110בחינות הרישוי נערכות בשני מועדים  -בחודשים מאי-יוני ובחודשים נובמבר-דצמבר .בשנת  2019נערכו כ 4,456-יחידות בחינה לעומת  4,694יחידות בחינה בשנת .2018
 111פטורים מבחינות  -תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) התשנ"ז ,1997-קובעות כי מי שבידו
תואר רלוונטי ,כמשמעותו בתקנות ,זכאי לפטור משלוש בחינות היסוד :כלכלה ,חשבונאות ,סטטיסטיקה ומימון .במהלך שנת הדוח נבדקו  549בקשות לפטור מבחינות ,ו 531-מהן
אושרו.
 112החל בשנת  2017החישוב מבוצע לפי מספר העוברים ביחס למספר יחידות הבחינה (חלף חישוב ביחס למספר הנבחנים) .אחוזי המעבר מחושבים כממוצע משוקלל של שני מועדי
הבחינה.
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פיקוח על רכזי הצעה
"רכז הצעה" היא חברה המפוקחת על ידי הרשות ,ונדרשת לרישום במרשם הרכזים של הרשות ,אשר מפעילה פלטפורמה
אינטרנטית (אתר אינטרנט המכיל הצעות במודל מימון המונים) ,הפלטפורמה מאפשרת להציע באמצעותה ניירות ערך של חברות
מציעות שונות בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) ,התשע"ז .2017 -
במהלך שנת  2019נרשמו שני רכזי הצעה במרשם רכזי ההצעה שמפוקח על ידי רשות ניירות ערך .כיום רשומים שישה רכזי
הצעה .בשנת  2019סגל הרשות עסק בהגדרת סוגיות שונות הקשורות לפעילות מימון המונים .כל עמדות הרשות והוראותיה מפורסמות
באתר הרשות.
ביצוע ביקורות לבחינה מעמיקה של סוגיות שונות
הביקורת היא כלי חשוב בארגז הכלים הפיקוחי .הביקורת מאפשרת לבחון באופן מעמיק את אופן הציות של גופים מפוקחים
להוראות הדין וכללי האסדרה החלים עליהם ,ובכך מגבירה את ההרתעה ורמת הציות של המפוקחים.

ביקורת בשנים 2019-2018
חברי בורסה (איסור הלבנת הון)
*ביקורת רוחב זירות סוחר
תאגידים  -הערכות שווי ושמאויות
**ביקורת רוחב תאגידים
***ביקורת רוחב השקעות
המשכיות עסקית והיערכות לחירום
ממשל תאגידי בתי השקעות
טוהר הבחינות
נאותות התמחות
מערך הייעוץ בבנקים
ביקורת ״מדריכה״  -מנהלי תיקים חדשים
חברות בעלות רישיון
קרנות נאמנות
0
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* ביקורות רוחב בזירות סוחר התקיימו בארבע זירות סוחר.
** ביקורות רוחב בתאגידים התקיימו בתשעה תאגידים.
*** ביקורות רוחב בקרנות נאמנות התקיימו ב 21-מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים.
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מתן היתרים לפרסום של תשקיפים על ידי תאגידים מדווחים
סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-קובע את ההסדר החוקי המאפשר פרסום של תשקיף מדף ,אשר מכוחו ניתן להציע
לציבור ניירות ערך במועדים שונים ,על פני תקופת זמן של  24חודשים (עם אפשרות להאריך ב 12-חודשים נוספים) ,באמצעות
פרסום דוח הצעת מדף ,אשר ככלל אינו מצריך היתר של רשות ניירות ערך .הסדר תשקיף המדף נועד להפוך את שוק ההון לנגיש
יותר לתאגידים המדווחים ,באופן שיקוצר פרק הזמן ממועד החלטת התאגיד לגייס כספים ועד ביצוע הגיוס בפועל ,תוך צמצום
העלויות הכרוכות בכך .כיום ,מרבית בקשות ההיתר שמגישים התאגידים הם לתשקיפי מדף .ניתן לראות מהנתונים שבלוח כי
במהלך שנת  2019כ 80%-מהתשקיפים שקיבלו היתר היו תשקיפי מדף.
מספר הבקשות להיתר לפרסום תשקיף וההיתרים שניתנו בשנים 2019-2017

13

תשקיפי מדף

תשקיפים

מס' התאגידים
שהציעו ניירות
ערך על פי
תשקיף מדף

סה"כ דוחות
הצעת מדף

2017

173

134

(42 )31%

(89)66%

160

260

2018

163

129

(42 )32%

(82)63%

139

247

2019

147

130

(19 )14%

(105)80%

152

252

השנה

היתר להנפקות
ראשונות לציבור היתר לתשקיפי
מספר הבקשות מספר ההיתרים (( )IPOשיעורם מדף (שיעורם
מסך ההיתרים) מסך ההיתרים)
שניתנו
שהוגשו

בדיקות של תשקיפים ודוחות כספיים
מחלקת תאגידים מבצעת בדיקת דוחות שנתיים ורבעוניים של תאגידים מדווחים כחלק מהליך בדיקת תשקיף התאגיד ,במסגרת
בדיקה יזומה על ידי המחלקה או בשל סיבה אחרת (בעקבות עסקת הכנסת פעילות ,הסדר חוב וכיוצא בזה) .בדיקה מלאה של
תאגיד נעשית לפי נוהל בדיקת תשקיפים או לפי נוהל בדיקת דוחות כספיים ,והיא נקבעת כרגיל בהתאם למחזוריות בדיקה ,שנעה
בין ארבע לחמש שנים בממוצע .לצד מחזוריות זו ,סגל המחלקה מפעיל מערכת שיקולים ,מציב סדרי עדיפויות ובוחן את המידע
הידוע למחלקה על מנת לקבוע באשר לגורם שייבדק ,העיתוי והמסלול של הבדיקה (מלאה או חלקית) והנושאים המרכזיים
שייבחנו במסגרתה.

 113הנתונים מתייחסים לתשקיפים שהוגשו ולתשקיפים שקיבלו היתר מתאריך  1בפברואר בכל אחת מהשנים המנויות בלוח ועד  31בינואר בשנה העוקבת.
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מספר הבדיקות המלאות של תשקיפים ודוחות כספיים ,בשנים 2019-2017

12

הכנסת פעילות

10

דוחות כספיים

19

30

9
6

108
תשקיפים

81

52

2019

2018

2017

החלטות אכיפה ועמדות סגל בנושאי חשבונאות וביקורת
משיכות כספים שלא כדין על ידי בעל שליטה
בעת האחרונה נתקל סגל הרשות במספר מקרים של דיווחים על העברות כספים שגויות מהתאגיד
המדווח לבעל השליטה ,בניגוד להוראות הדין .על רקע מקרים אלו פרסמה הרשות החלטת אכיפה
חשבונאית ולפיה ,ככל שדוחות כספיים שפורסמו כללו טעות הנוגעת להעברת כספים שכזאת ,חזקה
היא שבדוחות הללו יש טעות מהותית ,וזאת ללא תלות בגובה הסכומים .עמדת הרשות (כפי שהובעה
בהחלטות קודמות) היא כי בין השיקולים האיכותיים בבחינת מהותיּות של טעות יש לבחון ,אם הטעות
נוגעת לפעולות בין תאגיד לבין בעלי השליטה בו ולפעולות שבוצעו בניגוד לדרישות הדין .כמו כן ,באותן
העברות שגויות לבעל השליטה נדרשו החברות לבחון היבטים נוספים מלבד תיקון הדוחות הכספיים,
כגון האם הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי היא אפקטיבית ,והאם קיימת חולשה מהותית.
היוון עלויות אשראי לדירות למגורים שההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן
בעקבות יישום תקן  IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות ,חל שינוי משמעותי בענף ייזום הבנייה
למגורים בישראל במסגרתו עברו חברות אלו להכיר בהכנסה על פני זמן .בחינת סגל הרשות העלתה,
כי בפרקטיקה בישראל היו קיימות גישות שונות ביחס לשאלה האם ניתן להוון עלויות אשראי ליחידות
דיור למגורים ,שההכרה בהכנסה בגינן מוכרת לאורך זמן .על רקע זה ,פנה סגל הרשות לוועדה
הבינלאומית לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (להלן  )"IFRIC" -לבקשת עמדה בעניין .במהלך
השנה פורסמה החלטת ה IFRIC-אשר קבעה כי לא ניתן להוון עלויות אשראי במקרים אלו .עמדת
סגל הרשות ,אשר מבוססת בעיקרה על עמדת ה ,IFRIC-קובעת מהי נקודת הזמן אשר עד אליה ניתן
להוון עלויות אשראי ,לרבות ביחס למרכיב הקרקע המיוחס לדירות .עוד קובעת העמדה הוראות בדבר
שיטת היישום לראשונה של העמדה ,המועד ליישום החלטה זו והגילוי שיש לכלול בדוחות עד ליישומה.
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שאלות ותשובות לעמדה משפטית בעניין עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של בקרה
פנימית על הדיווח הכספי והגילוי
תקנות 9ב ו38ג לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים קובעות חובת גילוי בדבר הערכת הדירקטוריון
וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי של תאגידים מדווחים .סמוך
למועד פרסום התקנות בשנת  2010פרסמה הרשות עקרונות מנחים ליישום התקנות .הפרסום בשנת
הדוח משקף לציבור את עמדת הרשות מהניסיון שנצבר בנדון.
דוח ממצאים  -ליקויים וכשלים  -הערכות שווי לחברות קנאביס
בנובמבר  2019פרסמה הרשות דוח ממצאים בקשר עם הערכות שווי לחברות קנאביס שפורסמו
כחלק מהליך הכנסת פעילותן למסגרת של חברות ציבוריות במהלך השנתיים האחרונות .בדוח
פורטו ליקויים וכשלים שנמצאו אגב בחינה של הערכות שווי אלה ,והוא נועד לשקף את הממצאים
לתאגידים המדווחים ,למעריכי השווי ולציבור המשקיעים על מנת לטייב ולשפר בעתיד הערכות
שווי בכלל והערכות שווי ביחס לפעילויות בתחום הקנאביס הרפואי בפרט .בין היתר ,בחינת הרשות
הראתה שבחלק מההערכות היו ליקויים וכשלים מהותיים ביחס לאומדנים ולהנחות שעמדו בבסיסן .בין
הליקויים ,שימוש בשיעורי היוון שאינם מתאימים לחברות המצויות בראשית דרכן ,היעדר ביסוס מספק
של תחזיות הכנסות ,הסתמכות על מודל היוון תזרימי המזומנים חלף שווי עסקה ועוד.
עמדות סגל בנושאים משפטיים
החזקה במניות נושא עסקאות החלף
בשנת הדוח פרסמה הרשות עמדה משפטית שעסקה בשאלה ,כיצד יש להתייחס להחזקה במניות
נושא עסקאות החלף ( )swapבמהלך תקופת העסקה ,ובפרט מי ייחשב "מחזיק" במניות במהלך
תקופה זו .העמדה גובשה על רקע מקרים שבהם בוצעו עסקאות החלף במניות הנסחרות בבורסה,
אשר מרביתם נתפסו כמהלכים מלאכותיים שנועדו לעקוף כללים ומגבלות באסדרה .מטרת העמדה
הייתה למנוע מצבים כאלו ולייצר ודאות בדבר ההשלכות המשפטיות של ביצוע עסקאות החלף ,בעיקר
מבחינת דיווח הנוגע להחזקות בעלי עניין ,וכפועל יוצא מכך  -מבחינת העמידה בכללי הבורסה לעניין
כניסה לרשימת שימור ולמדדי הבורסה או יציאה מהם.
פרסומים המתייחסים להצעה לציבור של ניירות ערך
ביוני  2019פרסמה הרשות עמדת סגל העוסקת בפעולות שיווק ופרסום של ניירות ערך ,בעיקר של
מיזמי השקעה הפונים למשקיעים מהציבור הרחב .העמדה נגעה לבעייתיות שנוצרת כאשר תאגידים
המציעים ניירות ערך משתמשים בהיתר הרשות לפרסום תשקיף במסגרת מהלכי שיווק ,מבלי להבהיר
את משמעותו של היתר זה .בנוסף התייחסה העמדה לפרסום בלתי מאוזן של נתונים מהתשקיף לשם
שיווק ההנפקה ,וכן לשימוש בנתונים המפורסמים בתשקיף במסגרת הצעות אחרות של ניירות ערך.
תיקון תקנות לעדכון רמות המינוף בזירות הסוחר וחיוב הזירות לפרסם את שיעור הלקוחות
המפסידים השנתי בזירה
בנובמבר  2019פרסמה הרשות להערות הציבור הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו
העצמי) ,התשע"ה ,2014-בעניין שינוי רמות המינוף של המכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירות הסוחר
וחיוב הזירות לפרסם את שיעור הלקוחות המפסידים בהן .בכוונת הרשות להמשיך ולקדם תיקון זה
בשנת .2020
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להלן הפעילות להגברת המודעות לצרכנות פיננסית אחראית בקרב הציבור

רשות ניירות ערך משקיעה במשקיעים
טובת ציבור המשקיעים היא שעומדת בבסיס כל פעילויותיה של הרשות .בהקשר הזה ,הרשות משקיעה באופן ישיר בפעילויות
שנועדו לקדם את הידע של הציבור הרחב בשוק ההון ,לחשוף אותו למגוון המוצרים הפיננסיים וללמד כללי התנהלות וזהירות.
תפיסת הרשות היא כי שוק ההון צריך להיות נגיש לציבור הרחב ,ובשנת הדוח השקיעה משאבים בפיתוח קשר בלתי אמצעי עם
המשקיעים ובהפקת תוכן מזמין וידידותי.
הרחבת הפעילות ברשתות החברתיות
בהתאם לגידול במגמת צריכת המידע של הציבור באמצעות הרשתות החברתיות ,הרחיבה הרשות בשנה האחרונה את פעילותה
בשתי פלטפורמות מרכזיות ,הנוגעות לשני קהלי יעד מרכזיים .לצורך הרחבת הפעילות הגדילה הרשות בהתאם את המשאבים
הנדרשים לטיוב הפצת המידע בערוצים אלו .הרשות הרחיבה את פעילותה בפייסבוק כדי להנגיש ולהעניק לציבור ידע וכלים
לצרכנות פיננסית אחראית .עיקר הפעילות ברשת זו היא פרסומים על אודות מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק ההון ,ומצד שני
פירוט סימני האזהרה שעל הציבור להכיר כדי להיזהר מתרמיות .האופי והסגנון של המידע המתפרסם ברשתות החברתיות
מסייעים לפרוץ את "המחסום הפסיכולוגי" הקיים בקרב הציבור בכל הקשור לחינוך פיננסי ולהגברת המודעות לנושא .הרשות
הרחיבה את פעילותה גם ברשת העסקית לינקדאין ,וזאת על מנת להגביר את החשיפה לפעילותה בקרב הקהילה העסקית
בישראל ובחו"ל ,ובאורח זה להנגיש ולעודד חברות ,משקיעים ומתווכים פיננסיים לאסדרה שמקדמת הרשות לפיתוח שוק ההון.
במהלך השנה הקרובה צפויה הרשות להשיק פעילויות בשתי פלטפורמות נוספות ,אינסטגרם וטוויטר ,ובכך לתווך את המידע
והכלים לצרכנות פיננסית אחראית לקהלי יעד נוספים.

