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הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך
עפ"י סעיף  14לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אני מתכבד להגיש לכם דין וחשבון על פעולותיה
של רשות ניירות ערך בשנת .2008
שנת  2008עמדה בצילו של משבר פיננסי בינלאומי ,שהשלכותיו ניכרות היטב במשקי העולם
ובכלכלה הישראלית .בעקבות המשבר התאימה רשות ניירות ערך את תכנית העבודה של השנה
החולפת לאתגרים שהוצבו בפניה ונקטה שורה של פעולות בהתאם לכך.
האתגר המרכזי של הרשות לנוכח האירועים הדרמטיים שפקדו את הכלכלה הבינלאומית
והמקומית ,היה שימור האמון הציבורי בשוק ההון .הניסיון המצטבר בשווקי ההון בעולם מראה
כי אובדן האמון הציבורי בקיומה של רמת שקיפות נאותה בשוק ההון ,יוצר ,בטווח המיידי ,אי
ודאות אשר עלולה לגרום להתנהגות לא ראציונלית ,ואף לקיפאון בפעילות פיננסית .בטווח
הארוך ,אובדן אמון ציבורי מקשה מאד על נקיטת פעולות שמיועדות לטיפול במשבר ומאט באופן
משמעותי את קצב ההתאוששות וההחלצות מן המשבר.
על כן ,בתגובה לאירועי המשבר ,הציבה הרשות את נושא השקיפות בראש סדר העדיפויות של
פעולותיה.
הגברת השקיפות בתקופת המשבר
הכלי המרכזי של הרשות לצורך שמירת אמון הציבור הוא אכיפת הגילוי הנאות והתאמת דרישות
הגילוי לעת המשבר .בשנה החולפת הפעילה הרשות שורה של יוזמות שמטרתן להגביר את
שקיפות הדיווחים לציבור ולהציף את המידע החיוני על החברות הציבוריות והגופים המפוקחים
באופן המיטבי.
גילוי ייחודי למחזיקי אגרות החוב – אחד הנושאים המרכזיים שטופלו על ידי הרשות הינו דרישת
הגילוי המיוחד למחזיקי אגרות חוב )"אג"ח"( .הרשות קבעה כי חברה המנפיקה אג"ח חייבת
בפרסום כל מידע בעל חשיבות למחזיקי אג"ח גם אם אינו מהותי למחזיקי ניירות ערך אחרים.
שינוי תפיסתי זה הוא חדשני גם ביחס למקובל בחו"ל ,והוא מרחיב באופן ממשי את בסיס המידע
אותו מפרסמות החברות המנפיקות אג"ח לציבור המשקיעים.
הגילוי החדש כולל דרישות למידע המתמקד בשאלת כושר עמידתה הצפוי של החברה
בהתחייבויותיה .מעבר לתמונה עדכנית בדבר התחייבויות החברה ,שעבודים על נכסיה והערכות
שווי לנכסים משועבדים ,נדרשת החברה גם לגילוי של תזרים מזומנים צפוי ,אם הדירקטוריון
שלה אינו מצהיר שהניח דעתו כי יש ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות.
להערכת הרשות ,גילוי זה תרם רבות לאפשרות בחינת מצבן הפיננסי של החברות הנסחרות על
בסיס עדכני והעלה את איכות המידע לכלל מחזיקי האג"ח הנסחר.
חשיפה למשבר הסאב-פריים  -כבר בשנת  2007זיהתה הרשות הסיכון למשק הישראלי הכרוך
במשבר הנדל"ן שהתפתח בארה"ב ,ופנתה לתאגידים הפועלים בתחום הנדל"ן באירופה ובארה"ב

בדרישה לגילוי מיידי של השפעה אפשרית של משבר הסאב-פריים על פעילותם השוטפת .פניות
אלה הועברו גם לרואי חשבון המבקרים של אותם תאגידים ולנאמנים לאג"ח .
נתונים שניתנו מכוח דרישה זו על ידי התאגידים הנסחרים אשר פעלו בשוק הנדל"ן באירופה
ובארה"ב ,הציפו במועד מוקדם יחסית את חשיפתם האמיתית של אותם תאגידים לשינויים שחלו
בתחום.
חשיפה לשינויים במחירי מטבע חוץ וסחורות  -שנת  2008התאפיינה בשינויים חדים בשער
החליפין של השקל אל מול מטבעות חוץ ,ובשינויים חדים במחירי סחורות וחומרי גלם )כגון
מתכות ,מוצרי נפט וכיו"ב( .לאור זאת פרסמה הרשות ביום  30באפריל  2008וביום  30ביולי 2008
דרישה מכלל החברות לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון הסברים מיוחדים לחשיפתן להשפעה של
השינויים האמורים.
חשיפה לשינויים בסביבה הכלכלית ולהשלכות המשבר הפיננסי  -לאירועים הקשורים במשבר
הפיננסי הפוקד את השווקים הגלובאליים השפעה על שוק ההון בישראל ,ובין היתר על נזילותם,
מצב עסקיהם ,ויכולתם של תאגידים בישראל להשיג מימון לפעילותם השוטפת וארוכת הטווח.
הרשות פרסמה ביום  15באוקטובר  2008דרישה מכלל החברות הנסחרות לכלול במסגרת דוח
הדירקטוריון לרבעון השלישי הסברים לחשיפתן להשפעת השינויים האמורים ,כמו גם ליתר
ההתפתחויות שאירעו במשק הישראלי בתקופה האחרונה לרבות עלייה בשיעורי האינפלציה.
דרישת גילוי מכלל בתי ההשקעות בקשר עם הסיכונים הגלומים בתיק הנוסטרו שלהם  -על
רקע ירידות חדות במחירם של נכסים פיננסים שונים בעולם ,נעשתה פניה לבתי השקעות,
שהינם תאגידים מדווחים ,על מנת שאלו יחשפו במסגרת דיווח מיידי את פירוט המכשירים
הפיננסים בהם השקיעו בנוסטרו ואת זהות המנפיקים של אותם מכשירים .הדיווח נדרש על
מנת להגביר את השקיפות אודות חשיפת בתי ההשקעות לסיכון האשראי של ישויות בודדות או
בגין קבוצה קשורה של ישויות.
גילוי אודות פעילות במכשירים פיננסיים .תשומת לב מיוחדת הפנתה הרשות להעמקת דרישות
הגילוי בתחום המכשירים הפיננסיים ,בו זיהתה סיכונים ייחודיים כתוצאה מחשיפה למאפייני
המשבר .בין השאר התבצעו הפעולות הבאות:
 .1דרישת גילוי מכלל מנפיקי המוצרים המובנים בקשר עם זהות הבנקים המגבים את
התחייבויותיהם .הרשות פירסמה השנה הנחיה שעניינה דרישה לחשיפת את סיכון
האשראי הגלום בהצעת מכשירים פיננסיים על ידי מנפיקי האג"ח המובנים ,נושא חשוב
במיוחד בתקופה בה מוסדות פיננסיים רבים חשופים לסכנות המשבר.
 .2קביעת מגבלות על הנפקות מוצרים מובנים .בתחום המוצרים המובנים ,עיקר המידע
ניתן למשקיע בתשקיף ההנפקה במתכונת של "תשקיף מדף" ועדכון הנתונים במסגרת
דוח הניתן בהנפקות הנוספות .הנתונים אודות מוצרים מובנים עשויים להיות מורכבים
ואינם פשוטים להבנה על ידי המשקיע .אי לכך הוחלט להגביל השימוש במתכונת של
תשקיף מדף בהנפקות מכשירים מובנים מבחינת סוגי המוצרים הפיננסיים ומספר
הסדרות שניתן להציע ועוד.
 .3דרישת גילוי אודות הנכסים המגבים את התחייבויות מנפיקי תעודות סל .מנפיקי
המכשירים הפיננסיים נדרשו על ידי הרשות לתת גילוי מלא ומפורט אודות הנכסים
המגבים את התחייבויותיהם ,לרבות פיקדונות בבנקים זרים ,בטחונות בברוקרים
וכדומה .
 .4דיווח אודות סיכוני השוק הגלומים בנכסים המגבים את תעודות הסל .מנפיקי
המכשירים הפיננסיים נדרשו לתת גילוי מלא ומפורט אודות סיכוני השוק הגלומים
בנכסים המגבים את תעודות הסל תוך יישום ניתוחי רגישות וגילוי ערך השווי ההוגן.

הרחבת הפיקוח על המתווכים הפיננסיים .פעילות נרחבת להתמודדות עם השלכות המשבר
התבצעה גם בתחום הפיקוח על המתווכים הפיננסיים .בין הפעולות הבולטות בתחום זה:
 .1דיווח קרנות נאמנות על חשיפתן לאגרות חוב בסיכון גבוה .המשבר הכלכלי גרם לעליה
במספר ניירות ערך המוחזקים על ידי קרנות הנאמנות שיש לשערכם .מדובר בניירות ערך
שהמסחר בהם הופסק או שלא נעשו בהם עסקאות במשך שלושה ימי מסחר רצופים.
ניירות ערך אלה חייבים להיות מסומנים בקוד מיוחד בדוחות החודשיים שמפרסמים
מנהלי הקרנות .הרשות יזמה פעולות שונות לשיפור איכות הדיווח על הנכסים
המשוערכים במטרה לאפשר ביקורת  -הן של הרשות והן מצד ציבור המשקיעים  -על
שיקול הדעת של מנהל הקרן .הרשות בחנה את הגילוי שניתן בעקבות דרישות אלה מצאה
כי במקרים רבים לא היתה התאמה בין אופן שערוך ניירות הערך לבין הדיווח על כך
בדוחות החודשיים ,ונקטה פעולות כלפי מנהלי הקרנות לשיפור איכות הדיווח בדוחות
החודשיים.
 .2הוראה למנהלי תיקים בעניין גילוי אודות "נכסים חריגים" ו"נכסים דלי סחירות".
הרשות מצאה כי נכסים שהופסק בהם המסחר או שהינם דלי סחירות ,משוערכים בתיקי
לקוחות ,וכפועל יוצא גם בדוח התקופתי ,כיתר הנכסים .קרי ,בהתבסס על השער האחרון
שנקבע להם במסחר ,למרות ששוויים הכלכלי עלול להיות נמוך מהותית משער זה עד כדי
מחיקת שוויים .אירועי המשבר הגדילו מאוד מימדיה של תופעה זו ,העלולה להביא
ליצירת מצג מטעה כלפי המשקיע ,הן ביחס לשווי התיק המנוהל והן ביחס לסיכון הגלום
בו .הרשות הורתה למנהלי התיקים מיידית מתכונת גילוי שתכליתה להבליט הבלטה
נאותה של המידע הרלוונטי והחשוב למשקיע.
קציני אשראי  -יצירת תשתית להסדרי מיחזור חוב
כתוצאה מהטלטלות שפקדו את שוקי ההון נוצר קיפאון בשוק האשראי החוץ בנקאי ,וגם במגזר
הבנקאי הוחמרו והוקשחו תנאי מתן אשראי לחברות עסקיות .מצב זה העמיד חברות רבות בפני
קשיי מימון בלתי צפויים ומשמעותיים ,המקשים על המשך פעילותן .בין היתר ,עלול הדבר ליצור
קושי אצל חלקן לפרוע את ההתחייבויות שלהן למחזיקי אגרות החוב.
הרשות זיהתה בעיה נוספת בהקשר זה והיא יכולתו המוגבלת של הנאמן לאגרות החוב להגיע
להסדרי חוב עם החברה ולהגן באופן מיטבי על זכויות בעלי אגרות החוב.
הרשות פעלה על מנת לייעל את הליכי המו"מ לצורך הגעה להסדרי מיחזור חוב בשוק תוך שמירה
מירבית על זכויות המחזיקים באגרות חוב ,על מנת למזער את ההשלכות האמורות של מצוקת
האשראי במשק.
הפתרון המיידי שהציעה הרשות בהקשר זה היה הקמתו של מנגנון להשגת הסדרי חוב באמצעות
קציני אשראי .אופיו של המנגנון דומה למקובל במערכת ההלוואות הבנקאית והוא נועד לאפשר
לנאמן לפעול ביעילות להחזרת החוב למחזיקי אגרות החוב .המנגנון מרחיב את סמכויות הנאמן,
מאפשר הקמת נציגות של מחזיקי אגרות החוב כך שיוכלו לתאם עמדות בינם לבין עצמם,
במסגרת ההיתר שניתן לכך מרשות ההגבלים העסקיים .המנגנון כולל מינוי קצין אשראי שיפעל
להסדרת החוב בין החברה לבין המחזיקים; הוא מעניק אפשרות לחברה לשמור בתנאים
מסוימים על סודיות ההליך ומחייב אישור של הסדר החוב באסיפה של כלל מחזיקי אגרות החוב
על פי הדין הקיים .
מנגנון קציני האשראי הוא כלי המאפשר לחברות להגיע ביעילות להסדר ,תוך הגנה מירבית על
מחזיקי אגרות החוב; מקל את הלחץ על המערכת הבנקאית; ומעניק אפשרות למשקיעים
המוסדיים להגן על זכויות מחזיקי האג"ח ולהפגין אקטיביזם מוגבר בתקופה קשה זו.
בכוונת הרשות לפעול במהלך  2009בכדי לגוון ולחזק את השימוש בכלים שבשוק לפיתרון מצוקת
האשראי כתוצאה מן המשבר.

סיכום נתוני היקף הפעילות במהלך השנה החולפת
לצד הפעילות המיוחדת לטיפול בהשלכות המשבר שעיקריה פורטו לעיל ,המשיכה הרשות
בפעילותה השוטפת המקיפה.
תאגידים  -מספר ההנפקות של ניירות ערך לציבור עמד בשנת  2008על  ,91מתוכן  8הנפקות של
חברות חדשות ,ובסך הכול גייס המגזר העסקי  20,835מיליון ש"ח ,וזאת בהשוואה ל 276-הנפקות
בשנה אשתקד ,מתוכן  96הנפקות של חברות חדשות ,ובסך הכול גיוס של  58,570מיליון ש"ח .סך
גיוסי ההון וההקצאות באמצעות מניות ,ניירות ערך המירים ואגרות חוב של חברות ישראליות
בכלל ירד מ 119,031-מיליון ש"ח בשנת  2007ל 53,393-מיליון ש"ח בשנת .2008
פעילותה השוטפת של הרשות בתחום התאגידים הנסחרים התמקדה במעקב ובחינת דיווחים
שוטפים ,ביקורות מיוחדות בתאגידים והעמקת בחינת השפעת המשבר על הדיווחים הכספיים של
התאגידים הנסחרים.
קרנות נאמנות  -מספר קרנות הנאמנות הפעילות הגיע השנה ל 1185-קרנות ששווי נכסיהן 98.1
מיליארד ש"ח ,וזאת בהשוואה ל 1167-קרנות בשנת  ,2007ששווי נכסיהן עמד על  120.4מיליארד
ש"ח .
במהלך שנת  2008נדונו  17בקשות להיתר החזקת שליטה במנהל קרן ושמונה בקשות לאישור
מנהל קרן .בקשות אלה נדונו במסגרת יישום אחד מתיקוני החקיקה המשמעותיים ביותר שנבעו
מרפורמת בכר ,והוא הטלת חובה על הרשות לבדוק את מהימנותו של כל אדם המבקש להחזיק
ביותר משלושים אחוזים מאמצעי השליטה במנהל קרן .בהתאם לחקיקת בכר הוקמה ברשות
ועדת רשיונות לדון בסוגיה זו ,גובשה מדיניות ואומצו עקרונות ליישום נוהל מתן היתר שליטה
במנהל קרן ואישור מנהל קרן וטופלו בקשות להיתרים ואישורים שהוגשו לרשות.
יועצי השקעות ומנהלי תיקים  -בשנת  2008ביצעה הרשות  8,957יחידות בחינה של יחידים
המבקשים לקבל רשיון יועץ השקעות או מנהל תיקים ,וזאת בהשוואה ל 8,480-יחידות בחינה
בשנת .2007
אכיפה פלילית
בשנת  2008העבירה הרשות לידי הפרקליטות  19תיקים שחקירתם הושלמה .בסוף שנת הדוח
נותרו במחלקת החקירות  7תיקים ,שהחקירה בהם טרם הסתיימה .תיקי חקירה שטופלו בידי
מחלקת החקירות נגעו לחשדות לביצוע עבירות ביחס לאישור וגילוי עסקאות בעלי שליטה,
פעילות תרמיתית במסחר ושימוש במידע פנים .בנוסף הגיעה לידי סיום חקירה תקדימית בנושא
שוחד.
הרשות המשיכה במהלך שנה זו לממש מדיניות שאומצה על ידיה ומטרתה הגברת ההרתעה וייעול
הטיפול בתיקי החקירה .מדיניות זו הכתיבה צמצום זמן התגובה בין קבלת הוראת פתיחה
בחקירה לבין החקירה הגלויה עצמה ,צמצום משך זמן הטיפול בתיק החקירה וייעול תהליכי
החקירה בכלל.
בנוסף ,נמשכה בשנה החולפת מגמת הגידול בהיענות מחלקת החקירות לבקשות לחיקורי דין של
רשויות זרות במסגרת האמנוֹת עליהן חתמה הרשות .הגידול חל הן בכמות התיקים והן בהיקף
הסיוע שהתבקש .בתום השנה נותרו עשרה חיקורי דין שהטיפול בהם עדיין לא הסתיים ויושלם
בשנה הקרובה.
בשנה החולפת הגישה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( שמונה
כתבי אישום על בסיס תיקי חקירה שהועברו על ידי הרשות ,מהם שלושה בעבירות השפעה בדרכי
תרמית על שערי ניירות ערך; והשאר ,בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
ובעבירות דיווח שונות .בשנה זו ניתנו שבעה פסקי דין בערכאה ראשונה ושמונה פסקי דין
בערעורים פליליים ,מהם אחד שניתן על ידי בית המשפט העליון.

הזירה הבינלאומית
בשנת  2008יושמו לראשונה שתי רפורמות משמעותיות שהובילה הרשות בעבר ,ושנועדו לחבר
אותה אל תשתית הדיווח הבינלאומית ולשדרג את זמינות המידע המתפרסם בישראל עבור
שחקנים ישראליים וזרים כאחד .בראש ובראשונה ,עבר שוק ההון הישראלי לדיווח על פי כללי
החשבונאות הבינלאומיים ) .(IFRSדוחות התאגידים הנסחרים לשנת  2008מיישמים בישראל
לראשונה רפורמה חשובה זו ,וממקמים את שוק ההון בישראל בשורה אחת עם השווקים
המתקדמים בעולם.
בנוסף ,חברות ישראליות החלו לדווח את עיקרי הנתונים מהדוחות הכספיים בשפה הבינלאומית
 .XBRLשפה זו מאפשרת גישה לעיקרי נתוני הדיווח בכל שפה בעולם ,ומגבירה באופן משמעותי
את החשיפה של שוק ההון הישראלי למשקיעים ואנליסטים בעולם.
אחד ההישגים הבולטים של  2008בזירה הבינלאומית בא לידי ביטוי בהסכם ההכרה ההדדית
שנחתם בין רשות ניירות ערך הישראלית לבין רשות ניירות ערך בצרפת ,ביחס לגילוי בתשקיף.
ההסכם מאפשר לחברות ישראליות לפרסם תשקיף בעברית ,אשר יוכר על ידי הרשות הצרפתית
לצורך הנפקת מניות בבורסה בצרפת ,ולהיפך .הסכם זה הינו ראשון מסוגו ,ומהווה איתות חיובי
חשוב ביותר לענין הכרה באיכות הדיווח ואיכות הרגולציה של שוק ההון הישראלי .כמו כן הוא
פותח אפשרויות לחברות ישראליות המבקשות לגייס הון בשווקים באירופה.
בהמשך להסכם האמור ,הוחלט על ידי ארגון The Committee of European ) CESR
 (Securities Regulatorsלהעריך את הרגולציה הישראלית לגבי תשקיפים כשקולה לרגולציה
המקבילה של האיחוד האירופי ,בדרך להכרה ברגולציה הישראלית כשקולה לרגולציה האירופית.
בקבוצת המדינות שאת הרגולציה שלהן הוחלט להעריך יש רק עוד מדינה אחת – ארצות הברית.
חברותה של ישראל בקבוצה מצומצמת זו היא אות ועדות להערכה הרבה לה זוכה רגולציית
ניירות הערך הישראלית בקרב גורמים בינלאומיים בכירים.
בשנת  2008הוסיפה הרשות להיערך לקראת קיומו של הכנס השנתי של האיגוד הבינלאומי של
רשויות ניירות ערך ) (IOSCOבתל אביב ,בו ייטלו חלק מאות ראשי רשויות ,בנקאים ואנשי
פיננסים מהעולם כולו .הכנס יתקיים ביוני  2009והוא אחד הראשונים והחשובים מסוגם בעידן
המשבר הפיננסי .היערכות זו דורשת מאמץ ארגוני גדול ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים גבוהים.
יעדים לשנת 2009
בשנת הפעילות הנוכחית שמה לה הרשות שני יעדים מרכזיים.
האחד – המשך טיפול במשבר והשלכותיו :לנוכח הצפי כי המשבר יימשך גם במהלך השנה
הקרובה ויהיו לו השפעות ניכרות על הפעילות הפיננסית והכלכלית המקומית הרשות תמשיך
במעקב ובקידום פעולות להתמודדות עימו על כלל היבטיו.
השני – חיזוק ובניית תשתיות לפעילותה העתידית של הרשות :זאת לצורך התאמת הכלים
העומדים לרשותה של הרשות לאתגרים עתידיים.
פעולות לטיפול במשבר  -בין היתר ,בכוונת הרשות להשלים את הרפורמה בה החלה בתחום
חיזוק הפיקוח על מנפיקי אגרות החוב .רפורמה זו נשענת על תפיסה הרואה את מחזיקי תעודות
ההתחייבות כראויים להגנות משני סוגים :הגנה כדוגמת זו הקיימת על פי חוק לבעלי מניות מקרב
הציבור; והגנה כדוגמת זו הקיימת לנושה מהותי יחיד מכוח התקשרויות חוזיות מול החברה.
הרשות תפעל כדי להבטיח כי חברות המגייסות כספים מהציבור בדרך של הנפקת אגרות חוב,
תהיינה כפופות לכללי ממשל תאגידי דומים לאלה החלים על חברות שגייסו כספים מהציבור
באמצעות הנפקת מניות .יעד נוסף של רפורמה זו הינו להביא לכך שחברות המנפיקות אגרות חוב
תחויבנה לעמוד בתנאים מינימאליים .חלקה השלישי של הרפורמה מיועד להרחיב את
סמכויותיהם ,תחומי אחריותם ואופי פעילותם של הנאמנים לאגרות החוב ולהעניק להם כלים
אפקטיביים יותר לביצוע תפקידם בהשוואה למצב כיום.

פרויקט נוסף בהקשר לטיפול במשבר והשלכותיו הוא הסדרת פעילותן של חברות הדירוג והפיקוח
עליהן .המשבר חשף כשלים בפעילותן של חברות הדירוג ,שהתבטאו בעיקר במגבלות שיטות
הדירוג ,בבעיות של ניגודי עניינים ובהיעדר שקיפות תהליך הדירוג .תרומתם של כשלים אלו
לחלקן של חברות הדירוג במשבר התעצמה לנוכח ההסתמכות הנרחבת של המשקיעים על תוצרי
תהליך הדירוג .בעקבות תהליכים גלובליים הוחלט כי גם בישראל יש מקום לשכלל את הסדרת
פעילותן של חברות הדירוג ולהגביר את הפיקוח עליהן ,בהמשך לעקרונות המקובלים בעולם כולו
בעניין זה .על פי סיכום בין הרגולטורים הסדרת התחום והפיקוח עליו יתבצעו על ידי רשות
ניירות ערך .לפיכך ,יזמה הרשות טיוטת הצעת חוק בנושא זה ובכוונתה לקדמה ולהשלימה
במהלך השנה הקרובה.
פעולות לחיזוק תשתיות הרשות  -הרשות מקדמת רפורמות לשיפור מערך הפיקוח והאכיפה
שהיא מפעילה בשוק ניירות הערך.
 .1בית משפט כלכלי – על פי הסכמה עם נשיאת בית המשפט העליון ,שר המשפטים
ומנהל בתי המשפט הנהלת בתי המשפט תקצה שופטים ייעודיים בבית המשפט
המחוזי בתל-אביב לתיקים העוסקים בדיני חברות וניירות ערך .המחלקה הכלכלית
תעסוק בדיני חברות ודיני ניירות ערך ברמה הארצית ,וכן בתיקים שיוגשו לפי חוק
השקעות משותפות בנאמנות .כמו כן ,תעסוק המחלקה בתביעות ייצוגיות נגזרות.
הטיפול יהיה הן בתיקים אזרחיים והן בתיקים פליליים .גובש תזכיר חוק ,שיונח
בקרוב על שולחן הכנסת.
 .2אכיפה משלימה  -הצעת החוק שתושלם בקרוב מציעה אלטרנטיבה מנהלית לאכיפת
האיסורים על פי חוק ניירות ערך ,שעד היום נאכפו אך ורק על דרך של הגשת כתבי
אישום פליליים .יו"ר הרשות יוסמך להחליט אם לטפל בעבירה במסלול פלילי או
מנהלי .לרשות תינתן אפשרות להטיל קנסות בהיקף משמעותי על המפרים .כמו כן,
ייקבע מנגנון של צו מוסכם ,שעם אישורו יפורסם במלואו .ההצעה אושרה על ידי
המליאה ומצויה בדיון עם משרד המשפטים.
 .3תקינה מנהלית – על פי ההצעה תוסמך הרשות לפרסם הוראות ביחס לכלל הגורמים
המפוקחים על ידה ,במכלול של תחומים ונושאים הקבועים כיום בתקנות לפי שלושת
החוקים מכוחם פועלת הרשות :חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-חוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד 1994-וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה .1995-זאת בדומה לסמכות הקיימת היום
לרגולאטורים אחרים בארץ ובעולם.
פעולות הרשות בשוק ההון מקבלות בימים אלה חשיבות עצומה וההדים להן מעידים על כך.
הרשות עוסקת בחשיבה מתמדת ובהשקעה בבניית מנגנון יעיל ,מודרני ומקצועי לפיקוח על
התחומים שתחת סמכותה .מנגנון שאף יתאים לרמת התחכום הגוברת של השווקים העולמיים
והמקומי.
לשם כך מפעילה הרשות את מיטב כוח האדם המרכיב את שורותיה ,שוקד על למידה מתמדת של
הנעשה בשווקים ,של הצרכים המקומיים ,של ציבור המפוקחים על ידיה ומקדיש עיתותיו באופן
מלא למילוי מגוון משימותיו על פי הדין .בדרך זו תעמוד הרשות באתגרים המשמעותיים שמציבה
המציאות בפניה .תוצאותיהן של יוזמותיה ותגובותיה של הרשות ניכרות ויוכרו בעתיד לרווחת
ציבור המשקיעים בשוק ההון בישראל.

בכבוד רב ,

זוהר גושן
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תפקידי הרשות

I

רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן  -חוק ניירות ערך) ,ותפקידה,
כפי שנקבע בחוק ,הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך .במסגרת תפקידה מטפלת
הרשות ,בין היתר ,בתחומים אלה:
 .1מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל פיהם
מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור;
 .2בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים כדלקמן:
א .דוחות שוטפים מידיים ודוחות כספיים רבעוניים ותקופתיים;
ב .דוחות על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה;
ג .דוחות על הקצאות פרטיות בחברה;
ב .מפרטים של הצעות רכש;
ג .דוחות שוטפים של קרנות נאמנות;
 .3הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו;
 .4פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה;
 .5רישוי מנהלי תיקים ויועצי השקעות ,פיקוח על מילוי חובותיהם והכנת קבילה משמעתית לוועדת
המשמעת למנהלי תיקים ויועצי השקעות;
 .6עריכת חקירות בעבירות על חוק ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד1994-
(להלן  -חוק השקעות משותפות בנאמנות) ,חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה( 1995-להלן  -חוק הסדרת העיסוק ביעוץ) ובעבירות על חוקים נוספים מקום שהן
קשורות בעבירות על חוקים אלה;
 .7פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון,
התש"ס.2000-
 .8הרשות משתתפת ,יחד עם לשכת רואי חשבון בישראל ,במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות.
לפי חוק ניירות ערך ,יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר .מקצת מן החברים ממונים מקרב
הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה; אחד מהם הוא עובד בנק ישראל .הרשות מעסיקה רואי חשבון,
עורכי דין ,כלכלנים ועובדי מינהל.
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הרשות ועובדיה

II

חברי מליאת רשות ניירות ערך בסוף חודש דצמבר ( 2008טבת התשס"ט) היו –
פרופ' זוהר גושן ,יו"ר;
פרופ' צבי אקשטיין;
גב' אורלי דין-דוידיאן ,עו"ד;
ד"ר מאיר סוקולר;
גב' מיכל עקביה ,עו"ד;
מר חג' יחיא האני ,רו"ח;

מר יהלי כהנוב ,עו"ד;
גב' דבורה חן ,עו"ד;
ד"ר אסף חמדני;
ד"ר שי פלפל ;
גב' אורלי ירקוני,

חברי מליאת
רשות ניירות
ערך בסוף חודש
דצמבר 2008
(טבת התשס"ט)

מליאת הרשות מתכנסת בדרך כלל מדי חודש .בנוסף ,פועלת מליאת הרשות באמצעות ועדות
העוסקות בבקשות למתן היתר לפרסום תשקיפים ,במתן פטורים וארכות ,בנושאים הקשורים בבורסה,
בענייני כספי הרשות ותקציבה ,באי תלות המבקרים בחברות שחוק ניירות ערך חל עליהן ,בנושאים
הנוגעים לרישוי יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות ,בענייני קנסות אזרחיים על
מנהלי קרנות נאמנות ובנושאים אחרים במידת הצורך.
בשנת  2008קיימה מליאת הרשות  11ישיבות; הוועדה למתן היתרים לפרסום תשקיפים קיימה
 53ישיבות; הוועדה למתן פטורים קיימה  25ישיבות; הוועדה לענייני הבורסה קיימה תשע ישיבות;
ועדת כספים קיימה חמש ישיבות; הוועדה לענייני רישוי יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי
תיקי השקעות  -שש ישיבות; ועדה מיוחדת שהוסמכה לפי סעיף (117ב) לחוק השקעות משותפות
בנאמנות לדון בהימנעות מהטלת קנסות אזרחיים לפי סעיף  114לחוק  -שלוש ישיבות; ועדת רשיונות
לעניין חוק להשקעות משותפות בנאמנות  -ארבע ישיבות; ועדת ביקורת  -שלוש ישיבות; ועדת
מכרזים – -תשע ישיבות.