פייסבוק
בשנת פעילות הדוח ,גדלה כמות העוקבים בפייסבוק בכ.257%-
בתאריך  1.1.2019עמד עמוד הפייסבוק של הרשות על  4,327עוקבים .בתאריך  31.12.2019עמד עמוד הפייסבוק על  11,161עוקבים.
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פיתוח קונספט חודש המשקיעים
בשנת  2019פיתחה היחידה לחינוך פיננסי קונספט חדש" ,חודש המשקיעים ב ,"...אשר נועד לאפשר לגולשים להעמיק בתכנים
שהרשות מפרסמת לציבור ברשתות החברתיות ,ובעיקר בפייסבוק .במהלכו של חודש המשקיעים הרשות מקיפה נושא אחד על
כל היבטיו באמצעות פרסום פוסטים כחלק מתהליך מובנה של למידה .בסיומו של החודש מתקיים שידור חי שכותרתו "בואו נדבר
על זה ,"...ובו מתאפשר לציבור לקיים שיח ישיר עם עובדיה הבכירים של הרשות לצורך מענה על שאלות והבהרות בקשר לנושא
החודשי .בשנת  2019קיימה הרשות שתי פעילויות המבוססות על הקונספט הזה :בחודש יוני היה הנושא של חודש המשקיעים
מימון המונים ,ובחודש דצמבר היה הנושא קרנות נאמנות .מדובר בפעילות ייחודית ביוזמתו של גוף מאסדר ,אשר נועדה להעניק
שירות אישי ולתת מענה פרטני ,בהתאם לצרכים שעולים מקרב הציבור הרחב .קונספט זה הוצג על ידי הרשות ב ,C8-הוועדה
העוסקת בחינוך פיננסי במסגרת  .IOSCOיצוין כי התגובות התומכות שאנו מקבלים מהציבור שעוקב אחרי הפעילות בעמוד של
הרשות בפייסבוק מחזקות את הפעילות להרחבת המידע המתפרסם בפלטפורמה זו .לאור הצלחת הקונספט ותגובות הגולשים,
השנה אנו צפויים לקיים את "חודש המשקיעים" אחת לרבעון.
שבוע המשקיעים הבינלאומי WIW2019
שבוע המשקיעים הבינלאומי ( )World Investor Weekנוסד לפני שלוש שנים במטרה להעלות את המודעות של הציבור לחשיבות
החינוך הפיננסי וליתרונותיו לשיפור ההתנהלות הפיננסית .שבוע המשקיעים הבינלאומי הוא קמפיין המצוין על ידי רשויות ניירות
ערך בכל העולם במהלך השבוע הראשון של חודש אוקטובר מידי שנה .זו השנה השלישית שרשות ניירות ערך מציינת את שבוע
המשקיעים הבינלאומי .בשנת  2019התקיימו בישראל אירועי שבוע המשקיעים באופן ייחודי במשך השבוע האחרון של חודש
אוקטובר והשבוע הראשון של חודש נובמבר ,וזאת לאור זמנם של חגי תשרי בתחילת חודש אוקטובר .האירוע המרכזי שעמד
במרכז שבוע המשקיעים בשנת  2019היה סדרה של סרטונים המציגים שאלות שהופנו לעוברי אורח .התשובות שהתקבלו
מאפשרות להבין מהי רמת הידע בקרב הציבור בכל הקשור להשקעות בשוק ההון ,ובאורח זה הסרטונים המחישו את החשיבות
שיש בהבנת עולם תוכן זה .כמו כן ,מידי בוקר פורסמה שאלה וציבור הגולשים התבקש להשיב עליה .בסוף היום פורסמה
התשובה הנכונה עם הסבר מפורט ,וכן שודר הסרטון עם השאלה הרלוונטית .שבוע המשקיעים זכה לחשיפה רחבה הן ברשתות
החברתיות והן בכלי התקשורת .הסרטונים נצפו על ידי כ 92-אלף גולשים ,ועמוד הפייסבוק של הרשות נחשף לכ 438-אלף
גולשים במהלך שבוע זה .לסרטון הנצפה ביותר נחשפו  150אלף גולשים.

92,000

438,000

צפיות בסרטון

גולשים

פרסום "המדריך לגלקסיה להשקעות לא מפוקחות"
בשנים האחרונות התגברה התופעה של מיזמי השקעות לא מפוקחות הפונים לציבור ומציעים לו השקעות פיננסיות שונות ,תוך
הפרה של החוק בתחום זה .במסגרת הפעילות לחינוך פיננסי של ציבור המשקיעים ,וכחלק משבוע המשקיעים הבינלאומי ,פרסמה
הרשות ביום  10.11.2019את "המדריך לגלקסיה להשקעות לא מפוקחות" .המדריך ידידותי ,נוח לעיון ולקריאה ,ומפרט את התובנות שנאספו
ברשות לאורך השנים מהטיפול במיזמי ההשקעות הלא מפוקחות .במדריך ניתן למצוא הסברים ,בין היתר ,לשאלות כגון מהן
השקעות לא מפוקחות ,מהם הסיכונים הגלומים בהן ,איך ניתן לזהותן ,מהם סימני האזהרה מפני סיכונים בהשקעה לא מפוקחת,
מה עושה הרשות כדי להגן מפניהן על המשקיעים ,ומה כל משקיע יכול לעשות כדי להגן על עצמו מהשקעות מסוג זה.
פיתוח אתר חדש
במהלך שנת  2019החל הליך של אפיון ועיצוב אתר חדש לרשות ניירות ערך .מטרת ההליך לשפר את אופן העברת המידע הן
לציבור המשקיעים והן לתעשיית שוק ההון בארץ ובחו"ל ,המהווים שני קהלי יעד מרכזיים של הרשות .הליך האפיון והעיצוב מתוכנן
להסתיים במהלך שנת  ,2020ועל בסיסו ייבנה אתר אינטרנט חדש.

שמירה על שוק הון הוגן

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון

קידום התחרות בשוק ההון

73

רשות ניירות ערך

דוח שנתי 2019

מחזקים את השוק ,מני"עים את הכלכלה

חזרה לעמוד תוכן העניינים

יעד שני  -ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי
בעשור האחרון אנו עדים למגמה נמשכת של גידול בתחום ההשקעות האלטרנטיביות ,הנעשות באמצעות כלים שאינם עונים
בהכרח להגדרה הקלאסית של ניירות ערך ,ואף באפיקים שלא היו מקובלים בעבר .התוצאה היא ירידה בהיקף ובאטרקטיביות
של שוק ההון הציבורי .הקיטון היחסי בגודלו של שוק ההון הציבורי הוא מגמה שאינה עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי
והאינטרס הלאומי .שוק ההון מציע יתרונות ייחודיים ,שאינם קיימים בהשקעות אחרות ,ולכן האינטרס הציבורי והלאומי הוא שוק
הון אטרקטיבי ומבוסס.

להלן פרויקטים רלוונטיים שקידמה הרשות בשנת הדוח:
השלמת המהלך לשינוי מבנה הבעלות בבורסה
תיקון החוק שעניינו שינוי מבנה הבורסה נכנס לתוקפו ביום  6ביולי  .2017הוא נועד להניח את התשתית המשפטית להפיכתה של
הבורסה לתאגיד למטרות רווח ולהפרדת הבעלות וזכויות ההצבעה בבורסה מהזכות לגישה ( )Accessלמסחר .מטרה נוספת
הייתה הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר רב יותר של גורמים בעלי זכות מסחר .במהלך השנה האחרונה נערכה
הבורסה להצעת מכר לציבור של עד  31,717,504מניות שנרכשו על ידי ארבעה משקיעים זרים והוחזקו בידי נאמן .הצעת המכר
הוגשה בחודש יולי  2019על פי תשקיף ונענתה במלואה .הציבור רכש אפוא מניות בהיקף כספי כולל של  225.2מיליון ש"ח,
המשקף מחיר למניה של  7.1ש"ח .החל ביום  1באוגוסט  2019הפכה הבורסה לחברה ציבורית והחלה להיסחר בבורסה עצמה.
גיוון מקורות ההון של חברות היי-טק ישראליות והנגשתן לשוק ההון המקומי
הרשות רואה חשיבות רבה בתעשיית ההיי-טק המקומית ובתרומתה המשמעותית לצמיחת המשק הישראלי .בשים לב לכך
שעיקר המימון המגיע לתעשייה זו מקורו במשקיעים זרים ,הרשות פועלת להנגשת תעשייה זו לשוק ההון המקומי כדי לגוון את
מקורות המימון של חברות ההיי-טק הישראליות ,ומצד שני לאפשר לציבור המשקיעים הישראלי בכללותו להשתתף בסיפור
ההצלחה של תעשייה זו.
לאור זאת הקימה הרשות ועדה מייעצת לרשות בנושאי טכנולוגיה ושוק ההון .בוועדה זו חברים שחקנים מרכזיים בתעשיית
ההייטק ,חברי אקדמיה ,קרנות הון סיכון ,שחקנים מוסדיים וכן בעלי תפקידים בתחום האסדרה הרלוונטית מרשות שוק ההון,
מרשות החדשנות ,מרשות המסים ,מבנק ישראל וממשרד המשפטים .חברי הוועדה מתכנסים לדיון אחת לרבעון.
כמו כן ,ברשות הוקם צוות ייעודי שבמסגרת עבודתו הכין מסמך המהווה חומר רקע לדיוני הוועדה המייעצת .המסמך התפרסם
להערות הציבור במהלך נובמבר  ,2019ומפורסם באתר הרשות.
הרשות פועלת במרץ בשאיפה לגבש בהקדם האפשרי הצעות ופתרונות שיאפשרו הן גיוון במקורות המימון של חברות ההיי-טק
בישראל והן השקעות של ציבור המשקיעים בארץ בתעשיית ההיי-טק המקומית.
יצירת מומחיות בקרב משקיעים מוסדיים לביצוע אנליזה לחברות היי טק בשיתוף פעולה עם רשות החדשנות
במהלך שנת  2018החלו הרשות ורשות החדשנות להניע יוזמה חדשנית כדי להתמודד עם אחד החסמים המונעים מהגופים
המוסדיים השקעה בחברות מחקר ופיתוח פרטיות  -היעדר היכולת של המוסדיים לתמחר חברות אלה ,לאור העובדה שאין להם
אנליסטים המתמחים בסיקור חברות היי-טק .בשלב הראשון ,הרשות ורשות החדשנות יזמו דיון שולחן עגול ,אשר כלל ,לצד שורה
של נציגי הרגולטורים הפיננסיים ,גם את נציגי הגופים המוסדיים הישראליים .הדיון האמור התקיים במהלך נובמבר  .2018בהמשך,
במהלך מארס  2019התקיים דיון שולחן עגול נוסף במסגרתו הוצגו עיקרי העקרונות של המודל אותו מבקשת רשות החדשנות
ליישם ,כאשר על פיו ,רשות החדשנות תסייע בסבסוד אנליסטים לתחום ההיי-טק לגופים המוסדיים המקומיים .במהלך חודש
ספטמבר  2019אישרה מועצת רשות החדשנות את מסלול הטבה מס'  40שעניינו קידום יכולות השקעה בתעשייה עתירת הידע
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אצל גופי שוק ההון המוסדיים ,מסלול אשר מעגן באופן פורמאלי את הרעיון לעיל ,וביום  29באוקטובר
 2019נכנס לתוקפו המסלול האמור .במהלך החודשים נובמבר  - 2019ינואר  2020קיימו נציגי הרשות
ורשות החדשנות שורה של פגישות ושיחות עם נציגי הגופים המוסדיים המקומיים ,כאשר ביום 27
בינואר  2020התקיים מיט-אפ ייעודי בו ענו נציגי הרשות ורשות החדשנות על שאלות שונות שהוצגו
בפניהם על ידי נציגי המוסדיים בקשר עם ההליך התחרותי לבחירת המוסדיים אשר יזכו לסבסוד רשות
החדשנות ,הליך אשר הגשת הצעות במסגרתו אפשרית עד ליום  12במארס  .2020יודגש ,כי במהלך
הרבעון השני של שנת  2020צפויה רשות החדשנות לפרסם את זהות הגופים המוסדיים אשר יזכו
לסבסוד בעקבות ההליך התחרותי.
בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות
בחודש אפריל  2017הוקמה ועדה בין-משרדית לבחינת הקמתו של שוק הון בורסאי ייעודי לחברות
קטנות ובינוניות (להלן " -בורסה משנית") .מטרת הקמתה של בורסה משנית היא לייצר אפיק מימון
נוסף לחברות קטנות ובינוניות ( ,)SMEsשיאפשר להן גיוס כספים הדרושים לצמיחתן ,ובאורח זה לתרום
לפיתוח שוק ההון המקומי.
בחודש יוני  2018פורסם הדוח הסופי של הוועדה (ראו באתר הרשות) ,והוא כלל שורה של המלצות
שיאפשרו הקמת בורסה משנית בישראל ,בשים לב למודלים קיימים בעולם ולמאפייני השוק הישראלי.
חודש נובמבר  2018עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק ניירות ערך (בורסה ייעודית),
התשע"ח( 2018-להלן " -הצעת החוק") ,המבוססת על ההמלצות שהובאו בדוח.
במקביל להמתנה לאישור הצעת החוק ועל רקע התפתחויות שחלו בשוקי הון בעולם ,מקדמת הרשות
בחינה של חלופות אפשריות נוספות להפעלת שוק משני בישראל על בסיס תשתית ההמלצות להקמת
בורסה משנית .בין החלופות ,מתווה של בורסה דיגיטלית ,בורסת הייטק לטווח ארוך ,פלטפורמת
מסחר למשקיעים מתוחכמים ובחינה של אפשרות לשיתוף פעולה עם יזמים מקומיים ובינלאומיים
להקמת בורסה משנית .בנוסף ,נבחנת האפשרות להתאים חלק מהמלצות הוועדה בדוח הסופי
למתווים הנוספים האפשריים .ככל שיתגבש מתווה קונקרטי להקמת בורסה משנית המצריך התאמה
של חלק מההמלצות ,הנ"ל יובא לדיון מחודש בוועדה.
הרחבת הסדר הרישום הכפול
במהלך  2018אישרה הכנסת תיקון לחוק ניירות ערך אשר הרחיב את הסדר הרישום הכפול באופן
שיכלול שלוש בורסות נוספות  -בורסת סינגפור ,בורסת הונג-קונג ובורסת טורונטו .זאת בנוסף
לשלוש הבורסות שנכללו בהסדר  -בורסת ניו יורק ,נאסד"ק ובורסת לונדון  -שמהן מגיעות כ56-
חברות דואליות הנסחרות בבורסת תל אביב בהיקף של בין  40%ל 60%-משווי השוק שלה ,המדדים
המובילים ומחזורי המסחר בה .הוספת הבורסות החדשות היא תוצאה של תהליך מעמיק של בחינת
השווקים הזרים על ידי הרשות ,לרבות האסדרה שחלה בהם ומעגלי הפיקוח השונים ,כדי להבטיח
שניתן יהיה להסתמך עליהם לצורך ההגנה על ציבור המשקיעים בישראל.
על רקע הוספת הבורסות כאמור ,חתמה הבורסה בתל אביב על הסכם עם בורסת סינגפור שנועד
לעודד תהליך של הנפקה ראשונה לציבור (דואלית) בשתי הבורסות .הרשות תמכה בתהליך לגיבוש
ההסכם בהיבטים שונים שהתעוררו והצריכו התאמות באסדרה ,ואלה טופלו במהלך שנת .2019
הרשות גם ניהלה תהליך מול גורמי האסדרה בסינגפור ,אשר הוביל להסכמות על הכרה מלאה שלהם
באסדרה של רשות ניירות ערך הישראלית לצורך הגשת תשקיף הנפקה ודיווחים שוטפים .לפיכך חברה
תוכל להנפיק בשני השווקים בו-זמנית על ידי שימוש בתשקיף ישראלי שיוכן לפי כללי ניירות הערך
הישראליים.
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פתיחת הסדר הרישום הכפול לקרנות ריט דואליות
כחלק מאסטרטגיית פיתוח השוק של הרשות ,ובכלל זאת פיתוח הסדר הרישום הכפול כמנוע צמיחה
עיקרי בבורסה ,קידמה הרשות במהלך השנה החולפת תיקון להוראות תקנון הבורסה אשר יאפשר
רישומן למסחר של קרנות ריט שנסחרות בבורסות הרישום הכפול בעולם .עד כה התאפשר רישומן
למסחר של חברות ושותפויות בלבד (ובנדל"ן חברות בלבד) ,ותיקון זה צפוי לאפשר לגופים משפטיים
המאוגדים כקרן ( )Trustוכפופים למשטר התאגידי ולמשטר המס הייחודי של קרנות הנדל"ן בחו"ל
להירשם למסחר גם בבורסה בתל אביב .רישום למסחר של קרנות ריט כאמור צפוי לגוון את אפשרויות
ההשקעה שבפני המשקיעים ולהרחיב את היצען.
פרסום מדריך לחברות דואליות
במהלך השנה החולפת עמל סגל הרשות על הכנת מדריך אסדרה מקיף לחברות הדואליות ,אשר
כולל את כל המידע בהיבטים של רישום למסחר ,תשקיפים והנפקות ,דיווחים שוטפים ועוד .המדריך
פורסם באתר הרשות וחולק לחברות לחברות במסגרת כנס ייעודי שנערך לחברות הדואליות ,ושוקפו בו
לראשונה עמדות של סגל הרשות בהיבטים שונים של אסדרת רישום כפול .בכוונת הרשות להמשיך
ולעדכן את המדריך לעיתים מזומנות ולהשתמש בו כפלטפורמה לשיקוף עמדות סגל הרשות ולהנגשת
האסדרה אשר חלה על חברות ברישום כפול.
הטמעה של שיטת הדיווח האלקטרוני המתקדמת בעולם I-XBRL
רשות ניירות ערך פרסמה מסמך היוועצות להערות הציבור ,ובמסגרתו מוצגת הצעה למדיניות שנועדה
לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים לנתונים המופיעים בהם ,ולתת מענה
לאתגרים הקיימים באופן שבו הדוחות התקופתיים ודוחות הביניים מדווחים כיום.
המצב הקיים מציב בפני המשתמשים בדוחות מספר קשיים .בין היתר ,הוא מקשה על היכולת לשלוף
במהירות נתונים כספיים על מנת לבצע בהם ובאמצעותם ניתוחים והשוואות .כמו כן ,פרסומם בשפה
העברית מקשה על משקיעים זרים לקרוא ולנתח אותם במטרה לקבל החלטה אם להיחשף לשוק
הישראלי.
במסגרת המדיניות המוצעת יידרשו תאגידים לדווח את כלל חלקי הדוחות התקופתיים ודוחות הביניים
באופן מובנה ,באופן שפרקים שונים בדוח יתויגו ברמות פירוט שונות .שימוש בטכנולוגיית ,IXBRL
המקובלת בשווקים מפותחים ,תפתח את שוק ההון הישראלי למשקיעים מרחבי העולם ותעמיד אותו
בשורה אחת עם אמות המידה הנהוגות בשווקים אלה.
בכוונת הרשות לממש מדיניות זו בשלבים .בשלב הראשון יבוצע פיילוט בשיתוף עם מספר מצומצם
של חברות המופיעות במדד תל אביב .125-שלב זה יהיה וולונטרי והניסיון יצטבר בהדרגה .בהמשך,
עם התקדמות הליכי החקיקה והתקינה בנושא ועל יסוד הניסיון שיצברו שחקני השוק ומפתחי הכלי,
יתאפשר להחיל את המדיניות כהוראה מחייבת על כלל החברות המדווחות (למעט תאגידים בנקאיים,
חברות ביטוח וחברות ברישום כפול).
התאמת שפת הדיווח של תאגידים מדווחים בישראל לנהוג בשווקים מובילים בעולם
כחלק מההתאמות שמבצעת הרשות באסדרה על מנת להתמודד עם השינויים שחלים בזירה
הבינלאומית ,ובמטרה לפתח את שוק ההון הישראלי ,נבחנה במהלך השנה האפשרות לאפשר
לתאגידים מדווחים מסוימים לדווח בשפה האנגלית חלף דיווחים בעברית .במסגרת זו נערכה סקירה
השוואתית לגבי המתרחש בשווקים מובילים בעולם בהקשר זה ,וכן קוימו שיחות עם גורמים מגוונים
בשוק ההון ,כגון חברות ציבוריות ,חתמים ,עורכי דין ורואי חשבון .לאחר הבחינה החליטה הרשות
להמליץ על מתן אפשרות (וולונטרית) לכלל החברות הציבוריות להחליט שאנגלית היא שפת הדיווח
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המחייבת שלהן .זאת במטרה להנגיש את שוק ההון לחברות גדולות ובינלאומיות ,לסייע במשיכת
גורמי השקעה זרים לשוק ההון הישראלי ולאמץ את סטנדרט הדיווח הנהוג בשווקים מובילים בעולם.
ההמלצה כאמור אושרה על ידי מליאת רשות ניירות ערך ,וטיוטת תיקון תקנות פורסמה להערות
הציבור בראשית דצמבר  .2018סגל הרשות בחן את הערות הציבור ,והצעה שאושרה במהלך 2019
ממתינה להמשך הליכי חקיקה.
גיוון מכשירי ההשקעה הפוטנציאליים בשוק המקומי
איגוח  -הרשות פרסמה מסמך להערות הציבור בנוגע למדיניות שתיושם בקשר לניירות ערך מגובי
נכסים (מוצרי איגוח) שמנפיקים פוטנציאליים יבקשו להציע לציבור .במסמך הציגה הרשות את עמדתה
לגבי הנפקות של מוצרי איגוח פשוטים ,ובמסגרת זו הגדירה את מאפייניו של מכשיר פשוט .הרשות
בוחנת את הערות הציבור למסמך ,ובעקבות הבחינה צפוי להתפרסם מסמך סופי שיקל על הנפקה
לציבור של ניירות ערך מגובי נכסים.
במקביל לכך ,הרשות ממשיכה לפעול לצד גורמים ממשלתיים ורגולטורים נוספים לשם קידומה של
הצעת חוק בנושא האיגוח על בסיס ועדה ציבורית שעסקה בנושא בעבר ומסקנותיה פורסמו בנובמבר
.2015
אג"ח היברידיות  -במסגרת פעילותה לגיוון המוצרים הפיננסיים הזמינים למשקיעים ,פרסמה הרשות
מסמך מדיניות לגבי אג"ח היברידיות שאינן להמרה ,המקנות גמישות בכל הנוגע למועדי הפירעון.
המסמך נועד להגביר את מידת ההיכרות וההבנה של שחקני השוק עם המאפיינים המרכזיים של אג"ח
היברידיות ,ולקבל את התייחסות הציבור לתנאים ולדגשים שצריכים להתקיים במכשירים מסוג זה.
לאחר קבלת הערות הציבור ,הטמעת ההערות ובמקביל תיקון תקנון הבורסה בנושא ,בכוונת הרשות
לפרסם מסמך מדיניות סופי ובכך לאפשר הנפקת אג"ח היברידיות.
קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור  -במהלך שנת הדוח פרסמה הרשות קול קורא לציבור
להעלאת רעיונות והצעות לצורך גיבוש מתווה להצעת קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג "קרן גידור
בנאמנות" ו"אגד קרנות גידור" .פרסום זה הוא תחילתו של מהלך ,שמטרתו פתיחת האפשרות להצעה
לציבור של קרנות אלטרנטיביות המוסדרות תחת חוק השקעות משותפות .מטרת המהלך היא לאפשר
לציבור הרחב נגישות למוצרי השקעה שכיום ,ככלל ,מוצעים לציבור מצומצם (ציבור המשקיעים
המתוחכמים) ,וזאת מבלי לאבד את היתרונות הגלומים בהשקעה בקרן נאמנות הנמצאת בפיקוח
הרשות .בהתאם למתווה המתגבש ,קרנות אלו עתידות לקבל הקלות שונות ,אשר יעוגנו בחקיקה ,בכל
הנוגע למגבלות כמותיות החלות על קרן ,וזאת על מנת לאפשר להן לפעול בדפוסי פעילות המאפיינים
קרנות גידור ,שאינן מפוקחות .במהלך שנת  2020ממשיכה הרשות לקדם את גיבוש מאפייני המוצרים
המוצעים באמצעות פרסום מפרט להערות הציבור .בהמשך תפעל הרשות לעיגון האפשרות להצעת
מוצרים אלו לציבור בחקיקה.
אסדרה של כללי האנליזה לשכלול המידע בשוק ההון
עבודות ניתוח ("אנליזות") מציגות ומנתחות את פעילותה של החברה המסוקרת ואת הערכת כדאיות
ההשקעה בה על ידי גורם חיצוני .הרשות רואה חשיבות בפרסום האנליזות למשקיעים במטרה
לצמצם את חוסר הידע הקיים בשוק ההון ונוכח תרומתן לתמחור הולם של ניירות הערך של החברות
המסוקרות ולהגדלת הסחירות והעניין בחברות אלה .על מנת להגביר את פעילות האנליזה לגבי
החברות הנסחרות בבורסה בכלל ובעת הנפקה בפרט ,פועלת הרשות לאסדרת תחום האנליזות.
כיום ,כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת
הנאה בעבור עבודת ניתוח) ,התשע"ד ,2014-מסדירים מנגנון לקבלת תמורה עבור אנליזה במסגרת
תוכנית לסיקור חברות ציבוריות בתיווך הבורסה ,וזאת בנוגע לחברות היי-טק ולחברות תעשייה .הוחלט
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להוסיף לכללי האנליזה שני מסלולים ,אשר ירחיבו את האפשרות לפרסם אנליזות אף שהתמורה בעדן
לא תתקבל מהלקוח ,וזאת בכפוף לעמידה בכללים שמטרתם צמצום ניגודי עניינים :האחד ,פרסום
אנליזות בהנפקה ראשונה על ידי תאגיד מורשה בקבלת תמורה ישירה מהחברה המנפיקה; והשני,
פרסום אנליזות על ידי חברה שקשורה לחתם או למפיץ ,בין בקשר מבני ובין בשל תמורה מהחתם
עבור האנליזות ,וזאת בהנפקה ראשונה ובהנפקה חוזרת .במסגרת הכללים ייקבעו בין היתר הוראות
בנוגע לאופן ההתקשרות ,לתגמול האנליסטים ולמתכונת עבודת הניתוח ,וכן כללים בקשר לגילוי .ובכלל
זה ,גילוי ההיסטוריה של המחירים או התשואה לפדיון של ניירות הערך שסוקרו על ידי התאגיד המסקר
לפי כללים אלה במועדים שונים.
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השפעת בעלי מניות מוסדיים בינלאומיים בחברות ציבוריות בישראל
המחקר פורסם בדצמבר  ,2019והוא בוחן את השפעת הנוכחות של משקיעים מוסדיים בינלאומיים
כבעלי מניות בחברות ציבוריות בישראל על מאפייני השוק הישראלי ועל החברות .השאלה שהמאמר
בוחן היא זו :האם להחזקות אלה קיימות תועלות מהותיות-איכותיות מבחינת מאפייני השוק
והחברות המוחזקות?
על פי ההשערה שנבחנה ,משקיעים מוסדיים בינלאומיים הם סוכנים ( )agentsשל תהליכי שינוי,
ובייחוד של העלאת הסטנדרטים התאגידיים בשוקי המטרה שבהם הם משקיעים .סטנדרטים אלה
כוללים סטנדרטים פיננסיים ,סטנדרטים הנוגעים לממשל התאגידי וסטנדרטים הנוגעים לאחריות
סביבתית וחברתית ( .)ESGבמחקר הוצגו ממצאים התומכים בהשערה זו .כן עולה מן המחקר כי
אימוץ סטנדרטים אלה עולה בקנה אחד עם יצירת תשואה עודפת לכלל המשקיעים .זאת על פי
ניתוח אמפירי ,המבוסס על שוק המניות בישראל בשנים .2019-2010
הממצאים העיקריים שעלו במחקר:
אחוז ההחזקה הכוללת של מוסדיים בינלאומיים
מתוך שווי השוק בישראל קרוב לממוצע
העולמי ולממוצע בשווקים שגודלם דומה לגודל
השוק הישראלי .עם זאת ,בניכוי ההחזקה
במניות דואליות ,האחוז האפקטיבי נמוך באופן
משמעותי מהממוצע העולמי.
לרוב ,החזקת מוסדיים בינלאומיים במנייה נתונה
הינה סביב אחוזים בודדים משווי השוק של המניה.
בפרט ,לאורך תקופת המחקר ,ב 70%מהמקרים
בהם זוהתה החזקת מוסדיים בינלאומיים במניה
בשנה מסוימת ,שיעור ההחזקה לא עלה על 10%
משווי השוק של המניה.
מוסדיים בינלאומיים מחזיקים לרוב במניות
בעלות שווי שוק גבוה יחסית.
רוב המניות המוחזקות על ידי מוסדיים
בינלאומיים ( )80%שייכות למדד ת"א .125
כמחצית מאלו ( ,)35%שייכות גם למדד ת"א .35
במניות המוחזקות על ידי מוסדיים בינלאומיים
שיעור הכמות הצפה גבוה באופן מובהק לעומת
יתר המניות במאגר תמר (המניות שעומדות
בתנאי הסף הבסיסיים כדי להיכלל במדדי
השקעה).
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מדדי הנזילות  -מדד מרווחי הציטוט (Bid-
 )Askומדד ( Cost of Round Tripהעלות אם
קונים ומוכרים מיידית) נמצאו נמוכים יותר
(ומצביעים בכך על נזילות גבוהה יותר) עבור
המניות המוחזקות על ידי מוסדיים בינלאומיים,
אם כי התוצאה אינה מובהקת אם מנטרלים
את השפעת המדדים והענף אשר להם שייכת
המניה.
פרמטרים הנוגעים לממשל תאגידי נותחו
בהתבסס על מספר הדירקטורים העצמאיים,
החיצוניים ובעלי המומחיות בתחומי החשבונאות
והפיננסים .נמצא כי מספרם של דירקטורים אלו
רב יותר באופן מובהק בחברות המוחזקות על
ידי מוסדיים בינלאומיים.
סוגיית התשואה העודפת של מניות המוחזקות
על ידי מוסדיים בינלאומיים נבחנה באמצעות
ניתוח מדד תיאורטי העוקב אחר מניות אלו.
מדד זה נמצא כבעל תשואה עודפת על פני
מדדי ת"א 35-ות"א 125-בשנים .2019-2010
לא נמצאה מובהקות סטטיסטית לאורך
כל התקופה ,אך ישנה מובהקות בתקופות
מצומצמות יותר.
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ראו בגרף מטה תשואות מצטברות של ארבעה מדדים:
מדד  F35אשר מייצג את תשואת החברות המוחזקות על ידי מוסדיים בינלאומיים ושאינן דואליות ,מדד
 ,TA35מדד  ,TA125מדד  TAC35אשר מייצג קבוצת ביקורת שכוללת את  35החברות הגדולות שאינן
דואליות ללא התייחסות להחזקת מוסדיים בינלאומיים.
כפי שניתן לראות המניות המוחזקות על ידי מוסדיים בינלאומיים הניבו תשואה עודפת.
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המלצות לכיווני פעולה
הממצאים שתוארו במחקר עשויים לשמש תמריץ חיובי לחברות באחד משני הכיוונים :מצד אחד,
שיפור הביצועים באחד הפרמטרים שנדונו לעיל ,וזאת כדי למשוך השקעות מגופים מוסדיים
בינלאומיים .מצד שני ,משיכה של השקעות מגופים מוסדיים בינלאומיים המאופיינים במעורבות
( )Engagementגבוהה עשויה להשפיע בפני עצמה על הסטנדרטים התאגידיים בשוק.
בהמשך לכך ,ישנם מספר כיווני פעולה שהרשות בוחנת במטרה לעודד השקעה של גופים מוסדיים
בינלאומיים בשוק הישראלי.
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ברמת התאגיד:
שיפור הסטנדרטים והגילוי בתחומי האחריות
התאגידית והממשל התאגידי;
יוזמה להיכלל במדדי  ESGגלובליים;

הגדלת הכמות הצפה;
אימוץ האפשרות הוולונטרית לדיווח בשפה
האנגלית.