עובדיה הבכירים של רשות ניירות ערך בסוף חודש דצמבר ( 2008טבת התשס"ט)
היו –
עו"ד שמשון אלבק -
עו"ד יעל אלמוג
עו"ד ניר בר-און
ד"ר צבי גבאי1
מר אביעזר דנון2
עו"ד אורלי דורון
ד"ר גיתית גור-גרשון -
מר נתן הרשקוביץ
ד"ר משה ברקת
מר דודו לביא3
מר אורי קציר
רו"ח רונן מדר
1
2
.1
.23
.3

היועץ המשפטי לרשות;
יועצת בכירה ליו"ר הרשות ומנהלת המחלקה הבינלאומית;
מנהל מחלקת החקירות;
הממונה על האכיפה;
המזכיר הכללי
מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה);
מנהלת המחלקה הכלכלית;
מנהל המחלקה למערכות מידע;
מנהל מחלקת תאגידים;
מנהל מחלקת השקעות
דובר הרשות ומנהל היחידה להגברת מודעות המשקיעים
מנהל מחלקת הפיקוח על השוק המשני;

עובדיה הבכירים
של רשות ניירות
ערך בסוף חודש
דצמבר 2008
(טבת התשס"ט)

ביום ה 1.9.2009 -מונה ד"ר צבי גבאי למנהל מחלקת אכיפה במקומה של עו"ד פנינה גיא.
מר דנון שימש כממונה על המודיעין עד לחודש אפריל  2008ובתאריך ה 17-בדצמבר מונה בנוסף על תפקידו
איסוף
למנהל מחלקת
ומחקר.ניר בר-און למנהל מחלקת חקירות במקומה של גב' עתליה ארד.
מונה עו"ד
ה1.10.2007-
ביום
השקעות ,מחלקה הממזגת את
מחלקת
היחידהלביא
מר דודו
מינויו של
יו"ר על
בחודש יולי 2008
המשקיעים.
למנהלמודעות
להגברת
למנהל
אורי קציר
החליט מר
ה 11.12.2007מונה
ביום
ההשקעות.
השוק ויועצי
התיקים
מחלקת על
והמחלקה לפיקוח
לפיקוח על
המחלקה
המשני.
מנהליעל
הפיקוח
הנאמנותמדר למנהל
קרנותרו"ח רונן
התמנה
ה1.7.2007-
ביום
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 מנהל מחלקת איסוף ומחקר.עו"ד עזר צפריר
בסוף חודש דצמבר ( 2008טבת התשס"ט) היו מאוישות  160.35משרות וכן שמונה משרות של
מתמחים במשפטים וחמש משרות סטודנט  ,לפי הפירוט דלהלן:
לשכת היו"ר
יעוץ משפטי
המחלקה הבינלאומית
מחלקת תאגידים
מחלקת השקעות
אכיפה4
איסוף ומחקר
חקירות
מחקר כלכלי
מערכות מידע
פיקוח על השוק המשני
ארגון ,כספים ומשאבי אנוש
היחידה להגברת מודעות המשקיעים
מתמחים
סטודנטים

-

3
5.7
3.5
38.25
26.75
20
8.75
22.25
4.75
5
6
14.9
1.5
8
5

משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;
משרות;

כוח האדם המאושר בסוף חודש דצמבר  2008היה  171משרות ,שמונה משרות של מתמחים וחמש
משרות סטודנט.
במהלך שנת  2008נוספו לרשות  11תקנים בעבור קליטתם של עובדי כוח אדם ,זאת בעקבות כניסתו
לתוקף של סעיף 12א' לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם ,התשנ"ו.1996-
כוח האדם המאושר כולל גם פרקליטים אשר מועסקים על ידי הרשות על מנת לסייע בידי פרקליטות
המדינה למלא את תפקידה בעניינים הקשורים לרשות ניירות ערך .לעניין זה מממנת הרשות  16פרקליטים
וחמישה מתמחים בפרקליטויות שונות.
תקציב הרשות ממומן מאגרות שנתיות המוטלות על התאגידים שחוק ניירות ערך וחוק השקעות
משותפות בנאמנות חלים עליהם; אגרות המוטלות בשל בקשות למתן היתר לפרסום תשקיפים
והקצאות פרטיות; אגרות רישוי של יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות ואגרות המוטלות על הבורסה
לניירות ערך בתל אביב .תקציב הרשות מאושר על ידי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

4



כולל פרקליטים המועסקים על ידי הרשות.
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מחלקות הרשות

III

המזכיר הכללי
המזכיר הכללי אחראי לתפעולה השוטף של הרשות ,למעקב אחר יישום המדיניות שקבע יו"ר הרשות
בתחומי הפעילות השונים של הרשות ולאינטגרציה ותיאום של עבודת המחלקות השונות ברשות.
המזכיר הכללי מפקח על ביצוע תוכניות העבודה של המחלקות השונות ברשות ומנהל משימות
מיוחדות העומדות בפני הרשות.
בנוסף משמש המזכיר הכללי מכוח מינוי אישי גם כממונה על תחום המודיעין ברשות.
תחומי אחריותו של המזכיר הכללי כוללים את תחום הכספים והחשבוּת לרבות הדיווח הכספי של הרשות,
ניהול כספי הרשות ,ניהול מערך גביית האגרות ,ניהול מכרזי הרשות ,בניית הצעת התקציב השנתי של
הרשות ,טיפול בהליכי אישורו מול משרד האוצר וועדת הכספים של הכנסת ופיקוח על ביצועו.
כמו כן נתונים לאחריותו של המזכיר הכללי תחומי ארגון נוספים וביניהם מערך משאבי האנוש ברשות
לרבות תקנים ,שכר ,הסכמי עבודה ,איוש כוח אדם ,קידומים והדרכות מקצועיות.
מחלקת איסוף ומחקר
תפקידה של המחלקה הנו איתור וחשיפה של פעילות עבריינית בשוק ההון לשם סיכולה המוקדם,
במידת האפשר או לשם נקיטה בפעולות אכיפה .בנוסף מנתבת המחלקה מידע ,על פי הצורך,
למחלקות שונות ברשות .מידע זה מסייע למחלקות האחרות לבצע את פעילותן.
המחלקה מבצעת פעילות שוטפת של איסוף מידע ממקורות שונים ומגוונים הנוגע לשוק ההון .המידע
נבחן ,מנותח ומוערך על ידי אנשי המחלקה ,תוך שימוש במערכות ממוחשבות ובמאגרי מידע בארץ
ובחו"ל .בהתאם להערכה ראשונית ננקטות בהמשך פעולות מודיעיניות נוספות לעיבוי ,אימות או
הזמה של המידע שנבדק ,תוך הקפדה על חשאיות הבדיקה ומהותה.
איסוף המידע ,ניתוחו והערכתו נעשים במסגרת בדיקת חשד לכאורה ,להפרת הוראות החוקים
שהרשות מופקדת על אכיפתם וכן לאיתור הגורמים החשודים בהפרתם .נמצאו ראיות לקיום חשד
כאמור ,מונחת בפני יו"ר הרשות התשתית העובדתית והמשפטית לביסוס החשד ובצידה המלצה
להעביר את הטיפול בחשדות למחלקת חקירות או ,לחילופין ,לנקוט בצעדי אכיפה אחרים.
הממונה על האכיפה
תפקידה של המחלקה הוא בחינה של אירועים ומקרים המתגלים תוך כדי עבודתה השוטפת של
הרשות או ממקורות אחרים ,שיש בהם מקום ליזום צעדי אכיפה מטעם הרשות.
כמו כן עוסקת המחלקה בהנחיה משפטית של עבודת מחלקת החקירות ,תיאום בין מחלקות הרשות
בנושאים בהם נדרשת אכיפה ,קיום קשר בין הרשות לבין הפרקליטות בנושאי חקירות והגשת כתבי
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אישום וליווי הטיפול בהליך הפלילי עד להשלמתו ,קיום קשר וליווי בהליכים משפטיים אחרים שהרשות
היא צד להם והם מטופלים על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) או פרקליטות המדינה.
בנוסף נוטלים אנשי מערך האכיפה חלק בדיונים על חקיקה בתחום האכיפה ,בעיקר האכיפה הפלילית,
הן במשרד המשפטים והן בכנסת; משתתפים בפורומים שונים של אכיפה כלכלית – מפגשים ופעילויות
של גורמים בכירים בגופים החוקרים עבירות כלכליות ,שמטרתם לדון בנושאים משותפים וללבן בעיות
משותפות .מחלקת האכיפה מסייעת לרשויות ניירות ערך מקבילות בחו"ל במתן מידע ,ככל שהדבר
אפשרי על פי חוקי המדינה.
הממונה על האכיפה מרכז אחריות על פיקוח ותיאום כל פעולות האכיפה ברשות .כמו כן ,עומדים
תחת פיקוחו הישיר שני תחומי פעילות נוספים :בקרת מסחר ותובענות ייצוגיות.
תפקידה של בקרת מסחר לאתר פעולות חריגות הפוגעות בתקינות המסחר ואשר עשויות להצביע
על עבירות על חוק ניירות ערך .בקרת המסחר מבוצעת הן על ידי שימוש במערכות בקרה ממוחשבות
שפותחו ברשות והן על ידי בקרות אחרות .הליך הבדיקה כולל את בחינת ההסברים לפעילות החריגה
בניירות ערך ובמקרים בהם מתגלה במהלך יום המסחר פעילות חריגה שאין לה הסבר ,בהתחשב
בנסיבות העניין ,בין השאר בהודעות החברה ,מופנה הנושא למרכז הדיווחים לבירור עם החברות.
במקרים בהם מתעורר חשד לכאורה לביצוע עבירה מועבר התיק למחלקת איסוף ומחקר לבחינת
המשך ההליכים .כמו כן בקרת מסחר מספקת מידע וסיוע מקצועי למחלקות אחרות ברשות.
תחום התובענות הייצוגיות עוסק בגיבוש המלצות עקרוניות למליאת הרשות ,בבקשות למימון
תובענות ייצוגיות ולמימון הוצאות פרטניות הכרוכות בהן ,במעקב אחר הליכי התובענות ובבחינת
נחיצות התייצבותו של משרד היועץ המשפטי לממשלה בתיקי תובענות ייצוגיות שיש להן השלכה על
יעילותו ותרומתו של מנגנון התובענה הציבורית.
המחלקה הבינלאומית
המחלקה פועלת ליישום האסטרטגיה של הרשות לשילוב שוק ההון הישראלי בתהליכי הגלובליזציה
בכלל ושילוב הרשות בתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך
בעולם ,בפרט.
תפקידה של המחלקה לרכז את הטיפול בכל ההיבטים הבינלאומיים של עבודת הרשות .המחלקה
אחראית על הקשר עם גופים בינלאומיים ועם רשויות ניירות ערך זרות ,לרבות חתימה על מזכרי הבנה
לשיתוף פעולה עם רשויות אלה.
היחידה להגברת מודעות המשקיעים
לשם ביצוע תפקידה של הרשות כשומרת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך ,נמצא הכרח
להעלות את מודעותו של ציבור המשקיעים לזכויותיו ולחובותיו בבואו לרכוש שירותים ומוצרים
פיננסיים בשוק ההון.
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לצורך השגתה של מטרה זו הקימה הרשות יחידה העוסקת בארגון הרצאות ,פרסומים והפצת מידע
הנוגע לצרכנות נכונה של מוצרים פיננסיים .כמו כן הוקם ,בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך ,אתר
אינטרנט מיוחד ( ,)http://www.kesef.org.ilובו מידע המסייע למשקיעים להבין את זכויותיהם הצרכניות
ואת משמעותו של תהליך היעוץ.
מחלקת החקירות
תפקידה של מחלקה זו לחקור חשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך ,על חוק השקעות משותפות
בנאמנות ועל חוק הסדרת העיסוק ביעוץ .חוקרי הרשות הוסמכו לחקור גם בעבירות מסוימות לפי
חוק העונשין ,התשל"ז.1977-
העברת תיק חקירה לטיפול מחלקת החקירות נעשית לפי הוראת יו"ר הרשות ומסתיימת בהעברת
חומר החקירה לפרקליטות ,בצירוף המלצה להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק .את ההמלצה נותן
יו"ר הרשות לאחר התייעצות עם מנהל מחלקת החקירות ועם הממונה על האכיפה.
כמו כן מבצעת המחלקה חיקורי דין על פי פרק ט' 2לחוק ניירות ערך ועל פי חוק עזרה משפטית בין
מדינות ,התשנ"ח.1998-
יעוץ משפטי
היעוץ המשפטי ברשות מופקד על כל ההיבטים המשפטיים של פעילותה ובראשו ניצב היועץ המשפטי
לרשות .משפטני הרשות מצוותים למחלקות השונות ,מלווים את פעילותה היעודית השוטפת של
הרשות ועוסקים בהכנת חקיקה וחקיקת משנה .עורכי הדין של הרשות עוסקים בבדיקת תשקיפים
ודוחות של חברות ושל קרנות נאמנות ובטיפול בדוחות מידיים על פי תקנות ניגודי עניינים ,תקנות
הקצאות פרטיות ותקנות הצעת רכש .כמו כן משתתפים עורכי דין ברשות בהסדרת פעילות הבורסה
ובפיקוח ובהסדרה של פעולתם של יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות ולוקחים חלק בהליך
ההתייעצות שמקיימות רשויות המדינה עם הרשות מקום שהדבר נדרש על פי חוק .בנוסף עוסק
היעוץ המשפטי בכל יתר הנושאים הנוגעים לניהול ענייני הרשות ,לרבות ייצוג הרשות בפני בתי משפט
בעניינים מסוימים ובליווי הליכים אזרחיים שהרשות צד להם והמטופלים על ידי פרקליטות המדינה או
גורמי ייצוג אחרים.
המחלקה הכלכלית
תפקידיה של המחלקה הכלכלית הם לתת יעוץ כלכלי ליו"ר הרשות ולמחלקות השונות ברשות
בנושאים בעלי אופי כלכלי.
המחלקה מרכזת את עבודת צוות שוק ההון ,ובנוסף שותפה דרך קבע לדיונים ולהמלצות סגל הרשות
המובאים לאישור ועדת הבורסה ולוקחת חלק במשימות שונות של צוותי העבודה ברשות במגוון
נושאים ,לרבות תקינות המסחר בבורסה ,תקנון הבורסה ,מכשירים פיננסיים חדשים ,תקציב הרשות
וכדומה .כמו כן המחלקה נותנת סיוע ,על פי הצורך ,למחלקת החקירות בנושאים הקשורים למסחר
בבורסה ויעוץ לעורכי הדין בפרקליטות בנושאים הקשורים למסחר בבורסה ,לרבות הכנת חוות דעת
כלכליות המוגשות לבית המשפט.
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המחלקה עוסקת גם בפיתוח ואחזקה של מאגרי נתונים ומדדים ממוחשבים שקשורים למסחר בניירות
ערך ומשמשים את הרשות לצורך פעילות מעקב שוטפת ולבחינה אמפירית של ההשלכות שעשויות
להיות להחלטותיה של הרשות או לאירועים שונים בבורסה .המחלקה אחראית על פיתוח ,הפעלה
ובקרה של המערכת הממוחשבת לזיהוי פעילות חריגה במסחר בניירות ערך ,והיא מקיימת בקרה
שוטפת על המערכת כדי לבחון את יעילותה ואת התאמתה למכשירים פיננסים חדשים ,לטכנולוגיות
מסחר חדשות ולשיטות מסחר מתוחכמות של המשקיעים .בנוסף ,אחד התפקידים החשובים של
המחלקה הוא מחקר יישומי המתמקד בניתוח ההתפתחויות בשוק ההון בכלל ובבורסה בפרט .עבודות
המחקר משמשות ,בין היתר ,לבקרה על שוק ההון ומהוות ,לעיתים ,בסיס ליוזמות חקיקה בתחום
שוק ההון ובקרה עליו .הן עוסקות במגוון נושאים בשוק ההון ומתמקדות בעיקר על הערכת השפעתם
על מאפיינים שונים החשובים לתקינות המסחר בבורסה .נושאי המחקר כוללים ,בין השאר ,בחינת
יעילות שוק ההון ביחס לפרסום מידע לציבור; יעילות שיטות המסחר בבורסה; השפעת מבנה השליטה
בחברות על שערי המניות ועל התוצאות העסקיות ועוד.
מחלקת הפיקוח על השוק המשני
המחלקה לפיקוח על השוק המשני מרכזת את הפיקוח והבקרה של הרשות על ניהולה התקין וההוגן של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
במסגרת פעילותה עוקבת המחלקה באופן שוטף ושיטתי אחר המסחר המתקיים בבורסה במטרה
לאתר ולנתח פעילות חריגה אשר עשויה להקים חשד לביצוע עבירה על חוק ניירות ערך .בקרת המסחר
מתבצעת באמצעות מערכות בקרה שונות ,חלקן ממוחשבות.
במסגרת סמכויותיה מוודאת המחלקה כי הפיקוח של הבורסה על פעילות חבריה מתמקדת בנושאים
מהותיים ,באמצעות שיטות וכלי ביקורת מתאימים ,במטרה לצמצם כשלים וסיכונים הגלומים
בפעילותם של חברי הבורסה.
בנוסף פועלת המחלקה להבטחת קיומו של פיקוח על מסלקות הבורסה השונות על מנת לוודא את
יציבותן ויעילותן .לצורך כך בוחנת המחלקה את עמידתן של המסלקות באמות מידה בינלאומיות מבחינת
החובות והדרישות המוטלות עליהן.
על מנת להבטיח את ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ומסלקותיה ,משמשים נציגי המחלקה
כמשקיפים בדירקטוריון הבורסה ,בדירקטוריוני המסלקות ובישיבות הוועדות השונות של גופים אלה.
מחלקת השקעות
מחלקת השקעות עוסקת ברישוי ,פיקוח והסדרה של מתווכים בתחום ההשקעות .על המתווכים נמנים
מנהלי קרנות נאמנות ,נאמנים לקרנות ,מנהלי תיקי השקעות ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות.
פעילות המחלקה נעשית בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד–( 1994להלן
חוק הקרנות) וחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה-
( 1995להלן חוק היעוץ) באמצעות חמש יחידות פונקציונאליות .להלן פירוט היחידות ותחומי הפעילות
העיקריים שלהן:
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 .1מערך הרישוי
א.
ב.
ג.

ד.

טיפול בבקשות להיתר החזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות;
רישוי מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות;
רישוי מנהלי תיקי השקעות ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות ,יחידים וחברות ,לרבות עריכת
בחינות רישוי ,טיפול בבקשות לקבלת פטור מבחינות ,פטור מטעמים מיוחדים ורישום מתמחים.
כמו כן בעקבות רפורמת בכר הרשות עורכת בחינות ובודקת בקשות לפטור גם למועמדים בהליך
לקבלת רשיון יועץ פנסיוני ,סוכן שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר;
טיפול בהתליות וביטולי רשיון ,מרצון או על פי החלטת רשות.

 .2היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

פיקוח שוטף על עמידת מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות בהוראות חוק הקרנות;
בדיקת תשקיפי קרנות המוגשים לרשות לקבלת היתר לפרסומם;
בדיקת הדוחות המידיים המוגשים לרשות בידי מנהל הקרן והנאמן;
פיתוח והפעלה של מערכות התרעה ממוחשבות לאיתור חריגות מהוראות חוק הקרנות ולבדיקת
סבירות השינוי היומי במחירי היחידות;
אכיפה באמצעות דרישת קנסות אזרחיים בשל הפרת הוראות חוק הקרנות;
מתן מענה לפניות ציבור בעניינים הקשורים לקרנות הנאמנות.

 .3היחידה לפיקוח על בעלי רשיון
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

פיקוח שוטף על עמידת מנהלי תיקי השקעות ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות בהוראות חוק היעוץ;
עריכת ביקורות שטח וביקורות בהתכתבות לצורך בדיקת עמידת בעלי רשיון בחובות הקבועות
בחוק היעוץ;
עריכת ביקורות לצורך בדיקת עמידת חברות בעלות רשיון ניהול תיקים וחברי בורסה שאינם
בנקים בהוראות לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס( 2000-להלן  -חוק איסור הלבנת הון);
טיפול בתלונות ציבור על בעלי רשיון;
אכיפה באמצעות דרישת קנסות אזרחיים בשל הפרת הוראות חוק היעוץ;
הטלת עיצומים כספיים לפי חוק איסור הלבנת הון.

 .4היחידה לביקורת
א.

בדיקת עמידה של מנהלי הקרנות בחובות הקבועות בחוק הקרנות באמצעות עריכת ביקורות
מהסוגים הבאים:
( )1ביקורות נושאיות שמטרתן לבדוק בצורה מעמיקה נושא ספציפי או מספר נושאים אצל
מנהל קרן מסוים .ביקורות אלה הנן לרוב ביקורות שטח ,אשר מבוצעות בדרך כלל באמצעות
מבקרים שאינם עובדי הרשות (אך בפיקוח צמוד של עובדי הרשות) ,אשר הוסמכו לשם כך
על ידי מליאת הרשות על פי סעיף (97ג) לחוק הקרנות;
( )2ביקורות רוחב שמטרתן לבדוק נושא מסוים אצל כל מנהלי הקרנות או אצל מספר מנהלי
קרנות בעלי מאפיינים מסוימים .ביקורות אלה מבוצעות בדרך כלל באמצעות שאלון;



רשות ניירות ערך

( )3ביקורות עסקאות שמטרתן לבחון עסקאות המבוצעות בידי מנהל הקרן עבור הקרנות
שבניהולו ,לרבות עסקאות הטעונות דיווח על פי תקנה 20כז לתקנות השקעות משותפות
בנאמנות (דוחות) ,התשנ"ה .1994 -
ב.

עריכת ביקורות חשבונאיות לבדיקת עמידה של מנהלי הקרנות ,הנאמנים והחברות לניהול תיקים
בדרישות הון עצמי וביטוח וכן בדיקת דוחות כספיים של קרנות הנאמנות ,לרבות טיפול בסוגיות
החשבונאיות המתעוררות עקב בדיקות אלו.

 .5היחידה ליעוץ משפטי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ליווי ויעוץ משפטי לפעילות המחלקה בעניינים שונים;
מתן הנחיות מקדמיות בתשובה לפניות מנהלי הקרנות ,הנאמנים לקרנות ובעלי רשיון;
פרסום חוזרי עמדת סגל ( )SLBבעניינים שונים;
ליווי הליכים משפטיים שהרשות צד להם בתחומי העיסוק של המחלקה;
יעוץ וליווי הליכים הקשורים לחקיקה ,אכיפה והטמעה של המלחמה בהלבנת הון מתוקף חוק
איסור הלבנת הון.

מחלקת מערכות מידע
תפקידיה של המחלקה כוללים פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע ותשתיות מחשוב ותקשורת עבור
הרשות ,לצורך ביצוע תפקידי מנהליה ועובדיה ,ולפי תוכניות העבודה השנתיות המאושרות .המחלקה
שותפה בקביעת אסטרטגיית המחשוב של הרשות ומבצעת אותה .בחלק מהמקרים המחלקה פועלת על
פי פנייה של המחלקות האחרות ,ובחלק מהמקרים ,מתוך היכרות עם כל שאר המחלקות ,המחלקה היא
זו המזהה את הצרכים ויוזמת פרויקטים המיועדים לענות על צרכים אלו ולתת להם מענה מחשובי.
המחלקה אחראית לפיתוח ולתחזוקה של מערכות המחשוב הבאות :מערכת הארכיון הממוחשב,
הדואר האלקטרוני ,ניהול משימות ,יומנים ופנקסי כתובות; אתר האינטרנט של הרשות; מערכת מידע
לניהול חקירות ("אגאתה") ,המשמשת את מערך האכיפה; מערכת הדיווחים האלקטרוניים ("מגנא"),
המשמשת את כלל המדווחים בשוק ההון ,את הציבור הרחב ואת עובדי הרשות; המערכת התפעולית,
הכוללת את מירב המידע בנושאים השונים המטופלים על ידי הרשות  -נתונים על תאגידים ,קרנות נאמנות,
יועצי השקעות ומנהלי תיקים ,נתוני מסחר ,פיקוח על המסחר ואיתור חריגים (תוך פיתוח ממשק לקליטת
מידע מהבורסה) ,נתונים המשמשים מחקר כלכלי ונתוני הנהלת חשבונות; ומערכות נוספות יעודיות.
תחום נוסף המטופל על ידי המחלקה הוא תשתיות ותוכנות תשתית :רכישת מחשבים אישיים
ותחזוקתם ותוכנות מדף רלבנטיות ,רכישת שרתים ותחזוקתם ,רשת התקשורת הפנימית וקווי
התקשורת החיצוניים ,כולל קווים לספקי אינטרנט וקו המקשר את המשרדים בירושלים ובתל
אביב ומאפשר שיתוף מידע מלא בכל המערכות בין המשרדים באתרים השונים; אבטחת מידע של
כל המערכות ,תקשורת טלפוניה ,קווי הטלפון ומרכזיות ,תפעול ומתן שירות למדפסות ,אספקה
והתקנה של ציוד מתכלה מכל הסוגים ועוד.
המחלקה כוללת ארבעה עובדי רשות ,כאשר חלק מהפעילויות נעשות באמצעות מיקור
חוץ ( .)outsourcing
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מחלקת תאגידים
מחלקת תאגידים מטפלת בכל הדיווחים של תאגידים מדווחים לפי חוק ניירות ערך ושל תאגידים
ברישום כפול .עבודת המחלקה מאחדת פעילותן של שלוש מחלקות אשר היו קיימות בעבר ברשות
 מחלקת חשבונאות ודיווח ,המחלקה המשפטית ומרכז הדיווחים.סגל המחלקה ,הכולל רואי חשבון ועורכי דין ,עוסק במעקב בזמן אמת אחר הדיווחים השוטפים של
התאגידים לרבות דיווחים מידיים ,דוחות ביניים ודוחות תקופתיים .מעקב זה כולל בחינה של הדיווחים
ובדיקתם תוך שימת דגש על רמת הגילוי בדיווחים ,עמידה בדרישות החוק והתקנות ,אכיפת כללי
חשבונאות מקובלים ובחינת ההיבטים המשפטיים ,החשבונאיים והכלכליים הכרוכים בהם .במהלך
עבודתו זו נתקל סגל המחלקה בסוגיות משפטיות וחשבונאיות מורכבות הכרוכות יחדיו ,ומאתר כשלי
שוק המצריכים את התערבותה של הרשות .מאמץ מיוחד מוקדש לפעילות מניעתית על בסיס מידע
מודיעיני יחד עם מחלקת איסוף ומחקר של הרשות.
כשותפה מרכזית בהקמתו של פרויקט הדיווח האלקטרוני ,לרבות אפיון המערכת והסדרתה החוקית,
המחלקה מספקת תמיכה שוטפת לחברות .באמצעות כלי הבקרה של המחלקה ,אמצעי האכיפה
שבידה ושיתוף הפעולה שלה עם מחלקת איסוף ומחקר ומחלקת החקירות ,מביאה מחלקת תאגידים
לעלייה מתמדת ומתמשכת ברמת הדיווח ואיכותו ובהגנה הניתנת למשקיעים.
כחלק מתפקידיה עוסקת המחלקה בבדיקת תשקיפים של תאגידים וגופים המציעים ניירות ערך
לציבור ,על מנת לבחון ,בין היתר ,כי הגילוי הנכלל בהם הוא נאות .בנוסף נבדקים דוחות על עסקאות
עם בעלי שליטה ועל הקצאות פרטיות ,והצעות רכש וכן הסדרי חוב ודוחות מיזוג .במסגרת הטיפול
בדוחות אלה נדרש סגל המחלקה לטפל בהערכות שווי סבוכות ובוחן את המודלים הכלכליים שבבסיס
ההערכה ,את מידת הגילוי לגבי העובדות ,את ההנחות שאומצו לצורך ההערכה ואת סבירותן ,ועומד
על משמר הגילוי הנאות.
המחלקה ,בהנחיית היועץ המשפטי של הרשות ,מלווה תהליכי חקיקה ויוזמת חקיקה וחקיקת משנה
בתחום ניירות הערך ודיווח כספי תוך שיתוף פעולה עם המחלקות האחרות ברשות .בנוסף עוסקת
המחלקה בליווי הליכים אזרחיים שהרשות צד להם והמטופלים על ידי פרקליטות המדינה או גורמי
ייצוג אחרים.
המחלקה נוטלת חלק בתהליך התקינה שמבוצע על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ומביאה
בפניו את עמדות הרשות בעניינים שונים .במסגרת זו פועלת המחלקה לקידום ההערכות לקראת
המעבר ליישום תקינה בינלאומית בישראל.
כחלק מן השירות לציבור המדווחים ,המחלקה מאפשרת למדווחים ולרואי החשבון ועורכי הדין שלהם
לפנות אליה במתכונת מסוימת בסוגיות דיווח על מנת לקבל את עמדת סגל המחלקה עוד קודם
ליישום הטיפול החשבונאי ו/או המשפטי המחלקה מפרסמת החלטות חשבונאיות ומשפטיות של סגל
הרשות אשר יש בהן חשיבות עקרונית לציבור המשקיעים ולתאגידים המדווחים באתר האינטרנט של
הרשות ,על מנת להגביר את השקיפות ולהקטין את אי הוודאות בקרב תאגידים מדווחים.
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תאגידים
 .1תשקיפים

IV
תשקיפים

בשנת הדוח גייס המגזר העסקי כ 3,116-מיליון  ₪במניות וניירות ערך המירים ,סכום שגויס כולו
בשוק המקומי .לשם השוואה ,בשנה הקודמת גייס מגזר זה כ 14,533-מיליון  ,₪מתוכם  13,364מיליון
 ₪בשוק המקומי .בשנה זו גייס המגזר העסקי באמצעות איגרות חוב סכום של  16,565מיליון  ,₪זאת
בהשוואה לכ 40,212-מיליון  ₪בשנה הקודמת .כמו כן גייס המגזר העסקי סכום של  1,154מיליון ₪
באמצעות מימוש כתבי אופציה ,בהשוואה לכ 3,814-מיליון  ₪בשנה הקודמת.
בסך הכול גייס המגזר העסקי בשנת הדוח סך של  20,835מיליון  ,₪סכום שגויס כולו בשוק המקומי,
וזאת בהשוואה לכ 58,570-מיליון  ,₪מתוכם  57,390בשוק המקומי בשנה הקודמת .בשנה זו גייסה
הממשלה באמצעות איגרות חוב סחירות סכום של כ 53-מיליארד ( ₪ברוטו) ,וזאת בהשוואה לכ34-
מיליארד  ₪בשנה הקודמת.
גיוס ההון המקומי באמצעות מניות וניירות ערך המירים בחלוקה לפי ענפים ,במיליוני  ₪במחירים
שוטפים הנו כדלקמן :חברות תעשיה  )60.6%( 1,683.7לעומת  )60.6%( 8,102.0בשנת  ;2007חברות
השקעה  )35.2%( 1095.2לעומת  )7.4%( 984.5בשנת  ;2007נדל"ן  )7.0%( 216.7לעומת 2,685.1
( )20.1%בשנת  ;2007חברות מסחר ושירותים  )3.3%( 104.1לעומת  )10.6%( 1,414.9בשנת ;2007
חברות ביטוח  )0.5%( 15.0לעומת  )1.3%( 174.8בשנת  ;2007חיפושי נפט  )0.0%( 0.8לעומת 2.4
( )0.0%בשנת.52007







נתוני הגיוס בפרק זה נלקחו מדיווחי הבורסה לניירות ערך.
כולל מימוש כתבי אופציה על ידי חברות בנות.
במניות ,ניירות ערך המירים ,אג"ח ובמימוש כתבי אופציה.
לא כולל גיוסי הון בחו"ל.
הנתונים בסוגריים מהווים את החלק באחוזים מתוך סך ההנפקות השנה בשוק המקומי ובשנת 2007
בהתאמה.
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לוח  :1גיוס הון והקצאות באמצעות מניות ,ני"ע המירים ואג"ח 2008-2007
(מיליוני  ,₪מחירים שוטפים)
2007

2008

מניות וניירות ערך המירים:
הנפקות בשוק המקומי

13,364

3,116

הנפקות בחו"ל

1,169

0

11

0

הקצאות בשוק המקומי

6,259

2,267

הקצאות בחו"ל

1,546

12,535

מימוש כתבי אופציה

3,814

1,154

26,163

19,072

הנפקות לעובדים

סה"כ מניות ,המירים ומימוש כתבי אופציה
הנפקות איגרות חוב:

34,845

15,436

הנפקות איגרות חוב קונצרניות

0

0

5,283

829

מתוכם :לחברות בנות

0

0

הנפקות תעודות פיקדון

84

300

מתוכם :לחברות בנות

0

0

40,212

16,565

מתוכם :לחברות בנות
הנפקות איגרות חוב מובנות

סה"כ הנפקות איגרות חוב
הקצאות איגרות חוב:

8,792

2,417

הקצאות איגרות חוב קונצרניות

11

214

הקצאות איגרות חוב מובנות

5,585

951

מתוכם :לחברות בנות

5,585

951

הקצאות תעודות פיקדון6

5,462

12,109

סה"כ הקצאות איגרות חוב

19,839

15,477

אג"ח מוסדיים7

32,817

2,279

119,031

53,393

מתוכם :לחברות בנות

סה"כ גיוס הון והקצאות

בשנת הדוח הוגשו לרשות  144בקשות למתן היתר לפרסום תשקיף של תאגידים .8בסך הכול
ניתנו  91היתרים בהם  20היתרים בשל בקשות שהוגשו בשנת  2007ושמונה 9היתרים לחברות
המציעות לראשונה ניירות ערך לציבור (להשוואה לשנים קודמות ראו לוח  2להלן) .פירוט הבקשות
שטופלו על ידי הרשות בשנת  2008מופיע בנספחים א ו-ב לדוח זה.
6
7
8
9

14

הקצאת תעודות פיקדון נעשתה לחברות בנות בלבד.
החל ממאי  - 2004בעקבות השקת המסחר ב"רצף מוסדיים".
מהן בוטלו  18בקשות על ידי המבקשות ,שתי הנפקות נכשלו ו 21-בקשות פג תוקפן.
לא נכללו הצעות ראשונות שלא באו לגייס הון.
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לוח  :2מספר הבקשות להיתר לפרסום תשקיף וההיתרים שניתנו בשנים 2008-2004
הנפקה ראשונה
מספר ההיתרים
מספר הבקשות
השנה
שניתנו10
שהוגשו
11137
12103
31
2004
14
13
51
174
244
2005
69
178
247
2006
15276
96
362
2007
1691
8
144
2008

הטיפול בבקשות למתן היתר לפרסום תשקיף נעשה בידי צוות הכולל רואי חשבון ועורכי דין .על פי הנוהל
המקובל בבדיקה מלאה ,טיוטות התשקיף נבדקות על ידי הצוות ומתקיימים דיונים עם נציגי המציע ,בהם
נמסרות הערות הצוות .לאחר בדיקת טיוטות התשקיף על-ידי הצוות ,מועברת הטיוטה לדיון ולאישור
באחת מוועדות התשקיפים של הרשות .ועדה זו ,המורכבת מחברי הרשות והמתכנסת על פי הצורך,
מוסמכת לתת היתר לפרסום התשקיף .על יסוד החלטות הוועדה יכול שיתבקש המציע להגיש טיוטה
נוספת ,הכוללת את הנושאים שבהם ,לדעת הוועדה ,יש מקום להרחיב או לתקן את הגילוי או הטיפול
החשבונאי בתשקיף לפני מתן ההיתר .במידת הצורך מזומנות פגישות נוספות של הצוות המטפל עם נציגי
המציע ומוגשות טיוטות נוספות .משנתמלאו התנאים שקבעה הוועדה ניתן היתר לפרסום התשקיף.