פנייה אקטיבית למשקיעים מוסדיים זרים ופיתוח
פונקציית קשרי משקיעים ( )IRעבור משקיעים
בינלאומיים;

ברמת השוק:
קידום יוזמות למידע מובנה בדיווחים ודיווח
באנגלית  -בהמשך לתהליכים שמובילה הרשות
ומפורטים במחקר;
השלמת יוזמת מאגר ההשאלות המרכזי,
המקודם על ידי הבורסה;

קידום הכללת חברות ישראליות במדדים
בינלאומיים  -בהמשך לתהליכים שוטפים
שמקדמות רשות ניירות ערך והבורסה;
יצירת מנגנונים לעידוד השקעה בינלאומית,
כגון יצירת מדד לחברות המוחזקות על ידי
משקיעים מוסדיים בינלאומיים .לצורך כך ישנה
חשיבות לשיפור הדיווח על החזקות מוסדיים
בינלאומיים ,באופן שניתן יהיה לבנות מדד רחב
ואמין דיו;

קידום אימוצם של קודי התנהלות למוסדיים
( )Stewardship Codesמקומיים .מהלך זה
עשוי לשפר את הסטנדרטים לממשל תאגידי
ולאחריות תאגידית בישראל;
קידום דרישות גילוי בתחום ה ;ESG-בדומה
למדינות מערביות רבות ניתן לקדם מודל של
גילוי מרצון או של כללי אסדרה מחייבים;
קיום שיח עם גופי השקעה בינלאומיים
בהשתתפות נציגי השחקנים השונים בשוק
ואיתור גורמים נוספים לעידוד השקעות
בישראל.

פתיחת האפשרות לרשום ברישום כפול גם קרנות חוץ נסחרות שרשומות למסחר בבורסות נוספות
החל בשנת  ,2017קרנות חוץ העומדות בדרישות הקבועות בתקנות וקיבלו את אישור הרשות לכך
מציעות לציבור בישראל את יחידותיהן .בשנת  2019ניתן לראשונה אישור הרשות לרשום למסחר
ברישום כפול בבורסה בתל אביב עשרות קרנות חוץ נסחרות ( )ETFשנסחרות בבורסות הרישום
הכפול ,המפורטות כיום בתוספת לחוק ניירות ערך .כחלק מהאסטרטגיה שהתוותה יו"ר הרשות לשנים
הקרובות ,הדוגלת בהתאמת פעילות הרשות לתהליכי הגלובליזציה ולפתיחת שוק ההון הישראלי
לשוקי העולם ,בכוונת הרשות לקדם תיקון חקיקה שיאפשר לרשום ברישום כפול בבורסה בתל אביב
גם קרנות  ETFהרשומות למסחר בבורסות רישום כפול נוספות ,מלבד אלו המפורטות כיום בתוספת
לחוק.
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חשיפת שוק ההון הישראלי לגורמים בינלאומיים
כניסתם של שחקנים בינלאומיים משמעותיים לשוק ההון בישראל מהווה נדבך משמעותי בפיתוח הגלובלי של השוק כפי
שהתוותה הרשות במסגרת האסטרטגיה שלה לשנים הקרובות .לאור זאת ,בכוונת סגל הרשות לפעול לחשיפת שוק ההון
הישראלי בפני שחקנים גלובליים משמעותיים ,ובהם בין היתר בנקי השקעות ,חתמים ,קרנות השקעה וחברות נסחרות .במסגרת
זו ,סגל הרשות מתכנן לקיים סדרת פגישות עם גורמים בכירים באותם גופים ולעורר את המודעות להיבטים השונים הקיימים בשוק
ההון הישראלי ולשינוי שחל בו .במקביל ,הסגל יפעל לאתר חסמי אסדרה שעומדים בפני כניסה של אותם גופים לפעילות בישראל
במטרה להסירם ולייצר סביבה תומכת לפעילותם בשוק ההון המקומי.
קידום ההכללה של חברות ישראליות במדדים בינלאומיים
הרשות פועלת לפתוח את שוק ההון הישראלי בפני משקיעים זרים לשם פיתוחו הגלובלי ,ועל רקע המגמה הגוברת בעולם של
גידול בהשקעות הפסיביות דרך מדדים .הרשות החלה בסדרה של פגישות עם גורמים בינלאומיים ובבחינת האפשרות לכלול
חברות ישראליות במדדים הבינלאומיים המובילים בעולם ,ובכך לחשוף את השוק הישראלי להשקעות זרות.
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יעד שלישי  -קידום החדשנות הטכנולוגית בשוק ההון
העשור האחרון התאפיין בהתפתחות טכנולוגית פורצת דרך ומואצת ,תוך כניסה של טכנולוגיות חדשניות לשווקים ,ובכללם
השווקים הפיננסיים .הטכנולוגיות המתמחות בפיננסים ידועות בשם "פינטק" והן נועדו להנגיש ,לייעל ולהוזיל את אופן צריכת
השירותים בעולם הפיננסי .היקף ההשקעות בישראל ובעולם המופנות לתחום הפינטק מציג צמיחה ניכרת בשנים האחרונות,
ומדינת ישראל מובילה ביזמות בתחום זה .לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות ,ציבור המשקיעים משנה את הרגלי הצריכה של
השירותים הפיננסיים ,ומעגל חדש של משתמשים צעירים נכנס לשוק .התמורות הטכנולוגיות מאתגרות את האסדרה הקיימת,
שעוצבה לפני עשרות שנים ,ולכן נדרשת התאמה במבנה ובאופן שבהם היא פועלת.
הרשות פועלת לבחינת המגמות וההתפתחויות ,וכן פועלת לייצר סביבת אסדרה התומכת בתחומי החדשנות בכלל ובתחום
הפינטק בפרט .כל זאת מתוך הבנת התרומה של תחום זה לציבור המשקיעים ,לחוסנו של שוק ההון ,לצמיחה ולכלכלת ישראל,
בראייה הצופה פני עתיד ותוך ביצוע תפקידה על פי חוק.
כצעד ראשון ,בשנת  2018הקימה הרשות מרכז חדשנות פיננסי ( ,)Fintech Innovation Hubשנועד להעניק ליווי ברמת האסדרה
לחברות טכנולוגיה המפתחות מוצרים חדשניים בתחום הפיננסי.

להלן פירוט של הפעולות המרכזיות שביצעה הרשות בשנת הדוח:
ועדה לקידומם ולמיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל
על רקע התוכנית האסטרטגית של הרשות לקידום חדשנות בשוק ההון ,מינתה יו"ר הרשות בחודש יולי  2019ועדה לקידומם
ולמיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל (להלן " -הוועדה") .הוועדה התמקדה בפלטפורמות להנפקה ,למסחר ולסליקה של ניירות
ערך שעושות שימוש בטכנולוגיית הרישום המבוזר ( .)DLT - Distributed Ledger Technologyדוח הוועדה פורסם באתר הרשות
בדצמבר .2019

מסקנה מרכזית מעבודת הוועדה היא
כי בטכנולוגיית ה DLT-טמון פוטנציאל
לקידום שוק ההון הישראלי .הטמעת
הטכנולוגיה עשויה להביא לצמצום עלויות
המסחר ללקוחות הקצה ,להפחתת
סיכונים סיסטמיים למשק ,לסביבה
טכנולוגית שתעודד חדשנות פיננסית
ולהנגשת שוק ההון לחברות שאינן עושות
שימוש בשוק ההון הציבורי לצורכי מימון,
כגון עסקים קטנים ובינוניים.

עבודת הוועדה כללה ,בין היתר ,פגישות עם גורמים רבים ושיח עם גופי
אסדרה מקבילים בעולם .הגורמים שעימם נפגשה הוועדה הגיעו מרקע
מגוון ,ובכללם גופים העוסקים בהקמת תשתיות מסחר ,גופים העוסקים
בהשקעות בשווקים דיגיטליים וחברות שגייסו הון בעבר או מעוניינות בעתיד
לגייס הון באמצעות נכסים דיגיטליים.
מסקנה מרכזית מעבודת הוועדה היא כי בטכנולוגיית ה DLT-טמון
פוטנציאל לקידום שוק ההון הישראלי .הטמעת הטכנולוגיה עשויה להביא
לצמצום עלויות המסחר ללקוחות הקצה ,להפחתת סיכונים סיסטמיים
למשק ,לסביבה טכנולוגית שתעודד חדשנות פיננסית ולהנגשת שוק ההון
לחברות שאינן עושות שימוש בשוק ההון הציבורי לצורכי מימון ,כגון עסקים
קטנים ובינוניים.

במסגרת עבודת הוועדה מופו סוגיות אסדרה שמתעוררות בקשר לרישוי ולפיקוח על פלטפורמות מסחר וסליקה המבוססות
על טכנולוגיית ה .DLT-על פי תמונת המצב המצטיירת בשלב זה בעולם ,פלטפורמות מסחר וסליקה שהחלו לפעול באופן
מהיר יחסית הוקמו כפלטפורמות מסחר משניות או אלטרנטיביות (כמו  ATSבארה"ב ו MTF-באיחוד האירופי) על ידי גופים
חדשים יחסית בענף .סקירה משווה של האסדרה בארה"ב ובאירופה מעלה כי קיים מדרג אסדרה לפלטפורמות מסחר בהתאם
למאפיינים מסוימים ,עד כדי פטור מחובת רישוי ,שיכול להינתן על בסיס היקפי מסחר מוגבלים .בישראל ההוראות לרישוי ופיקוח
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שנקבעו בחוק ניירות ערך בקשר לבורסה עוצבו בראייה של בורסה לאומית משמעותית ,הפועלת
באמצעות חברי בורסה ,ולפיכך חלק מחובות האסדרה שחלות על בורסה עשויות להקשות על הקמת
פלטפורמות מסחר קטנות יחסית.
הוועדה גם התרשמה כי לא מעט חברות פינטק מובילות בתחום טכנולוגיית ה DLT-הן פרי של יוזמה
ישראלית .לכן יצירת תשתית אסדרה שתאפשר הקמה של פלטפורמת מסחר או סליקה אלטרנטיבית
או משנית עשויה להוות הזדמנות לשילוב של אותן חברות פינטק בעולם השירותים והתיווך בניירות ערך
בישראל .במסגרת עבודת הוועדה מופו סוגיות אסדרה נוספות ,ובכוונת הרשות לפעול בקשר אליהן כדי
לאפשר שוק דיגיטלי בישראל.
הצעה לתיקון חוק הייעוץ הכללי במטרה לעצב מחדש את תשתיות הרגולציה
חוק הייעוץ מסדיר את פעילות ייעוץ ההשקעות ,שיווק ההשקעות וניהול תיקי השקעות .החוק מטיל
חובת רישוי על כל מי שעוסק בייעוץ השקעות ,תחום הכולל לפי החוק כל מתן ייעוץ בנוגע לכדאיות
של השקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים .זאת ללא הבדל באופן מתן השירות ,בין שהוא ניתן
באינטראקציה אישית בין יועץ השקעות ללקוח שיושב מולו בסניף הבנק ובין שמדובר על אנליזה
שמופצת בו-זמנית לציבור רחב.
חקיקת החוק נועדה מלכתחילה עבור ייעוץ השקעות "קלאסי" ,שהתנהל בעיקר בבנקים ,שם הייעוץ
הוא אישי וציפיית הלקוח היא שהייעוץ יתבסס על המאפיינים וההעדפות האישיות שלו ,כפי ששוקפו
ליועץ ההשקעות .מסיבה זו ,החובות המוטלות על פי החוק על יועץ ההשקעות מתייחסות למערכת
יחסים "אישית" בין יועץ ההשקעות ללקוח .לאור זאת ,על בעלי הרישיון חלות כאמור חובות הכוללות,
בין היתר ,עריכת בירור של צרכיו והנחיותיו של הלקוח ,התאמת השירות לצרכים אלה ,עריכת הסכם
עמו ,גילוי ניגודי עניינים שיש ליועץ ,קבלת הסכמת הלקוח לפעילות זו ועוד .חובות אלה אינן מתאימות
לפעילויות ושירותים שאינם אישיים וניתנים לציבור גדול ,בלתי מסוים .הן אינן מתאימות גם לפעילויות
ושירותים שיכולים להתבצע באמצעים טכנולוגיים מגוונים שלא היו קיימים בעבר.
על אף התאמות חלקיות שבוצעו במסגרת סמכויות הרשות ופורסמו בשנים האחרונות ,התמורות של
העת האחרונה  -שבה פעילויות רבות משנות צורה ,והאמצעים הטכנולוגיים מאפשרים ביתר קלות
לפנות לציבור רחב חלף אינטראקציה אישית בין יועץ לבין לקוח  -המחישו את הצורך להגדיר ולהסדיר
באופן נפרד את תחום הייעוץ הכללי ולהבחינו מהייעוץ האישי ,המוסדר בחוק הייעוץ.
לאור צורך זה ,הרשות פעלה לקדם הצעה לתיקון חוק הייעוץ ,באופן שיוסדר בו באופן נפרד עיסוק
בייעוץ השקעות כללי .ההצעה פורסמה להערות הציבור בחודש אפריל  ,2019והתקבלו בעניינה
הערות ושאלות רבות מגורמים שונים.
בעקבות חשיבה מחודשת ,שנלוותה לדיון בהערות הציבור ,הרשות מתכוונת לפרסם הצעה מעודכנת
להערות הציבור בתחילת שנת  2020ולהמשיך לקדם את תיקון החקיקה.
קול קורא לפתיחת פעילות חדשה בתחום הברוקראז' הקמעונאי הדיגיטלי בישראל
באוגוסט  2019פרסמו הרשות והבורסה קול קורא לבחינת תחום הברוקראז' הקמעונאי ,בין במסחר
בניירות ערך ובין בהפצה של קרנות נאמנות לציבור הרחב .המהלך נועד לאפשר לציבור המשקיעים
היצע רחב יותר של אפשרויות למסחר בניירות ערך ושל הפצה של קרנות נאמנות .הגדלת היצע ומגוון
הברוקרים הקמעונאיים יאפשר להגדיל את התחרות ,להנגיש את שירותי המסחר בניירות ערך ולהוזיל
עלויות לציבור המשקיעים .מהלך זה תואם את התוכניות האסטרטגיות של הרשות ושל הבורסה,
המבקשות לקדם חדשנות טכנולוגית בשוק ההון ולהוזיל את העלויות של השירותים הפיננסיים .הרשות
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והבורסה ניהלו במסגרת זו פגישות עם גופים שונים לבחינת הנושא ,ובהם נדונו הסוגיות ,הקשיים
והחסמים שעומדים בפני פיתוח התחום .בהמשך להתייחסויות ,הרשות תבחן התאמות נדרשות
באסדרה הקיימת .כמו כן ,הרשות והבורסה יבחנו את ההתאמות הנדרשות בתקנון הבורסה .בחינת
הנושא וביצוע ההתאמות ,ככל שיידרשו ,נועדו לעודד את הפעילות של ברוקר קמעונאי בשוק המקומי
ולהקל עליה ,בדגש על הפחתת דרישות הון ודיגיטליזציה מלאה של תהליך פתיחת חשבון ניירות ערך,
כנהוג בשוקי ההון המפותחים והמתקדמים בעולם.
החתמת לקוח מרחוק באופן מקוון לצורך התקשרות לניהול תיקים
בשנת  2019פורסם חוזר שנועד לשפר ולייעל את תהליכי העבודה של בעלי רישיון ולהקל על תהליך
ההתקשרות עם לקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים בדרך המסורתית ,תוך שמירה על
ענייניו וזכויותיו.
השינויים העיקריים לעומת החוזר הקודם:
לא נדרשת חתימתו הגרפית של הלקוח על מנת
לקבל את הסכמתו לקבלת שירותים פיננסיים,
וניתן להסתפק גם בחיווי אחר המעיד על
הסכמת הלקוח.
החוזר אינו מחייב את בעלי הרישיון לעשות
שימוש בחתימה אלקטרונית מאובטחת או

מאושרת .חלף זאת נקבע באופן עקרוני ,כי
על בעל הרישיון לנקוט אמצעים סבירים לזיהוי
הלקוח ולקבלת הסכמתו.
החוזר מאפשר לבצע שינויים בהסכם עם
לקוחות באופן מקוון וללא צורך בקיום פגישה
פנים אל פנים.

מודל שירות ניהול תיקים 2.0
במהלך השנה החולפת פעלה הרשות ,בשיתוף עם גורמים רלוונטיים בשוק ,לגיבוש מודל שירות ניהול
תיקים  .2.0ראשיתו של המהלך בפרסום "קול קורא לקבלת התייחסות מן הציבור למודל שירות ניהול
תיקים  ."2.0לאחר הליך הערות ציבור ודיונים עם גורמים רבים בשוק ההון ,בבנקים ובתחום פיתוח
תוכנה ,אישרה מליאת הרשות בדצמבר  2019את נוסח ההוראה שקובעת את מאפייניו של השירות.
שירות ניהול תיקים  2.0יינתן על ידי חברת ניהול תיקים העוסקת גם בשיווק השקעות ,ובמסגרתו תעניק
החברה ללקוחותיה שירות של ניהול השקעות באמצעות ארבע קרנות נאמנות ייעודיות ,שאותן תנהל
עבור מנהל הקרן במיקור חוץ (הוסטינג) ויהיו מיועדות לארבעה פרופילי סיכון של לקוחות .שירות זה
יאפשר נגישות להשקעות בשוק ההון באמצעות שירות של ניהול תיק על פלטפורמה של קרן נאמנות,
על יתרונותיה המובהקים ,גם לקהלים שאינם יכולים להימנות עם מקבלי שירות ניהול תיקים הניתן
באופן מסורתי ,שבו נהוג לקבוע דרישת סף של ניהול מאות אלפי ש"ח לצורך קבלת השירות .שירות
זה עתיד לקדם תחרות בתחום ניהול התיקים ולפתוח את האפשרות בפני הלקוח לביצוע השוואה בין
ביצועי חברות ניהול תיקים שונות.
מבחינת חוויית הלקוח ,הוא עתיד לקבל שירות פשוט ,דיגיטלי במלואו ,המתנהל כולו בסביבת היישום
הייעודית של נותן השירות .הלקוח יעבור הליך בירור צרכים ,שבסופו תינתן לו המלצה לרכוש יחידות
של קרן ייעודית אחת המותאמת לצרכיו ,וככל שיקבל החלטה לרוכשה ,יוכל לבצע את הרכישה
במסגרת היישום (האפליקציה) הייעודי .במהלך חיי ההשקעה ,נותן השירות ינגיש ללקוח את המידע
הרלוונטי עבורו בעניין ההשקעה ,וכן יאפשר לו להקטין או להגדיל את השקעתו.

שמירה על שוק הון הוגן

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

קידום חדשנות טכנולוגית בשוק ההון

קידום התחרות בשוק ההון

86

רשות ניירות ערך

דוח שנתי 2019

מחזקים את השוק ,מני"עים את הכלכלה

חזרה לעמוד תוכן העניינים

על מנת להסיר חסמים בכל הנוגע לאפשרות לבצע את המלצת ההשקעה במסגרת סביבת היישום
של נותן השירות ,פעלה הרשות לגיבוש נספח  ,APIשבמסגרתו מפורטים מאפייני ממשק אחיד שעל
פיו תוכל להתבצע העברת פרטי הלקוח והעסקה מהיישום הייעודי אל הבנק או אל חבר הבורסה שבו
מתנהל חשבונו של הלקוח לשם ביצועה .הנספח מפורסם באתר הרשות.
סגל הרשות פרסם פנייה לבעלי רישיון המבקשים להציע לציבור שירות "ניהול תיקים  "2.0להשתתף
בהתנעת תהליך לגיבוש "מוצר מדף" של שאלון בירור צרכים אחיד ואלגוריתם לעיבוד הנתונים ,וזאת
לצורך קביעת פרופיל הסיכון של לקוח השירות .מטרת הפנייה הייתה להביא לידי סטנדרטיזציה בקרב
מציעי שירות ניהול תיקים  2.0גם בכל הנוגע להליך אפיון לקוח השירות על פי פרופיל סיכון כלשהו.
במהלך שנת  2020צפוי הצוות להשלים את גיבוש הליך בירור הצרכים הגנרי.
תוכנית הדאטה סנדבוקס לחברות ולסטארט-אפים ישראליים
במסגרת תוכנית משותפת של הרשות ,רשות החדשנות והבורסה הוזמנו חברות הזנק (סטארט-אפ)
בתחום הפינטק להגיש בקשה להשתתף בתוכנית הדאטה סנדבוקס שתאפשר גישה למאגרי המידע
של הרשות ולנתוני המסחר של הבורסה.
התוכנית כוללת ביצוע פיילוט על פתרון שפיתחה חברת הזנק לאתגרים כדוגמת אלו :הרחבת פעילות
הבורסה ושוק ההון; כלים להנגשת האסדרה הפיננסית לגופים המפוקחים והגברת הוודאות; ייעול
ופישוט עבודת הרשות ,בדגש על ניהול וזרימת המידע; הטמעת תהליכי אוטומציה; הנגשת מידע;
שיפור התהליך של זיהוי ואימות הלקוח באמצעים דיגיטליים.
שיתוף הפעולה כולל גישה למאגרי מידע (מערכת מגנא ,מערכת המסחר בבורסה) ושיתוף בהם,
ייעוץ וליווי מקצועי ומימון בשיעור של  20%-50%מהוצאות המחקר והפיתוח של חברת ההזנק בקשר
לפתרון הספציפי.
אפשרות נוספת היא שיתוף פעולה בין חברת ההזנק לבין גוף מפוקח של רשות ני"ע ,כתלות בסוג
המוצר שפיתחה החברה ובנכונות מצד הגופים המפוקחים לשתף פעולה.
בהמשך שנת  2020יבחרו החברות שזכו להשתתף בפרויקט .מידע נוסף על התוכנית מפורסם באתר

רשות החדשנות.
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הטמעת טכנולוגיית בלוקצ'יין במערכות המידע של הרשות המעניקות שירות לציבור
לאחר שבשנת  2018הטמיעה הרשות את טכנולוגיית הבלוקצ'יין במערכות המידע המרכזיות שלה
 מערכת יעל לשליחת מסרים אלקטרוניים מהרשות למפוקחים  -השלימה הרשות בשנת  2019אתהמהלך והטמיעה את הטכנולוגיה במערכת ההצבעות ובמגנא.
יישום טכנולוגיית הבלוקצ'יין מאפשר להגביר את אבטחת המידע ,למנוע התכחשות ,להעלות את
מהימנות המידע ואת שקיפותו .במערכת ההצבעות נשמר המידע המלא של כל תהליך ההצבעה
שמבצע המשקיע ,ובמגנא נשמר המידע מרגע שהוא נשלח על ידי המדווח המורשה ,דרך קליטתו ועד
להפצתו לציבור.
שיתופי פעולה בינלאומיים לקידום הטמעת פינטק בשוק ההון
בשנת  2019הגבירה הרשות את מעורבותה בקבוצות עבודה וביוזמות בינלאומיות המוקדשות
לאתגרים ולסיכונים הייחודיים של טכנולוגיות חדשניות בשוק ההון ,כמו רישום מבוזר ( ,)DLTבינה
מלאכותית ,שיטות שמירה על פרטיות המידע ועוד .מעורבות זו נובעת בראש ובראשונה מהתפיסה
שהשינויים הטכנולוגיים הם גלובליים באופיים ומציבים אתגרים דומים למדינות רבות ,ולפיכך על רשויות
הפיקוח הפיננסיות להגביר את שיתופי הפעולה והתיאום על מנת ללמוד מהניסיון והידע האחרים ,לגבש
מדיניות יעילה להתמודדות עם אתגרים חדשים ולמנוע פער (ארביטראז') מבחינת כללי האסדרה בין
מדינות שונות ,שעלול לפגוע בציבור המשקיעים .זאת ועוד ,מסגרות אלה גם יוצרות הזדמנות להעלאת
המודעות לטיב האסדרה הישראלית ולקידום שוק ההון המקומי בקרב גורמים זרים.
הצטרפות לרשת הבינלאומית לקידום חדשנות פיננסית ()GFIN
בינואר  2019הצטרפה רשות ניירות ערך יחד עם רשויות אסדרה נוספות בעולם לרשת הבינלאומית
לקידום חדשנות פיננסית ,ה .)Global Financial Innovation Network) GFIN-הרשת מונה למעלה
מ 50-ארגונים ,ובהם גופי אסדרה וגופים בינלאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי,
המתחייבים לתמוך בחדשנות פיננסית תוך שמירה על טובת ציבור המשקיעים .היוזמה להקמת הרשת
הבינלאומית גובשה על ידי רשות האסדרה הבריטית  FCAוארגונים נוספים ,במטרה להקים "ארגז חול"
( )Sandboxבינלאומי ולשתף ידע ותובנות בין גופי אסדרה מובילים בעולם.
 GFINנועדה ליצור מסגרת חדשה לשיתוף פעולה בין גופי האסדרה האמונים על מתן שירותים פיננסיים
בנושאים הקשורים לחדשנות ,על מנת לחלוק מניסיונם ומגישותיהם השונות .כמו כן GFIN ,שואפת
לספק דרך יעילה לחברות חדשניות לתקשר עם גופי האסדרה השונים באופן שיסייע לאותן חברות
לנווט בין המדינות" .ארגז החול" הבינלאומי מיועד לחברות המעוניינות לבחון מוצרים ,שירותים או
מודלים עסקיים חדשניים במספר תחומי שיפוט במקביל.
הרשות הייתה שותפה יחד עם גופי אסדרה פיננסיים אחרים בעולם לגיבוש תנאי החברות להצטרפות
לרשת ה GFIN-ולקביעת המבנה ואופני הפעולה של החברים בה .בעקבות הדיונים נקבעו המטרות
הבאות:
לפעול כרשת של גופי אסדרה הפועלים
בשיתוף פעולה והחולקים מניסיונם בחדשנות
פיננסית בשווקים המתאימים ,ובכלל זאת בנוגע
לטכנולוגיות מתפתחות ולמודלים עסקיים;

לספק סביבה בינלאומית לחברות המעוניינות
בביצוע פיילוטים חוצי גבולות;
לתת אפשרות לחברות פינטק מקומיות
להשתתף ב"ארגז החול" הבינלאומי.

לספק מסגרת עבודה משותפת בתחום
ה ,RegTech-לשיתוף ידע וניסיון עבר;
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בשנת  2019השתתפה הרשות בקבוצת העבודה ( )Work Streamהמוקדשת לתחום ה.Regetch-
העבודה בקבוצה מתמקדת בשיתופי פעולה לקידום יעילות וחדשנות בתחום הציות לכללי אסדרה.
במהלך הדיונים הוצגו פרויקטים טכנולוגיים שונים המתבצעים על ידי החברות בארגון או בתחום
שיפוטן ,שמטרתם להקל על תהליך העמידה בדרישות הציות ולייעל אותן ,בין היתר על ידי אוטומציה
של הוראות אסדרה (.)Machine executable regulations
כחלק מיוזמות הקבוצה ,הרשות השתתפה בחודש אוגוסט  2019בסקר בינלאומי ראשון מסוגו על
אודות עלויות הדיווח לפי הנחיות האסדרה בקרב גופים מפוקחים .מטרת הסקר הייתה לאסוף נתונים
כדי להבין טוב יותר מהם העלויות והמשאבים הדרושים לעמידה בחובות הגילוי והדיווח .זאת על מנת
לבחון ולקדם שיטות טכנולוגיות לייעול ולשיפור של חובות הדיווח מצד גופי אסדרה .תשובות הנשאלים
נועדו לספק מידע על עלויות הדיווח של גופים מפוקחים ואופן הקצאת המשאבים ,על מנת לקבל
תמונה מהימנה על העלויות בפועל.
הרשות לקחה חלק בסקר על ידי הפצת השאלון בגרסה מקוונת לכל הגופים המפוקחים על ידה;
תרגום הסקר לעברית; איסוף הממצאים וניתוחם .בסקר בארץ השתתפו יותר מ 104-גופים מפוקחים.
הרשות מקווה לנצל את המידע והנתונים שהתקבלו מהשאלון לבחינה של מודלים ושיטות דיווח
חדשניות על בסיס הניסיון הנצבר בתחום בישראל ובעולם ,במטרה להביא לדיווח פשוט ואפקטיבי יותר
של חובות הגילוי שבמסגרת האסדרה.
בסוף שנת  2019סיימה הרשות את השתתפותה בקבוצת ה Regtech-והחלה להשתתף בקבוצת
ה ,Collaboration-המוקדשת לקידום אסדרה תומכת חדשנות.
חברות בפורומים הבאים של יוסק"ו בנושא הטכנולוגיה הפיננסית
א - IOSCO Fintech Network .בשנת  2018הקים הארגון רשת לצורך עדכון חבריו בהתפתחויות
בתחום הפינטק .מטרות הרשת הן לקדם פרויקטים של הארגון בנושאי הלבנת הון ,בינה מלאכותית,
טכנולוגיית הרישום המבוזר ( )DLTוטכנולוגיות לאסדרה ולפיקוח ( RegTechו ,)SupTech-וכן לדון
בשאלות של מדיניות בתחום הפינטק .הרשות חברה ברשת זו מיום הקמתה ולוקחת חלק בקבוצות
העבודה ( )Working Groupבנושא ה AI-וה .DLT-במהלך שנת  2019הרשות הייתה שותפה בהכנת
מסמך מדיניות על הסיווג המשפטי של מטבעות קריפטוגרפיים "יציבים" ( ,)stablecoinsאשר שימש
בסיס להצהרה של מועצת המנהלים של יוסק"ו.
ב - ICO Consultation Network .כחלק מההתעניינות הגוברת של רשויות בעולם בנושא הנכסים
הקריפטוגרפיים ,הוקמה רשת לשיתוף מידע בין גורמי אסדרה בעניין המדיניות בנוגע לנכסים
קריפטוגרפיים .הרשות חברה ברשת זו מיומה הראשון ומשתתפת בכל פעילויותיה.
בנוסף לפעילות בקבוצות הייעודיות בתחום הפינטק ,השתתפו נציגי הרשות בדיונים וביוזמות הקשורות
לנושאים טכנולוגיים בקבוצות העבודה הקבועות של יוסק"ו .כחלק מכך ,במהלך שנת  2019הייתה
הרשות מעורבת בכתיבת מסמכים ותוצרי עבודה בעניין היבטי האסדרה של ערוצי הפצה דיגיטליים של
מכשירים פיננסיים ,חשיפה של קרנות השקעה לנכסים קריפטוגרפיים ,שימוש בטכנולוגיות על ידי גופי
פיקוח ועוד.
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חתימה על מזכרי הבנות ( )MoUsייעודים בתחום הפינטק להגברת שיתופי הפעולה בתחום
החדשנות
מזכרי ההבנות מניחים עקרונות לשיתוף פעולה ולחילופי מידע במטרה לעודד ולטפח חדשנות בענפי
השירותים הפיננסיים .בין היתר ,המזכרים מסדירים מנגנוני הפניה בין הרשויות ,המאפשרים להן להעביר
ביניהן פניות של יזמים לצורך סיוע והכוונה מצד הרשויות .הסדרים אלו ואחרים מאפשרים ליזמים
להציע שירותים פיננסיים חדשניים בשווקים פיננסיים מקבילים ,תוך תמיכתן של הרשויות והנגשת
האסדרה הנהוגה בתחום.
בשנת  2019נחתמו מזכרי הבנות עם שלוש רשויות נוספות:
צרפת
)AMF( Autorité des Marchés Financiers

קרואטיה
Croatian Financial Services Supervisory
Agency

מדינת ניו יורק ,ארצות הברית
)DFSNY( Department of Financial Services
מזכרים אלו מצטרפים למזכר ההבנות שעליו חתמה הרשות בשנת  2018עם הרגולטור הפיננסי
בשווייץ ( ,)FINMAאשר מכוחו הודק הקשר בין הרשויות בשנה החולפת.
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יעד רביעי  -קידום התחרות בשוק ההון
שוק ההון הישראלי מאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה של השירותים הפיננסיים וניהול ההון הציבורי .תחרות בריאה ואפקטיבית
מגבירה את היעילות ומובילה לשיפור השירותים והמוצרים עבור ציבור המשקיעים .הרשות חותרת לקידום התחרות בשוק ההון
על מנת להגדיל את יעילותו ,להנגישו לציבור ולהופכו לאטרקטיבי בשוקי העולם.