 .2הקצאות פרטיות

הקצאות
פרטיות

תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס( 2000-להלן  -תקנות הקצאות
פרטיות) ,קובעות שלושה מדרגי גילוי :הקצאה חריגה ,לה ניתן הגילוי הרחב ביותר ,הקצאה מהותית
והקצאה לא מהותית ,כהגדרתן בתקנות הקצאות פרטיות .הקצאה חריגה היא הקצאה של ניירות ערך
המקנים  20%או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה לפני ההקצאה או הקצאה שכתוצאה ממנה יהפוך
הניצע לבעל שליטה בחברה .הקצאה מהותית היא הקצאה למי שמחזיק ב 5%-או יותר מההון המונפק או
מזכויות ההצבעה בחברה או למי שיחזיק בשיעור זה לאחר ההקצאה וכן כל הקצאה לדירקטור או למנכ"ל
שאינה הקצאה חריגה .כל הקצאה אחרת ,שאינה חריגה או מהותית ,היא הקצאה פרטית לא מהותית.
מנגנוני האישור הנדרשים מחברה לצורך ביצוע הקצאה פרטית ,נקבעו בחוק החברות ,התשנ"ט1999-
(להלן  -חוק החברות) ,בהתאם לשיעור ההון המונפק ,התמורה המשולמת (מזומן וניירות ערך או באופן
אחר) ולאפיונו של הניצע בהקצאה .בהתאם להוראות חוק החברות (בעקבות כניסתו לתוקף לפני
כשנה של תיקון מס'  3לחוק) האסיפה הכללית נדרשת לאשר הקצאה לאחר שהדירקטוריון אישר

10
11
12
13
14
15
16

לא כולל חברות שפרסמו תשקיפים בחו"ל לאחר שקיבלו פטור מקבלת היתר הרשות (לפי סעיף
(40ג) לחוק .סעיף זה בוטל בשנת .)2000
ב 32-מקרים החליטה הרשות להחיל על טיוטת התשקיף את הנוהל לבדיקה חלקית או מקוצרת.
מתוכם במקרה אחד ביטל התאגיד את ההנפקה לאחר ביצוע המכרז לציבור.
ב 42-מקרים החליטה הרשות להחיל על טיוטת התשקיף את הנוהל לבדיקה חלקית או מקוצרת.
מתוכם במקרה אחד ביטל התאגיד את ההנפקה לאחר ביצוע המכרז לציבור.
מהם  69תשקיפי מדף.
מהם  63תשקיפי מדף.
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אותה רק במקרה של הקצאה שהיא "הצעה פרטית מהותית" כהגדרתה בחוק החברות .17עוד קובע
חוק החברות כי נדרש אישור האסיפה הכללית לכל הקצאה פרטית שלבעל השליטה יש בה עניין אישי,
בין אם היא מהווה עסקה חריגה ובין אם לאו ,וזאת במתכונת המיוחדת הקבועה לכך בחוק החברות.
בשנת הדוח הוגשו כ 134-דוחות מידיים שעניינם הקצאות פרטיות ,לעומת  170דוחות בשנת 2007
וכ 160-דוחות בשנת .2006
הדוחות נבדקים על ידי סגל הרשות כחלק מבדיקת דיווחיה השוטפים של החברה .בהתאם לקבוע בתקנות
הקצאות פרטיות מוסמכת הרשות לבקש הסברים ,פרטים ,ידיעות ומסמכים ,ובמידת הצורך להורות
על תיקון הדוח המידי .הרשות מפעילה סמכות זו במקרים בהם ,לדעתה ,לא ניתנו כל הפרטים הדרושים
למחזיקים במניותיה של החברה או כאשר יש צורך להבהיר פרטים שנמסרו בדוח המידי .במקרים אלה
מפרסמת החברה דוח מידי מתוקן ,ולבעלי המניות נמסרת הודעה מתוקנת לעניין ההקצאה הפרטית,
הכוללת את ההבהרות והפרטים שנדרשו .במקרים מסוימים ובהתאם לאמור בתקנות ,רשאית הרשות
להורות על דחיית אסיפת בעלי המניות למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים
ואחד ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.
 .3עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה
עסקאות בין חברה
לבין בעל שליטה
בה

חוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן  -חוק החברות) קובע מנגנוני אישור מיוחדים לעסקאות מסוימות
שחברה ציבורית מבקשת לבצע (להלן  -עסקאות עם בעל השליטה) ,ותקנות ניירות ערך (עסקה בין
חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א( 2001-להלן  -תקנות בעלי שליטה) קובעות את דרישות הגילוי
החלות על תאגיד מדווח בקשר עם עסקאות כאמור.
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס( 2000-להלן  -תקנות ההקלות) קובעות כי
כאשר מתקיימים התנאים האמורים בהן ,הִעסְקה אינה חייבת באישור אסיפה כללית ,אלא אם בעלי מניות
המחזיקים באחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה דרשו את כינוסה .עסקה בהתאם
לתקנות ההקלות חייבת בגילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
עסקאות בעלי שליטה כוללות עסקאות חריגות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן ,הצעות
פרטיות שלבעל השליטה עניין אישי בהן ואישור תנאי העסקה וכהונה של בעל השליטה או קרובו.18
בהמשך לפרסום מסקנות דוח ועדת גושן ,19פורסם במהלך תקופת הדוח תזכיר לתיקון חוק החברות
(תיקון  )10הכולל יישום של המלצות ועדת גושן .סגל הרשות העביר למשרד המשפטים את הערותיו
בקשר לתזכיר זה.
 17בהתאם להוראות חוק החברות "הצעה פרטית מהותית" הנה הקצאה שמתקיים בה אחד מאלה:
( )1הצעה של  20%או יותר מזכויות ההצבעה בחברה כשהתמורה כולה או חלקה אינה במזומן או
בניירות ערך הרשומים למסחר או שאינה בתנאי שוק (כמשמעם בנוסח המתוקן לחוק) ואשר
כתוצאה ממנה יגדלו החזקותיו של בעל מניה מהותי (היינו ,בעל מניה המחזיק  5%או יותר מהון
המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה) בניירות הערך של החברה ,או שכתוצאה
ממנה יהפוך אדם לבעל מניה מהותי ,כאמור ,לאחר ההנפקה;
( )2הצעה שכתוצאה ממנה יהפוך אדם לבעל שליטה בחברה.
בנוסף ,הרחיב תיקון מס'  3לחוק החברות את ההגדרה ל"הצעה פרטית" ,שהופיעה בחוק החברות
עד לתיקון ,והיא כוללת מעתה גם הצעה של חברה ציבורית למכירת ניירות ערך רדומות המוחזקות
על ידה ,שאינה הצעה לציבור (קרי  -מכירת מניות רדומות שלא במהלך המסחר בבורסה).
 18ראו סעיף  )4(270לחוק החברות.
 19ועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי ( )Corporate Governanceבישראל  -הגישה את מסקנותיה ליו"ר
הרשות ביום 12.12.2006
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במהלך שנת הדוח תוקנו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל– 1970ונוספו הוראות גילוי
בדבר עסקאות שביצעה החברה עם בעל השליטה או עסקאות שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי .החידוש
בתקנות אלה הוא ,כי נדרש גילוי גם לגבי עסקאות שלפי החלטת החברה הן אינן מוגדרות כ"עסקה חריגה"
לפי סעיף  1לחוק החברות ,ולפיכך לא נדרש לאשרן בהתאם להוראות סעיף  275לחוק החברות .הגילוי
נדרש לגבי זהות הצדדים לעסקה ,תוכן העסקה ומאפייניה האיכותיים והכמותיים ,וכן נדרש התאגיד
לתת פרטים אודות עניינו האישי של בעל השליטה בעסקה והאורגן שאישר את העסקה .הגילוי נדרש הן
בדיווח מידי והן בדיווח מרוכז במסגרת הדוח התקופתי.
בנוסף נקבעו חובות דיווח מידי על עסקאות של בעלי עניין בחברה לרבות חובה לדיווח מידי על התקשרות
לגבי תנאי כהונה והעסקה עם מנכ"ל או עם ממלא תפקיד דומה ,דיווח על עסקה בין החברה לבין בעל
עניין בחברה ,כאשר מדובר בעסקה חריגה ולא רק כאשר מדובר בעסקה שאינה בתנאי השוק ,כפי שנקבע
בתקנות טרם התיקון ,וכן דיווח מידי על עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי
באישורה (למעט כאשר מדובר בעסקה זניחה) וזאת גם כאשר אין המדובר ב"עסקה חריגה" כפי שהיה עד
מועד כניסת התיקון לתוקפו.
בשנת הדוח הוגשו כ 354-דוחות מידיים הערוכים על פי תקנות עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה
(להלן" :תקנות הניגוד") ,לעומת כ 340-דוחות בשנת  2007וכ 300-דוחות בשנת .2006
סוגי ההתקשרויות נשוא הדוחות האמורים הם רבים ומגוונים .עניינם של עיקר הדוחות הוא באישור תנאי
כהונה והעסקה ,שיפוי ודמי ניהול .יתר הדיווחים על פי תקנות בעלי שליטה עסקו ברכישת פעילות עסקית
מבעל השליטה ,רכישת סחורה וציוד מבעל השליטה ,רכישת מניות בתאגיד אחר השייך לבעל השליטה,
מכירת פעילות עסקית או נכס מנכסי החברה לבעל השליטה ,בערבויות ,פיקדונות ,הסכמי מימון ,מתן
שירותים שונים ,הסדרי ביטוח ,רכישת ידע וכד'.
סגל מחלקת תאגידים משקיע מאמצים רבים בבחינת סוגיות שונות הקשורות בעסקאות עם בעלי
שליטה ,כגון הגדרתן של עסקאות כעסקאות חריגות ,הגדרתם של מחזיקים במניות החברה כבעלי עניין
אישי באישור העסקאות ,בחינת מהותיות נכס או פעילות נשוא העסקה ,בחינת אופן אישור העסקה
באורגנים השונים של החברה ,ועוד.
כמו בשנים האחרונות ,גם השנה ניתן דגש לבחינת תוצאות ההצבעה באסיפה הכללית .במסגרת הטיפול
בנושא זה פנה סגל הרשות לחברות (בדרך כלל באסיפות בהן שיעור המתנגדים היה גבוה מ 1%-מההון
המונפק או מזכויות ההצבעה) וביקש פרטים אודות המצביעים שהוגדרו כמי שאינם בעלי עניין אישי
בהצבעה .פרטים אלה כללו בין היתר את פירוט קשריהם של אותם מצביעים עם החברה ועם בעל
השליטה בה .בחלק מן המקרים נדרשו החברות לפרסם דוחות מידיים הכוללים מידע נוסף זה.
הדוחות נבדקים על ידי סגל הרשות כחלק מבדיקת דיווחיה השוטפים של החברה .גם השנה הודיע
סגל הרשות לחלק מן החברות כי עסקאות שביצעו עם בעל השליטה או עם אחר הן מסוג העסקאות
הכפופות למנגנון האישור המיוחד הקבוע בחוק החברות .בעקבות זאת נדרשו החברות להגיש דוח על
פי תקנות הניגוד.
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 .4הצעות רכש
הצעות רכש

תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס( 2000-להלן  -תקנות הצעת רכש) ,קובעות את החובה להגיש
ִמפְרט הצעת רכש בשלושה מקרים:
א.

הצעת רכש רגילה ,דהיינו פעולה של מציע ,המכוונת להניע ציבור בעלי ניירות ערך של חברה
רשומה למכור למציע נייר ערך;

ב.

הצעת רכש מלאה ,כהגדרתה בסעיף  336לחוק החברות;

ג.

הצעת רכש מיוחדת ,כהגדרתה בסעיף  328לחוק החברות.

המבקש להפנות הצעת רכש למחזיקים במניות חברה רשומה חייב לעשות זאת על פי מפרט בכתב,
בהתאם לפירוט ולתנאים הקבועים בתקנות הצעת רכש.
בשנת הדוח פורסמו בסך הכול  36מפרטים שעניינם הצעות רכש למחזיקים במניות חברות רשומות
(לעומת  28מפרטים בשנת  2007ו 39-מפרטים בשנת  .)2006שלוש הצעות רכש היו הצעות רכש
מיוחדות (לעומת שש בשנת  .)2007ארבע הצעות רכש היו הצעות רכש רגילות (לעומת חמש בשנת
 ,)2007ושאר ההצעות היו הצעות רכש מלאות .בשנת הדוח הפכו תשע חברות ציבוריות לחברות פרטיות
(לעומת  14חברות בשנת  ,)2007בעקבות הליך לפי סעיף  350לחוק החברות או הליך של מיזוג.
לפי הקבוע בתקנות הצעת רכש ,מוסמכת הרשות לדרוש הסברים ,פירוטים ,ידיעות ומסמכים בקשר
לפרטים הכלולים במפרט הצעת הרכש ואף להורות על תיקון המפרט .בהתאם לסמכות זו נדרשו מציעים
לציין בַמפרט פרטים שונים כגון עסקאות אחרונות בניירות ערך של החברה ,ההון העצמי למניה (על מנת
להשוותו למחיר למניה המוצע בהצעת הרכש) ,ועוד.

 .5דוחות שוטפים
דוחות שוטפים

על תאגידים שניירות הערך שלהם הוצעו לציבור על פי תשקיף מוטלות חובות דיווח מעת שניירות הערך
הוצעו לציבור וכל עוד הם מוחזקים על ידו .חובות אלה כוללות הגשת דוחות מידיים ,דוחות תקופתיים
ודוחות רבעוניים.
במסגרת המעקב שמקיימת הרשות אחר הדיווחים האמורים ,היא דוֹגֶמֶת באופן רציף ובמתכונות שונות
את דוחותיהם של תאגידים שחוק ניירות ערך חל עליהם על מנת לבחון את מידת ציותם לחוק ניירות
ערך ,לתקנות על פיו ולכללי חשבונאות ודיווח מקובלים ,הבאים להגשים את עקרון הגילוי הנאות.
במידת הצורך ניתנת לתאגידים אלה הוראה לתיקון הדוח ובמקרים אחרים ניתנות הוראות להבהיר דיווחים
שפורסמו ,להשלים מידע ו/או לגלות מידע נוסף לציבור.
בשנה זו נמשך תהליך בדיקת הדיווחים הכספיים והאחרים של התאגידים המדווחים ,תוך מתן דגש מיוחד
לנושא היישום לראשונה של התקינה הבינלאומית בחשבונאות .תחת מודל הרפרנטים הקיים במחלקה
נסקרים באופן שוטף דיווחים של תאגידים על ידי הרפרנטים לחברות ,תוך שילוב היכרות פרטנית עם
כל תאגיד והאירועים בו .כמו כן במסגרת תהליך בדיקת הדוחות הכספיים הוכנסו לשימוש מערכות מידע
כלכליות ומודיעיניות כך ,שבדיקת הדוחות משלבת ראייה רחבה המביאה בחשבון ,בין היתר ,התקשרויותיה
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של החברה ,זהות הגורמים הפועלים במסגרתה ,אינדיקטורים כלכליים במשק ,התפתחויות בענפים שונים
וכן מודלים כלכליים מתקדמים לניתוח מצבם הכספי של תאגידים מדווחים.
בנוסף לאמור לעיל המשיכה הרשות לפרסם באתר האינטרנט של הרשות את ההחלטות החשבונאיות
והמשפטיות של סגל הרשות ,שיש בהן חשיבות עקרונית לציבור המשקיעים ולתאגידים המדווחים .הפרסומים
נעשו ,כאמור ,במתכונת מגוונת ,הכוללת פרסום הנחיות מקדמיות ,פרסום החלטות אכיפה ,פרסום
(Frequently Asked Questions) FAQsו (Staff Legal Bulletin) ,SLBsופרסום הבהרות .באופן זה מבקשת
הרשות לתרום להגברת השקיפות ולהקטנת אי הוודאות בקרב תאגידים מדווחים.
להלן הנושאים המרכזיים בפעילותה של מחלקת תאגידים ,במהלך שנת .2008
המעבר לתקינה בינלאומית בחשבונאות
כחלק מהאסטרטגיה שלה להשתלבות שוק ההון הישראלי בשוק ההון הגלובלי ולהעלאת רמת השקיפות
ונורמות הדיווח בישראל ,קידמה הרשות מהלך להטמעה מלאה של הדיווח הכספי על פי כללי דיווח
כספי בינלאומיים ,וזאת באופן מנדטורי החל מיום  1.1.2008ובאופן וולונטרי באימוץ מוקדם החל מיום
 .31.7.2006מטרתו של מהלך זה הייתה ועודנה ,בין השאר ,להגביר את פתיחותו של שוק ההון בישראל
לזרימה של מקורות הון זרים ,ולאפשר לתאגידים המדווחים נגישות רבה יותר להשקעות זרות והוזלת
עלויות הכרוכות בהיבטים מכוונים של פעילותם בשווקים זרים .החל מינואר  2008מדווחים כל התאגידים
הכפופים לחוק ניירות ערך בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (להלן – -תקני ה.)IFRS-
ההבדלים בין התקינה הישראלית לבין התקינה הבינלאומית חייבו היערכות מתאימה הן של הרשות והן
של התאגידים המדווחים .הרשות פעלה במספר אפיקים כדי להבטיח את הצלחת המהלך ויצירת תשתית
רחבה וחזקה לדיווח לפי כללי ה.IFRS-
היישום לראשונה של התקינה הבינלאומית היווה נושא מרכזי בעבודתו של סגל מחלקת תאגידים.
כבר בראשית השנה ,ב 29-בינואר  ,2008ערכה הרשות ,בשיתוף עם לשכת רואי חשבון והמוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות ,כנס בינלאומי בנושא השקת המעבר ל IFRS-בישראל .הכנס נערך בהשתתפותם
של ראשי ה IASB-וה ,CESR-יושבי הראש העולמיים של ארבעת משרדי ראיית החשבון הגדולים בעולם,
וכן בהשתתפות נציגים רבים נוספים מהארץ ומהעולם .במסגרת הכנס התקיימו פאנלים מקצועיים ונדונו
האתגרים שמציב המעבר לדיווח על פי כללי התקינה הבינלאומית.
כמו כן חלק ניכר מעבודתו השוטפת של סגל מחלקת תאגידים הוקדש לנושא התקינה הבינלאומית,
ובמסגרת זו בוצעה במחלקת תאגידים פעילות מאומצת ונעשו פרויקטים רבים הנוגעים ליישום כללי ה-
 ,IFRSאשר עיקריהם יפורטו להלן .בנוסף ,על רקע החשיבות הרבה המיוחסת ליישום תקני ה,IFRS-
מקיים סגל המחלקה באופן שוטף מערך הדרכות נרחב להכשרה מקצועית של אנשי הסגל בכללי התקינה
החשבונאית הבינלאומית.
פרסומים מקצועיים
סגל המחלקה הכיר בצורך להפנות במהלך השנה תשומת לב מיוחדת לשאלות שהתעוררו בקרב מדווחים
ורואי חשבון בנושא המעבר לתקינה בינלאומית ונתן עדיפות לטיפול בסוגיות רוחביות הקשורות ליישום
התקינה הבינלאומית .במסגרת זו בדק הסגל את השפעת המעבר לתקינה בינלאומית על דוחות כספיים
של תאגידים מדווחים ופרסם שני דוחות המסכמים את הממצאים שעלו מבדיקות אלו:
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א.

דוח הממצאים שעלו מסקירת דוחות הדירקטוריון לרבעונים שהסתיימו ב 30-ביוני  2007וב-
 30בספטמבר  .2007כפי שפורט בדוחות השנתיים של הרשות לשנים  2006ו ,2007-ברבעון
הרביעי לשנת  2006פרסמה הרשות הנחיית גילוי בדבר אימוץ תקנים בינלאומיים לדיווח כספי.
ההנחיה נועדה לספק למשתמשים בדוחות הכספיים מידע אודות ההשפעה שתהיה לשינויים
במדיניות החשבונאית כתוצאה מאימוץ התקנים הבינלאומיים לדיווח כספי בתקופה שלפני ה-
 31בדצמבר  .2007בהתאם להנחיה זו נדרשו תאגידים מדווחים לכלול בדוח הדירקטוריון ליוני
( 2007אשר מפורסם עד ליום  30בספטמבר  )2007גילוי איכותי וכמותי בדבר ההשפעה של
המעבר לתקינה הבינלאומית על דוחותיהם הכספיים ולהשלים את המידע ,ככל הנדרש ,בדוח
הדירקטוריון לספטמבר  .2007כחלק מתהליך ההיערכות למעבר לדיווח לפי תקני  ,IFRSערך
סגל הרשות בחינה שוטפת של יישום ההנחיה ,כפי שעלה מדיווחי תאגידים בדוחות הדירקטוריון
האמורים .ממצאי הבחינה פורסמו במאי  ,2008במסגרת דוח אשר הציג בעיות עיקריות ,שנתגלו
אגב הבדיקה ,בארבע סוגיות:
.1
.2
.3
.4

ב.

הטיפול החשבונאי בזכויות בקרקע בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל,
פיצול התמורה בהנפקת חבילת ניירות ערך,
הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים משולבים,
הטיפול החשבונאי בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים שהוענקו
לאחר  7.11.2002ולפני .16.3.2005

דוח הממצאים שעלו מסקירת המידע שנכלל במסגרת הביאור בדוחות הכספיים השנתיים
לשנה שנסתיימה ביום  .31.12.07בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר  29שפורסם על ידי
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ביולי  2007ושנושאו אימוץ תקנים בינלאומיים לדיווח כספי
( ,)IFRSנדרשו תאגידים מדווחים לכלול בדוחות הכספיים לשנת  2007ביאור התאמה לכללי
ה .IFRS-סגל המחלקה בדק את נאותות ביאורי ההתאמה שנכללו בדיווחי תאגידים מדווחים.
ממצאי הבדיקה האמורה פורסמו באוגוסט  2008בדוח אשר הציג את הבעיות העיקריות ,שנתגלו
אגב הבדיקה ,בחמישה נושאים:
.1
.2
.3
.4
.5

הטיפול החשבונאי בחוזה ערבות פיננסית,
עמידה בדרישות היעוד והתיעוד לשם יישום חשבונאות גידור,
הטיפול החשבונאי בהסדרים המכילים עסקת חכירה,
בחינת ירידת ערך מוניטין הנובע מרכישת חברה בת,
קיומו של שוק פעיל בישראל לצורך קביעת שווי הוגן של ניירות ערך.

בנוסף פרסם סגל המחלקה שאלות ותשובות ( )FAQבסוגיות הנוגעות למעבר לדיווח לפי כללי
חשבונאות בינלאומיים ,לאופן יישומם וכן לגילויים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך
והנחיות שפורסמו מכוח החוק ,זאת על מנת להגביר את אחידות הטיפול החשבונאי ,להקטין
את אי הוודאות באשר לאופן יישום הכללים ולהבטיח מתן גילוי נאות בעניינים בהם זוהו בעיות.
החל משנת  2007פרסמה הרשות  17קבצי  ,FAQsמתוכם פורסמו עשרה במהלך שנת ,2008
כמפורט להלן:
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FAQ

נושא

FAQ 8

הבהרה לעניין דוחות כספיים שיצורפו לתשקיף.

FAQ 9

יעוד נכסים והתחייבויות פיננסיים לקבוצת נכסים והתחייבויות פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד.

FAQ 10

הבהרה לעניין ביאור הכולל נתונים לפי כללי דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSבדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2007הערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

FAQ 11

צירוף דוחות כספיים נפרדים (סולו) בדוחות כספיים הערוכים לפי תקני דיווח כספי
בינלאומיים (.)IFRS

FAQ 12

הכללת ביאור מדיניות חשבונאית וגילוי נוסף במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון
לשנת  2008של תאגידים המיישמים את תקני ה IFRS-לראשונה ,החל מיום  1בינואר
.2008

FAQ 13

סקירה של דוחות כספיים לתקופות ביניים.

FAQ 14

הגילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון בקשר עם ירידת ערך נכסים פיננסים.
(לפרסום זה נלווה פרסום של הבהרה וכן הודעה לתאגידים .חשיבותו
התחדדה על רקע המשבר בשוקי ההון).

FAQ 15

הגילוי הנדרש בדוח דירקטוריון לרבעון המסתיים ביום  30בספטמבר  2008בקשר עם סיווג
מחדש של נכסים פיננסים.

FAQ 16

הגילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון בנוגע להתחייבויות פיננסיות המיועדות כשווי הוגן דרך
רווח או הפסד.
הבהרה להנחיית גילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבות התאגיד.

FAQ 17

כמו כן ,על מנת לשמר את אמון המשקיעים בדיווח הכספי ,הרשות הגבירה את כמות הבדיקות
של הדוחות הכספיים של התאגידים ופרסמה החלטות אכיפה המתייחסות לצעדים שננקטו
במקרים שבהם הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים היה שגוי.
במסגרת זו פורסמו במהלך שנת  2008ארבע החלטות אכיפה חשבונאיות בנושאים הבאים:
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נושא

החלטה
08-1

הטיפול החשבונאי באופציית מכר שכתבה חברה על מכשיריה ההוניים.

08-2

הטיפול החשבונאי בגידור רכישות חזויות של סחורה.

08-3

הטיפול החשבונאי בהענקת אופציות ליועץ על ידי בעל השליטה בחברה.

08-4

הטיפול החשבונאי בהלוואה לחברה יעודית המחזיקה בהשקעה בחברה אחרת.

בספטמבר  2008פרסם סגל המחלקה מסמך הממפה את החלטות הסגל והמליאה בנושאים חשבונאיים
( .)SABsהמסמך מפרט אילו החלטות ימשיכו להיות רלבנטיות גם תחת כללי ה IFRS-ואילו החלטות לא
יהיו עוד רלבנטיות תחת כללים אלה.
הנחיית גילוי לפי סעיף 36א הנוגעת לתקינה הבינלאומית
בחודש ספטמבר  2008פורסמה הנחיית גילוי בדבר שווי הוגן של נכסים ושל התחייבויות פיננסיות אשר
שימשו למימון רכישת הנכסים ,ואשר מוצגים לפי בסיסי מדידה שונים .ההנחיה נולדה על רקע מקרים
שבהם תאגיד מימן רכישת נכס (או קבוצת נכסים) באמצעות התחייבות פיננסית (או קבוצת התחייבויות
פיננסיות) ,שנלקחה למימון רכישתו ,ואשר בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים נוצרה אי התאמה בין
ההצגה החשבונאית של הנכס לבין ההצגה החשבונאית של ההתחייבות הפיננסית והם נמדדו לפי בסיסי
מדידה שונים (כגון מדידת הנכס על בסיס שווי הוגן ומדידת ההתחייבות על בסיס עלות).
החשיבות במתן מידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים לנתח את המצב הכספי של התאגיד ואת
ביצועיו ולהבין כלכלית את העסקאות שאותו התאגיד מבצע ,הביאו את הרשות לקבוע בהנחיה הוראות
גילוי המתייחסות למקרים שבהם נרכש נכס באמצעות התחייבות פיננסית ,אך הנכס וההתחייבות מוצגים
לפי בסיסי מדידה שונים ,כאשר רק אחד מהם מוצג לפי שווי הוגן .בהתאם להוראות ההנחיה נדרש מתן
גילוי נוסף בדוח הדירקטוריון כתוספת לדרישות הגילוי הקבועות בתקינה החשבונאית .גילוי נוסף זה יוצר
בסיס להשוואה בין השווי ההוגן של הנכסים לבין השווי ההוגן של ההתחייבויות הקשורות להם.
התאמת תקנות ניירות ערך לכללי

הIFRS-

במסגרת היערכות זו בוצעה במחלקת תאגידים פעילות מאומצת ,הכוללת עבודת מיפוי רחבה של הוראות
החוק הקיימות כיום בנושא כללי החשבונאות והכנת תשתית תיקוני חקיקה ותיקוני החלטות חשבונאיות.
מטרת פעילות זו היא לעגן את התקינה הבינלאומית בישראל ואת כללי הדיווח לפיה עיגון מלא ,כך
שדוחות כספיים שיוגשו בישראל על פי תקני החשבונאות הבינלאומיים ,יוכלו לשמש כדוחות גלובליים,
ויהיה ניתן להגישם בכל מדינה המדווחת לפי תקינה חשבונאית בינלאומית.
לאחר אישור מליאת הרשות ,בדצמבר  ,2008פורסמה באתר הרשות הצעה לתיקון התקנות ,כדי לקבל
משוב מהציבור .ההצעה ממליצה לתקן שישה קבצי תקנות:
א.
ב.
ג.
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תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל,1970-
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט,1969-
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ד.
ה.
ו.

תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס,2000-
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א,2001-
תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים) ,התשנ"ו.1996-

התיקון המוצע נועד להקנות הסדרה מלאה וליצור מערכת תקנות מעודכנת המותאמת לתקני ה,IFRS-
והוא מתמקד בשלושה מישורים:
א.
ב.
ג.

ביטול תקנות והוראות הסותרות את הוראות תקני ה,IFRS-
התאמת נוסח התקנות הקיימות שהוחלט להשאירן גם תחת תקני ה ,IFRS-כך שלשון תקנות
אלו תהא תואמת למונחים הקבועים בתקני ה,IFRS-
הוספת תקנות והוראות חדשות שישלימו את ההסדר הקבוע בתקני ה.IFRS-

יצירת תשתית לגיבוש הסדרי חוב למחזיקי אג"ח בתאגידים מדווחים (קציני אשראי)
בשנים האחרונות בוצעו גיוסי חוב נרחבים בשוק ההון באמצעות הנפקה לציבור של איגרות חוב כתחליף
לגיוס אשראי בנקאי .משבר האשראי הגלובאלי והשפעותיו המקומיות הביאו למצב שבו תיתכן פגיעה
משמעותית ביכולת החברות המנפיקות להחזיר את חובן למחזיקי איגרות החוב ולמחזר אותו בהמשך.
בימים אלה זיהתה הרשות מספר מגבלות וקשיים הקשורים במִחזור יעיל של חובות .מחזיקי איגרות החוב
אינם פועלים מספיק כדי לעמוד על זכויותיהם הן ביחס לנאמן והן ביחס לחברה .בדרך כלל הדבר נובע
מפיזורם של המחזיקים ,כמו גם ממגבלות שונות בדין המקשות על שיתוף הפעולה ביניהם ,דבר המקשה
עליהם למקסם את כוחם ויעילותם מול החברה .לעתים הנאמנים עצמם אינם פעילים דיים ,בין אם
משום שלחלק מהם אין כשירות מקצועית מתאימה לבצע את תפקידם וחובותיהם ,ובין אם בשל שכר
הטרחה הנמוך שהם מקבלים .גם דיני ניירות הערך מגבילים לכאורה את אפשרותם של השחקנים לפעול
בסודיות לשם גיבוש הסדרים למחזור חוב ,כפי שהיה פועל בנק או כל נושה גדול אחר של חברה בבואו
לקיים משא ומתן על החזר חוב.
טענה נוספת שנשמעת היא כי חברות חוששות לקיים דיונים עם הגורמים המחזיקים באפשרויות לגיבוש
הסדרים ולקבל מגורמים אלה אינדיקציות להיתכנות הסדר לזימון לפני שזומנה אסיפה לאישורם של
ההסדרים ,מחשש כי פעולה זו תחשב שימוש במידע פנים .חברות מנפיקות אינן מראות יוזמה מספקת
למחזור חוב לפני שהן מגיעות למצב של חדלות פירעון .בנוסף קיימות מגבלות חוקיות ופרוצדוראליות
באישור שינויים בתנאי איגרות החוב.
כדי להתמודד עם כל הבעיות הללו ,ובהעדר יכולת לבצע תיקון חקיקה מהיר בכל הנוגע לנאמנים לאיגרות
חוב ,גיבשה הרשות ,בשיתוף עם הממונה על ההגבלים העסקיים והממונה על שוק ההון ,מתווה שנועד
להקל על הקשיים הללו באמצעות יצירת מנגנון קבלת החלטות ברמת כל סדרות איגרות החוב .המתווה
כולל את המאפיינים הבאים:
•

כינוס נציגות מקרב מחזיקי איגרות החוב שבידי הנאמן .בנסיבות מסוימות ,לרבות חשש
לאי פירעון איגרות החוב ,יהיה על הנאמן לכנס נציגות מקרב מחזיקי איגרות החוב .הנאמן יכנס
את הנציגות גם במקרה שהוא יידרש לעשות כן על ידי החברה או על ידי אדם המחזיק בשיעור
מהותי מאיגרות החוב שבמחזור.
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•

נציגות מטעם המחזיקים .קיומו של משא ומתן יעיל בין מחזיקי איגרות החוב לבין החברה
דורש ,כמעט בהגדרה ,תיאום עמדות בין המחזיקים לבין עצמם .כיום קיים חשש משיתוף פעולה
כזה ,בעיקר מטעמים של מידע פנים .לצורך התמודדות עם חשש זה יצקה הרשות תוכן למנגנון
ה"חומות הסיניות" הקבוע בסעיף 52ב(ב) לחוק ניירות ערך ,כך שתאגיד שיקיים את המנגנונים
המפורטים בהחלטת הרשות ,לא יחשב כמי שעושה שימוש במידע פנים .זאת על מנת שתהיה
לנאמן ולצדדים להסדר כתובת לקבלת "אינדיקציות" קודם לאישור סופי של ההסדר .הנציגות
תורכב משלושת המחזיקים במספר הגדול ביותר של איגרות החוב ,למעט מי שיש לו או לבעל
השליטה בו עניין אישי או ניגוד עניינים באישור ההסדר.

•

קצין האשראי .כאמור ,כיום אין לרוב הנאמנים מיומנות מקצועית הנדרשת כדי לגבש הסדר
להחזרת חוב לנושים .במסגרת המתווה שהוצע על ידי הרשות ,תמנה הנציגות פונקציה מקצועית,
קצין האשראי ,שיפעל לבחינת הצורך להגיע להסדר הנוגע לחוב ,ובמידת הצורך יפעל לגיבושו של
ההסדר .בתום פעילותו ,ידווח קצין האשראי לנציגות ולנאמן על פרטי ההסדר שהוא מציע לקבוע
עם החברה .הרשות הבהירה כי אין מניעה שקצין אשראי אחד ימונה למספר סדרות של איגרות
חוב ,כל עוד ההסדר יאושר בכל אחת מהן בנפרד.

•

סודיות ההליך .על מנת לאפשר לחברה לנהל משא ומתן יעיל עם מחזיקי איגרות החוב
ולהתמודד מראש עם הסיכון שגורמים מסוימים ינסו לסכל משא ומתן כזה ,הביעה הרשות
את עמדתה כי החברה רשאית לעכב את הדיווח על כינוס הנציגות ,על מינוי קצין האשראי ועל
המשא ומתן בהתאם ובכפוף לתקנות ,כל עוד המידע לא פורסם בציבור .הנאמן לא יחויב לדווח
למחזיקי איגרות החוב ,למעט לחברי הנציגות ,על הפרטים הללו.

•

אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות .על אף שבגיבוש ההסדר ישתתפו רק חלק ממחזיקי
איגרות החוב ,כל הסדר יהיה חייב בקבלת אישור אסיפה של כלל מחזיקי איגרות החוב .בכך
תישמר זכותם של מחזיקי הכמויות הקטנות יותר להביע את עמדתם על ההסדר המוצע.

•

פרסום תשקיף .נקבעו סדרי טיפול וכללי גילוי מקלים לגבי הסדרים המחייבים פרסום תשקיף.

המתווה שהוצע הנו מתווה קצר מועד עד לתיקון החקיקה בנושא נאמנות לתעודות התחייבות .במסגרתו
ייקבעו כללי כשירות מתאימים לנאמנים לאג"ח לצד הגבלת האחריות ,כך שהנאמנים יהיו בעלי כשירות
המתאימה לבצע את תפקיד קצין האשראי.
ביקורות בחברות
במהלך השנה המשיכה הרשות ,כחלק מיישום אסטרטגיית הפיקוח והאכיפה שלה ,לבצע ביקורות
בחברות על פי סעיף 56ו לחוק ניירות ערך ,ואף הרחיבה את פעילותה בתחום זה .על פי הסעיף המוזכר
נתונה לרשות הסמכות ,באם היא סבורה שהדבר נחוץ לשם שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים בניירות
ערך ,לערוך ביקורת בתאגיד שחלות לגביו הוראות חוק ניירות ערך .מטרתן של ביקורות אלו כפולה:
לבדוק מילוי הוראות חוק ולהוות צעד משלים לפעולות המבוצעות באופן שוטף על ידי מחלקת תאגידים
במסגרת הפיקוח על התאגידים המדווחים ודיווחיהם ,לשם שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים.
הביקורות נערכו על סמך בדיקות שנעשו ומידע שגובש במחלקת תאגידים בשיתוף עם מחלקות נוספות
ברשות .במסגרת ביקורות אלו נעשו בשנת הדוח ביקורות בחברות הפועלות בתחום הנדל"ן במזרח אירופה.
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אי תלות
בחודש אוגוסט  2008פורסמה הבהרה להחלטה משפטית מספר  105-18בעניין אי תלות רואה החשבון
המבקר .עניינה של ההבהרה  -סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר.
הבהרה זו מבהירה את הכלל הקיים לגבי אי תלות לפיו אי התלות הנדרשת מרואה החשבון המבקר אינה
מתקיימת בכל מקרה שבו לא נשמרות ,בפועל או למראית עין ,האובייקטיביות של רואה החשבון,
עצמאותו ויכולתו לערוך את הביקורת ללא משוא פנים או שלא לפי מיטב שיקול דעתו ,ועל כן ,היא אינה
נשמרת מקום שבו רואה החשבון מעניק למבוקר שירותים נלווים בנושאים אשר על פי טיבם עשויים
להיות מבוקרים על ידו .הסיכון שרואה החשבון המבקר יבקר את עבודתו שלו ושייווצרו ניגודי עניינים בין
תפקידו כמבקר לבין תפקידו כמעניק שירותים נלווים למבוקר ,עלול להתקיים בין היתר,במקרים שבהם
רואה החשבון מסייע למבוקר בהכנת דוחותיו הכספיים ,אפילו בפעולות של ניסוח ועריכה ,למעט סיוע
בשירותים טכניים גרידא .חשש זה אף קיים כשפעולות אלה ביחס לדוחותיו הכספיים של המבוקר
נעשו על ידי חבר אחר בחברה שבה שותף משרד רואה החשבון המבקר.
לכן מודגש במסגרת ההבהרה ,כי במקרים שבהם רואה החשבון המבקר מסייע למבוקר בהכנת
דוחותיו הכספיים ובכלל זה בפעולות של ניסוח ועריכת דוחות אלה ,לרבות במקרים שבהם פעולות
אלו נעשו על ידי חבר בחברה שבה שותף משרד רואה החשבון המבקר ,חזקה שנפגעת אי תלותו
של רואה החשבון המבקר ,כיוון שהוא מצוי בניגוד עניינים.
בשל חוסר הבהירות ששרר בעניין זה בעבר ,יתכנו מקרים שבהם תאגידים יידרשו להיערכות משמעותית
לעמידה בהוראות ההבהרה .על כן צוין במסגרת ההבהרה ,כי סגל הרשות לא יפעל להחזרת דוחות
כספיים ביניים ושנתיים של תאגיד רק בשל חשש לפגיעה באי תלות רואה החשבון המבקר בגין
הפרת האמור בהבהרה ,וזאת עד לדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת  .2009יישום האמור
בהוראות ההבהרה יעשה לא יאוחר מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2009
עוד יצויין ,כי במסגרת פנייה שנעשתה אל רואי החשבון של תאגידים מדווחים בספטמבר 2008
(כמפורט להלן) ,הודגשו נושאי אי תלות רואה החשבון המבקר ואיכות הביקורת.
פנייה אל רואי החשבון של חברות ציבוריות
בחודש ספטמבר  2008נערכה פנייה רוחבית לכל משרדי רואי החשבון המבקרים תאגידים מדווחים הכפופים
לחוק ניירות ערך ותקנותיו .במסגרת פנייה זו הודגשה החשיבות שיש לתפקידם של רואי החשבון המבקרים
כשומרי סף והובאו לתשומת ליבם מספר מקרים שנחשפו בבדיקות שביצעה הרשות .הבדיקות חשפו
ליקויים ביישום עבודת הביקורת או הסקירה ,והם נוגעים לעניינים שרגישותם גוברת בתקופות של משבר
כלכלי .בפנייה הודגשו נושאים כמו :מוסכמת העסק החי ,הסתמכות על מעריכי שווי ,גילויים בנוגע
לצדדים קשורים ,ירידות ערך ואי תלות רואה החשבון המבקר.
עוד יצוין ,כי במסגרת בדיקות שוטפות שסגל הרשות ערך במהלך השנה ,ובפרט ברבעון האחרון שבו
התבררו ממדי המשבר בשוקי ההון ,הושם דגש על נאותות הבחינה שערכו רואי חשבון בעניין מוסכמת
העסק החי .
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(EXtensible Business Reporting Language) XBRL

 XBRLהיא שפת דיווח אלקטרונית של נתונים כספיים ואחרים ,שפיתח קונסורציום בינלאומי הכולל
תקֶן בינלאומי בתחום הדיווח הכספי .היא מכילה
מאות מדינות וארגונים .שפה זו הופכת במהירות לֶ
אוסף של מילים ( )taxonomyהמאפשרות זיהוי והצגה מדויקת ואמינה של נתונים מתוך הדוחות
הכספיים .אלה מאפשרים עיבוד נתונים ,ממשקים מחשוביים למערכות אחרות ,חישובים שונים,
הבנת דוחות הכתובים בשפות שונות וכו'.
יישום  XBRLבמערכות המחשוב של הרשות הפך לרלבנטי ביותר עם אימוץ תקני החשבונאות
הבינלאומיים ( )IFRSבישראל החל מינואר  .2008ליישום זה יתרונות רבים ,משום שנתונים פיננסיים
נבחרים של הגופים המדווחים בישראל נעשים גלויים ומובנים למשקיעים בכל רחבי העולם ,מבלי
שאלה יצטרכו להבין את השפה העברית.
פיתוח הטקסונומיה הסתיים במחצית השנייה של שנת  ,2007ולקראת סוף שנה זו אישר קונסורציום
ה XBRL-העולמי את הטקסונומיה הישראלית .פיתוח הטפסים במגנא והקמת אתר ההפצה הושלמו
במלואם בסוף חודש ינואר .2008
בחודשים פברואר-מרץ  2008התקבלו במערכת מגנא  77דיווחי חברות בפורמט ( XBRLאותן
חברות שיישמו  IFRSעל דרך של אימוץ מוקדם) ,והחל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון של
שנת הדוח דיווּח בפורמט  XBRLהנו חובה לכל התאגידים המדווחים ,למעט תאגידים ביטוחיים
ותאגידים בנקאיים .בנוסף ,כחלק ממנגנון ההפצה הקיים היום ,מופצים קבצי  XBRLגם לבורסה,
למפיצי מידע ולגופים נוספים שמעוניינים במידע בארץ ובחו"ל.
א .הדוח התקופתי ,דוחות כספיים ביניים ,ודוחות מידיים
אסטרטגיית הבדיקה של הרשות את הדוחות הכספיים והדיווחים המידיים מביאה בחשבון גם
התפתחויות בכלכלה ובתקינה החשבונאית .ביישום אסטרטגיה זו שילב השנה סגל מחלקת תאגידים
תהליך של איתור אירועים שהם בבחינת סיכוני רוחב ,ובעיקר סוגיות הקשורות ליישום לראשונה של
כללי ה IFRS-והמשבר הכלכלי הפוקד את שוקי העולם ,לרבות השוק הישראלי.
במהלך בדיקות הדוחות שנערכו השנה נמצאו תאגידים שלא הקפידו ברמה הראויה והנדרשת על
הציות לעקרון הגילוי הנאות ועל יישום כללי חשבונאות ודיווח מקובלים.
עיקר הנושאים שלגביהם לא נעשתה הקפדה מספיקה הנם :סיכוני שוק ואופן ניהולים; הטיפול
החשבונאי במכשירים פיננסיים והגילוי הנלווה לו ובכלל זה שינויי סיווג ,בדיקת ירידות ערך ,הצגה
ומדידה של מכשירים פיננסיים מורכבים ,גידורים ועוד; הטיפול החשבונאי בהשקעות ואיחוד דוחות
כספיים; ירידות ערך נכסים והצגתם בסכום שאינו עולה על ערך בר השבה; קביעת שווי הוגן והערכות
שווי וצירוף הערכות שווי מהותיות; התקשרויות עם בעלי עניין ועסקאות עם בעלי שליטה; הגשת
דיווחים מידיים במועד ועוד.
בנוסף ,במסגרת בדיקות שוטפות שערך סגל המחלקה מהלך השנה ,ובפרט ברבעון האחרון שבו
התבררו ממדי המשבר בשוקי ההון ,הושם דגש על נאותות הנחת העסק החי אשר עמדה בבסיס
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עריכת דוחות כספיים של חברות שסימני אזהרה התעוררו באשר למצבן הפיננסי .כן נבחן הגילוי שניתן
במסגרת דוח הדירקטוריון בדבר השפעת שינויים בסביבה הכלכלית (לרבות תנודות בשערי חליפין של
מטבעות חוץ מול השקל ,שינויים במחירי סחורות עלייה בשיעור האינפלציה במשק הישראלי ועוד)
והשלכות המשבר בשוקי ההון על התאגיד ,וזאת בהמשך להודעות בעניין מיולי ומאוקטובר .2008
כמו כן נבחן היישום של הנחיות הגילוי שפרסמה הרשות ,ובפרט ההנחיות בעניין הליך אישור
הדוחות הכספיים בעניין מצבת התחייבויות התאגיד ובעניין גילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון
התחייבויות התאגיד.
בעקבות דיונים שהתקיימו עם חברות ועם רואי החשבון שלהן ,החליטו חלק ניכר מהחברות אליהן
פנה סגל הרשות בבקשה להבהרות ,לתקן או להבהיר את דוחותיהן אף ללא הוראה של הרשות.
אשר ליתר הפניות לחברות ,בחלק מהמקרים שוכנע סגל הרשות בעמדתן של החברות ובמקרים
אחרים טרם הסתיים הטיפול.
מלבד דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים ,כולל הדוח התקופתי גם מידע נוסף על התאגיד ,החברות
הבנות שלו ונושאי המשרה בו .חלק זה נבדק על ידי המחלקה ,על מנת לבחון את מידת התאמתו
להוראות התקנות ולמידע שדווח על ידי התאגיד במהלך השנה .במידת הצורך נדרשים התאגידים
לתקן את הליקויים שנתגלו .במקביל נבדק כל דוח מול רשימת תיוג ממוחשבת ,ואם מתגלה ליקוי,
מובא הדבר לידיעת התאגיד והוא נדרש לתקנו.
באוקטובר  2007אף נכנס לתוקף פרק ח' 3לחוק המסדיר את סמכותה של הרשות להטיל עיצום
כספי על תאגידים מדווחים ,על חתמים ועל בעלי עניין בקשר עם הפרת הוראות שונות של חוק
ניירות ערך והתקנות לפיו .בכלל זה נקבעה הסמכות להטיל עיצום כספי על תאגידים שלא הגישו
את דוחותיהם הכספיים במועדים הקבועים בדין .לפרטים נוספים בדבר עיצומים כספיים שהוטלו על
תאגידים בשל אי הגשת דוחות כספיים במועדים הקבועים כדין ראו פרק  IXלהלן.
הלוחות להלן כוללים מידע בדבר תאגידים שלא הגישו את הדוחות התקופתיים במועד הקבוע לפי דין
וכן מידע בדבר תאגידים שלא הגישו את הדוחות הכספיים ביניים במועדים שנקבעו בדין.
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לוח  :3דוחות תקופתיים  -תאגידים שלא דיווחו

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

28

שנת
הדוח

מספר
התאגידים
החייבים
בדיווח

2001
2002
232003
252004
2005
2006
2007

716
687
659
683
745
753
861

סך כל
התאגידים
שלא דיווחו
בתום המועד

בהם
התאגידים
שלא דיווחו
 14יום לאחר
תום המועד

בהם
התאגידים
שלא דיווחו
 30יום לאחר
תום המועד

בהם
התאגידים
שלא דיווחו
 60יום לאחר
תום המועד

מספר

אחוז

מספר

אחוז

מספר

אחוז

מספר

אחוז

מספר

אחוז

21140

19.5
23.4
23.5
23.7
36.5
15.5
15.8

74
52
122
106
239
78
115

10.3
7.5
18.5
15.5
32
10.3
13.4

56
47
115
100
228
78
107

7.8
6.8
17.4
14.6
30.6
10.3
12.4

47
42
108
92
200
76
99

6.6
6.1
16.3
13.5
26.8
10
11.5

41
38
91
78
158
73
83

5.7
5.5
13.8
11.4
21.2
9.7
9.6

22161
24155
26162
27272
28117
29136

בהם
התאגידים
שלא דיווחו
 7ימים לאחר
תום המועד

במועד20

המועד האחרון להגשת דוח תקופתי הוא שלושה חודשים מתאריך המאזן (או שלושה ימים ממועד
חתימת רואה החשבון על חוות דעתו על הדוחות הכספיים ,ובכל מקרה לפחות ארבעה עשר
יום לפני כינוס האסיפה הכללית שבה יוגשו הדוחות הכספיים ,לפי המוקדם) .בלוח זה לא הובאו
בחשבון דוחות שהרשות נתנה ארכה להגשתם( .לעניין ארכות  -ראו לוח  5להלן).
בהם  24תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  36תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
הדוח התקופתי לשנת  2003הנו הדוח הראשון שהוגש באמצעות המגנא והגידול בחברות שלא
דיווחו במועד מיוחס ככל הנראה להתמשכות התיקונים של פגמים טכניים במשלוח הדוחות על ידי
החברות ושעיכבו את קבלתם.
בהם  56תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
הדוח התקופתי לשנת  2004הוא הדוח הראשון שהוגש "במתכונת הרחבה" הכוללת דיווח
במתכונת תקנות ברנע ,והנתונים הנוגעים לחברות שלא דיווחו במועד ניתנים לייחוס ,ככל הנראה,
להתאמת החברות את דוחותיהן לדרישות התקנות.
בהם  60תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  62תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  65תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  71תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
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לוח  :4דוחות כספיים ביניים  -תאגידים שלא דיווחו
מספר
התאגידים
החייבים
בדיווח31

סך כל התאגידים
שלא דיווחו בתום
המועד

בהם שלא
דיווחו  7ימים
לאחר תום
המועד

בהם שלא
דיווחו  14יום
לאחר תום
המועד

בהם שלא
דיווחו  30יום
לאחר תום
המועד

בהם שלא
דיווחו  60יום
לאחר תום
המועד

אחוז
19.3
15.1
16.6
15.1
21.8
28.0
21.3
18.5
7.3
17.1
13.6
14.2
17.7
16.3
19.2
17.2
14.2
11.8
13.6
14.1
12.1
14.3
13.4
13.4

אחוז
4.0
5.5
5.0
5.0
6.9
5.8
7.5
6.9
7.2
12.7
10.5
9.9
14.6
12.9
14.8
15.2
11.5
9.8
10.3
10.5
9.6
11.3
9.9
10.5

אחוז
4.0
5.0
4.5
4.5
6.8
5.3
6.4
6.8
7.2
12.1
9.9
9.6
14.5
12.4
13.9
14.6
10.7
9.7
10.1
10.2
9
11.2
9.8
10.4

אחוז
3.5
3.7
4.2
4.0
6.5
4.9
6.0
6.6
7.0
10.7
9.2
9.3
14.0
12.1
12.5
14.2
9.7
9.3
10.1
10
8.8
10.5
9.4
10

אחוז
3.0
3.4
3.9
4.0
6.0
4.0
5.4
6.2
7.0
10.1
9.1
9.3
12.3
12.0
9.6
13.7
9.4
9.1
10.1
9.7
8.8
10.3
9.4
9.5

מספר
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
04
05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08

705
703
694
682
678
672
678
673
666
636
646
651
649
667
675
697
708
718
772
803
806
797
806
801
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32136
33106
34115
35103
36148
37188
38145
39125
40149
41109
4288
4393
44115
45109
46130
47120
48101
4985
50105
51114
5298
53114
54108
55107

מספר
28
39
35
34
47
39
51
47
48
81
68
65
95
86
100
106
82
71
80
85
78
90
80
84

מספר
28
35
31
31
46
36
44
46
48
77
64
63
94
83
94
102
76
70
78
82
73
89
79
83

מספר
25
26
29
27
44
33
41
45
47
68
60
61
91
81
85
99
69
67
78
81
71
84
76
77

מספר
21
24
27
27
41
27
37
42
47
64
59
61
80
80
65
96
67
66
78
78
71
82
76
76

בלוח זה הובאו בחשבון רק איחורים בשל אי הגשת הדוח במסגרת המועד שנקבע להגשתו
ובהתחשב בארכות שאישרה הרשות.
תאגידים המדווחים על פי פרק ה' 3אינם מחויבים על פי הדין בארה"ב בדיווח של דוחות כספיים
ביניים ולפיכך לא נכללים במספר זה.
בהם  18תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  20תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  20תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  32תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  35תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  42תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  32תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  40תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  44תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  58תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  59תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  59תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  62תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  63תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  63תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  65תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  63תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  64תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  65תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  65תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  65תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  71תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  71תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  74תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
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ב .רישום כפול
בחודש נובמבר  2000התקבל תיקון לחוק ניירות ערך והוסף פרק ה' 3שנושאו הרישום הכפול .על
פי התיקון האמור יכולים תאגידים הנסחרים ב ,NASDAQ-ב NYSE-או ב AMEX-לרשום את ניירות
הערך שלהם ,הנסחרים בבורסות האמורות ,למסחר גם בבורסה בישראל ,וזאת בהסתמך על דיווחים
הזהים לאלה המדווחים על ידם בארצות הברית .חברות שהיו רשומות ברישום כפול ערב כניסת
החוק לתוקף ("חברות דואליות") או כאלה שיירשמו בעתיד למסחר בבורסה בישראל ויבחרו להירשם
לאחר מכן למסחר גם באחת מהבורסות האמורות ,יכולות בהתאם לתיקון ,לעבור לדיווח בהתאם
לפרק ה' 3בתנאי שיסכימו לכך רוב בעלי המניות שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה.
התיקון לחוק קבע כי על חברות הרוצות להירשם בהתאם לפרק זה להיסחר תקופה של שנה לפחות
בבורסה הזרה בטרם רישומן בישראל .חריג לכלל זה נקבע לגבי חברות ששווי השוק שלהן היה 350
מיליון דולר לפחות :לגביהן נקבע כי יוכלו להירשם מידית.
רף זה נקבע בתקופת ה"בועה" בארה"ב ולא תאם עוד את המצב שלאחר מכן .לפיכך באפריל 2005
הוא הוקטן ל 150-מיליון דולר.
באפריל  2005תוקנה גם התוספת השנייה לחוק ניירות ערך ,כך שהתווספו לבורסות עליהן חל
פרק ה' 3הבורסה הראשית בלונדון ( ,)LONDON STOCK EXCHANGEלגבי חברות שזה מקום
הרישום העיקרי שלהן ולכן הן מחויבות במלוא כללי הגילוי על פי הדין הבריטי ,והNASDAQ SC-
) ,(NASDAQ SMALL CAPשהיא רשימה בנסד"ק שנועדה לחברות קטנות יותר מהNASDAQ NM-
הוספת רשימת ה SC-התאפשרה לאור חקיקה אמריקאית חדשה שחייבה את ה SEC-לבדוק את
כל החברות ,ללא קשר לגודלן ,פעם בשלוש שנים לפחות.
בשנת הדוח נרשמה למסחר בבורסה בישראל חברה אחת ברישום כפול (סה"כ  54חברות רשומות
ברישום כפול)– -לעומת שבע חברות בשנת ( 2007סה"כ  55חברות רשומות בשנת ברישום כפול).
בשנת הדוח לא עברו חברות מסחירות רגילה לסחירות כפולה ,לעומת שנת  2007בה עברה חברה
אחת מסחירות רגילה לסחירות כפולה .בשנת הדוח עברה חברה אחת לדיווח שלא על פי רישום
כפול ,בדיוק כמו בשנת  .2007חברה אחת שהייתה רשומה ברישום כפול נמחקה ממסחר בבורסה
בת"א ונשארה להיסחר בארה"ב בלבד.
יצוין כי ככלל ,הוראות חוק ניירות ערך חלות על דיווחים לפי פרק ה' 3הן במישור האזרחי והן במישור
הפלילי .ואולם בהיבט של בדיקת דיווחים אלה מביאה הרשות בחשבון את העובדה שחברות אלה
מפוקחות כבר על ידי רשות הפיקוח האמריקאית ( )SECאו האנגלית ( ,)FSAשרמת הפיקוח שהן
מפעילות הן מהגבוהות בעולם .כידוע מצב דברים זה היווה אבן יסוד בהחלטה לאפשר מתן הקלות
במסגרת פרק ה' ,3ולפיכך משתמשת הרשות בסמכויותיה תוך התחשבות בעובדה זאת .בנוסף
נקבע בפרק ה' 3כי באותם מקרים שבהם תגיע הרשות לכלל דעה כי יש לשקול שימוש בסמכויות,
היא תוכל לפנות תחילה ל SEC-או ל FSA-בהתאם לעניין ,בטרם תפעיל את סמכויותיה כלפי
התאגיד המדווח.
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 .6ארכות ובקשות פטור

ארכות ובקשות
פטור

א .ארכות
בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,רשאית הרשות או עובד שהיא הסמיכה לשם כך ,להאריך את
המועד שנקבע בתקנות להגשת דוחות (להלן מתן הארכות) ,אם שוכנעה כי נבצר מתאגיד להגיש
את הדוח במועד (ראו לוח  5להלן).
הרשות שמה דגש על עיתוי הדיווחים ולא רק על הגילוי הניתן בהם .כפועל יוצא עשתה הרשות
שימוש בסמכותה ליתן ארכה רק במקרים חריגים ביותר.
כיום ,בהתאם לתיקון חוק ניירות ערך אשר נכנס לתוקף מאוקטובר  ,2007רשאית הרשות להטיל
עיצום כספי על תאגידים המאחרים בדיווח .לפרטים נוספים בעניין הטלת עיצום כספי ראו פרק
 IXלהלן.
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לוח  :5בקשות ארכה בשנים 2008-2001
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הדוח

השנה

רבעון I
רבעון II
רבעון III
תקופתי
רבעון I
רבעון II
רבעון III
תקופתי
רבעון I
רבעון II
רבעון III
תקופתי
רבעון I
רבעון II
רבעון III
תקופתי
רבעון I
רבעון II
רבעון III
תקופתי
רבעון I
רבעון II
רבעון III
תקופתי
רבעון I
רבעון II
רבעון III
תקופתי
רבעון I
רבעון II
רבעון III

2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

מספר
הבקשות
שהוגשו56
10
11
8
22
8
18
11
5730
23
23
21
7
2
2
1
587
3
3
2
4
2
8
3
2
1
0
3
5
1
1
5

בקשות שנדחו
מספר
7
8
3
12
2
10
5
11
4
2
4
6
2
0
1
7
2
2
2
3
1
4
1
1
3
4
1
3

אחוז
70.0
72.7
37.5
54.5
25.0
55.5
45.5
36.6
17.3
8.6
19.0
85.7
100.0
0.0
100.0
100.0
67.0
67.0
100.0
75
50
50
33
50
0.0
100
80
0
100
60

ניתנה
ארכה עד
 30יום

ניתנה
ארכה ל-
 60-31יום

3
3
5
10
3
5
6
5
4
5
2
1
2
1
1
4
1
1
-

56

במקרים בהם פנתה חברה מספר פעמים בנוגע לדוח מסוים נספרו כל הפניות כבקשה אחת .הבקשה
מוינה על פי המועד האחרון שאושר.

57

חברות שניתן להן צו פירוק קבוע קיבלו ארכה להגשת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים שטרם הוגשו
על ידן .האַרכָּה הנה עד להשלמתו של הליך הפירוק ,כך שאם בסיומו מתפרקת החברה סופית ,לא
חלה עליה עוד חובת הדיווח .לעומת זאת אם יסתיים הליך הפירוק בשיקום החברה או בשימוש ב"שלד
הבורסאי" שלה ,היא תידרש לעמוד בקיומה של חובת הדיווח ולהגיש את כל הדוחות הכספיים החסרים,
אותם לא הגישה ,הן לפני מתן צו הפירוק והן לאחריו .יודגש כי האַרכָּה האמורה אינה פוטרת חברות
שניתן להן צו פירוק מחובת הדיווח בכל הנוגע להגשתם של דיווחים מידיים בהתאם להוראות חוק ניירות
ערך והתקנות על פיו.