להלן פעולות שביצעה הרשות בשנת הדוח:
פרסום ההמלצות הסופיות של הצוות המשותף של רשות התחרות ורשות ניירות ערך להגברת התחרות בברוקראז'
צוות משותף של רשות התחרות ורשות ניירות ערך פרסם בחודש אוגוסט  2019את המלצותיו לעידוד התחרות בשוק הברוקראז'
 שירותי מסחר בניירות ערך.הצוות מצא כי  97%מהלקוחות הפרטיים הסוחרים בניירות ערך מעדיפים לעשות זאת באמצעות הבנקים ,אף שעמלות הבנקים
במרבית המקרים גבוהות יותר מאלו שמציעים חברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים) המספקים שירותי מסחר בניירות ערך
(ברוקרים) .כמו כן ,הצוות מצא כי קיימים מספר חסמים שמפחיתים או מונעים תחרות מהציבור וביניהם אלה:
שירותי המסחר בניירות ערך שמספקים הבנקים ללקוח הם
רק מרכיב אחד מסל שירותים רחב יותר .לקוחות נוטים לצרוך
את שירותי המסחר בניירות ערך בבנק שבו הם מנהלים את
חשבון העו"ש ושמעניק להם את סל השירותים הבנקאיים.
הבנקים נתפסים על ידי הציבור כגופים בטוחים יותר מחברי
בורסה שאינם בנקים.

קיימים קשיים בפתיחת חשבון אצל חברי בורסה שאינם
בנקים ,בין היתר ,מכיוון שאין להם פרישת סניפים.
לקוחות שמבקשים להעביר את פעילות המסחר בניירות ערך
לחבר בורסה שאינו בנק נתקלים בניסיונות שימור לקוחות,
ובהם גם הנחות שאינן מוצעות ליתר הלקוחות;
ללקוחות קשה להשוות בין העמלות שגובים הספקים השונים.

הבנקים מציעים ללקוחות שירות ייעוץ השקעות ,ואילו חברי
בורסה שאינם בנקים יכולים לספק שירותי שיווק השקעות
בלבד ,ולרוב אינם מציעים זאת.

הצוות גיבש שורה של המלצות לעידוד התחרות בתחום הברוקראז' כמפורט להלן:
ליישום בטווח הקצר:
השלמת חקיקת חוק ברוקר דילר  -אסדרת תחום הברוקר
דילר בישראל בדומה למקובל בשוקי הון מפותחים .אסדרה
זו תגביר את ההגנה על ציבור המשקיעים ,ומתוך כך תגביר
את אמון הציבור בפעילות זו.
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מתן אפשרות לגוף הקולט להעביר את תיק ניירות הערך -
הטיפול בכל ההיבטים הקשורים להעברת חשבונות הלקוח
מהספק הנוכחי שלו אל הגוף שאליו הוא מעונין לעבור יתבצע
על ידי הגוף הקולט ,תוך חיוב הגוף המעביר לעמוד במסגרת
זמנים ברורה להעברת החשבון.
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הקלה על פתיחת חשבון ניירות ערך באופן מקוון
 אפשרות להקל על חברי בורסה שאינם בנקיםבעת פתיחת החשבון באמצעות ביצוע תהליכי
"הכר את הלקוח" באופן מקוון ,תוך הסתמכות
על אמצעי זיהוי כגון אלו :חתימה דיגיטלית,
שיחת ועידה מצולמת והעברה בנקאית מחשבון
המקור.
שיפור המערכת הסגורה והליך העברת פעילות
חשבון הלקוח  -שיפורים אלה כוללים את
הצעדים האלה :הסדרת המידע שמקבל הגוף
הפיננסי שאליו מבוצעת העברה בנקאית,

באופן שיכלול מידע מלא על זהות המעביר;
מתן האפשרות גם לבנקים לפתוח חשבונות
במערכת זו; הרחבת המקרים שבהם ניתן
לעשות שימוש במערכת ,כמו העברת חשבון
שנפתח במערכת זו בין גופים שונים.
בנקאות פתוחה  -קידום חקיקה שמיישמת את
המלצות ועדת שטרום לעניין זה ( )APIצפויה
להקל על ציבור הלקוחות בביצוע השוואת
מחירים ובבדיקת הכדאיות של מעבר לגורם
מתחרה.

המלצות ליישום בטווח הארוך:
סכמת פיצויים ללקוחות  -הקמת צוות בין-
משרדי לצורך בחינת הקמתה של קרן ביטוח
שיתופית אשר תעניק ביטוח למשקיעים
במקרים של הונאה או רשלנות בתאגיד.
הקמתה צפויה להגביר את יציבות המערכת
הפיננסית ,כמו גם את תחושת הביטחון בקרב
המשקיעים.

הנפקת אמצעי תשלום  -מתן היתר לחברי
הבורסה להנפיק אמצעי תשלום ישירות מחשבון
המסחר של הלקוח .היתר ההנפקה ייתר את
הצורך בהעברות כספים לצורך שימוש בהם,
ויקל על התנהלותו הפיננסית של הלקוח.

הקלות בפתיחת חשבון מרחוק למסחר בניירות ערך
יו"ר הרשות אישרה השנה תיקון בהוראה הקובעת את דרכי אימות הפרטים בפעילות "במערכת
סגורה" לחברי בורסה שאינם בנקים ,הוראה המאפשרת פתיחת חשבונות ללא הכרח בנוכחות פיזית
של הלקוח אצל חבר הבורסה .הסרת המגבלות נועדה להרחיב את מגוון האפשרויות להשקעה של
הציבור ולקדם את התחרות בענף הברוקראז' ,בין היתר ,באמצעות כניסה של שחקנים בינלאומיים
לשוק ההון הישראלי .במסגרת התיקון הוסרו מגבלות על סוגי הפעילויות ועל היקף ההשקעות
המאושרות לביצוע בחשבונות המנוהלים על ידי חברי בורסה שאינם בנקים שנפתחו מרחוק .המגבלות
שהוסרו כללו דרישה כי סך הנכסים בחשבון לא יעלה על מיליון ש"ח ,וכי הפעילות בחשבון לא תכלול
עסקאות מחוץ לבורסה או עסקאות מתואמות בניירות ערך .ההוראה המעודכנת פורסמה באתר הרשות
בפברואר .2019
קידום הוראה לפתיחת חשבון למסחר בניירות ערך באמצעות טכנולוגיה לזיהוי חזותי
כיום חברי הבורסה שאינם בנקים רשאים לפתוח חשבונות ללקוחות מרחוק ,ללא מפגש וקבלת
מסמכי מקור ,כאשר מדובר בחשבון ב"מערכת סגורה" .דהיינו ,הכספים ,ניירות הערך והנכסים
הפיננסיים מועברים לחשבון אצל חבר הבורסה שאינו בנק מחשבון אחר של הלקוח ,המתנהל בתאגיד
בנקאי או אצל חבר בורסה אחר ("חשבון המקור") ,ולבסוף מוחזרים לאותו חשבון מקור .בכוונת
הרשות להרחיב את האפשרות לפתיחת חשבונות באופן דיגיטלי אצל חברי הבורסה שאינם בנקים
לחשבונות נוספים ,שאינם חשבונות "במערכת סגורה" ,באופן שהליך זיהוי הלקוח ואימות מסמכי הזיהוי
יבוצע באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בזמן אמת ( )on-lineושלא בזמן אמת (.)off-line
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ההתפתחויות במבנה ההחזקות במשק הישראלי
ביולי  2019פרסמה המחלקה הכלכלית עבודה שנועדה לבחון את ההתפתחויות במבנה ההחזקות
של החברות בישראל בעשור האחרון ,בין השאר ,כתוצאה מדרישות החוק לקידום התחרות ולצמצום
הריכוזיות ,אשר נחקק בשנת .2013

להלן מתוארים בקצרה הממצאים העיקריים של עבודה זו:
במהלך השנים האחרונות חלה ירידה בהיקף החברות (ללא חברות דואליות) הנשלטות על ידי בעל
שליטה ,אך נתון זה נותר גבוה יחסית.

שיעור מספר החברות שבהן בעל שליטה לאורך השנים 2018-2010

88%

88% 86%

89% 89%

92% 92%

74%

2018
אחוז שווי שוק חברות עם בעל שליטה
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במהלך השנים האחרונות חלה ירידה גם בהיקף שליטתן של קבוצות עסקיות בחברות הציבוריות
בישראל 14 ,כפי שניתן לראות בתרשים הבא ,שמציג את שיעור החברות הציבוריות השייכות לקבוצות
עסקיות לעומת סך החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה.

שיעור החברות הציבוריות בקבוצות העסקיות מסך החברות הציבוריות בבורסה ,בשנים,2010 :
2017 ,2014

23%

2017

22%

2014

25%

2010

שוויין של עשר הקבוצות העסקיות הגדולות במשק ירד גם הוא מ 44%-מסך שווי שוק המניות בשנת
 2010ל 29%-בסוף שנת .2017
נתח ההחזקות של המשקיעים המוסדיים בשוק הסחיר בעשר הקבוצות הגדולות הצטמצם .בסוף
שנת  2017כל ניירות הערך הסחירים (מניות ואג"ח) של עשר הקבוצות העסקיות הגדולות היוו 43%
מסך נכסי המוסדיים במניות ובאג"ח סחירות ,לעומת  55%בסוף שנת .2010

 114קבוצה עסקית :שלוש חברות או יותר הנסחרות בבורסה ,אשר עוסקות לפחות בשני תחומי פעילות שונים ונתונות לשליטת אותו בעל שליטה
(יחיד ,משפחה או קבוצה).
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בהתאם לדרישות חוק הריכוזיות חלה הצטמצמות משמעותית במספר השכבות של מבני ההחזקות
הפירמידליות במשק הישראלי ,כפי שניתן לראות בתרשים הבא ,המציג את התפלגות החברות
הנמצאות בשכבות  3ומעלה.

התפלגות החברות בשכבות  3ומעלה במבני החזקות פירמידליות בישראל ,בשנים 2018-2010

1
9
19

41
5
4

8
2018

מספר חברות בשכבה 3

14

3
7
2017

2016

מספר חברות בשכבה 4

שמירה על שוק הון הוגן

2014

מספר חברות בשכבה 5

ביותר מ 80%-מהמקרים קיפול החברות בוצע
ללא פגיעה בכיסוי הבורסאי של השוק .כלומר,
במרבית המקרים חברות אלה נותרו ציבוריות
או מוזגו לתוך חברות ציבוריות אחרות.

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

23

2010

מספר חברות בשכבה 6

מאז שנת  2010עלה ממוצע אחוז הדירקטורים
החיצוניים מתוך סך חברי הדירקטוריון בכל
החברות עד לכשליש בסוף שנת ( 2018העלייה
בחברות ת"א  125הייתה משמעותית יותר
מביתר החברות).
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פרק ד'
תקציב ביצוע ,שנת 2019
מס’
סעיף

שם הסעיף

תקציב מאושר
2019

תקציב מעודכן
2019

ביצוע תקציב
2019

כללי :סה”כ הוצאות

189,320

189,320

173,162

שכר :סה”כ

109,180

109,180

100,974

מספר עובדים

[]228

[]228

[]228

1001

משכורת עובדי הרשות

86,700

86,700

80,979

1002

הפרשה לפנסיה ופיצויים

12,900

12,900

11,842

1003

שעות נוספות

5,050

5,050

4,410

1004

עובדים למשימות חולפות

400

400

346

מספר עובדים מתמחים וסטודנטים

[]34

[]34

[]34

1005

מתמחים במשפטים וסטודנטים

3,050

3,050

2,531

1006

שכר יושב הראש

900

900

840

1008

תשלום הוצאות לחברי הרשות

180

180

25

הוצאות נלוות :סה”כ

9,620

9,620

9,162

2001

הדרכה והשתלמות

1,120

1,120

1,088

2002

אחזקת כלי רכב

1,600

1,600

1,270

2004

נסיעות בארץ ,אש”ל והובלות

6,800

6,800

6,714

2005

קרן למתן הלוואות

100

100

90

אחזקה :סה”כ

21,710

21,710

20,637

3001

הוצאות ארגוניות

1,000

952

901

3002

צורכי משרד

630

630

443

3003

אחזקת בית ותיקונים

18,750

18,750

18,008

780

828

828

ציוד ,מכונות וריהוט

550

550

458

פעילות מקצועית :סה”כ

12,510

12,510

10,660

רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים

1,900

1,900

1,714

 3004דואר וטלפונים
3005

4002

שמירה על שוק הון הוגן

(באלפי ש"ח)
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תקציב מאושר
2019

תקציב מעודכן
2019

ביצוע תקציב
2019

מס’
סעיף

940

1,209

1,209

4005

ספריה מקצועית

470

470

299

4007

תקינה חשבונאית (המוסד לתקינה)

1,250

1,250

1,250

2,590

2,590

2,329

4010

חינוך הציבור

580

580

230

4011

ייעוץ לרשות

1,270

990

985

4012

ימי עיון

300

300

7

4015

קרן למחקרים אקדמיים

110

110

24

4016

קשרי חוץ בינלאומיים

600

600

514

4017

ביקורת פנימית

350

361

361

4018

הכנת דוחות כספיים

530

530

431

4019

הוצאות פרקליטות

1,620

1,620

1,305

מערכות מידע :סה”כ

18,100

18,756

18,381

5003

אחזקת מחשבים

16,600

17,256

17,256

5004

רכישת מידע ממוחשב

1,500

1,500

1,125

תקציב פיתוח :סה”כ

14,200

13,544

13,321

6001

מערכות מידע (תוכנה וחומרה)