58

כמו כן הוגשו שש בקשות לדחיית מועד הגשת הדיווח במתכונת תקנות ברנע שיישומו החל בדוחות
הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר  .2004כל הבקשות הללו נדחו ,שכן לא נמצא שהגשתן נמנעה
בשל סיבה המצדיקה זאת.

1
2
1
1
1
1
1
2

ניתנה
ארכה מעל
 60יום
3
3
14
14
14
15
1
-
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ב .בקשות פטור
על פי סמכויות שהוקנו לה בחוק ניירות ערך ,רשאית הרשות לפטור תאגידים מחובות דיווח מסוימות.
במהלך שנת  2008הוגשו לרשות  62בקשות פטור ,מהן  22בקשות שהוגשו אגב בקשות למתן היתר
לפרסום תשקיף .מבין הבקשות האמורות  54בקשות אושרו במלואן ,לא היו בקשות פטור שאושרו
בחלקן ,חמש בקשות בוטלו או נמשכו על ידי החברה ,ושתי בקשות נדחו .59לשם השוואה :בשנה
הקודמת הוגשו לרשות  91בקשות פטור ,מהן  24בקשות שהוגשו אגב בקשות למתן היתר לפרסום
תשקיף .מבין הבקשות האמורות  78בקשות אושרו במלואן ,לא היו בקשות שאושרו בחלקן ,ארבע
בקשות בוטלו או נמשכו על ידי החברה וארבע בקשות נדחו.
פילוח בקשות הפטור האמורות מורה כי מבין הבקשות שהוגשו בשנת הדוח 37 ,היו בהקשר של פרסום
תשקיף לעובדים ,אף בקשת פטור לא נגעה בהקשר לדיווח בדוחות הכספיים בעניין עסקאות בין תאגיד
וחברות הבנות שלו לבין בעלי העניין בו ,אף בקשה לא נגעה לצירוף דוחות כספיים של חברות כלולות22 ,
בקשות היו בהקשר של פטור מגילוי סוד מסחרי או בטחוני בתשקיף או בדיווחים שוטפים ,אף בקשה לא
נגעה להצעה פרטית ושלוש בקשות הוגשו בהקשר לתשקיף של חברות ברישום כפול.
לשם השוואה ,בשנת  51 ,2007בקשות פטור היו בהקשר של פרסום תשקיף לעובדים ,אף בקשת פטור
לא נגעה בהקשר לדיווח בדוחות הכספיים בעניין עסקאות בין תאגיד וחברות הבנות שלו לבין בעלי העניין
בו ,שתי בקשות נגעו לצירוף דוחות כספיים של חברות כלולות 24 ,בקשות היו בהקשר של פטור מגילוי
סוד מסחרי או בטחוני בתשקיף או בדיווחים שוטפים ,אף בקשה לא נגעה להצעה פרטית ו 14-בקשות
הוגשו בהקשר לתשקיף של חברות ברישום כפול.

 .7דוחות חתמים

דוחות חתמים

רכיב באסטרטגיית הפיקוח של הרשות על שוק ההון הנו הגברת פעילותם של שומרי הסף
 ,)Keepersהמשמשים כ"מפקחים" על פעילויות ודיווחים שונים של התאגידים .החתמים הנם ,בין היתר,
חלק משרשרת פיקוחית זו ,ולפיכך העצימה הרשות את הפיקוח על פעילותם ועל הדיווחים המוגשים על
ידם .ביולי  2007נכנסה לתוקפה רפורמה מקיפה במהלך ההצעה לציבור בישראל .רפורמה זו כללה בין
היתר איסור הנפקות במכרז ובו קבוע מחיר מרבי ,מתן אפשרות להצעה לא אחידה הדומה במהותה לזו
הנוהגת בשוקי המערב ,מתן אפשרות לדיווח נפרד ומאוחר למתן ההיתר לתשקיף על מחיר וכמות ניירות
הערך המוצעים בכדי להוזיל את עלויות ההנפקה ורפורמה מקיפה באשר לסמכויות החתם והיקף ואיכות
הדיווחים שעליו לדווח.

(Gate

החל ממועד כניסת הרפורמה לתוקף ,כל הרוצה לפעול כחתם חייב להירשם תחילה במרשם החתמים
שאותו מנהלת הרשות ואשר לה גם סמכויות מחיקה ממרשם זה.
במרשם החתמים רשומות כיום  33חברות חיתום פעילות ו 36-חברות חיתום לא פעילות .60בשנת
הדוח התקבלו שלוש בקשות להירשם במרשם החתמים ,זאת לעומת  49בקשות בשנת  .2007מתוך
59

חבמועד זה טרם הסתיים הטיפול בבקשה אחת בלבד.

60

חתם במעמד לא פעיל אינו יכול להתחייב בהתחייבות חיתומית .חתם במעמד זה חייב בעמידה בחלק מתנאי
כשירות הנדרשים מחתם במעמד פעיל ,וזאת למשך שלוש שנים מהמועד המעבר למעמד לא פעיל .כדי לחזור
להיות חתם במעמד פעיל עליו לבצע מהלך רישום כשם כל חברה המבקשת להירשם כחתם.
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סך הבקשות להירשם במרשם החתמים שהתקבלו ברשות בשנת הדוח ובשנה שקדמה לה ,נרשמו 44
חברות חיתום פעילות במרשם החתמים ,מתוכם  30בשנת הדוח והשאר בשנה הקודמת .בהמשך
למדיניות הרשות ,ששמה לה למטרה לעודד כניסתם של משקיעים ופעילי שוק זרים ,נרשם בשנת הדוח
חתם זר אחד 13 .חתמים הודיעו על הפסקת פעילות לעומת חמישה חתמים בשנה הקודמת.
המחלקה ביקרה ב 17-חברות חיתום כחלק מתוכנית ביקורת ,כשמטרותיה העיקריות הן לימוד מעמיק
של דרכי הפעולה שנוצרו בעקבות ההסדר החדש וקבלת עמדת השוק לשינויים .כחלק מהמטרות המשניות
של הביקורת נבדקו תנאי כשירות ועמידה בניגודי עניינים ,בדיקת ציות לדרישות הדיווח מצד החתמים
וקבלת מידע על אירועים חריגים .התוצר העיקרי של הביקורת הוא נייר לדיון ,המציע שיפורים ולקחים
אחרים בתחום החיתום.
השנה בפעם הראשונה נדרשו חברות החיתום להגיש דוחות שנתיים הערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך
(חיתום) ,התשס"ז .2007-מבנה ותוכן הדוח השנתי נקבעו כך ,שהדוח יוכל לספק לקורא גילויים בנושאים
שונים ובהם היבטים הקשורים לחשש מניגודי עניינים .כמו כן נכלל בדוח גילוי המאפשר לקורא להעריך
חתמים לפי איכות החברות שלהן הוא שימש חתם ,ובכך לסייע בבניית מוניטין לחתמים השונים .הרשות
רואה חשיבות רבה בציות של חברות החיתום לחובות הגילוי כפי שנדרשו בתקנות אלה .בשל ההקפדה
של הרשות על הדרישות החדשות ואולי גם בגלל חוסר ההבנה של החתמים אותן ,התעורר צורך
בתוכנית הטמעה של דרישות אלה ..במסגרת תוכנית זו פנתה הרשות למרבית חברות החיתום (כ30-
במספר) ,ואלה נדרשו לדווח דוחות שנתיים מתקנים.

פניות מקדמיות
(פרה-רּולינג)

 .8פניות מקדמיות (פרה-רּולינג)
מזה זמן קיים ברשות בכלל ובמחלקת תאגידים בפרט הליך טיפול בפנייה מקדמית .בינואר ובאפריל
 2007קיבלה הרשות החלטות המסדירות את נושא הפניות המקדמיות לרשות ופרסומן לציבור .הנוהל
עודכן ביוני .2008
במסגרת הליך הפנייה המקדמית נתונה בידי החברה אפשרות לפנות לסגל רשות ניירות ערך בשאלות
חשבונאיות ומשפטיות קודם לביצוע פעולה מסוימת ,על מנת לבחון את אופן הטיפול הראוי בה .הפנייה
המקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים ,והתשובה לה איננה
ברורה מאליה .הרשות מפעילה שיקול דעת באשר לדחיפות ולנחיצות מתן מענה לפניות מקדמיות לאור
מאפיינים אלה .פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים:
א.

בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה (פרה-רולינג);

ב.

בקשה לקבלת מכתב  - no actionהיינו ,אישור הרשות לכך שלא תינקט פעולת אכיפה עתידית
בנסיבות מסוימות שאותן מתארת החברה בפנייתה.

על פי החלטת הרשות ,הקבועה בנוהל שפורסם ,פניות מקדמיות לרשות יעשו במתכונת שנקבעה
בנוהל (ובכלל זה אופן הגשת הפנייה ,המידע שייכלל בפנייה ,מתכונת הפרסום של הבקשה והתשובה
לה) .הפנייה והתשובה לה יפורסמו באתר הרשות ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת הרשות
לפרסום פניות מקדמיות.
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במהלך שנת הדוח הוגשו למחלקת תאגידים בסך הכול  128פניות מקדמיות לעומת  248בשנת ,2007
מהן הוגשו בתחום החשבונאי  49פניות בשנת  2008לעומת  86בשנת  ,2007ובתחום המשפטי הוגשו
 79פניות בשנת  2008לעומת  162בשנת  .2007מתוך האחרונים הוגשו בתחום מכשירים פיננסים 11
פניות מקדמיות בשנת .2008
עיקרן של השאלות בתחום החשבונאי נגעו לעניינים הבאים :אי תלות ,הטיפול במכשירים פיננסיים
צמודי מדד ,מידע פרופורמה ,טיפול חשבונאי בצירופי עסקים ולרבות צירופי עסקים תחת אותה שליטה,
ירידה בשיעור החזקה לרבות בעסקאות מכירה לבעל שליטה ,מועד המעבר ל ,IFRS-הכרה בהכנסה,
מטבע הפעילות ומטבע הדיווח ,סיווג נכסים כנדל"ן להשקעה ועוד.
עיקרן של השאלות בתחום המשפטי נגעו לעניינים הבאים :תשקיפי מדף ודוחות הצעת מדף ,היותה של
הצעת ניירות ערך הצעה לציבור ,חיתום ,אישור עסקאות עם נושאי משרה ובעלי שליטה בחברה ,הצעות
רכש ,הצעות פרטיות ,הסדרים שונים בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות ,ניגודי עניינים של
נאמנים לאג"ח ,רכישה עצמית של ניירות ערך ,שותפויות מוגבלות ,עיכוב בפרסום דיווח מידי ועוד.

 .9עיצום כספי

עיצום
כספי

בהתאם להוראות פרק ח' 3לחוק ניירות ערך ,המסדיר את סוגיית העיצום הכספי ,61הוסמכה הרשות
להטיל עיצומים כספיים על תאגידים מדווחים ,חתמים ובעלי עניין בקשר עם הפרות מסוימות של החוק
ושל תקנות מכוחו .במסגרת התיקון לחוק נקבעה הסמכה להתקנת תקנות שיפרטו קריטריונים להפחתת
שיעורי העיצום הקבועים בחוק .הצעה ראשונית לתקנות אלו אושרה על ידי מליאת הרשות והועברה לאישור
משרד המשפטים.
על פי סעיף 52טו לחוק ,על מי שהפר הוראה מההוראות המנויות בתוספת החמישית לחוק יוטל עיצום
כספי .העיצומים הכספיים נגבים על ידי הרשות ומועברים לאוצר המדינה.
במהלך שנת הדוח הטילה הרשות בפעם הראשונה עיצומים כספיים בהתאם להוראות החוק האמורות19 .
תאגידים ובעלת עניין אחת נדרשו לשלם את העיצום הכספי שהוטל עליהם.
להלן פירוט העיצומים הכספיים שנדרשו בשנת הדוח:

61

פרק ח' 3לחוק בנושא העיצום הכספי נכנס לתוקף ביום .1.10.2007
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לוח  :6ההפרות שבגינן נדרשו עיצומים כספיים בשנת 2008
המפר

העובדות המהוות עילה להטלת
עיצום כספי ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו
[החלק והסעיף
בתוספת החמישית
לחוק]

החלטת
הרשות

.1

בירי בראשי עבודות
עפר פיתוח
תשתית וכבישים
( )1987בע"מ

החברה פרסמה דוח עסקת ניגוד
שאושרה על ידי שני דח"צים ,שמינויים
לא היה בתוקף נכון למועד האישור.
החברה פרסמה דוח מצבת נושאי
משרה הכולל  2דחצ"ים שמינויים לא
היה עוד בתוקף.

סעיף  36לחוק יחד עם
סעיף  )9(3לתקנות
ניירות ערך (עסקה עם
בעל שליטה).

החלטה מיום:
2.7.2008

.2

בעל עניין בחברה כן
פייט ביופרמה בע"מ

.3

פריזמה תעודות סל
בע"מ

.4

דנלי א .מ פיננסים
בע"מ

.5

חברה לפיתוח
מיסודו של מרכז
הקבלנים בע"מ

סכום העיצום 15,000:ש"ח לכל הפרה
סה"כ 30,000 :ש"ח
אי דיווח במועד לחברה על ידי בעל עניין
בדבר שינוי בהחזקות מניות החברה

סכום העיצום 39,000 :ש"ח
( 3,000ש"ח בעבור כל הפרה)
הפרה נמשכת 18,480 :ש"ח

[חלק א' סעיף ]3

סעיף 52טו(ב) לחוק,
סעיף  37לחוק יחד עם
סעיף (33א) ו(30 -א)
לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים).

סה"כ 57,480:ש"ח

אי הגשת דוחות כספיים הכוללים פרטים
מהותיים כנדרש.

סעיף  36לחוק יחד עם
סעיף  39א לתקנות דוחות
תקופתיים ומידיים

סכום העיצום₪ 15,000 :
תוספת הפרה נמשכת₪ 78,600 :

סה"כ₪ 93,600 :

[חלק א' סעיף ]3

איחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים
לשנת . 2007

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)

סכום העיצום₪ 15,000 :
תוספת הפרה נמשכת₪ 9,000 :

סה"כ₪ 24,000 :

[חלק א' סעיף ]3

איחור בהגשת דוחות כספיים
תקופתיים לשנת . 2007

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)

סכום העיצום₪ 30,000 :
תוספת הפרה נמשכת₪ 16,800 :

סה"כ₪ 46,800 :
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[חלק א' סעיף ]3

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
30,000
ש"ח
החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת
עיצום כספי
בסך כולל
של 57,480
ש"ח.
החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
.₪ 15,000
זאת מבלי
להטיל סכום
נוסף בגין הפרה
נמשכת.
החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
.₪ 24,000
החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
.₪ 46,800

דוח שנתי 2008

המפר

.6

ליטו גרופ בע"מ

.7

ליטו נדל"ן בע"מ

.8

דורות נכסים
והחזקות בע"מ

.9

מטיס קפיטל בע"מ

העובדות המהוות עילה להטלת
עיצום כספי ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו
[החלק והסעיף
בתוספת החמישית
לחוק]

איחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים
לשנת .2007

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)

סה"כ₪ 24,600 :

[חלק א' סעיף ]3

איחור של בהגשת דוחות כספיים
תקופתיים לשנת .2007

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)

סה"כ₪ 24,600 :

[חלק א' סעיף ]3

איחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים
לשנת .2007

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)

סה"כ₪ 19,200 :

[חלק א' סעיף ]3

איחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים
לשנת .2007

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)

סה"כ₪ 134,400 :

[חלק א' סעיף ]3

אי דיווח במועד בדבר סיום כהונת דח"צים

הוראות סעיף  36לחוק
והוראות תקנה 34
לתקנות
(דוחות תקופתיים ומידיים)

סכום העיצום₪ 15,000 :
תוספת הפרה נמשכת₪ 9,600 :

סכום העיצום₪ 15,000 :
תוספת הפרה נמשכת₪ 9,600 :

סכום העיצום₪ 15,000 :
תוספת הפרה נמשכת₪ 4,200 :

סכום העיצום₪ 120,000 :
תוספת הפרה נמשכת₪ 14,400 :

.10

קבוצת ברן בע"מ

.11

יפנאוטו החזקות
בע"מ

סכום העיצום 120,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 268,800 :ש"ח

סה"כ  388,800 :ש"ח

[חלק א' סעיף ]3
אי דיווח על נסיבות סיום כהונתו של נושא
משרה בחברה ,שיש להביאן לידיעת ציבור.
סכום העיצום 60,000 :ש"ח

סה"כ 60,000 :ש"ח

הוראות סעיף  36לחוק
והוראות סעיף (34א)
לתקנות ני"ע (דוחות
תקופתיים ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3

החלטת
הרשות

החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
.₪ 24,600
החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
.₪ 24,600
החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
.₪ 19,200
החלטה מיום:
2.7.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
.₪ 134,400
החלטה מיום:
12.11.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
388,800
ש"ח.
החלטה מיום:
12.11.2008

דרישת
עיצום כספי
בסך כולל
של 60,000
ש"ח.
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 .12כפרית תעשיות
( )1993בע"מ

העובדות המהוות עילה להטלת
עיצום כספי ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו
[החלק והסעיף
בתוספת החמישית
לחוק]

החלטת
הרשות

אי דיווח במועד בדבר החלטת הדירקטוריון
להקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה.
איחור של  12ימים בדבר החלטת
הדירקטוריון להקצאת כתבי אופציה ליו"ר
דירקטוריון החברה.

סעיף  36לחוק ,תקנה 20
לתקנות ניירות ערך (הצעה
פרטית של ניירות ערך
בחברה רשומה),

החלטה מיום:
12.11.2008

[חלק א' סעיף ]3
סכום העיצום₪ 120,000 :
( 60,000עבור כל הפרה)
תוספת הפרה נמשכת  52,800 :1ש"ח
תוספת הפרה נמשכת  26,400 :2ש"ח
סה"כ  199,200:ש"ח

.13

מולטימטריקס בע"מ

.14

לנוקס השקעות
בע"מ

.15

חברת החשמל
בע"מ

.16

ליטו גרופ בע"מ

.17

ליטו נדל"ן בע"מ

איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
סה"כ 15,000 :ש"ח

איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
לשנת .2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
סה"כ 15,000 :ש"ח

איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
לשנת 2008
סכום העיצום 240,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 19,200 :ש"ח
סה"כ 259,200 :ש"ח
איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת 7,500 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 1,800 :ש"ח
סה"כ 24,300 :ש"ח
איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת 7,500 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 1,800 :ש"ח
סה"כ 24,300 :ש"ח
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הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
199,200
ש"ח.

החלטה מיום:
12.11.2008

דרישת
עיצום כספי
בסך כולל
של 15,000
ש"ח.
החלטה מיום:
12.11.2008

דרישת
עיצום כספי
בסך כולל
של 15,000
ש"ח.
החלטה מיום:
12.11.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
259,200
ש"ח.
החלטה מיום:
12.11.2008
דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
 24,300ש"ח.
החלטה מיום:
12.11.2008
דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
 24,300ש"ח.

דוח שנתי 2008
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 .18זהר תעשיות חשמל
בע"מ

העובדות המהוות עילה להטלת
עיצום כספי ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו
[החלק והסעיף
בתוספת החמישית
לחוק]

החלטת
הרשות

איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
לשנת 2008

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים ומידיים)

החלטה מיום:
12.11.2008

סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 8,400 :ש"ח
סה"כ 23,400 :ש"ח

.19

מאגמה תעשיות
(אילום) בע"מ

איחור בהגשת דוח תקופתי לשנת 2007
איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון
הראשון לשנת 2008
איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
לשנת 2008
סכום העיצום₪ 45,000 -)3*15,000( :
תוספת הפרה נמשכת  88,800 :1ש"ח
תוספת הפרה נמשכת  98,400 :2ש"ח
תוספת הפרה נמשכת  43,200 :3ש"ח
סה"כ₪ 275,400 :

[חלק א' סעיף ]3

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
 23,400ש"ח.
החלטה מיום:
12.11.2008

דרישת עיצום
כספי בסך
כולל של
275,400
ש"ח.

 .10מכשירים פיננסים

מכשירים
פיננסים

אחד התחומים אשר תפסו מקום מרכזי בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות הוא תחום המכשירים
הפיננסיים .מכשיר פיננסי הוא נייר ערך ,שערכו נגזר מהנכס נושא ההתחייבות בנייר הערך .הוא מונפק
על ידי חברת השקעה יעודית ( )Special Purpose Companyותשואתו נגזרת מנכס או מדד לייחוס.
מכשירים פיננסיים הם מוצרי מדדים למיניהם (תעודות סל ,אופציות כיסוי ,תעודות בחסר ועוד) ,תעודות
פיקדון ,איגרות חוב מובנות ,תעודות מורכבות ועוד .הבולטים מבין מכשירים פיננסיים אלה הן תעודות הסל
עם היקף נכסים של עשרות מיליארדי שקלים.
החברות המנפיקות מוצרים פיננסיים ,מציעות אותם כניירות ערך לציבור ורושמות אותם למסחר בבורסה.
בגין היותן בדרך כלל חברות פרטיות שהנפיקו התחייבויות לציבור ,פטורות הן מההוראות המחייבות
בחוק החברות ביחס לחברות ציבוריות (למשל אישור עסקאות עם בעלי שליטה ,מינוי דח"צים ,מינוי
מבקר פנים וכו') ובנוסף הן אינן כפופות להוראות המסדירות בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ"ד( 1994-להלן  -חוק השקעות משותפות) .חברות אלו כפופות כיום אך ורק למשטר הגילוי
הנאות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך .מצב עניינים זה מעלה שאלות כמו מהי המסגרת הרגולטורית
המתאימה לפעילות זו והאם המסגרת הרגולטורית של חוק ניירות ערך מהווה את האכסניה המשפטית
המתאימה להן ולפעילותן.
באוקטובר  ,2007על רקע התפתחות תחום זה בשוק ההון הישראלי ,פורסמו מסקנות הביניים של צוות
מכשירים פיננסים אשר הוקם על ידי יו"ר רשות ניירות ערך דאז ,משה טרי .הצוות בחן את ההיערכות
הנדרשת לאור הגידול המשמעותי בייצור ושיווק מכשירים פיננסים אלה לציבור הרחב.
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בימים אלה ,בהתאם למסקנות הביניים ,עוסקת מחלקת התאגידים ,בשיתוף עם מחלקת השקעות
משותפות ,בהסדרת תחום המכשירים הפיננסים ,ובכלל זה מוצרי המדדים המהווים חלק הארי בתחום
זה ,62תחת חוק השקעות משותפות .במסגרת עבודה משותפת זו הוקמה לאחרונה "יחידת מכשירים
פיננסים" שתהיה אחראית על ניהולו של התחום ,ובכלל זה תוביל הליכי החקיקה וההסדרה הנדרשים על
מנת להחיל על תחום המכשירים הפיננסיים הוראות פיקוח והסדרה נוספות על הוראות הגילוי הקיימות
כיום .בד בבד עם הסדרת התחום כאמור פועלת היחידה גם להרחבת דרישות הגילוי הקיימות .כך למשל,
רק במהלך שנת  2008פורסמו ארבע הנחיות חדשות (להרחבה בעניינן ראו להלן בפרק :)VII
א.
ב.
ג.
ד.

גילוי בדבר נתונים להערכת שווי תעודות סל ומוצרי מדדים בדיווח מידי,
גילוי בדבר עלות אפקטיבית למשקיע בתעודות סל אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס,
גילוי בדבר פרטים כלכליים ואחרים ביחס למוצרי מדדים,
גילוי בדבר תיאור מדדים במוצרי מדדים.

בנוסף ,לנוכח המשבר הקיים בשוק ההון בארץ ובעולם ובמטרה לצמצם את אי הוודאות בקרב ציבור המשקיעים,
נודעת חשיבות יתרה להגברת השקיפות באמצעות דרישות גילוי שונות אודות מצבן הפיננסי של כל אותן חברות
יעודיות המציעות מכשירים פיננסים מגוונים לציבור .עובדת היות מנפיקי המכשירים הפיננסיים חברות יעודיות
בעלות יכולות כלכליות מוגבלות מעצם יעודן והמבנה המשפטי לתוכו הוקמו ,מחייבת את הגברת הגילוי אודות
עיקרי הסיכונים הגלומים בפעילותם ובפרט סיכוני השוק וסיכוני האשראי .בהתאם לכך ,פעלה יחידת מכשירים
פיננסים במהלך שנת הדוח להגברת השקיפות והגילוי הנאות בקרב חברות אלו בעיקר לעניין הסיכונים הגלומים
בהן ,הן בדיווחיהן השוטפים והן בתשקיפיהן ,וזאת בין השאר באופן הבא:
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•

במהלך חודש ספטמבר  2008נדרשו מנפיקי המכשירים הפיננסיים ליתן גילוי מלא ומפורט אודות
הנכסים המגבים את התחייבויותיהם למחזיקים המשקפים את חשיפתם לסיכון אשראי ,לרבות
ביחס לפיקדונות בבנקים זרים ,בטחונות בברוקרים וכדומה.

•

במהלך חודש אוקטובר  2008נדרשו מנפיקים אלה ליתן גילוי מלא ומפורט בדוח מידי ובדוח
הרבעוני ,ביחס לכל סדרת תעודות בנפרד אודות סיכוני השוק הגלומים בנכסים המגבים
ובהתחייבויות לכל סדרה ,וזאת תוך יישום מבחני ניתוחי רגישות וגילוי ערך השווי ההוגן בסיכון.

•

עקרונות אלה של גילוי סיכוני שוק וסיכוני אשראי עובדו לכדי טיוטת הנחיה אשר הוכנה במהלך
שנת הדוח והוצגה לאישור מליאת הרשות בתחילת שנת .2009

•

במהלך שנת הדוח טופלו  34תשקיפי הנפקה לציבור ותשקיפי מדף בתחום המכשירים הפיננסיים,
וניתן בהם דגש לגילוי הנאות וליישום רוחבי של הנחיות ודרישות הרשות.

•

במהלך שנת הדוח התקבלו  11פניות מקדמיות בתחום המכשירים הפיננסים בנושאים שונים,
בהן פניות אשר עסקו באופן הצגת הערכת שווי הוגן במוצרי מדדים ,שינוי תנאי תעודות בהתאם
להליך לפי סעיף  350לחוק החברות ועוד.

•

במהלך שנת הדוח טופלו  23פניות ציבור בתחום המכשירים הפיננסים אשר נדרשו למענה ועסקו
בסוגיות שונות ,כגון בחינת שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים ותלונות בדבר אופן התנהלות
המנפיקים .לרבות מהשאלות שעלו בפניות אלו נמצא מענה בגוף תשקיף ההנפקה.
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מחלקת השקעות

V

א .קרנות נאמנות

קרנות
נאמנות

 .1כללי
בסוף שנת ( 2008טבת התשס"ט) הגיע מספר קרנות הנאמנות ל ,1185-כולן קרנות נאמנות פתוחות.
במהלך השנה נוספו  91קרנות פתוחות חדשות ,מתוכן פורקו במהלך השנה  10קרנות ובסה"כ פורקו
השנה  32קרנות (המספר הגדול ביותר לשנה קלנדרית) 19 ,נמצאות בהליך של פירוק ו 41-קרנות מוזגו
לקרנות אחרות (גם כאן מדובר במספר הגדול ביותר לשנה קלנדרית) .היקף הפירוקים והמיזוגים הגדול
הוא ,בעיקרו ,פועל יוצא של המשבר הכלכלי העולמי ,אשר הביא לירידה משמעותית בהיקף מנוהל בחלק
מן הקרנות ,במקביל לשינוי טעמו של ציבור המשקיעים ,שהסיט כספים רבים בעיקר לקרנות הכספיות
והעלה את הצורך בביצועם של תהליכי הצטמצמות והתייעלות בתחום ניהול הקרנות.
בסוף שנת הדוח פעלו  37מנהלי קרנות נאמנות (שלושה מנהלים חדלו לפעול השנה) .מספר הנאמנים
לקרנות נאמנות הפעילים בסוף שנת הדוח היה שבעה.
שווי הנכסים שהוחזקו בקרנות הנאמנות (ראו לעניין זה גם לוח  )7בסוף דצמבר ( 2008טבת התשס"ט)
היה כ 98.1-מיליארד  ,₪זאת בהשוואה לכ 120.4-מיליארד  ₪בסוף שנת ( 2007טבת התשס"ח) .ירידה
זו בשווי הנכסים נבעה בחלקה מעודף פדיונות (כ 8.8-מיליארד  )₪וברובה בשל הירידות החדות בשוויים של
הנכסים המוחזקים בקרנות הנאמנות כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי.
לוח  :7מספר קרנות הנאמנות ושווי נכסיהן 2008-2004
שנה
2004

מספר קרנות
795

שווי נכסים (במיליארדי )₪
100.9

2005

918

124.8

2006

1035

111.8

2007

1167

120.4

2008

1185

98.1

 .2היתרים להחזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות ורישוי מנהלי קרנות ונאמנים
הטיפול בבקשות ההיתר מתבצע במסגרת נוהל מתן היתר החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן ואישור מנהל
קרן ,הנמצא באתר האינטרנט של הרשות .במהלך שנת הדוח נדונו ואושרו  214בקשות להיתר החזקת אמצעי
שליטה במנהל קרן ,כמחציתן  -בקשות של גורמים חדשים שביקשו לרכוש אמצעי שליטה במנהלי קרנות
קיימים ,וכמחציתן – בקשות לתיקון תנאי היתר קיים בעקבות שינויים במבנה הקבוצה המחזיקה .שתי בקשות
היו בקשות של בנקים להחזקת אמצעי שליטה כערובה לחיוב ,כאמור בסעיף 23ב(ה) לחוק הקרנות.





היתרים להחזקת
אמצעי שליטה
במנהלי קרנות
ורישוי מנהלי
קרנות ונאמנים

במחירים שוטפים.
מספר היתרים היה גדול יותר ,מאחר שהבקשות הוגשו בדרך כלל עבור כל המחזיקים במנהל קרן
במאוחד ,ואולם ההיתרים הם אישיים ,לכל מחזיק בנפרד.
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במהלך שנת הדוח לא נדונו בקשות לאישור מנהל קרן.
הטיפול בבקשות לאישור חברה כנאמן לקרן מתבצע במסגרת נוהל אישור נאמן לקרן ,המופיע אף
הוא באתר הרשות .במהלך שנת הדוח נדונו שתי בקשות לאישור חברה כנאמן לקרנות ,מתוכן חברה
אחת קיבלה אישור לפעול כנאמן ,אך טרם החלה לפעול ככזו ,ואחת נוספת נמצאת בהליך לקראת
אישור בקשתה.

תשקיפים

 .3תשקיפים
א .מתן היתרים לפרסום תשקיפים
תוקפו של תשקיף של קרן פתוחה הוא לתקופה שאינה עולה על  12חודשים מיום פרסומו .כדי
להבטיח רציפות בהצעת יחידות קרן נאמנות לציבור ,על מנהל הקרן לפרסם תשקיף לפחות
אחת לשנה.
בשנת הדוח ניתנו  1223היתרים לפרסום תשקיפים ,מהם  90היתרים לתשקיפים של קרנות
נאמנות המציעות לראשונה יחידות לציבור (בהשוואה ל 1181-היתרים בשנת  ,2007מהם
 179היתרים לתשקיפים של קרנות נאמנות שיחידותיהן הוצעו לציבור לראשונה) .ל 13-קרנות
ניתן היתר לפרסום תשקיף פעמיים במהלך שנת הדוח .לחמש קרנות נוספות לא ניתן היתר,
ולפיכך ,נכון לסוף שנת  2008הן לא היו רשאיות להציע יחידותיהן לציבור.
ב.