14,100

13,444

13,335

6003

שיפוץ מבנים

100

100

14

רזרבה :סה”כ

4,000

4,000

0

7005

רזרבה לשכר

2,300

2,300

0

7006

רזרבה להתייקרויות

700

700

0

7010

רזרבה כללית

1,000

1,000

0

הכנסות :סה”כ

189,320

189,320

198,720

9001

אגרות תשקיף

59,800

59,800

59,616

9002

אגרות שנתיות

109,700

109,700

114,315

9003

(הכנסות)  /הוצאות מימון ,נטו

1,100

1,100

10,099

9004

אגרות מיועצי השקעות

15,700

15,700

14,690

9050

מימון מעודפים

3,020

3,020

0

שם הסעיף

 4004הוצאות משפטיות

 4008ביקורת ואכיפה
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תקציב מאושר לשנת 2020
מס' סעיף

שמירה על שוק הון הוגן

(באלפי ש"ח)

שם הסעיף

תקציב מאושר 2020

כללי :סה"כ הוצאות:

188,600

שכר :סה"כ

107,810

מספר עובדים

[]233

1001

משכורות עובדי הרשות

85,700

1002

הפרשה לפנסיה ופיצויים

13,000

1003

שעות נוספות

5,000

1004

עובדים למשימות חולפות

360

מספר עובדים מתמחים במשפטים וסטודנטים

[]34

1005

מתמחים במשפטים וסטודנטים

2,750

1006

שכר יושבת הראש

900

1008

תשלום הוצאות לחברי הרשות

100

הוצאות נלוות :סה"כ

9,580

2001

הדרכה והשתלמות

1,020

2002

אחזקת כלי רכב

1,500

2004

נסיעות בארץ ,אש"ל והובלות

7,000

2005

קרן למתן הלוואות

60

אחזקה :סה"כ

21,540

3001

הוצאות ארגוניות

950

3002

צורכי משרד

510

3003

אחזקת בית ותיקונים

19,050

3004

דואר וטלפונים

550

3005

ציוד ,מכונות וריהוט

480

פעילות מקצועית :סה"כ

12,760

4002

רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים

2,150

4004

הוצאות משפטיות

950

4005

ספרייה מקצועית

440

4007

תקינה חשבונאית (המוסד לתקינה)

1,250

4008

ביקורת ואכיפה

2,910

4010

חינוך הציבור

580

4011

ייעוץ לרשות

1,070
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שמירה על שוק הון הוגן

מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב מאושר 2020

4012

ימי עיון

290

4015

קרן למחקרים אקדמיים

100

4016

קשרי חוץ בינלאומיים

590

4017

ביקורת פנימית

350

4018

הכנת דוחות כספיים

480

4019

הוצאות פרקליטות

1,600

מערכות מידע :סה"כ

18,210

5003

אחזקת מחשבים

17,100

5004

רכישת מידע ממוחשב

1,110

תקציב פיתוח :סה"כ

14,700

6001

מערכות מידע (תוכנה וחומרה)

14,000

6003

פתרון דיור ושיפור במושכר

700

רזרבה :סה"כ

4,000

7005

רזרבה לשכר

2,300

7006

רזרבה להתייקרויות

700

7010

רזרבה כללית

1,000

הכנסות :סה"כ (הערכה)

()188,600

9001

אגרות תשקיף

()59,500

9002

אגרות שנתיות

()114,700

9003

הכנסות מימון ,נטו

()500

9004

אגרות מיועצי השקעות

()14,900

9050

מימון לעודפים

1,000
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דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף (5א)
לחוק חופש המידע
להלן פירוט הטיפול בבקשות לקבלת מידע שהוגשו לרשות בשנת הדוח ובשנה שקדמה לה ,לפי סעיף
(5א) לחוק חופש המידע ותקנה  7לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט:1999-
שנת 2018

שנת 2019

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

15

2

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

11

9

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

14

10

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי-תשלום אגרה

0

0

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

2

3

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

2

7

סה"כ בקשות שהוגשו לרשות

44

31

מידע על בקשות שנדחו או שנדחו חלקית*:
העילה

מספר הבקשות שנדחו בשל עילה זו

 - )1(8הקצאת משאבים

1

 - )3(8המידע אינו מצוי בידי הרשות

4

 - )4(8המידע פורסם ברבים

8

(9א)( - )3פגיעה בפרטיות

3

(9א)( - )4איסור על פי דין

5

(9ב)( - )1שיבוש תפקוד הרשות

8

(9ב)( - )4דיונים פנימיים

5

(9ב)( - )6סוד מסחרי

4

(9ב)( - )7תנאי לאי-מסירה

5

(9ב)( - )8שיטת עבודה ונהלים של רשות אכיפה

3

 - 14החוק אינו חל

3

* חלק מהבקשות נדחו בשל יותר מסיבה אחת.
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מידע בנוגע לשיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים
זמן הטיפול

מספר הבקשות

באחוזים

עד  15יום

12

50%

בין  16ל 30-יום

5

20.8%

בין  31ל 60-יום

5

20.8%

בין  61ל 120-יום

2

8.3%

מעל  120יום

0

0%

סה"כ

*24

100%

* קיימות שבע בקשות שהטיפול בהן טרם הסתיים ,או שהטיפול בהן הופסק בשל סיבות הקשורות
לפונה.

פניות הציבור
כחלק מהרצון למתן שירות מיטבי ולהידוק הקשר עם ציבור המשקיעים ,הרשות שוקדת באופן שוטף ותמידי לשפר את השירות
הניתן על ידה לפניות מהציבור ,הן מבחינת איכות הבדיקה והטיפול בפניות והן מבחינת המענה הענייני ,המהיר והיעיל.
בשנת הדוח הנוכחי טופלו ברשות כ 750-פניות מהציבור ממגוון של פונים ובנושאים שונים.
להלן פילוח הפניות על פי נושאים:

11%

9%
8%

12%
8%
15%
23%
15%

שמירה על שוק הון הוגן

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי

בורסה-ענייני מסחר ועניינים כלליים
היבטים אזרחיים של התאגידים המדווחים
היבטים של רישוי ,פיקוח ואסדרה בתחום ההשקעות
כללי  -הצעות ייעול /ותגובותה
מידע מודיעיני ועבירות
היבטים משפטיים בפעילות הרשות
אסדרה ופיקוח של זירות סוחר
אחר
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רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת
תחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי ,בדיקה משותפת של רשות

התוכנית האסטרטגית של הרשות לשנים 2019-2022

התחרות ורשות ניירות ערך
הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפים לציבור -
דוח סופי

מדריך רגולציה מקיף לחברות הדואליות

הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות  -דוח סופי

מדריך לגלקסיה להשקעות לא מפוקחות
כל החוברות ועלוני המידע מפורסמים באתר הרשות.

מאגרי המידע של הרשות הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות
שם המאגר

תיאור ומטרות המאגר

פעילות מנהלי תיקים וחברי בורסה
שאינם בנקים

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

בינה עסקית BI -

נתונים הקשורים במסחר בבורסה לצורך פיקוח על הוגנות המסחר ותקינותו

מאגרי מחלקת מודיעין  -חקירות

נתונים הקשורים במסחר בבורסה לצורך פיקוח על הוגנות המסחר ותקינותו

תאגידים ומורשי חתימה אלקטרונית

פרטים על נושאי משרה בכירה שמונו על ידי התאגידים המדווחים על מנת לדווח במגנא
לצורך תפעול שוטף של מערכת הדיווחים האלקטרוניים וזיהוי המדווח

רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקי
השקעות

פרטים לצורך הליכי רישוי של המועמדים לקבלת רישיון ולשם פיקוח על בעלי הרישיון

בעלי עניין

נתונים של יחידים וחברות המוגדרים כבעלי עניין בחברות לצורך מילוי תפקידי הרשות
בהגנה על ציבור המשקיעים בשוק ההון

מאגר תשלום לספקים והנהלת
חשבונות

פרטי ספקים לצורך ביצוע תשלומים

מל"מ  -שכר

מערכת תשלומי השכר של הרשות

מאגר כוח אדם  -רקורד

פרטים על אודות עובדי הרשות לצורך ניהול משאבי האנוש

מצלמות אבטחה

מצלמות לאבטחת הרשות

מאגר בעלי זכות הצבעה

מידע על החזקות בניירות ערך לצורך השתתפות בהצבעות אלקטרוניות

שמירה על שוק הון הוגן

ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי
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קרנות ומלגות במימון הרשות
רשות ניירות ערך מעניקה מלגות למחקר של נושאים בעלי השלכות על המדיניות בשוק ההון בישראל בכלל ובעלי זיקה לתחומי
פעילות הרשות ומטרותיה בפרט .בין הנושאים האלו :פיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים וכשלי אסדרה ,הגנה על ציבור
המשקיעים ,הגברת אמון המשקיעים והעלאת מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון .גובה מלגות המחקר הוא בין  5,000ש"ח
ל 120-אלף ש"ח למלגה.
ההצעות נבחנות ומאושרות על ידי ועדה מטעם הרשות ,ובין השאר על פי השיקולים הבאים:
חשיבות הנושא ומהותיות השלכותיו;

היכולת להפיק מהמחקר יישומי אסדרה;

התאמת כישורי החוקר והשכלתו לעריכת המחקר;

האפשרות לסיים את המחקר בתוך פחות משנתיים.

במהלך שנת  2019שולמו  16,800ש"ח בגין עמידה באבני דרך למלגה בנושא "ההשפעה של עלייה בהשקעות הפסיביות על
התשואה ,האינפורמציה ואיכות השוק".
בשנת  2019לא אושרו מלגות מחקר חדשות.

תמיכות שנתנה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת
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 וללשכת
רואי חשבון 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.
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פרק ה'  -אחריות תאגידית
הרשות רואה חשיבות בהתנהלות חיובית בהיבטים סביבתיים וחברתיים ,בכפוף לחובותיה כתאגיד סטטוטורי שתפקידו הגנת
ציבור המשקיעים ולמשאבים העומדים לרשותה .יו"ר הרשות הביעה את תמיכתה במגמה המתחזקת של אימוץ וולונטרי על ידי
משקיעים מוסדיים של נורמות מתחום ה ,)Environmental, Social & Governance( ESG-שעניינן שיקולי סביבה ,חברה וממשל
תאגידי .אף שהרשות אינה תאגיד עסקי ,אך לאור הגישה הרואה בדוגמה האישית למפוקחיה עיקרון חשוב ,היא מבקשת להציג
את פעילותה במגוון נושאים הקשורים בערכי אחריות תאגידית.

 .1ערכי הרשות

מצוינות

יושרה והגינות

הרשות תפעל לשכלל את יכולותיה
ולהעמיק את מומחיותה בשוק ההון
ובכל תחומי פעילותה ,תוך טיוב
ושיפור מתמידים של אופני עבודתה
ושיטותיה.

הרשות תפעל תוך אימוץ
סטנדרטים גבוהים של
הגינות ויושרה ,ותפעיל את
סמכויותיה באופן שקול,
שוויוני ,ענייני ומידתי.

שקיפות
הרשות תשאף לפעול
בסטנדרט שקיפות
גבוה מתוך רצון
לייצר ודאות ובהירות
ובתוקף היותה גוף
האמון על היבטי גילוי
נאות.

נשיאה באחריות
הרשות תפעל מתוך
תחושת אחריות
כוללת ,המתייחסת
לתוצאות מהלכיה
השונים.

רלוונטיות
הרשות תפעל
לבחינה מתמדת של
ההתפתחויות ושל
צורכי המשקיעים
בארץ ובעולם במטרה
להוביל שוק הון
מתקדם ואטרקטיבי.

שיתופיות

אפקטיביות
הרשות תפעל
להגשמת יעדיה
ביעילות ,תוך שימוש
מושכל במשאביה.

הרשות ,כחלק
מהמערכת הפיננסית
הכוללת ,תפעל לייצר
שיתופי פעולה וידע
לשמירת עניינו של
הציבור ולפיתוח השוק.

כמו כן ,לרשות קוד אתי מפורט המפורסם באתר הרשות.
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.2