שינויים בסדרי הטיפול והנהלים לבדיקת תשקיפים
לאור הרפורמה המקיפה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות והגידול החד במספר הקרנות
בשוק ,נכון לתקופה הקודמת למשבר הכלכלי העולמי ,וכחלק מארגון והקצאת משאבים בתחום
הפיקוח על ענף הקרנות ,תוקנו סדרי הטיפול והנהלים ,כמפורט להלן:
 .1נהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות לעניין היתר לפרסומו
[י"פ  ,5833עמ'  ]3984הנהלים פורסמו בתאריך  21ביולי ( 2008יח בתמוז התשס"ח)
ותוקפם החל מיום זה .תשקיפי קרנות נבדקים באחד משלשה מסלולים :מסלול בדיקה
מלאה ,מסלול בדיקה חלקית ומסלול בדיקה מקוצרת .על פי הנהלים אשר היו בתוקף עובר
לכניסתם של הנהלים החדשים ,הסגל המקצועי היה מחויב לבדוק כל תשקיף לפחות אחת
לשנתיים במסלול בדיקה מלאה או חלקית .בשל הגידול העצום בכמות הקרנות מחד ופיתוח
אמצעי פיקוח נוספים מאידך ,השתנו שיקולי הקצאת המשאבים העומדים לרשות הרשות
ונקבע בנהלים החדשים ,כי תבוטל החובה האמורה ,וכי טווח הזמן המזערי שבו ייבדק כל
תשקיף יהיה נתון לשיקול דעתה של הרשות.
 .2תיקון סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי קרנות להשקעות
משותפות בנאמנות [י"פ  ,5812עמ'  ]3236סדרי הטיפול פורסמו בתאריך  27במאי
( 2008כ"ב באייר התשס"ח) ,והם חלו על תשקיפים הנושאים תאריך שאינו מוקדם מיום
 30ביולי ( 2008כ"ז בתמוז התשס"ח) .התיקון מקדים את המועדים שבהם על הקרן להגיש
לרשות את טיוטת התשקיף ואת נוסחו הסופי של התשקיף טרם פרסומו ,וזאת בשל ריבוי
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התשקיפים ,וכדי לאפשר טווח זמן ארוך יותר להליכי קליטת התשקיף ,בדיקתו וביצוע
תיקונים בו לקראת מתן היתר לפרסומו.

 .4רפורמה נרחבת בהסדרת פעילות קרנות הנאמנות
ביום ( 31.12.2007כ"ב בטבת התשס"ח) נכנסה לתוקפה רפורמה נרחבת להסדרת פעילות קרנות הנאמנות,
שעיקרה בא לידי ביטוי בתיקון של תשעה קבצי תקנות ובהתקנה של שני קבצי תקנות חדשים.

רפורמה נרחבת
בהסדרת פעילות
קרנות הנאמנות

תוצאותיה של הרפורמה בענף הקרנות הביאה להקמתן של קרנות מסוגים חדשים .נכון לדצמבר 2008
פועלות בשוק  67קרנות כספיות ששווי הנכסים המנוהל על ידן עומד על  32.6מיליארד ( ₪מתוכן כ-
 29.9מיליארד ש"ח בקרנות הכספיות השקליות) .בנוסף פועלים בשוק תשעה אגדי קרנות (ארבעה אגדים
ישראלים וחמישה אגדי חוץ) ששווי הנכסים המנוהל בהם עומד על כ 91-מיליוני .₪
כפי שמראים הנתונים ,הקרנות הכספיות השקליות זכו להצלחה גדולה .הצלחתן עוד גדלה על רקע
המשבר בשוק ההון ,שהביא להכוונת כספי הציבור לאפיקים סולידיים ככל הניתן.
השקת הקרנות הכספיות הביאה את מנהליהן לפנות לרשות בבקשה לבחון מחדש את החלטתה ביחס
לאי גביית דמי ניהול ושכר של נאמן בקרן נאמנות .מליאת הרשות דנה בבקשה זו וקיבלה החלטה
המבטלת את זו הקודמת .ההחלטה החדשה אינה רואה באי גביית שכר כאמור משום מתן הטבה
העומד בניגוד להוראת סעיף (82א) לחוק הקרנות .לאור החלטה זו לא נגבו דמי ניהול במרבית הקרנות
הכספיות במהלך שנת הדוח .בסוף שנת הדוח עדיין לא נגבו דמי ניהול בחלק מן הקרנות ,אך בחלקן
כבר התחילה הגבייה.

 .5הגברת השקיפות והאפקטיביות של הגילוי הנאות
במסגרת הרפורמה שנעשתה בשנה שחלפה הוגדלה הנגישות למידע אודות נכסי הקרנות ועסקאות הנעשות
בהן באמצעות מערכת המגנא ובסיס המידע הורחב .להלן הפעולות העיקריות שנעשו במהלך שנת הדוח
בעניין הגברת השקיפות והאפקטיביות של הגילוי הנאות:

הגברת
השקיפות
והאפקטיביות
של הגילוי
הנאות

א .קביעת פרופיל החשיפה של הקרנות  -במהלך השנה שחלפה דיווח כל מנהל קרן על
פרופיל החשיפה של כל קרן שבניהולו .פרופיל החשיפה מורכב משני תווים המייצגים את שיעור
החשיפה המרבי של כל הקרן למניות ואת שיעור חשיפתה המרבי למטבע חוץ .מטרת פרופיל
חשיפה זה היא לתרגם את מדיניות ההשקעות של כל קרן לפרמטר ,שייתן תמונה כללית על
השקעות הקרן ורמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בה .פרופיל החשיפה של הקרן נכלל בשם הקרן
ובכל פרסום המתייחס אליה.
ב .הסדרת סיווג הקרנות בפרסום  -הוסדר נושא פרסום המידע אודות כלל קרנות הנאמנות
בעיתונות היומית ובאינטרנט ,בהתאם לסעיף (73ג )1לחוק .במהלך השנה שחלפה דיווח כל
מנהל קרן על סיווגן של קרנות הנאמנות שבניהולו באמצעות כותרות מאפיינות המופיעות
ברשימת הכותרות המאפיינות שהתפרסמה באתר הרשות .רשימת הכותרות המאפיינות עודכנה
על ידי הרשות במהלך השנה.
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ג.

המשך הסדרת תחום שמות הקרנות  -סעיף (6א) לחוק הקרנות קובע כי לא יהיה בשם של
קרן כדי להטעות .בשל המשקל הרב המיוחס לשם הקרן כמשקף את מדיניות ההשקעות שלה
ובמטרה לקבוע אחידות בנושא זה ,גובשו עקרונות וכללים שמטרתם למנוע הטעייתו של משקיע
בשל שמה של קרן .במהלך השנה שחלפה פורסמה הנחיה מעודכנת בדבר עקרונות וכללים
לפרסום שם של קרן.

ד.

קביעת הדרך המקובלת למדידת מח"מ של אג"ח בריבית משתנה בשיתוף עם איגוד
מנהלי הקרנות  -חישוב משך חיים ממוצע של איגרת חוב (מח"מ) נדרש לצרכים שונים ובכללם
סיווג קרן לצורך פרסום ,תיאור מדיניות השקעותיה ועמידה בהוראות החלות על קרן כספית
לעניין מגבלות החלות על תיק נכסיה .על מנת שניתן יהיה להשוות בין המח"מ של תיק איגרות
החוב בקרן אחת למח"מ של התיק בקרן אחרת ,נודעת חשיבות רבה לכך שענף הקרנות כולו
יאמץ דרך אחת למדידתו .בדיקות שערכה הרשות מלמדות כי בעוד שבמרבית סוגי איגרות החוב
קיימת דרך מקובלת ,מוסכמת ואחידה לחישוב המח"מ ,באיגרות חוב בעלות מאפיינים מסוימים
(אג"ח בריבית משתנה) מנהלי קרנות שונים מחשבים את המח"מ שלהן באופנים שונים .כיוון
שכך ,הרשות פנתה לאיגוד מנהלי הקרנות על מנת שזה יגבש דרך מקובלת אחת לחישוב מח"מ
של אג"ח בריבית משתנה .סגל הרשות קבע כי דרך המדידה שתתגבש תהיה הדרך המקובלת
היחידה למדידת המח"מ של אג"ח מהסוגים המפורטים באותה פנייה.

ה .דרישת המצאת דיווח אודות שווי נכסים נמוך והשלכותיו לבעלי היחידות  -ביום  16ליוני
 2008הורה יו"ר הרשות כי במקרים שבהם סך ההוצאות הנפרעות מנכסי הקרן בגין שכר נאמן
ועמלות עבור ביצוע עסקאות בנכסי הקרן והחזקתם יגיע לכדי מחצית משיעור שכר מנהל הקרן
אך לא פחות מ 1%-משוויים הנקי של נכסי הקרן במונחים שנתיים ,ישלחו מנהלי הקרנות דוח
שיתפרסם במערכת המגנא אל בעלי היחידות המחזיקים ביחידות הקרן באמצעותם ,וכן יודיעו
למפיצים על חובתם לשלוח את הדוח לבעלי היחידות המחזיקים באמצעותם ביחידות הקרן.
ו.

דוחות

דרישה לדיווח אודות חשיפה לאג"ח בסיכון גבוה  -בחודש יוני  ,2008בעקבות התגברותם
של מקרים שבהם קרנות נאמנות היו חשופות לאג"ח בסיכון גבוה בשיעור לא מבוטל ,מבלי
שהדבר בא לידי ביטוי במדיניות ההשקעות של אותן קרנות ,דרש סגל הרשות ,בנסיבות מסוימות,
גילוי מתמשך אודות חשיפת הקרנות לאיגרות החוב כאמור.

 .6דוחות
מנהלי קרנות הנאמנות ונאמנים מגישים לרשות דוחות על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ"ד( 1994-להלן " -חוק הקרנות") .במהלך שנת הדוח הגישו מנהלי הקרנות והנאמנים
 48,130דוחות (בהשוואה ל 32,854-דוחות בשנת  )2007על פי ההתפלגות הבאה:
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683

דוחות חודשיים על נכסי הקרנות שבניהולם ליום המסחר האחרון של כל חודש ועל פעילותן
של הקרנות במהלך החודש (בהשוואה ל 632-בשנת ; )2007

6,983

דוחות על השתתפות באסיפות כלליות של תאגידים שניירות הערך שלהם מוחזקים
בקרנות שבניהולם (בהשוואה ל 6,258-בשנת ;)2007

דוח שנתי 2008

40,039

דוחות על אירועים שעל פי החוק והתקנות על מנהלי הקרנות להגיש עליהם דוח( 3בהשוואה
ל 25,601-בשנת ;)2007

425

דוחות על אירועים ,שעל פי החוק והתקנות על הנאמנים להגיש עליהם דוח (בהשוואה
ל 363-בשנת .)2007

פעולות נוספות שנעשו במהלך השנה בנושאי דיווח הן:
א.

סגל הרשות עשה שימוש בסמכותו לפי תקנה (22א) לתקנות השקעות משותפות (דוחות),
התשנ"ה ,1994-ועדכן את טופס הדוח החודשי.

ב.

מנהלי קרנות נדרשו למסור מידע אודות נושאי המשרה בחברה ,וזאת על מנת לשפר את בסיס
הנתונים המצוי ברשות בעניין זה ,לצרכי פיקוח על עמידתם בדרישות הדין.

 .7השתתפות מנהלי קרנות נאמנות באסיפות כלליות

השתתפות
מנהלי קרנות
נאמנות
באסיפות
כלליות

סעיף  77לחוק מחיל על מנהל קרן חובה להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של תאגיד שניירות
ערך שהנפיק מוחזקים בקרן ,אם באסיפות אלו הובאו לאישור הצעות החלטה שהיה בהן משום פגיעה
אפשרית בעניינם של בעלי היחידות ,לרבות הצעות החלטה לאישור עסקאות עם בעלי עניין והצעות
החלטה שהיה בהן כדי לקדם את עניינם של בעלי היחידות.
סעיף (77ג) לחוק מחיל על מנהל קרן ,שהשתתף באסיפה כללית כאמור ,חובה להגיש דוח לרשות
ולבורסה על דרך הצבעתו באסיפה .מהדיווחים שהוגשו נחשף נתון מעניין :מנהלי הקרנות השתתפו,
בנוסף לאסיפות שבהן הובאו לאישור הצעות החלטה שהצריכו את השתתפותם והצבעתם ,גם
באסיפות שלא הצריכו את השתתפותם.
נתונים על מנהלי הקרנות ,שבתאריך האסיפה הכללית 4החזיקו בניירות ערך של תאגידים
שבאסיפותיהם הכלליות הובאו לאישור הצעות החלטה שחייבו את מנהלי הקרנות להשתתף ולהצביע
בהן ,מובאים להלן בלוח .7

3

הדיווח באמצעות מגנא מאפשר למנהלי הקרנות לדווח במקרים מסוימים אודות התרחשות אירוע
במספר קרנות (למשל שינוי בשכר מנהל הקרן) באמצעות טופס אחד .מספר הדוחות מייצג כל
אירוע בכל קרן בנפרד ,למעט בדיווחים שמעצם מהותם סוקרים פעילות מנהל הקרן בקשר לכלל
הקרנות שבניהולו.

4

בהיעדר נתונים על ניירות הערך המוחזקים בקרנות במשך החודש ,הונח שהחזקת נייר ערך בסוף
החודש שקדם למועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הכללית וגם בסוף החודש שבו התקיימה
האסיפה הכללית היא החזקה בנייר הערך בתאריך האסיפה הכללית .כמו כן הונחה הנחה כי
אסיפה בה השתתף מנהל קרן אחד לפחות הנה אסיפה בה היו אמורים להשתתף מנהלי קרנות
אחרים וכן שאסיפות שזומנו באמצעות טפסי המגנא ת( 133דיווח על עסקה עם בעלי שליטה) ו-
ת( 138דיווח על הצעה פרטית) הן אסיפות שהובאה בהן לאישור לפחות החלטה אחת בה מנהל
הקרן המחזיק במניות החברה היה אמור להשתתף ולהצביע.
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לוח  :8השתתפות מנהלי קרנות באסיפות כלליות בהן הובאו לאישור הצעות החלטה
שחייבו את מנהלי הקרנות להשתתף ולהצביע בהן
שנה

מספר
האסיפות

2006
2007
2008

547
785
548

השתתפו פחות מ-
 30%מהמנהלים

השתתפו בין 30%
ל 70%-מהמנהלים

השתתפו למעלה
מ 70%-מהמנהלים

מספר
אסיפות

באחוזים

מספר
אסיפות

באחוזים

מספר
אסיפות

באחוזים

121
177
57

22.1%
22.6%
10.4%

88
112
145

16.1%
14.3%
26.5%

338
496
346

61.8%
63.1%
63.1%

 .8ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות
ביקורות אצל
מנהלי קרנות
נאמנות

במהלך שנת הדוח ביצעה הרשות ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות ,כמפורט להלן:
א.

שבע ביקורות עומק אצל מנהלי קרנות נאמנות ,באמצעות שני משרדי רואי חשבון המתמחים
בתחום .הביקורות עסקו בנושאים :סביבת הבקרה ,ניהול השקעות ,פעילות בנגזרים ,השקעה
בניירות ערך חוץ.

ב.

מנהלי הקרנות נדרשו לדווח לרשות על יישום המלצות של ביקורות עומק שנערכו על ידי
הרשות בשנים ( 2006-2007סך הכול עשר ביקורות).

ג.

בוצעה בחינת עומק של פעילות בניירות ערך של ארבעה מנהלי קרנות.

ד.

בוצעה בדיקת עומק של עמידה בדרישות הון עצמי ,לרבות בחינת הדוחות הכספיים של המנהלים,
אצל מספר מנהלי קרנות.

ה.

הוחל בביצוע שתי ביקורות רוחב אצל כלל מנהלי הקרנות בנושאים הבאים:
 ..1סביבת הבקרה של מנהל קרן.
 ..2שיערוך ניירות ערך על פי הנחיות דירקטוריון.

 .9פעילות אכיפה כלפי מנהלי קרנות
פעילות אכיפה
כלפי מנהלי
קרנות

46

א.

הרשות החליטה להעביר מנהל כללי במנהל קרן מתפקידו ,לאחר שהוגש נגדו כתב אישום
ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו ,מכוח סמכותה לפי סעיף (23א) לחוק השקעות
משותפות .במסגרת עסקת טיעון ,בוטל כתב האישום ,וההרחקה מהכהונה נקצבה לחצי שנה.

ב.

הרשות הודיעה למנהל כללי במנהל קרן כי היא שוקלת להשעותו מכהונתו לאחר שהוגש נגדו
כתב אישום ,תוך שניתנה לו הזדמנות להעלות טענותיו .טרם ניתנה החלטה.

דוח שנתי 2008

 .10הפיקוח על הנאמנים לקרנות הנאמנות
במסגרת העמקת הפיקוח על קרנות הנאמנות ,העמיקה הרשות גם את הפיקוח על הנאמנים
לקרנות .במסגרת זו בוצעו מספר פעולות:
א.

נסקרו נהלי הנאמנים בעניין בדיקת תשקיפים ודוחות כספיים של קרנות הנאמנות.

ב.

נעשו פניות לנאמנים שבדקו את אופן תפקודם של אלה בעת התרחשות כשלים אצל מנהלי קרנות.

ג.

נעשו פניות רוחביות או נקודתיות ,לפי העניין ,לנאמנים בנושאים שונים אשר עלו במסגרת
הפיקוח השוטף על מנהלי הקרנות.

ד.

הוגברה מעורבות הנאמנים בביקורות שהרשות ערכה אצל מנהלי הקרנות (אישור תשובות של
מנהלי הקרנות לשאלוני ביקורת ,בדיקת יישום המלצות הרשות בעקבות הביקורות שהיא ערכה
אצל מנהלי הקרנות).

ה.

בוצע מעקב אחר הדיווחים הרבעוניים של הנאמנים ,ששם דגש על בדיקה כיצד מנהלי הקרנות
הטמיעו את הרפורמה בתקנות שנכנסה לתוקף ביום .31.12.2007

ו.

נערכו פגישות תקופתיות עם הנאמנים במטרה להתעדכן בשיטות הפיקוח שהם נוקטים ביחס
למנהלי הקרנות .דגש הושם על השינויים שחלו במתודולוגיית הפיקוח.

ז.

בוצע תיאום עם איגוד הנאמנים לגבי פעילויות ונושאים שיש לשים עליהם דגש בתקופת המשבר
הכלכלי העולמי.

ח.

סעיף (11א)( )3לחוק השקעות משותפות בנאמנות קובע כי כהונתו של נאמן תסתיים ,בין היתר,
אם "הוא התפטר ,והתפטרותו אושרה בידי בית המשפט ,לאחר ששמע את מנהל הקרן ויושב
ראש הרשות" .לרשות הוגשו שתי בקשות להתפטרות נאמן ,כדי שזו תביע את עמדתה בפני בית
המשפט ,אשר ידון בבקשה ההתפטרות ,כאמור בסעיף (11א)( )3לחוק.

הפיקוח על
הנאמנים
לקרנות
הנאמנות

 .11קנסות אזרחיים
קנסות אזרחיים

על פי סעיף  114לחוק ,על מי שהפר הוראה מההוראות המנויות בו יוטל קנס אזרחי .הקנסות נגבים
על ידי הרשות ומועברים לאוצר המדינה .לפי סעיף (117ב)( )2לחוק הקרנות ,לרשות יש סמכות לקבוע,
שלא יידרש קנס על הפרה של סעיפים  114ו ,115-מטעמים מיוחדים שיירשמו.
במהלך השנה דרשה הרשות קנסות משבעה מנהלי קרנות וחברה אם של מנהל קרן ,בגין תשע הפרות
של הוראות החוק (ראו פירוט בלוח .)9
בשנת הדוח הפעילה הרשות את סמכותה לפי סעיף (117ב)( )2בארבעה מקרים :בשלושה מקרים
החליטה הרשות ,מטעמים מיוחדים ,לדרוש קנס בגין הפרה אחת בלבד ,ובמקרה אחר היא החליטה
לפטור מקנס מלא (ראו פירוט בלוח  9ו.)10-
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כל הקנסות שנדרשו שולמו.
להלן לוחות  9ו ,10-המפרטים ,בין היתר ,את סוגי ההפרות שבגינן נדרשו קנסות בשנת הדוח והחלטות
הרשות על הפעלת סמכותה לפי סעיף (117ב)( )2לחוק:

לוח  : 9פירוט סעיפי ההפרה שבגינם נדרשו קנסות במהלך השנה ,גובה הקנסות שהוטלו
והחלטות על הפעלת סמכות הרשות לפי סעיף (117ב)( )2לחוק

5

48

שם
החברה

ההפרה שבגינה
נדרש הקנס

סעיפי
ההפרה
בחוק
הקרנות
שעל פיהם
הוטל הקנס

הקנס
שהוטל
על
החברה

תאריך
הדרישה

1

פריזמה
שוקי
הון
בע"מ5

הפר הוראות לפי
סעיף :49
 .1רכש יחידות
בקרן בלא שקיבל
מידע בכתב
ממנהל הקרן,
בדבר סך כל
יחידות הקרן
והשיעור הכולל
שלהן המוחזקות
בידי גורמים
מקורבים ,ולמרות
שמיד לאחר
הרכישה עלה
השיעור הכולל
של יחידות הקרן
שהוחזקו בידי
גורמים מקורבים
על .25%

סעיף
(114א)()5

77,400
ש"ח

24.9.08

2

אלומות
– חברה
לניהול
קרנות
נאמנות
בע"מ

3

גאון
ניהול
קרנות
נאמנות
בע"מ

 .2לא הודיע
בכתב למנהל
הקרן על רכישת
היחידות כאמור
ביום רכישתן.
הפרה של הוראות
לפי סעיף 61
 שווי סוג נכסיםמסך נכסי הקרן
חרג ,בחסר,
מן השיעור
שנקבע במדיניות
ההשקעות של
הקרן.
 .1כלל בפרסום
פרט מטעה.
 .2פרסם מידע
ביחס לקרן
ללא אישור
הנאמן,
בניגוד
להוראות
סעיף (73א)
לחוק.

סעיף
(411ג)(()4ב)

154,800
ש"ח

20.7.08

 .1סעיף
(411א)()6

38,700
ש"ח

20.7.08

 .2סעיף
(411ב)(()61א)

הפעלת סמכות הרשות לפי סעיף (711ב)()2

סכום הקנס בשל ההפרות עמד על סך של
.₪ 116,100
לאור העובדה כי הכשל הטכני הוא הסיבה היחידה
לשתי ההפרות ,החליטה הרשות לפטור את
מנהל הקרן מהקנס המוטל על הפרה לפי סעיף
(114ב)(()16א) ,בגין פרסום מידע ביחס לקרן ללא
אישור הנאמן ,ולדרוש ממנו קנס אחד בלבד בסך
 ,₪ 38,700על פי סעיף (114א)( )6לחוק ,בגין
הכללת פרט מטעה בפרסום.

דרישות קנס אלו נכללו גם בדוח לשנת  .2007שם נכללו ההפרות שבגינן החליטה ועדת הקנסות
לדרוש קנסות במהלך שנת  .2007החלטת ועדת הקנסות שלא להימנע מדרישות הקנס ,לגבי
ההפרות כמור ,התקבלה בסוף שנת .2007
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4

מנורה
מבטחים
קרנות
נאמנות
בע"מ

5

פרפקט
(י.נ.א)
קרנות
נאמנות
בע"מ
סיגמא
פי.סי.
אם
חברה
לניהול
קרנות
נאמנות
()1992
בע"מ
סיגמא
פי.סי.
אם
חברה
לניהול
קרנות
נאמנות
()1992
בע"מ5

8

אדמונד
דה
רוטשילד
ניהול
קרנות
נאמנות
בע"מ5
אלטשולר
שחם
ניהול
קרנות
נאמנות
בע"מ5

6

7

9

5

הפרה של שתי
הוראות לפי סעיף
 62לחוק (תקנות
2א ו(2-א)(()8א)
לתקנות השקעות
משותפות
בנאמנות (נכסים
שמותר לקנות
ולהחזיק בקרן
ושיעוריהם
המרביים),
התשנ"ה)1994-
 החזיק בקרןכספית נכסים
אסורים להחזקה.
לא קיים במועד
חובת הגשת דוח.

סעיף
(411ג)()7

154,800
ש"ח

20.7.08

סעיף
(411א)()7

38,700
ש"ח

1.5.08

לא קיים במועד
חובת הגשת דוח.

סעיף
(411א)()7

38,700
ש"ח

1.5.08

 .1לא כלל בדוח
פרט שיש לכלול
לפי הוראות
החוק.

 .1סעיף
(411א)()6
 .2סעיף
(411א)()7

38,700
ש"ח

6.1.08

סכום הקנס בשל ההפרות עמד על סך של
.₪ 309,600
הרשות החליטה לפטור את מנהל הקרן מקנס
בשל הפרה אחת ,ולדרוש ממנו קנס אחד בלבד
בסך  ₪ 154,800על פי סעיף (114ג)( )7לחוק,
כשהטעם המיוחד המצדיק זאת הוא צירוף שני
אלה:
מדובר בשתי הפרות שמקורן בגורם אחד
(פרשנות שגויה להוראת תקנה (2א)(()8א)
לתקנות הנכסים);
ההפרות התגלו על ידי מנהל הקרן ודווחו ביזמתו
לרשות.

סכום הקנס בשל ההפרות עמד על סך של
.₪ 77,400
בשל התיקון הצפוי לחוק הקרנות ,באופן שבו
ניתן יהיה לגבות קנסות בשיטה דיפרנציאלית
בהתחשב בגודלו של מנהל הקרן ,בשל היות
מנהל הקרן אחד ממנהלי הקרנות הקטנים
ביותר בענף ובצירוף העובדה ששתי ההפרות
באו לידי ביטוי בדוח אחד שעניינו העברת מידע
למשקיע אודות אירוע אחד ,שהוא שינוי במדיניות
ההשקעות של הקרן ,החליטה הרשות שלא
לדרוש ממנהל הקרן שני קנסות ולהסתפק
בדרישת קנס אחד בלבד בסך  38,700ש"ח.

 .2לא קיים במועד
חובת הגשת דוח.

לא קיים במועד
חובת הגשת דוח.

סעיף
(114א)()7

38,700
ש"ח

2.1.08

כלל בפרסום פרט
מטעה אודות
הקרן.

סעיף
(114א)()6

38,700
ש"ח

2.1.08

דרישות קנס אלו נכללו גם בדוח לשנת  .2007שם נכללו ההפרות שבגינן החליטה ועדת הקנסות לדרוש
קנסות במהלך שנת  .2007החלטת ועדת הקנסות שלא להימנע מדרישות הקנס ,לגבי ההפרות כאמור,
התקבלה בסוף שנת .2007
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לוח  : 10פירוט סעיפי ההפרה שבגינם החליטה הרשות לפטור מדרישת קנס
שם
החברה

ההפרה

סעיפי
ההפרה
בחוק
הקרנות

אפסילון
ניהול
קרנות
נאמנות
()1991
בע"מ

לא קיים במועד
חובת הגשת דוח.

סעיף
(114א)()7

הפעלת סמכות הרשות לפי סעיף (117ב)()2

הרשות החליטה לפטור את מנהל הקרן מהקנס,
מהטעם הבא:
סגל הרשות מצא לנכון להבהיר למנהלי הקרנות,
באמצעות הנאמנים לקרנות ,את הוראת סעיף 20כז
לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות),
התשנ"ה ,1994-אשר לא יושמה כיאות על ידי מנהלי
קרנות רבים ,והבהרה כאמור לא הגיעה לידי מנהל
הקרן.

תרשימים:
הנאמנות 2008-2004
תרשים  :1מספר קרנות
מספר קרנות
1400
1200
1000
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600
400
200
0
2007

2008

2006

2005

2004

מספר קרנות

תרשים  :2שווי נכסי קרנות הנאמנות 2008-2004
שווי נכסי) במיליארדי (

140
120
100
80
60
40
20
0
2008

2007

2006
שווי נכסי
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2005

2004

דוח שנתי 2008

ב .יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות

יועצי השקעות,
משווקי השקעות
ומנהלי תיקי
השקעות

 .1כללי
נכון לסוף שנת הדוח (טבת התשס"ט) קיימים  5922יחידים בעלי רשיון (מתוכם 1072 ,מנהלי תיקים,
 4303יועצי השקעות ו 547-משווקי השקעות).
לוח  :11סך כל הרשיונות שניתנו ליחידים -
יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות
מתן רשיון
מנהלי תיקים

יועצי השקעות

משווקי השקעות
(החל משנת )2006

2004
2005
2006
2007
2008

113
172
184
226
230

273
351
404
666
375

260
202
191

סך כל הרשיונות
שניתנו

1805

5822

653

על פי
שנה

נכון לסוף שנת הדוח (טבת התשס"ט) קיימות  235חברות בעלות רשיון (מתוכם  198חברות לניהול
תיקי השקעות 11 ,חברות ליעוץ השקעות ו 26-חברות לשיווק השקעות).
להלן נתונים על שווי הנכסים המנוהלים על ידי חברות בעלות רשיון ניהול תיקי השקעות נכון ל-
 31בדצמבר  .2008נתונים אלו מבוססים.על דיווחי החברות בהתאם לסעיף (27א) לחוק הסדרת
העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה( 1995-להלן  -חוק הסדרת
העיסוק) ולתקנה  8לתקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(הון עצמי וביטוח) התש"ס.2000-

תרשים  : 3סך שווי נכסים מנוהל בחברות לניהול תיקים בשנים 2008-2004
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רישוי

 .2רישוי
במהלך השנה הוענקו  796רשיונות ליחידים ( 230למנהלי תיקים 375 ,ליועצי השקעות ו 191-למשווקי
השקעות) ו 19-רשיונות לחברות ( 15רשיונות לחברות לניהול תיקי השקעות ,חברה אחת ליעוץ השקעות
ושלוש לחברות לשיווק השקעות).
 18096יחידים מצויים בשלבי רישוי שונים ,מתוכם כ 2868-בהליכים לקבלת רשיון יועץ פנסיוני.6
מתחילת שנת הדוח ועד היום נרשמו  2605מועמדים חדשים (בשנת  2007נרשמו  3140בשנת 2006
נרשמו  4003מועמדים חדשים ובשנת  2005נרשמו .)2500
בחינות
במסגרת רישוי יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק ,נערכו
השנה שני מועדי בחינות כמדי שנה בחודשים מאי ונובמבר  ,2008בנושאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית,
חשבונאות,
סטטיסטיקה ומימון,
כלכלה,
מקצועית א (לשעבר ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים),
מקצועית ב (לשעבר ניהול תיקים  -למבקשים רשיון לניהול תיקי השקעות).

ב 8957 -יחידות בחינה שהתקיימו במהלך שנת הדוח ,נבחנו  7967נבחנים 5282 .נבחנים עמדו בהן
בהצלחה (ראו לוח  12להלן).

תרשים  : 4נבחנים בבחינות הרישוי
(על פי מספר יחידות בחינה) בשנים 2008-2004
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רשיון זה מוענק על ידי משרד האוצר ,אך מבקשי הרשיון נדרשים לעמוד בבחינות הרישוי שעורכת הרשות.

דוח שנתי 2008

לוח  :12אחוז המעבר בבחינות בשנת 2008
מספר ניגשים
נושא הבחינה
9
אתיקה מקצועית
1996
דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
1096
חשבונאות
1155
סטטיסטיקה ומימון
1164
כלכלה
1785
מקצועית א
763
מקצועית ב

אחוז עוברים
100
83
63
54
49
72
59

פטור מבחינות
תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון,
בחינות ,התמחות ואגרות) התשנ"ז( 1997-להלן :תקנות הרישוי) קובעות כי זכאים לפטור מבחינות
מי שבידם תואר רלבנטי כמשמעותו בתקנות .7במהלך שנת הדוח נבדקו  4024בקשות לפטור
מבחינות ,מהן אושרו  3777בקשות.
תרשים  : 5טיפול בבקשות פטור בשנים 2008-2004































התמחות
תקנות הרישוי הנזכרות לעיל מסדירות גם את נושא ההתמחות בה מחויב מבקש רשיון.במהלך שנת הדוח
אושרו  804בקשות להתמחות ,מבניהם  392ביעוץ השקעות 138 ,בשיווק השקעות ו 274-בניהול תיקים.
תרשים  : 6טיפול בבקשות להתמחות בשנים 2008-2004
























7







יצוין כי עד מאי  2007התקנות קבעו זכאות לקבלתן פטורים גם על סמך קורסים אקדמיים רלבנטיים.
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סירוב להעניק רשיון מטעמים הקשורים למהימנות המבקש
במהלך השנה דנה הרשות בארבעה מקרים בהם נבחנה השאלה אם לסרב להעניק רשיון למי שאינו
ראוי לשמש ככזה ,בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף (8ג)( )2לחוק הסדרת העיסוק .בשני מקרים
הוחלט להעניק את הרשיון המבוקש תוך התנאת תנאים ברשיון ,ובשני מקרים הוחלט לסרב
להעניק את הרשיון למשך שנתיים ממועד ההחלטה.
התליות וביטולי רשיון בהתאם לבקשת בעלי הרשיון
במהלך שנת הדוח הותלו או בוטלו בהתאם לבקשתם רשיונותיהם של  431יחידים בעלי רשיון ,מהם175 :
יועצי השקעות 69 ,משווקי השקעות ו 187-מנהלי תיקים ,וכן רשיונותיהם של  26חברות מהם21 :
חברות לניהול תיקים ,חברה אחת ליעוץ השקעות ו 4-חברות לשיווק השקעות .בסך הכול קיימים 1902
יחידים בעלי רשיון בהתליה.
ביטולי רשיון בהתאם להחלטות הרשות
הרשות ביטלה רשיונות של חמישה מנהלי תיקים מתוקף סמכותה לבטל רשיון לפי סעיף (10א)( )2לחוק
הסדרת העיסוק ,בגין אי עמידה בתנאי הביטוח המהווה תנאי מתנאי הרשיון.
פניות באמצעות אתר האינטרנט של הרשות
בשנת הדוח התקבלו כ 2000-פניות בנושאי רישוי באמצעות הקישור "צור קשר" שבאתר הרשות .פניות
אלו נענו באמצעות דוא"ל חוזר או בדרכים אחרות (כגון :מענה טלפוני ,מכתבים ,שינויים מִחשובים וכד').

 .3פיקוח
פיקוח

הפיקוח על יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקים התרכז השנה בתחומים הבאים:
א .עריכת ביקורות
בשנת הדוח נערכו ביקורות משלושה סוגים:
.1

ביקורת רוחב  -ביקורת הבודקת נושא אחד במספר רב של חברות.

.2

ביקורת נקודתית  -בדיקת נושאים ספציפיים בחברות בעלות רשיון ואצל יועצי השקעות
המועסקים בתאגידים בנקאיים.

.3

ביקורת בנושא עמידה בהוראות לפי חוק איסור הלבנת הון.

הביקורות נערכו במשרדיהן של החברות ובסניפי הבנקים למעט ביקורות הרוחב וביקורת נקודתית
אחת שבוצעה בהתכתבות ,בהן התבקשו החברות להמציא לרשות מסמכים.

54

דוח שנתי 2008

.1

ביקורות רוחב
א  .במהלך השנה הסתיימה ביקורת רוחב בנושא עמידתן של חברות לניהול תיקים העוסקות גם
בשיווק השקעות בהוראות סעיפים (31ג )1ו61-א(א) לחוק היעוץ ,בנוגע לגילוי נאות בשיווק
השקעות .בביקורת זו נבדקו  22חברות .ב 91-חברות נמצאו ליקויים ונשלחו מכתבים ובהם
פירוט הליקויים ודרישה לתקנם תוך זמן קצוב.
ב .במהלך השנה הסתיימה (למעט טיפול בחברה אחת) ביקורת רוחב בנושא עמידתן של
חברות לניהול תיקים בהוראות סעיפים  11 ,4ו 51-לחוק היעוץ ,בנוגע לפעילות בחשבון
הנוסטרו של החברות .בביקורת זו נבדקו  26חברות .עקב ממצאי הביקורת ,הוטל קנס אזרחי
על חברה אחת ,חברה אחת נדרשה לבצע ביקורת בלתי תלויה בנושא זה וכן נשלחו מכתבים
לחברות שבהן התגלו ליקויים עם דרישה לתקנם תוך זמן קצוב.
ג.

במהלך השנה החלה ביקורת רוחב בנושא עמידתן של חברות ניהול תיקים בהוראות סעיפים
 18 ,17,13ו(26-א) לחוק הסדרת העיסוק בנוגע להסכמים ודוחות התקופתיים שנשלחו לקוחות,
בדגש על תיקי לקוחות שנכללו בהם ניירות ערך לא סחירים .בביקורת זו נבדקו  26חברות,
הביקורת טרם הסתיימה.

 .2ביקורות נקודתיות
א .בשנת הדוח נערכו ביקורות נקודתיות ב 11-חברות לניהול תיקים ,בהן נבדקו אחד או יותר
מהנושאים הבאים :הסכמים עם הלקוחות ,בירור צורכי לקוח ותיעודם ,התאמת השירות לצורכי
הלקוח ,גילוי נאות ,הודעה על זיקה לנכסים פיננסים ,הסכמת הלקוח לקבלת החזרי עמלות,
הודעה על פעילות בסיכון מיוחד ,דיווח תקופתי וקיום מנגנון אכיפה פנימי המבטיח עמידה
בדרישות החוק.
ב .בשנת הדוח נערכו ביקורות אצל יועצי ההשקעות המועסקים בארבעה תאגידים בנקאיים ,בהם
נבדקו אחד או יותר מהנושאים הבאים :חובות האמון ,בירור צורכי לקוח ,התאמת השירות
לצורכי הלקוח ,גילוי נאות ,הודעה ללקוח על ניגוד עניינים ,מתן גילוי על זיקה לנכסים פיננסיים,
איסור העדפה ,הודעה ללקוח על סיכון מיוחד ,איסור קבלת תמריצים ,רישום שיחות יעוץ,
פיקוח וליווי היועצים ,חובות אמון ,זהירות ומיומנות.
בנוסף לרשימת הנושאים שפורטו לעיל ,בחלק מהחברות נערכו פגישות עם הממונים על האכיפה
הפנימית ונערכה בקרה על תכניות האכיפה הפנימית ועל נהלי העבודה הקשורים בחוק הסדרת העיסוק.
כמו כן בוצע מעקב אחר פרסומים בכלי התקשורת ,טופלו תלונות ,ונבדקו חשדות ודיווחים שהתקבלו
מפניות הציבור .סיוע צמוד בכל הנושאים הקשורים לחוק היעוץ ניתן לחברות שפנו לרשות.
 .3ביקורות בנושא עמידה בהוראות לפי חוק איסור הלבנת הון
בשנת הדוח נערכו  14ביקורות בנושא עמידה בהוראות לפי חוק איסור הלבנת הון 13 .ביקורות
נערכו באמצעות מיקור חוץ בחברות לניהול תיקים ,וביקורת נוספת נערכה על ידי מפקחי הרשות
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אצל חבר בורסה .יצוין כי גם במקרים שבהם הביקורות נערכו באמצעות מיקור חוץ ,את הטיפול
בממצאים ובאכיפה עשו עובדי הרשות.
במסגרת ביקורות אלו נבדקה עמידת החברות בהוראות צו איסור הלבנת הון ,לרבות :חובות
הזיהוי ,אימות פרטי הזיהוי ,הצהרה על בעל שליטה ועל נהנה ,זיהוי פנים אל פנים ,שמירת מסמכי
זיהוי ,דיווח רגיל ובלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון וקיומו של מאגר נתונים ממוחשב.
ב.

בדיקת דוחות
בשנת הדוח ננקטו פעולות לאכיפת חובות הדיווח בשני תחומים:
.1
.2

הגשה במועד של הדוחות השנתיים לפי סעיף (27א) לחוק הסדרת העיסוק.
דיווח על אי עמידה בתנאי הרשיון לפי סעיף (27ג) לחוק הסדרת העיסוק.

בתשעה מקרים הוטלו קנסות אזרחים על שמונה חברות (חברה אחת קבלה שתי קנסות) ,אשר
לא עמדו בדרישות המתוארות לעיל .בנוסף ,חברות אשר בסוף שנת הדוח לא עמדו בתנאי ההון
העצמי ו/או הביטוח נדרשו לתקן את התנאים כאמור ולהתאימם ללא דיחוי לדרישות החוק על
מנת למנוע את ביטול רשיונן.
ג.

בחינת חשדות לעבירות על חוק הסדרת העיסוק
במסגרת פעילותה בודקת המחלקה חשדות לביצוע הפרות של הוראות חוק הסדרת העיסוק.
הבדיקות נערכות בעקבות פניות ציבור או עקב חשדות שעולים מעבודתה השוטפת של המחלקה.
מלבד שיחות עם הפונים כוללות הבדיקות בין היתר ובמידת הצורך פגישות עם המתלוננים ,פנייה
לבעלי רשיון ,לחברי בורסה ובנקים לצורך קבלת נתונים ובחינה מעמיקה של הממצאים.
בסיום הבדיקות הנדרשות ,מתקבלת החלטה באילו אמצעים יש לנקוט בכל אחד מהמקרים,
בהתחשב ,בין היתר ,בעניין הציבורי ,אמינות המידע וטיב הראיות.
בשנת הדוח טופלו  83מקרים בהם נבחנו חשדות ראשוניים לביצוע הפרות חוק הסדרת העיסוק,
לרבות עבירות פליליות ו/או משמעתיות ,מהם  24מקרים שהועברו מהשנה הקודמת.
מתוך  83המקרים שטופלו:
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•

שמונה מקרים הועברו לטיפול מחלקה אחרת ברשות.

•

שלושה מקרים הועברו לטיפול באמצעות ביקורת.

•

במקרה אחד הוטל קנס אזרחי.

•

בשבעה מקרים נשלח לחברה מכתב ובו דרישה להפסיק פעילות המנוגדת לחוק.

•

חמישה מקרים הועברו לטיפול מחוץ לרשות.

•

 31מקרים נגנזו בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
לא נמצאה הפרה של החוק ,חוסר ראיות ,אי שיתוף פעולה של המתלונן או מתלונן אנונימי,
חוסר עניין לציבור מפאת הזמן הרב שחלף מהמקרה עד להגשת התלונה או עקב זוטי דברים.

•

בסוף שנת הדוח נותרו  28מקרים ,שהטיפול בהם טרם הסתיים.

דוח שנתי 2008

 .4הוראות לפי סעיף  28לחוק הסדרת העיסוק
סעיף (28ב) לחוק הסדרת העיסוק ,מסמיך את הרשות ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של
בעל רשיון ,של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו ,והכול כדי להבטיח את ניהולו התקין של בעל
הרשיון .במהלך השנה ניתנו הוראות כמפורט להלן:
.1

הוראות לפי
סעיף  28לחוק
הסדרת העיסוק

הוראה לבעלי רשיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח ,התאמת השירות לצרכים
והנחיות אלו ורישום פרטים
ביום  1בינואר  2008נכנסה לתוקף הוראה לבעלי רשיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח,
התאמת השירות לצרכים והנחיות אלו ורישום פרטים לפי סעיפים  12ו 13-לחוק הסדרת העיסוק.
מטרת ההוראה ִהנָה לקבוע הליך מסודר ומוכוון של בירור צרכי הלקוח והנחיותיו על מנת להביא
להתאמת השירות לצרכי הלקוח ולהגביר את ההגנה על הלקוח .הכללת הפרטים במסגרת
ההסכם תגן גם על בעל הרשיון מפני טענות שווא של לקוחותיו .לגבי לקוחות קיימים ,נקבעה
תחילה בתום שמונה עשר יום ממועד התחילה הנזכר לעיל.

 .2הוראה למנהלי תיקים בדבר שערוך נכסים בחשבונות ניירות ערך
ביום  24.12.08פרסמה הרשות הוראה למנהלי התיקים בקשר לגילוי נאות בדוח תקופתי הנשלח
ללקוח לפי סעיף (26א) לחוק הסדרת העיסוק .הרקע למתן ההוראה הוא ממצאים מביקורות
שנערכו במספר חברות לניהול תיקים ,מהם עולה כי נכסים שמסיבות שונות הופסק בהם
המסחר או שהנם דלי סחירות ,משוערכים בתיקי לקוחות ,וכפועל יוצא מכך גם בדוח התקופתי,
כיתר הנכסים ,כלומר ,בהתבסס על השער האחרון שנקבע להם במסחר ,וזאת למרות ששוויים
הכלכלי עלול להיות נמוך מהותית משער אחרון זה עד כדי מחיקת שוויים .אירועי התקופה
האחרונה הביאו לכך שתופעה זו אינה נדירה כבעבר ,וכיום אין לה כל גילוי בדוחות התקופתיים.
דבר זה עלול ליצור מצג מטעה כלפי הלקוח הן ביחס לשווי התיק המנוהל – עניין שהוא רלבנטי,
בין היתר ,לצורך הערכת ביצועיו ולצורך קביעת שכר מנהל התיקים ,והן ביחס לסיכון הגלום בו
בהיבט הנזילות והסחירות .לכן נודעת חשיבות רבה להבלטה של החשש מסטייה מהשווי הריאלי
של תיק ההשקעות .מטרת ההוראה הנה לתת ללקוח גילוי לאותם נכסים בדוח התקופתי ,לחלק
שהם מהווים מסך שוויו של התיק המנוהל ,להשפעה שעלולה להיות להחזקה בהם על שוויו של
התיק המנוהל ועל הסיכון הגלום בכך בהיבט הנזילות והסחירות .תחילתה של ההוראה ביום כ"ו
באדר התשס"ט ( 22במרץ .)2009

 .5הליכים משמעתיים
א .חקירות משמעת

הליכים
משמעתיים

בשנת הדוח הסתיים הטיפול בשני תיקי חקירה שנפתחו בשנים קודמות .תיק אחד הועבר
לפרקליטות עם המלצה להעמיד לדין פלילי בגין עבירות של ניהול תיקים ללא רשיון לפי חוק
היעוץ ,קבלת דבר במרמה ,הדחה בחקירה ,העלמה במרמה וגניבה בידי מורשה לפי חוק העונשין
וכן המלצה להעמיד לדין משמעתי בגין הפרות משמעתיות של חובת אמון ,התאמת שירות
לצרכי הלקוח ,חובת זהירות ,ניהול והחזקה בנפרד של נכסי הלקוח ,איסור שימוש בנכסי הלקוח,
המצאת דין וחשבון מפורט ללקוח והתנהגות שאינה הולמת בעל רשיון .תיק משמעתי נוסף נגנז
עקב היעדר ראיות לביצוע עבירות.
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ב .הליכים בפני ועדת משמעת
ביום  3בנובמבר  ,2008סגל המחלקה הגיש לוועדת משמעת בקשה לסעד הצהרתי .על
פי בקשה זו מתקיימות נסיבות שבהן בעל רשיון "אינו ראוי" לשמש ככזה על פי סעיפים
(32ב) ו(10 -א )1לחוק היעוץ .הבקשה הוגשה לאחר שנודע לסגל המחלקה כי בהליך אזרחי
שהתנהל בבית משפט מחוזי ,נקבעו קביעות עובדתיות חמורות לגבי התנהלותו של בעל
הרשיון ,לרבות הפרת חוק היעוץ .ביום  20בינואר  2009השיב בא כוחו של בעל הרשיון
לבקשת הרשות ,ונקבע מועד לדיון בפני ועדת המשמעת.
ג.

החלטות ועדת משמעת
בשנת הדוח החליטה ועדת המשמעת שלוש החלטות כמפורט להלן:

קנסות אזרחיים
שהוטלו לפי
סעיף 38ה
לחוק

.1

נגד הנקבלים  -חברה לניהול תיקים ומנהלה ,הוגשה קבילה משמעתית בשל כך ,שלא נחתם
על ידם הסכם נפרד עם כל אחד מ 12-הלקוחות ולא נמסר לכל לקוח העתק מההסכם
שנעשה עמם .במסגרת עסקת טיעון ,שהתקבלה על ידי ועדת המשמעת בהחלטה מיום
 30ביוני  ,2008נקבע כי הנקבלים הפרו את סעיף  13לחוק הסדרת העיסוק ,ובכך עברו
עבירות משמעת לפי סעיף (30א)( )1לחוק .על הנקבלים הוטל קנס כספי בסך 36,000
 ,₪ביחד ולחוד ,ועל מנהל החברה הוטלה גם נזיפה.

.2

נגד הנקבלים  -חברה לניהול תיקים ובעליה ,הוגשה קבילה משמעתית בשל כך כי בשני
מקרים לא נערך הסכם בכתב עם לקוח קודם לתחילת ניהול התיק ,ובשבעה מקרים
נוספים ההסכם שנערך עם הלקוחות לא כלל פירוט של צרכי הלקוח והנחיותיו .במסגרת
עסקת טיעון ,שהתקבלה על ידי ועדת המשמעת בהחלטה מיום  25בפברואר  ,2008נקבע
כי הנקבלים הפרו את סעיפים (13א) ו(13-ב) לחוק הסדרת העיסוק .על כל אחד מהנקבלים
הוטל קנס של  13,500ש"ח והתראה.

.3

נגד הנקבלים  -בעלי רשיון ניהול תיקים ,הוגשה קובלנה משמעתית בשל כך ,כי הם לא
ערכו הסכם בכתב עם חלק מלקוחותיהם ,והזמינו עבורם ניירות ערך שתאגיד קשור שימש
חתם להצעתם מבלי לקבל את הסכמתם מראש ובכתב .החלטת ועדת המשמעת מיום 27
בפברואר  ,2008קבעה כי הנקבלים הפרו את סעיפים  13ו(16-ב) לחוק הסדרת העיסוק ,שהן
עבירות משמעת לפי סעיף (31א)( )1לחוק .על הנקבל הראשון הוטלה נזיפה וקנס בסך
 120,000ש"ח ,על הנקבל השני הוטלה נזיפה וקנס בסך  75,000ש"ח ,ועל הנקבל השלישי
הוטלה נזיפה וקנס בסך  65,000ש"ח.

 .6קנסות אזרחיים שהוטלו לפי סעיף 38ה לחוק
על פי סעיף 83א לחוק הסדרת העיסוק ,רשאי יו"ר הרשות להטיל קנס אזרחי על מי שהפר הוראה
מההוראות המנויות בו .הקנסות נגבים על ידי הרשות ומועברים לאוצר המדינה.
על פי סעיף זה נדרשו במהלך השנה קנסות מעשר חברות על פי הפירוט הבא:
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לוח  :13פירוט סעיפי ההפרה שבגינם נדרשו קנסות במהלך השנה וגובה הקנסות שהוטלו
שם החברה

ההפרה שבגינה נדרש הקנס

סעיפי ההפרה
בחוק היעוץ
שעל פיהם
הוטל הקנס

הקנס
שהוטל על
החברה

1

כלל פיננסים
בטוחה ניהול
השקעות בע"מ

אי הכללת פרטים בהסכם בדבר
המצב הפיננסי של הלקוח;
אי פירוט שם מבטח ותקופת ביטוח
בדיווח ללקוח

2

אפקטיב ניהול
תיקי השקעות
בע"מ

3

איפקס ניהול
תיקים בע"מ
אי.אס גלובל
אינווסטמנטס
בע"מ
מר לירון אסא

אי הכללת פרטים בהסכם בדבר
הצרכים וההנחיות של הלקוח; אי גילוי
זיקה לנכסים פיננסיים ועיסוק בשיווק
השקעות; קבלת החזרי עמלות ללא
הסכמה מראש של הלקוח לשיעור
העמלה.
אי דיווח ללקוח
אי דיווח לרשות

(26א)
(27ב)

 15,480ש"ח

אי עריכת הסכם בכתב

(13א)

 33,000ש"ח

(4ב)

 26,100ש"ח

(13ג)()5

 90,000ש"ח
 15,480ש"ח

4

(13ב)( )2ו26-

 60,000ש"ח

תקנה 9
לתקנות הון
עצמי וביטוח
(13ב)()2

 79,200ש"ח

16א(א)()2
17

5

ניהול תיק השקעות על ידי מנהל
תיקים עבור תאגיד שהוא בעל
שליטה בו
דש ניירות ערך
אי גילוי זיקה לנכסים פיננסיים ועיסוק
והשקעות בע"מ בשיווק השקעות; אי ציון הגופים
המוסדיים שהחברה קשורה אליהם.
פריזמה שוקי הון אי דיווח לרשות

8

בע"מ
פסגות ניירות
ערך בע"מ

(27ב)

אי דיווח ללקוח

(26א)

 30,000ש"ח

ישיר בית
השקעות (ניהול
תיקים) בע"מ
תכלית בית
השקעות בע"מ

אי עריכת הסכם בכתב; אי הכללת
פרטים בהסכם בדבר הצרכים
וההנחיות של הלקוח
אי דיווח ללקוח

(13א)
(13ג)()3

 54,000ש"ח

(26א)

 90,000ש"ח

6
7

9
10

 .7הדרכה

הדרכה

על מנת לשפר את רמת הציות של חברות בעלות רשיון להוראות החוק ,המשיכה הרשות לערוך גם השנה
הדרכות לחברות חדשות .ההדרכות נערכות על ידי מפקחים במחלקה על פי תיאום מראש עם כל חברה
בנפרד .ההדרכה מתבצעת במפגש פנים אל פנים עם הנהלת החברה ועובדיה ,ובמהלכה מקבלים נציגי החברה
סקירה על עיקרי חוק היעוץ וחוק איסור הלבנת הון ,תוך הדגשת חובותיה של החברה כלפי לקוחותיה וכלפי
רשויות הפיקוח .כמו כן מקבלים נציגי החברה מידע על בעיות וליקויים שעלו מביקורות שנערכו בחברות
אחרות והסבר כיצד להימנע מהן .ההדרכה ניתנת בפורום קטן של משתתפים ,דבר המאפשר
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התייחסות לסוגיות ספציפיות המועלות על ידי נציגי החברה והתמקדות בשאלות המופנות על ידם .בשנה זו
נערכו  22הדרכות ,והודגשה בהן במיוחד חיוניותה של מערכת בקרה ואכיפה פנימית בחברה.

ג .הנחיות מקדמיות (פרה-רולינג) וחוזרים (עמדת סגל)
מחלקת ההשקעות מקבלת פניות מקדמיות ,בדרך כלל של גופים המפוקחים על ידה ,המבקשים
לקבל את עמדתה של הרשות באשר לאופן יישום הוראות דין במקרה מסוים ,הצופה פני עתיד,
ולחלופין ,בקשות לאי נקיטת צעדי אכיפה בשל סטייה מהוראות הדין במקרה מסוים גם הוא צופה
פני עתיד (בקשה למכתב  .)no actionעל פניות משני סוגים אלה חל ,החל מיום ,1.7.2007
נוהל פנייה מקדמית לרשות ,המופיע באתר הרשות .כמו כן מופנות לרשות שאלות רוחב,
במטרה לדעת את עמדת סגל הרשות לגבי פרשנות הוראות דין.
הפניות למחלקה נוגעות לתחומים הנגזרים מחוק הקרנות ומחוק היעוץ וכן מהתקנות שהותקנו
מכוחם .בתחום הקרנות ,הפניות במחציתה הראשונה של שנת הדוח נגעו בעיקר לפרשנות
הוראות דין חדשות שנוספו או תוקנו במסגרת הרפורמה בענף הקרנות (ראו בדוח לשנת ,2007
עמוד  33-35ועמוד  ,67-68סעיף י); במחציתה השנייה של שנת הדוח נגעו מרבית הפניות
לשאלות שהתעוררו עקב המשבר בשוק ההון.
במהלך שנת הדוח הוגשו למחלקה  61בקשות להנחיות מקדמיות בתחום הקרנות ,ושש בקשות
להנחיות מקדמיות בתחום היעוץ .למעט שלוש בקשות שעדיין בטיפול ,הטיפול בהן הסתיים .רובן
נענו במכתבים ,שנשלחו לפונים ופורסמו באתר הרשות בהתאם לנוהל הטיפול בפניות מקדמיות,
מיעוטן בעל פה (פניות שלא חל עליהן נוהל) וחלקן באמצעות חוזרים שבהם הוצגה עמדת הסגל.
בנוסף ,סגל הרשות מפרסם מיזמתו חוזרים מקצועיים ,שבהם הוא מביע את עמדתו לגבי פרשנות של
הוראות דין בעניינים בעלי השלכות רוחב הנוגעים למספר פונים או לשוק בכלל ואשר לדעת הסגל הן
אינן ברורות דיין או טעונות הבהרה או זקוקות לביאור נוסף או שלשונן כללית ויש למלאן בפרטים.
במהלך שנת הדוח פִרסם הסגל  15חוזרי עמדה .החוזרים בתחום הקרנות התייחסו בעיקר לשאלות
שעלו אגב הטמעת הרפורמה בענף הקרנות וכן לצרכים שהתעוררו בשל המשבר בשוק ההון .בין
החוזרים פורסם לראשונה חוזר שאלות ותשובות בנושאים שונים  -פרסום המשלב מתן מענה
לבקשות פרטניות להנחיה מקדמית לבין פרסום חוזר עמדת סגל רוחבי .בתחום היעוץ החוזרים
התייחסו להוראות חוק הסדרת העיסוק וכן להוראות חוק איסור הלבנת הון בהתייחס לחברי בורסה
ולמנהלי תיקים.
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פיקוח על השוק המשני ועל הבורסה

VI

הרשות פועלת ,במסגרת תפקידיה כמפקחת על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ,מכוח הוראות
פרק ח' לחוק ניירות ערך ,המעניק לה סמכות פיקוח לעניין קביעת הוראות תקנות הבורסה והנחיותיה
של הבורסה .נציגי הרשות משמשים כמשקיפים בדיוני הדירקטוריון של הבורסה ובוועדותיה.
שינויים בתקנון הבורסה ובהנחיות לפיו
כתנאי מוקדם להכנסת שינויים בתקנון הבורסה נדרשת המלצתה של מליאת הרשות לשר האוצר.
בהתאם לכך מביאה המחלקה לאישור מליאת הרשות שינויים שהבורסה מבקשת להכניס בתקנון
שלה ,בהנחיות הנלוות אליו ובהנחיות הזמניות .במסגרת זו אישרה מליאת הרשות במהלך שנת הדוח
את הנושאים המפורטים להלן:
 .1ביום  25בפברואר ( 2008יט' באדר א' תשס"ח):
א.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שחרור זמני מחסימה לצורך הקצאה לחתם.

ב.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין כללים לרישום ולשימור של תעודות התחייבות ואופציות
כיסוי הנגזרות ממניה.

ג.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין
הביקורת הפנימית אצל החש"בים.

ד.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין פטור מכללי הרישום לאיגרות חוב להמרה מסדרה חדשה המונפקת
חלף איגרות חוב להמרה מסדרה נסחרת ,עקב המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS

ה.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שינוי אופן הצמדה של כתבי אופציה.

ו.

הרשות אישרה הארכת תוקפן של הנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק לתקופה של שנה ,בעניין
הפסקה זמנית של המסחר בשל תנודה חדה במדד ת"א 25-ביום המסחר האחרון לפני מימוש
או פקיעה של נגזרים על מדד ת"א.25-

ז.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין
הפעלת "הפתיחה האנגלית" ומנתקי זרם במקרים של תנודה חדה במדד ת"א.25-

ח.

הרשות אישרה הארכת תוקפן של הנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק ,לתקופה של שנה ,בעניין
כללי השימור והמחיקה מהרישום החלים על חברות שהנפיקו מוצרי מדדים.

 .2ביום  9במרץ ( 2008ב' באדר ב' תשס"ח):
א.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין לוחות הזמנים למסחר בבורסה.
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 .3ביום  30במרץ ( 2008כג' באדר ב' תשס"ח):
א.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין הפסקת פרסום גיליון שערים.

ב.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין עיגון
המסחר בנגזרים באמצעות מחוללי ציטוטים.

ג.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין
אופציות על מניות בודדות.

ד.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין הגדרת "סכום ההפרש החיובי לאופציה"
 -תיקון טעות סופר.

ה.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין אגרה לחברי בורסה חדשים.

ו.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,בעניין סליקת רכישה חוזרת של אגרות חוב על ידי האוצר.

ז.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין הנפקה בדרך של זכויות-הצעה
למחזיקים רשומים זרים.

ח.

הרשות אישרה הארכת תוקפן של הנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק בעניין הודעה משלימה,
לתקופה של שנה.

ט.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,בעניין מחירון פרסומי הבורסה.

י.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,בעניין הצבעה באסיפה כללית של חברה
שהתאגדה בחו"ל.

 .4ביום  26במאי ( 2008כא' באייר תשס"ח):
א.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין הצעה בדרך של זכויות – -החרגת משקיעים זרים.

 .5ביום  29ביוני ( 2008כו' בסיון תשס"ח):
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א.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,בעניין ניירות ערך שאינם רשומים למסחר (נש"ר)
בעלי לוח סילוקין רב תשלומים ,כהוראת שעה לחצי שנה.

ב.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,בעניין עמלת רישום במסלקה של נייר ערך מסחרי
ועמלת טיפול בניירות ערך נ.ש.ר .Reg. S.

ג.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין בקרת
ציות וניהול סיכונים אצל חש"בים.
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ד.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין תנאי
כשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק.

ה.

הרשות אישרה תיקון הנחיות (נספח שערי הבסיס) ,בעניין חישוב מדדים ותשואות על בסיס
"שערי אקס" ברוטו.

ו.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין חישוב
החזקות ציבור.

ז.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין טיפול בתיקון תשקיף מדף.

ח.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,בעניין החרגת משקיעים זרים.

 .6ביום  2בספטמבר ( 2008ב' באלול תשס"ח):
א.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין גודל מזערי של פקודה בתעודות סל ובתעודות מורכבות
הנסחרות בשוק האג"ח.

ב.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין
תעודות מורכבות.

ג.

הרשות אישרה הנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק בעניין רישום למסחר של תעודות חוזה,
לתקופה של שנה.

ד.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין תעודות סל על סחורות.

ה.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין דמי רישום בגין רישום למסחר של מוצרי מדדים – תיקון טעות סופר.

ו.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין כללי
שימור למוצרי מדדים.

 .7ביום  13בנובמבר ( 2008טו' בחשון תשס"ט):
א.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין הרכבי מדדי המניות כהוראת שעה.

 .8ביום  16בנובמבר ( 2008יח' בחשון תשס"ט):
א.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,בעניין הפסקת פרסום גיליון שערים.

ב.

הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) ,עמלה בגין סליקת עסקאות קסטודיאן
באקסטרנט.
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ג.

הרשות אישרה ביטול הנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק ,בעניין הפסקה זמנית של המסחר
בשל תנודה חדה של מדד ת"א  25ביום המסחר האחרון לפני מימוש או פקיעה של נגזרים על
מדד ת"א.25-

ד.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין הכללים בדבר עשיית שוק.

ה.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין
הכללים בדבר הודעה משלימה בתקנון ובהנחיות ותיקונים בהליכי רישום ניירות ערך למסחר.

ו.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין הקדמת ביצוע הסליקה הכספית בנגזרים.

ז.

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין כללי השימור בחברות הנסחרות ברשימה הראשית
כהוראת שעה.

ח.

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות ,בעניין כללי
השימור בחברות ברשימת השימור.