שקיפות ושיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות

	הרשות חותרת לקדם שקיפות ושיתוף של הציבור בתהליכי קבלת החלטות ,בכפוף לחובותיה על
פי דין ולשמירת אפקטיביות פעולותיה .במסגרת זו ניתן לציין את הפעולות הבאות:
א .שיתוף הציבור ביוזמות אסדרה
	רשות ניירות ערך נוטלת חלק מרכזי בייזומם ובקידומם של דברי חקיקה המצויים בתחומי
אחריותה הישירה .הרשות רואה חשיבות בשיתוף הציבור בשלבים השונים של הליכי החקיקה
שבהם היא לוקחת חלק ,לרבות בשלבים המוקדמים שלהם ,גם טרם גיבושו של נוסח מוצע.
שיתוף הציבור כאמור מסייע ליצור בהירות ּוודאות באשר להליכים המתקיימים ברשות בעת
ייזום החקיקה על ידה ,משפר את השקיפות הציבורית במלאכת האסדרה ברשות ,תוך פתיחת
האפשרות לקבלת הערות הציבור באופן מיטבי לצורך השגת יעדי האסדרה וללא הכבדה
עודפת על הגופים המפוקחים .בכל אלה תורם שיתוף הציבור לעיצובה של אסדרה בהירה ויעילה
יותר ליישום ,תוך צמצום במידת האפשר של נטל האסדרה על הגופים המפוקחים .במסגרת זו
אימצה הרשות נוהל פנימי לייזום אסדרה על ידה ,שנועד להגביר את שיתוף הציבור ביחס ליוזמות
ולהצעות חקיקה של הרשות טרם קידומן להליך החקיקה החיצוני לרשות (ככל שנדרש) .הנוהל
קובע ,בין היתר ,הוראות בדבר אופן פרסום מתווה החקיקה להערות הציבור ,הליך השימוע
הציבורי ,איסוף הערות הציבור והבאת עיקריהן לדיון ולאישור במליאת הרשות.
ב .פרסום פרוטוקולים של מליאת הרשות
	סעיף  13לחוק ניירות ערך קובע כי ככלל אין לגלות מדיוניה של הרשות .במטרה להגביר ככל
הניתן את שקיפות עבודתה של הרשות ,החליטה מליאת הרשות לפרסם פרוטוקולים של דיוניה,
בכפוף לחריגים שונים .מתכונת עריכת הפרוטוקולים השתנתה במשך השנים .במועד פרסום
הדוח נערכים הפרוטוקולים בדרך של תמצות עיקרי הדיון .הפרוטוקולים המפורסמים לציבור
אינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים לפרסום ,כגון דיונים בעניינים העלולים לפגוע
בפרטיות של אדם או חברה ,עניינים מנהלתיים ,סקירות ועדכונים בנושאים שונים וכדומה .ניתן
לראות את הפרסומים באתר הרשות.
ג .פרסומים באתר הרשות
	רשות ניירות ערך מפרסמת כדבר שבשגרה באתר האינטרנט שלה פרסומים בדבר יוזמות
ועמדות סגל ,בהתאם לשיקוליה המקצועיים ובכפוף לכך שהדבר לא יפגע בפעילותה התקינה
או באינטרסים מוגנים אחרים ובכפוף לחובות הסודיות החלות עליה על פי דין .הפרסומים פונים
לקהלים מגוונים ובהם ציבור המשקיעים ,הגורמים המפוקחים על-ידי הרשות ,גורמי ממשל
ורגולטורים עמיתים בישראל ובחו"ל ,ועוד .בין היתר מפרסמת הרשות להערות הציבור טיוטות של
דברי חקיקה והוראות הרשות ולאחר מכן גם את דברי החקיקה וההוראות שאושרו; עמדות סגל
הרשות בסוגיות רוחב משפטיות וחשבונאיות; תשובות לפניות מקדמיות שהוגשו לרשות בסוגיות
משפטיות וחשבונאיות; החלטות אכיפה בעניין עיצומים כספיים והליכי אכיפה מנהליים (בהתאם
להוראות הדין בנדון); עמדות רשות שהוגשו לבית משפט; מחקרים כלכליים; הודעות מנהליות
שונות.
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 .3סביבת עבודה הוגנת
	הרשות רואה בהון אנושי איכותי משאב מרכזי להצלחת פעילותה ולעמידה ביעדיה לטובת ציבור
המשקיעים ,פיתוח שוק ההון וכלכלת ישראל .יש לציין כי בשנת  2017זכתה הרשות במקום
הראשון בתחרות המעסיק החברתי של העיתון "כלכליסט" וקרן מעגלים .הרשות פועלת במספר
מישורים על מנת לייצר סביבת עבודה הוגנת ,שירותית ,המעודדת יצירתיות וחדשנות:
א .הגינות ושקיפות מול עובדי הרשות
	לרשות העובדים מצויים ערוצים מגוונים לקבלת עדכונים ולמיצוי זכויותיהם .בין ערוצים אלו:
פורטל פנימי לעובדים ,מדיניות דלת פתוחה ,סקר שביעות רצון עובדים ,מישוב והערכה ,ועד
העובדים.
ב .קידום העסקת אנשים עם מוגבלות
	העסקת אנשים עם מוגבלות הינה חלק מתוכנית העבודה של הרשות זה מספר שנים.
האוכלוסייה המגוונת בארגון תורמת ליצירת מגוון דעות וליצירתיות והיא משמעותית הן לעובד והן
לארגון .לפיכך נערכו בשנים האחרונות סדנאות לעובדים ולמנהלים בנושא זה וזאת ,בין היתר ,על
מנת למזער חסמים ודעות קדומות בעניין העסקת עובדים עם מוגבלות ולהגביר את המודעות
לחשיבות הגיוון במחלקות .כחלק מכך ,נפתחו בתקן העובדים של הרשות משרות ייעודיות
לאנשים עם מוגבלות .הדבר בא לידי ביטוי גם בהצעת התקציב של הרשות לשנת  ,2020הכוללת
הוספת שתי משרות ייעודיות בתקן כוח האדם לעובדים עם מוגבלות.
ג .איזון מגדרי
	לאורך השנים פועלת הרשות לקידום שוויון זכויות מגדרי הן במליאה ובהנהלה והן בקרב כלל
העובדים .מנתוני ההעסקה ברשות לשנת  2019עולה שברשות מועסקים כ 52%-נשים וכ48%-
גברים בקרב העובדים .כמו כן ,בסגל הניהולי הכללי מועסקים כ 35%-נשים ,ובהנהלה הבכירה
ישנו ייצוג של כ 46%-נשים .כן קיים שוויון מגדרי מלא ברמות השכר המשולמות לעובדות
ולעובדים.
ד .ממונה על מניעת הטרדות מיניות
	הרשות מינתה בעלת תפקיד על מנת שתשמש ממונה על מניעת הטרדות מיניות .הממונה
מקיימת מפגשים לעיתים מזומנות עם כל עובדי הרשות כדי להעלות את המודעות לנושא בקרב
העובדים .מידע זה גם מופץ בלוחות המודעות של הרשות ובמסגרת ערוצי התקשורת המצויים
ברשות.
ה .מדיניות רווחה מתקדמת
	הרשות מקדמת מדיניות רווחה שמאפשרת לעובדיה לקיים את האיזון הנדרש בין חיי משפחה
למסירותם לעבודה .בהתאם לגישה זו ,הרשות מאפשרת גמישות בשעות העבודה ,לרבות מתן
אפשרות לעבודה מהבית .כמו כן ,הרשות מעניקה התייחסות מעמיקה ונרחבת בכל הקשור
לפרט :שמירה על בריאות העובד ,תמיכה בחיילי המילואים ומשפחותיהם ,טיפול במשפחות
אבלות ,ליווי פנסיוני ,סבסוד מעונות ,סבסוד קייטנות קיץ ,קיום קייטנה באוגוסט במשרדי הרשות,
הלוואות בתנאים טובים ,נופשים שנתיים ,ימי גיבוש ועוד.
ו .שירות מילואים
	כעידוד למשרתים במילואים ,הרשות מתגמלת את עובדיה עבור שירות זה באמצעות מענקים
ייחודיים .יצוין כי בשנת  2017קיבלה הרשות את אות מגן המילואים מטעם משרד הביטחון,
המוענק למעסיקים המעודדים את עובדיהם לשרת במילואים ותומכים בהם.
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ז .ממשקי עבודה מול ספקים
	הרשות פועלת מול כ 1,300-ספקים שונים של מוצרים ושירותים הנדרשים לצורך תפעולה
השוטף של הרשות .רובם המוחלט של הספקים הבינוניים והגדולים נבחר באמצעות מכרזים
והליכי תיחור ,הנערכים בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו .הציפייה מהספקים שמולם
הרשות פועלת היא לפעול בסטנדרטים של התנהגות אתית ויושרה ,וזאת בהתאם לערכים
שלפיהם פועלת הרשות .הרשות פועלת בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים ,ומקפידה על
תשלום לספקיה על פי החוק.

 .4אחריות חברתית
	"כל ישראל עֲרֵ בִים זה בזה" הוא ביטוי הטמון עמוק בערכיה ובאופייה של רשות ניירות ערך .לאורך
השנים פועלת הרשות ,במסגרת משאביה ,על מנת לתרום לקהילה במגוון דרכים.
א	.התנדבות במסגרת עמותת "שיעור אחר"  -זה  14שנים מתנדבים עובדי רשות ניירות ערך
במסגרת עמותת "שיעור אחר" בירושלים ובתל אביב .העמותה מקדמת שוויון הזדמנויות
בחינוך ,מעודדת מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך ופועלת ליצירת גשר
בין אזרחים בעלי תחומי עיסוק שונים לבין תלמידים בבתי ספר עם אוכלוסיות מוחלשות.
במהלך שנת  2019התנדבו  52עובדי רשות בבית הספר "הירדן" שבשכונת התקווה בתל
אביב ,ו 27-עובדים התנדבו בבית הספר "גילה א' ללימודי סביבה וחברה" בירושלים (בסך
הכול כ 120-שעות התנדבות .במסגרת ההתנדבות מדריכים עובדי הרשות את תלמידי בתי
הספר בנושאי משפט ,כלכלה וחשבונאות ,מערכות מידע ואינטרנט ועוד .במסגרת פעילות
זו מבצעים התלמידים פעילויות ייחודיות כגון אלו :משפט מבוים ,שבו ממלאים התלמידים
את תפקידי השופטים ,עורכי הדין והעדים ,ביקור בבית המשפט ופגישה עם שופט ,ביקור
במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב.
ב	.תרומה לקהילה  -הרשות מקיימת לעובדיה ימי גיבוש בסימן תרומה לקהילה .אחת לשנתיים
כל אחת ממחלקות הרשות מובילה פרויקט מול ארגונים ועמותות מגוונות ונרתמת לסיוע,
בהתאם לצורך שעולה מטעם הארגונים.
ג	.תרומת ריהוט ומוצרי מחשוב  -הרשות תורמת לקהילה ריהוט ומוצרי מחשוב שהתיישנו ואין
בהם צורך .הגופים הנתרמים הם עמותות וגופים ללא מטרות רווח הפועלים למען החברה
והסביבה .במהלך שנת  2019הועברו ארבע טלוויזיות ו 35-מסכי מחשב לשלוש עמותות .כמו
כן ,במסגרת יום התנדבות במקלט חירום בירושלים נתרמו מחשב נייח ,מקלחונים ,מצעים
וחומרי צביעה.
ד .הגברת המודעות לצרכנות פיננסית אחראית
		מעת לעת מקיימת רשות ניירות ערך סדנאות והרצאות לציבור הרחב להקניית כלים בסיסיים
להתנהלות פיננסית נבונה והיכרות עם שוק ההון .הרצאות וסדנאות מתקיימות ,ללא תשלום,
לקבוצות ייעודיות או לקהל הרחב.
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.5

מחויבות לאחריות סביבתית
א	.צמצום השימוש בנייר  -הרשות פועלת זה שנים לצמצום השימוש בנייר .מעבר לפעילויות
שמקיימת הרשות במסגרת העבודה השוטפת של עובדי הרשות ,אשר יפורטו להלן ,קידמה
הרשות מספר מהלכים בולטים נוספים:

מעקב באמצעות מחשבים על פני הדפסת
נייר  -במהלך השנה האחרונה הובילה הרשות
מהלך לצמצום בשימוש בנייר בכל הקשור
לביצוע הליך הפיקוח על הגילוי והדיווח לציבור
המשקיעים .במסגרת זו רכשה הרשות מחשבים
מתקדמים לצורך בחינה ומעקב אחר תשקיפים
ודוחות של הגופים המפוקחים .כתוצאה ממהלך
זה נחסך הצורך בהדפסת דוחות ותשקיפים
בהיקף של באלפי עמודים מדי שנה.
המרת תהליכים וממשקי עבודה מול הגופים
המפוקחים לפעילות מקוונת  -הרשות המירה
את מרבית פעילותה למול הגופים המפוקחים
לפעילות מקוונת ,המבוצעת ללא שימוש בנייר.
כך ,כבר בשנת  2003המירה הרשות את
תהליכי הדיווח של הגופים המפוקחים לדיווח
דיגיטלי .בשנה האחרונה התבצע מעבר הדרגתי
לתשלום אגרה באמצעות שובר אלקטרוני על

ידי הגופים המפוקחים ,לדוגמה ,שוברי האגרה
השנתיים של התאגידים המפוקחים ,המשולמים
באופן מקוון .כמו כן ,בימים אלה הרשות נמצאת
בתהליך המרה של שוברים מודפסים לשוברים
אלקטרוניים גם בכל הקשור לאגרת תשקיפי
תאגידים.
מעבר לממשקי עבודה דיגיטליים  -ממשקי
העבודה מול ספקים הפכו מקוונים בכל הקשור
להזמנות רכש ,חשבוניות וכדומה .המעבר
לעבודה בממשק דיגיטלי נאמד בחיסכון של
עשרות אלפי דפים .במהלך השנה הקרובה גם
תחום ההסכמים צפוי לעבור דיגיטציה ,שינוי
שיעזור לחסוך אלפי דפים נוספים מדי שנה.
כמו כן ,הרשות מתכוונת לרכוש תוכנה לניהול
ובקרה של הדפסות במטרה לצמצם את בזבוז
הנייר שנובע מהדפסות כפולות.

להלן הפעילויות המרכזיות שמקיימת הרשות דרך קבע לקידום האחריות הסביבתית:
מחזור נייר ועיתונים;

מחזור בקבוקים ופחיות במשרדי הרשות.

שימוש חוזר במעטפות פנימיות;
ב.

צמצום זיהום סביבתי
רכבי רשות  -במסגרת שירותי הליסינג מעודדת הרשות שימוש בכלי רכב היברידיים ,הידידותיים
יותר לסביבה .לאור זאת ,כ 35%-מתוך כ 25-רכבים שסופקו בשנת  2019הם רכבים היברידיים.

	חיסכון באנרגיה  -מרבית גופי התאורה ברשות מבוססים על תאורת לד .במהלך השנה הקרובה,
הרשות צפויה להחליף את כל גופי התאורה למנורות לד .כמו כן ,הרשות פועלת להזכיר לעובדיה
מעת לעת לחסוך באנרגיה באמצעות הגברת המודעות בפורטל הארגוני ,שליחת תזכורות
בדוא"ל ,וכן בדיקת האפשרות לחיסכון באנרגיה על ידי גורם חיצוני.
	מיחזור פסולת אלקטרונית  -במשרדי הרשות מוצבים מכלים לאיסוף סוללות ישנות המיועדות
למיחזור.
	שימוש בנייר סביבתי  -בשנת  2019כמחצית מרכישות הנייר שביצעה הרשות היו חבילות של נייר
אקולוגי או ממוחזר.
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כבכל שנה ,מובילה יחידת משאבי אנוש של הרשות נושא שנתי ,שמלווה את עובדי הרשות בפרוייקטים
שונים לאורך השנה .בשנת  2020הנושא הנבחר על ידי הרשות הוא אחריות סביבתית ,והעיסוק יהיה
בכלל ההשפעות שיש לרשות כארגון על הסביבה במגוון תחומי הפעילות שלנו.
ההתמקדות תהיה בשני מישורים :האחד ,כגוף המאסדר של שוק ההון ומול הגופים המפוקחים; השני,
פנים ארגונית  -הרשות כארגון תפעל לאורך השנה להיות "ירוקה" יותר.

 .6מדיניות שמירה על פרטיות והגנה מפני מתקפות סייבר
מערכת האבטחה ברשות מורכבת ומגוונת ,וזאת כדי להתמודד עם סוגי ההתקפות הרבים הפוקדים
את מערכות הרשות ,הידועים וגם הלא ידועים .הרשות מקפידה לשמור על גרסאות מעודכנות של
המערכות הקיימות ,שחלקן מסורתיות ,ולבחון מערכות חדשות וייחודיות .המערכות הקיימות ,כגון
 FWואנטי וירוס ,הן מערכות חכמות ,הבוחנות ולומדות את הפעילות ברשת .השנה הוטמעו כלי הגנת
סייבר ואבטחת מידע חדשים המאפשרים ,בין השאר ,מעקב אחרי פעילות חשודה וסביבת ניהול
המשתמשים ,שינויי הרשאות של בעלי גישות ,חוקים המדווחים על גישות וניסיונות גישה למידע רגיש,
דיווח על פעילות לא שגרתית ועוד.
לרשות מדיניות של שמירה על פרטיות המידע והגנה מפני מתקפות סייבר ,כנגזר מחוק הגנת הפרטיות
ומתקן אבטחת מידע בינלאומי  ,ISO27001אשר הרשות הוסמכה אליו על ידי מכון התקנים.
הרשות הייתה נתונה השנה למתקפות סייבר רבות ,אשר נכשלו הודות למערכות האבטחה
המתוחכמות שמנעו את ניסיונות הפריצה.
לרשות יש מאגרי מידע החוסים תחת חוק הגנת הפרטיות ,והיא מבצעת שורה של פעילויות לשם
אבטחת המאגר :הגבלת גישה למורשים בלבד באמצעות סיסמאות ,שילוב כלים טכנולוגיים המונעים
גישה ,הדרכות עובדים ,קיום נהלים ,בקרה ומעקב אחר כל כניסה למאגרים אלו ועוד .בשנה האחרונה
(ובכלל) לא היו אירועי אבטחה בעלי השלכות משמעותיות.

 .7בטיחות וגהות בתעסוקה
הרשות מעסיקה ממונה בטיחות חיצוני העוסק בקידום תחום הבטיחות בעבודה במהלך כל השנה.
כמו כן ,במוסד לבטיחות ולגהות הוכשרו שני רכזי בטיחות ,המסייעים לממונה הבטיחות החיצוני לפקח
על הבטיחות באופן שוטף ולטפל במפגעים .בנוסף מתקיימות ברשות סדנאות עזרה ראשונה והדרכות
ריענון לנאמני חירום קומתיים ,המהווים נציגי המחלקות ,לצורך מתן מענה ראשוני במצבי חירום .כמו כן,
מבנה הרשות הותאם לעובדים עם מוגבלות .עובדי הרשות עוברים הדרכות עיתיות בנושא הבטיחות
בעבודה ,ומדי שנה מבוצעים תרגילי חירום ובטיחות במטרה להכין את העובדים למצבי חירום שונים.
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