 .9ביום  9בדצמבר ( 2008יב' בכסלו תשס"ט):
א.
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הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין קיצור יום המסחר בבורסה.
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יעוץ משפטי

VII

במהלך שנת הדוח פעל היעוץ המשפטי בתמיכה משפטית שוטפת ורחבת היקף לכלל מחלקות הרשות.
תמיכה זו התבטאה ביעוץ שוטף למחלקות ובטיפול בעניינים ובפניות מסוימות שהשפיעו על תחומי העיסוק
של מחלקות שונות ברשות וכן בהצטרפות לצוותים לבחינת נושאים שונים שפועלים ברשות .תמיכה זו כללה
גם יעוץ משפטי שוטף למליאה ,לוועדות הרשות ולכל מחלקות הרשות בעיקר בתחום פרשנות החוק ויישומו,
קידום חקיקה ,טיפול בנושאי רוחב מרכזיים בעלי היבטים משפטיים בולטים וסיוע בהטמעת החקיקה והכללים
הרלבנטיים לפעילות השוטפת של הרשות בקרב העובדים.
היעוץ המשפטי מרכז ומלווה גם ניהול של הליכים משפטיים שהרשות מעורבת בהם ,וכן מלווה את הטיפול
בפניות הציבור לרשות באופן שוטף.
בין הנושאים המרכזיים הללו שגרעינם המשפטי משמעותי והם נוגעים לפעילות הרוחב של הרשות ואשר טופלו
על ידי היעוץ המשפטי בשיתוף עם עובדי רשות נוספים או שהיעוץ המשפטי היה מעורב בהם:
 .1אכיפה משלימה  -מנגנוני האכיפה הקיימים כיום בדיני ניירות ערך הנם מחד גיסא ההליך הפלילי
ומאידך גיסא הליך הטלת עיצום כספי .במקרים רבים הליכים אלו קיצוניים מידי ואינם מתאימים .ההליך
הפלילי מסורבל ועלותו גבוהה ,בעוד שעיצום כספי הוא עונש קל יחסית אשר אינו משמש סנקציה
מספקת למפרים את דיני ניירות ערך .הרשות פועלת בדרך של תיקון חקיקה לשם גיבוש הסדר חוקי
לשימוש באכיפה מנהלית ,אשר תכלול את האפשרות לפעול נגד המפרים את דיני ניירות ערך בדרך של
עונשים מנהליים חמורים ,שיש להם כושר הרתעה .היעוץ המשפטי פעל לגיבוש אותו מודל אלטרנטיבי
להליך הפלילי שהרשות אוכפת היום באמצעות הסמכויות המוקנות לה בחוק.
 .2הסדר משפטי למיסוד מדור כלכלי בבית המשפט מחוזי – -היעוץ המשפטי פעל לטיפול
במצע לדיון וגיבוש חקיקה בנושא.
 .3הצעה לשינוי במבנה סמכויות הרשות  -היעוץ המשפטי פעל לגיבוש הצעה לשינוי במבנה
סמכויות הרשות ,שינוי שיעניק לרשות סמכות להסדרה באמצעות כללים שהרשות עצמה תקבע:
 .Rule Making Powerההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות.
 .4גיבוש הצעות להסדרי חירום לטיפול במשבר  -היעוץ המשפטי השתתף בגיבוש הסדרי חירום
עקב המשבר הכלכלי ,הסדרים שהרשות הייתה מעורבת בהם.
 .5טיפול ביישום דוחות של ועדות שהרשות מינתה -
א .יישום המלצות ועדת גושן להטבת הממשל התאגידי בחברות נסחרות – -הוסכם על מתווה,
לפיו ההמלצות ירוכזו לקוד ממשל תאגידי מצוי ,שיצורף לחוק החברות .החברות יוכלו לאמץ קוד זה
באופן וולונטרי כמקשה אחת או בשינויים ,והרשות תוכל לדרוש גילוי על יישום ההמלצות.
ב .יישום המלצות דוח ועדת פרוקצ'יה להסדרת זירות מסחר  -המלצות דוח הוועדה אומצו על
ידי מליאת הרשות ,גובשו למתכונת של הצעה לתיקון חוק ניירות ערך ותקנות לפיו ,קוימו פגישות
ודיונים בנושא ההצעה עם גורמים הנוגעים לעניין מחוץ לרשות ,והיא הועברה לאישור שר האוצר.
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חקיקה
להלן פירוט החקיקה וחקיקת המשנה שהתקבלו או אושרו בשנת הדוח.

 .1חקיקה וחקיקת משנה שהתקבלו או אושרו בשנת הדוח
חקיקה
וחקיקת
משנה
שהתקבלו
או אושרו
בשנת הדוח

חוקים
א .חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( ,)34תיקון עקיף במסגרת חוק מערכות תשלומים,
התשס"ח[ )2008-ס"ח  ,2133עמ' ]184
חוק מערכות תשלומים ,התשס"ח( 2008-להלן – -חוק מערכות תשלומים) ,פורסם ונכנס לתוקף
ביום  10בפברואר ( 2008ד באדר א התשס"ח).
מערכת תשלומים הנה מערכת שבה מתקבלות ,מועברות או מבוצעות הוראות תשלום בין
משתתפי המערכת ,שכולם או חלקם מחזיקים חשבון בבנק ישראל" .משתתף" הוא מי שרשאי
לתת או להעביר הוראות תשלום ישירות במערכת תשלומים והוא מוגדר כמשתתף על פי
המערכת .במסגרת חוק מערכות תשלומים נקבעו סיווגים שונים למערכות כאמור ,וכן הוסדרו,
בין היתר ,נהלי הבקרה עליהן ,חובות הדיווח החלות על מי שמפעיל אותן וכללים בדבר הפעלתן.
מסלקות הבורסה הן למעשה מערכות תשלומים הנתונות כבר עתה לפיקוח הרשות ,על פי חוק
ניירות ערך .לפיכך ,ובכדי לשמור על הרמוניה בפיקוח על מערכות תשלומים מרכזיות בשוק,
תוקן גם חוק ניירות ערך ,והחובות החלות על מפעילי מערכות תשלומים על פי חוק מערכות
תשלומים הוחלו גם על מסלקת הבורסה והמעוף .נקבע גם כי הפיקוח של הרשות על יציבות
ויעילות מסלקת הבורסה יהא בהתאם לכללי הפיקוח על מערכות תשלומים של הנגיד ושל בנק
ישראל ,כפי שנקבעו בחוק מערכות תשלומים.
ב .חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)35התשס"ח[ 2008-ס"ח  ,2140עמ' ]260
החוק פורסם ביום  18במרס ( 2008יא באדר ב התשס"ח) ותחילת רובו נקבעה ליום  17באפריל
( 2008יב בניסן  .)2008עניינו של התיקון במספר נושאים עיקריים:
( )1פרסום מודעות בעיתונים ומועד פרסומו של תשקיף
הפירוט המופיע בסעיפים שונים בחוק לעניין חובת פרסום הודעות בעיתונים הוחלף בסעיף
הסמכה אחד להתקנת תקנות בעניין זה ,מתוך כוונה ליצור אחידות בפרסום בעיתונות ולצמצם
את היקפו ,לאור קיומו של אמצעי אלטרנטיבי ויעיל לפרסום  -דיווח באמצעות המגנא .במקביל
יזם משרד המשפטים תיקון לתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג
בחברה ציבורית) התש"ס ,2000-בעניין חובת הפרסום בעיתונים.
( )2מועד פרסומו של התשקיף
נקבע כי מועד פרסומו של תשקיף יתייחס למועד פרסומו במגנא ,אם הפרסום נעשה עד השעה
 ,9:30וביום שלמחרת ,אם הפרסום במגנא נעשה בשעה מאוחרת יותר ,תוך ניתוק הקשר בין מועד
פרסום התשקיף בעיתון לבין תחילת מניין התקופה להגשת הזמנות לפיו .עוד הובהר כי במקרה
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שבו פורסמה הודעה משלימה לתשקיף ,ייקבע מועד התשקיף לפי מועד פרסום ההודעה המשלימה.
עוד נקבעה חובה לפרסם את התשקיף בתוך שבעה ימים ממועד מתן ההיתר לפרסומו.
( )3החזקות נושאי משרה בכירה
הוטלה חובה על נושאי משרה בכירה בתאגיד מדווח למסור הודעה לתאגיד ,במקרים שבהם
התאגיד חב בגילוי בהתייחס אליהם .זאת בדומה לחובה שהייתה קיימת ערב תיקון החוק ביחס
לבעלי עניין בתאגידים מדווחים .כמו כן ההגדרה "נושא משרה בכירה" הורחבה ,באופן הכולל גם
נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט ,אם יש לאותו אדם השפעה מהותית על התאגיד המדווח ,וגם
מורשה חתימה עצמאי.
( )4שינויי שמות רשימות בבורסת נאסד"ק
בוצעו התאמות בחוק בשל שינויים שחלו עובר לתיקון בשמות רשימות המסחר של בורסת
הנאסד"ק ,לפיהם מיום האחד ביולי  2007פוצלה רשימת
) Dealers Automated Quotation National Market (NASDAQ - NMשבתוספת השנייה לחוק ניירות
ְנה NASDAQ Global Select Market :ו .NASDAQ Global Market-התיקון
ערך לשתי רשימות ִמש
משנה את התוספת השנייה לחוק ניירות ערך ,כך שיוצגו בה שמות שתי הרשימות החדשות.
בנוסף לכך ,לאור השינויים התכופים יחסית בשמות הבורסות והרשימות המנויות בתוספות
לחוק ובשל הצורך להגיב עליהם במהירות ,תוקן החוק באופן המסמיך את שר האוצר לשנות
בצו שינויים טכניים בתוספות השנייה והשלישית לחוק.

הNational Association of Securities-

( )5תיקונים שונים לעניין תשקיפי מדף ותאגידי רישום כפול
סעיף (12ד) לחוק כנוסחו ערב התיקון התייחס לסוגי התשקיפים שלגביהם ניתן לקבוע סדרי טיפול
נפרדים .על מנת שלא יידרש תיקון חקיקה ראשית כל עת שמבקשים לתקן את הוראות הסעיף
האמור ,נקבע בתיקון כי כל ההוראות המצויות כיום בסעיף האמור יימחקו ויועברו לתוספת לחוק,
אותה יהיה שר האוצר מוסמך לשנות ,בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים .בנוסף נקבע
כי גם לעניין תשקיפי מדף יוּתַר לרשות לקבוע סדרי טיפול נפרדים ,באישור שר האוצר.
בנוסף ,תוקן החוק כך שגם התאגידים שהוראות פרק ה' 3לחוק חלות עליהם (תאגידי הרישום
הכפול) יוכלו לעשות שימוש בכלי של תשקיפי מדף ,בדומה לתאגידים מדווחים ,שלהם היה מותר
לעשות שימוש בכלי זה ערב התיקון ,מהטעם שבשני המקרים מדובר בתאגידים "מוּכרים" לשוק.
עוד נקבע כי סמכות שר האוצר לקבוע בתקנות תנאים להצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף
תתייחס לגם לתאגידי הרישום הכפול .באופן דומה ,בוצע תיקון לסעיף ההסמכה באופן המאפשר
גם לתאגידי הרישום הכפול לדווח במתכונת גילוי מצומצמת בתשקיפים שבהם מוצעים ניירות ערך
מסחריים בלבד ,בדומה להקלה לגבי תאגידים מדווחים ,אשר הייתה קיימת עוד לפני התיקון.
( )6תיקוני בורסה
הבורסה הוסמכה לקבוע בתקנון הוראות לעניין חיוב חברות לרשום את כל המניות בהון המוצא שלהן
על שם חברה לרישומים ,וכן כללים לחריגה מההוראות האמורות ,בין היתר ביחס לחברות שניירות ערך
שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל ,וכן לגבי חברות שהתאגדו מחוץ לישראל .בכך מאפשר
התיקון להימנע ממצב של ניצול לרעה ,בשל היעדר חפיפה בין מספר המניות שהחברה הנפיקה
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ושנרשמו בספריה לבין מספר המניות שנרשמו על שם החברה לרישומים והופקדו במסלקת הבורסה,
מבלי שלבורסה יש בקרה על כמות ניירות הערך המדויקת שהונפקה על ידי החברה.
( )7הרחבת ההגנה הניתנת למסלקת הבורסה כאשר היא פועלת כ ,CCP-כך שתחול גם
על העברת ניירות ערך ותמורתם בין ברוקר וקסטודיאן
התיקון מרחיב את ההגנה הניתנת למסלקת הבורסה כאשר היא פועלת כ ,CCP-כך שזו תחול
גם על העברת ניירות ערך ותמורתם בין ברוקר וקסטודיאן .העברה כזו נעשית כפעולה משלימה
לעִסקה הנעשית בבורסה בין שני חברי בורסה ,ועל כן מוענקת למסלקות הגנה זהה לזו הניתנת
להן בקשר לסליקת ניירות ערך בין ברוקרים הרוכשים ומוכרים ניירות ערך בבורסה .מעבר לאמור,
כיוון שמערכת המסחר באיגרות חוב ממשלתיות באמצעות עושי שוק ראשיים מופעלת על ידי
 ,Euro MTS. Ltdתוקנה הגדרת "שוק מוסדר" ,כך שהובהר שההגנה שניתנת למסלקת הבורסה
חלה גם כאשר היא פועלת כ CCP-כאשר היא סולקת עסקאות מכר חוזר ,בהתאם להסדר
עסקאות מכר חוזר בניירות ערך (עסקאות ריפו) אשר אושר במסגרת חוק הסכמים פיננסיים
התשס"ו.2006-
ג .חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )36התשס"ח[ 2008-ס"ח  ,2154עמ' ]530
תיקון החוק פורסם ביום  11ביוני ( 2008ח בסיון התשס"ח) ,ותחילתו במועד התחילה של תקנות
ניירות ערך (ניירות ערך מיוחדים) ,התשס"ח ,2008-ביום  30בנובמבר ( 2008ג בכסלו התשס"ט).
הבנק האירופי להשקעות ( )European Investment Bankהנו המוסד הפיננסי של האיחוד האירופי
ויעודו  -לפעול למען קידום אינטגרציה ,פיתוח מאוזן ולכידות כלכלית וחברתית של המדינות
החברות בו ולמימון פרויקטים ברוח מטרות האיחוד האירופי .תיקון החוק מאפשר לבנק האירופי
להשקעות להציע לציבור בישראל ניירות ערך באופן מיוחד .זאת על ידי החלת ההסדר הקיים
ביחס לבנק העולמי ,בפרק ה'  4לחוק ניירות ערך ,גם על הבנק האירופי .תיקון החוק הנו צעד
נוסף המשלים את התקשרותה של מדינת ישראל עם הבנק האירופי להשקעות בהסכם מסגרת
להסדרת פעילות הבנק בישראל.
ד .חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)37התשס"ט ,2008-עם תיקון עקיף :חוק הסדרת העיסוק
ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תיקון מס'  ,)11התשנ"ה-
[ 1995ס"ח  ,2189עמ' ]70
התיקון פורסם ביום  16בנובמבר ( 2008יט בחשוון התשס"ט) .על פי התיקון ,הוסדרו בחוק ניירות
ערך כל סמכויות האכיפה של חוקרי הרשות לגבי עבירות ניירות ערך כהגדרתן בתיקון ,ובכללן
פרט לסמכויות חיפוש ,תפיסה וחקירה הנתונות לחוקרי הרשות עוד קודם לתיקון ,גם סמכויות
עיכוב ,מעצר ושחרור בערובה .תיקון החוק ביטל את הצורך להיזקק להסמכת שר המשפטים
או השר לביטחון הפנים לשם שימוש בסמכויות האמורות .ההסדר על פי התיקון מותאם לטיבן
ולמורכבותן של עבירות ניירות ערך ,שחקירתן דורשת לרוב חקירה של מספר רב של חשודים
ועדים ובחינת היקף גדול של מסמכים.
במסגרת תיקון זה תוקן אף חוק היעוץ ,כך שבמסגרת מילוי חובתה כמפקחת ,תהיה הרשות
רשאית להשתמש גם בסמכויות החדשות שהוקנו לה המסגרת תיקון חוק ניירות ערך כאמור.
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חקיקת משנה
ה .תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת
 ,6663עמ'  ,]710תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) ,התשס"ח-
[ 2008ק"ת  ,6663עמ'  ]706ותקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף
מבנה וצורה) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6663עמ' ]710
התקנות פורסמו בתאריך  7באפריל ( 2008ב בניסן התשס"ח) ,ותחילתן נקבעה ליום  7במאי
( 2008ב באייר התשס"ח) .עניינו של התיקון בשני נושאים עיקריים:
( )1גילוי בדבר נתוני פרופורמה
נתוני פרופורמה הנם נתונים ,כספיים בעיקרם ,שהוכנו על בסיס מספר הנחות אודות עסקאות
או אירועים שהתרחשו או הצפויים להתרחש .נתונים אלה נועדו לספק למשקיעים מידע על
ההשפעה הנמשכת של אירוע או עִסקה מסוימים ,בכך שהם ממחישים כיצד הייתה משפיעה
העִסקה על הנתונים ההיסטוריים אילו הייתה מתבצעת קודם לכן.
עניינו של התיקון ,המבוסס על הנחיית גילוי שפורסמה בפברואר  2006ופקעה בסוף פברואר
 ,2008בקביעת המקרים שבהם יתן תאגיד מדווח גילוי בדוחות הכספיים על דרך של הכללת
נתוני פרופורמה ביחס לנתונים היסטוריים ,וכן בקביעת היקף הצגתם של נתונים כאמור.
( )2גילוי בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר
עניינו של התיקון ,המבוסס על הנחיית גילוי שפורסמה בינואר  2006ופקעה בסוף ינואר ,2008
בדרישת גילוי מתאגיד מדווח לעניין השכר המשולם לרואה חשבון מבקר ,בשל שירותים שניתנו
על ידו ,תוך פיצול השכר האמור לסוגי השירותים הניתנים וציון שעות העבודה המושקעות בכל
סוג של שירות .הגילוי מתייחס אף למידע לגבי מנגנון קביעת שכר הטרחה של המבקר ושינויים
שחלו בו ,הפחתות שכר טרחה בשנת הדיווח ,שינוי בזהות המבקר אם חל ,נסיבותיו והתייחסות
הדירקטוריון לנסיבות אלה ,כאשר השינוי כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות
ערך של התאגיד.
הגילוי נדרש בשל היעדרה של שקיפות מספקת להתקשרות בין תאגידים לרואי החשבון המבקרים
שלהם .שקיפות זו דרושה לשם הערכת איכות הביקורת ,בפרט נוכח המגמה הגוברת בשנים
האחרונות של משרדי רואי החשבון להעניק ללקוחותיהם שירותים מעבר לשירותי ביקורת גרידא
(שירותי מס למשל) ,דבר שעשוי להשפיע על איכות הביקורת ,הגם שנעשה כדין.
ו.

תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6663עמ' ]711
התקנות פורסמו בתאריך  7באפריל ( 2008ב בניסן התשס"ח) ,ותחילתן נקבעה ליום 7
במאי ( 2008ב באייר התשס"ח).
התיקון מבטל את החריג אשר היה קבוע בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג-
 ,2003שפטר את רואה החשבון מהחובה להסמיך את מורשה החתימה האלקטרונית של הגורם
המדווח לחתום בשמו באופן אלקטרוני על דוח רואה חשבון המוגש לרשות .בהתאמה ,בוטלה הדרישה
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להצהרה בכתב של רואה החשבון המבקר בדבר אישורו כי הדוח שהוצג באתר ההפצה של המגנא
זהה מבחינת תוכן ,מבנה וצורה לזה שנחתם על ידו והועבר לגורם המדווח .ביטול ההוראות האמורות
נעשה מתוך תפיסה כי אין הצדקה להבחין בין הליך הגשת דוח רואה החשבון לבין הליך הגשת כל
דוח אחר שנחתם על ידי נותן שירותים חיצוני ומוגש לרשות על ידי הגורם המדווח .בנוסף נקבע כי
בהיעדר התאמה בין נוסח מסמך שפורסם באתר ההפצה לבין נוסח המסמך שנמסר למורשה חתימה
אלקטרונית לצורך הגשתו לרשות ,מי שהסמיך את מורשה החתימה האלקטרונית לחתום בשמו ,יגיש
על כך הודעה בכתב לרשות לא יאוחר משלושה ימי מסחר ממועד פרסום המסמך באתר ההפצה.
ז .תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת  6674,עמ' ]910
התקנות פורסמו ביום  21במאי ( 2008טז באייר התשס"ח) ותחילתן נקבעה ליום זה .תקנה (11א)()5
לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) קובעת כי הצעה בדרך של זכויות היא אחד
החריגים לכלל בדבר שיטת ההצעה האחידה .הצעה בדרך של זכויות היא הצעה של המציע לבעלי
ניירות ערך שלו או לבעלי סוג ניירות ערך שלו לרכוש ניירות ערך נוספים שלו .במסגרת התיקון נקבע
כי על הצעה כאמור להיות שוויונית ,משמע  -מופנית לכלל מחזיקי ניירות הערך הקיימים ,באופן יחסי
להחזקותיהם ובמחיר אחיד (הוראה זו הייתה קבועה קודם לכן בתקנון הבורסה) .כן נקבע כי תאגיד
מדווח המבצע הצעה בדרך של זכויות ,יוכל להחריג מההצעה תושבי מדינת חוץ המחזיקים בניירות
ערך שהונפקו על ידו ,וזאת בכפוף לתנאים כפי שנקבעו במסגרת התיקון ,לרבות התנאי כי אין בעצם
החרגתה משום הפרת הדין במדינת החוץ ,ולרבות מתן פיצוי הוגן למחזיקים אלו.
ח .תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת
 ,]990 ,6680תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת ,6680
עמ'  ,]990תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון) ,התשס"ח-
[ 2008ק"ת  ,6680עמ'  ,]991תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה
רשומה) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6680עמ'  ,]992תקנות ניירות ערך (הצעת רכש)
(תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6680עמ'  ,]993תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף – מבנה וצורה) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6680עמ'  ,]993תקנות ניירות
ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין) (תיקון) ,התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6680עמ' ,]995
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון מס'  ,)2התשס"ח[ 2008-ק"ת ,6680
עמ'  ]996ותקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף)
(תיקון) ,התשס"ח [ 2008ק|"ת  ,6680עמ' ]999
התקנות פורסמו בתאריך  15ביוני ( 2008יב בסיוון התשס"ח) .הן עוסקות במספר נושאים ותחילתן
כמפורט להלן.
( )1תיקונים משלימים לתיקון מס'  35לחוק ניירות ערך
א .החזקות נושאי משרה בכירה
נקבעה חובה על התאגידים המדווחים לדווח אחת לשבוע על שינוי החזקות של נושאי משרה
בכירה באותם תאגידים .זאת בדומה לדרישה אשר הייתה קיימת טרם התיקון לגבי בעלי עניין
בתאגידים מדווחים ,וכפועל יוצא של התפיסה האמורה .יצוין כי לאור השינוי בהגדרת "נושא משרה
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בכירה" כפי שפורסם במסגרת תיקון מס'  35לחוק ניירות ערך ,החובה האמורה מתייחסת ,בין
היתר ,למורשה חתימה עצמאי ולנושא משרה בכירה בתאגיד שבשליטת התאגיד המדווח ,אשר
יש לו השפעה מהותית על התאגיד המדווח .מועד תחילה 15 :ביוני ( 2008יב בסיוון התשס"ח).
ב.

תשקיפי מדף ותאגידי רישום כפול
תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) ,התשס"ו 2005-קבעו כתנאי
להצעת ניירות ערך לציבור בדרך של פרסום תשקיף מדף ,כי ניירות הערך המוצעים יהיו
של תאגיד שהוא תאגיד מדווח לפחות שנה .ניסוח תנאי זה הוציא בשוגג מכלל אלה
הרשאים לעשות שימוש במכשיר זה את התאגידים המדווחים בהתאם להוראות פרק
ה' 3לחוק ניירות ערך ,תאגידים המכונים "תאגידי רישום כפול" .התקנות תוקנו באופן
שגם התאגידים האמורים יוכלו להציע ניירות ערך בדרך של פרסום תשקיף מדף ,אם הם
מדווחים לציבור במשך אותה תקופה ,וכן יתאפשר להם לדווח במתכונת מצומצמת על
הצעה של ניירות ערך מסחריים .במסגרת התיקון בוצעו התאמות לתנאי הסף הקבועים
בתקנות והמאפשרים שימוש בתשקיף המדף ,כך שיתאימו גם לתאגידי הרישום הכפול.
מועד תחילה 15 :ביוני ( 2008יב בסיוון התשס"ח).

ג.

פרסום מודעות בעיתונים
כאמור לעיל ,במסגרת תיקון  35לחוק ניירות ערך הומרו חובות פרסום ההודעות בעיתונים,
אשר הופיעו בסעיפים שונים בחוק ,בסעיף המסמיך את שר האוצר לקבוע בתקנות הוראות
בדבר אופן פרסום הודעה בעיתונות ביחס לאירועים שונים .בהתאם ,הותקנו תקנות ניירות
ערך (פרסום מודעות בעיתונים) ,התשס"ח .2008-במסגרת התקנות נוצרה אחידות לגבי
חובת הפרסום בעיתונות וכן צומצם היקף הפרסום הנדרש ,וזאת לאור קיומו של אמצעי
אלטרנטיבי ויעיל לפרסום  -דיווח באמצעות המגנא ,אשר הוכיח את עצמו כתחליף יעיל
לפרסום בעיתונות במתכונת הישנה .בהתאמה ,הוראות הפרסום המיוחדות שהיו קבועות
ערב התיקון בתקנות השונות ,הוחלפו בהפניה לתקנות החדשות .מועד תחילה 15 :ביולי
( 2008יב בסיוון התשס"ח).

ד.

מרווח הזמן שבין פרסום תשקיף לבין הגשת הזמנות
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) ,התשס"ו,2005-
טיפלו עוד טרם התיקון בתקופות הזמן המזעריות הנדרשות ממועד פרסום דוח הצעת מדף
ועד למועד הגיוס בפועל .יחד עם זאת ,הייתה קיימת אי בהירות מסוימת ביחס למגבלת
התקופה ממועד פרסומו של תשקיף מדף ועד למועד פרסומו של דוח הצעת מדף ראשון
מכוחו .למען הסר ספק ,נקבע בתקנות כי התקופה המזערית לעניין זה היא בת חמישה ימי
עסקים ,וכי עקרון זה חל גם על הצעה לציבור בדרך של רישום ניירות ערך למסחר בלבד .כמו
כן נקבע בתקנות כי בין מועד פרסום התשקיף לבין מועד הרישום למסחר של ניירות הערך
המוצעים על פי אותו תשקיף ,תידרש תקופה מינימאלית של חמישה ימי עסקים ,וזאת על
מנת שגם ציבור המשקיעים בשוק המשני יוכל לקבל החלטת השקעה מושכלת ביחס לניירות
הערך המוצעים בתשקיף .מועד תחילה 15 :ביולי ( 2008יב בסיוון התשס"ח).
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( )2השוואת רמת הדיווח השוטף לרמת התשקיף
בעקבות אימוץ המלצות ועדה ציבורית בראשותו של פרופסור אמיר ברנע במסגרת החוק ותקנותיו
לפני מספר שנים ,הועלתה רמת הדיווח השוטף בצורה ניכרת ,ופערי המידע שנצפו בעבר בין
רמת הדיווח השוטף ובין רמת המידע שנכללה בתשקיפים הצטמצמו באופן משמעותי .בפועל
לא בוצעה האחדה מלאה של רמת הדיווח בתשקיף לזו הקיימת בדיווח השוטף ,כך שתאגידים
מדווחים המבקשים לגייס על בסיס דוחות רבעוניים שפרסמו לציבור ,נדרשו עדיין לבצע התאמות
משמעותיות למדי בטרם יוכלו לקבל היתר לפרסומו של תשקיף.
התיקון קבע כי תאגיד מדווח המפרסם תשקיף ,רשאי להחליף את הגילוי בדבר עסקי התאגיד
למועד התשקיף בהכללת פרק תיאור עסקי התאגיד ,כפי שהופיע בדוח התקופתי האחרון
שפרסם ובדוחות הרבעוניים שלו שפורסמו לאחר מועד הדוח התקופתי האמור ,ובלבד שיכלול
כל שינוי או חידוש מהותיים שאירעו בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי ועד למועד פרסום
התשקיף .כמו כן ,מקום בו התשקיף כולל דוחות כספיים ביניים ,רשאי תאגיד מדווח שלא לערוך
מחדש את דוחותיו הכספיים הרבעוניים במתכונת שנתית ,אלא לכלול דוחות כספיים ביניים
הערוכים במתכונת הדומה לזו המתחייבת בדיווח השוטף ,אך תוך חתימה מחדש על הדוחות
במועד התשקיף .מועד תחילה 15 :ביולי ( 2008יב בסיוון התשס"ח).
( )3צירוף הערכות שווי לדוחות
עניינו של התיקון בחובה החלה על תאגידים מדווחים לצרף הערכות שווי שבוצעו על ידם לצורך
קביעת נתון בדוח שפורסם על ידם ולהתייחס אליהן .אימוץ התקינה הבינלאומית מגביר במידה
ניכרת את השימוש בהערכות שווי .כתוצאה מכך הערכות שווי רבות מצורפות לדיווחי תאגידים.
במרבית המקרים הערכות שווי אלה הנן ארוכות ומפורטות .לאור זאת ,במסגרת התיקון ,שונה
רף המהותיות הקבוע בתקנות ,לצורך הקמת החיוב לצרף הערכות שווי כאמור .בנוסף הורחבה
דרישת הגילוי ביחס למעריך השווי במסגרת הערכת שווי שצורפה לדוח .מועד תחילה 15 :ביולי
( 2008יב בסיוון התשס"ח).
( )4תיקון משלים לעניין גילוי נתוני פרופורמה
תיקון זה משלים תיקון התקנות בעניין גילוי בדבר נתוני פרופורמה ,שפורסם בתאריך  7באפריל
( 2008ב בניסן התשס"ח) (ראו לעיל בסעיף ה תחת חקיקת משנה שפורסמה) .התיקון קובע
ארכה של שלושה חודשים להגשת דוח הפרופורמה ,כאשר מדובר באירוע פרופורמה שחל בין
תאריך המאזן לבין תאריך אישור הדוחות הכספיים או כאשר צפוי שאירוע הפרופורמה יושלם
לאחר תאריך אישור הדוחות הכספיים .מועד תחילה 15 :ביוני ( 2008יב בסיוון התשס"ח).
ט .תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון מס'  ,)3התשס"ח[ 2008-ק"ת ,6687
עמ'  ,]1102תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) (תיקון מס'
 )2התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6687עמ'  ,]1106תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות
ערך בחברה רשומה) (תיקון מס'  ,)2התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6687עמ'  ,]1107תקנות
ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון מס'  ,)2התשס"ח[ 2008-ק"ת
 ,6687עמ'  ]1108ותקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון) ,התשס"ח-
[ 2008ק"ת  ,6687עמ' ]1108
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התקנות פורסמו בתאריך  6ביולי ( 2008ג בתמוז התשס"ח) ,ותחילתן נקבעה ליום  5באוגוסט 2008
(ד באב התשס"ח) .התקנות עוסקות במספר נושאים:
( )1גילוי בדבר תגמול לבכירים
נתונים על קביעת תנאי שכרם ותגמולם של בכירים ותהליך הגדרתם וקביעתם מעידים על
השימושים שנעשים במקורות החברה ומספקים למשקיע מידע אודות נתונים הנכללים בדוחות
הכספיים ומשפיעים עליהם .כמו כן נתונים אלה מספקים למשקיע מידע על תהליכי קבלת
ההחלטות בחברה ,השיקולים שהופעלו במתן התגמול וקיומו של קשר בין השיקולים שהופעלו
לבין מצבה של החברה ותרומתו של הבכיר.
תיקון התקנות קבע חובות גילוי ביחס לתגמול בכירים ,הן במסגרת הדוח התקופתי והן בדיווח
מידי .בין היתר נקבע ,כי במסגרת הדוח התקופתי יינתן הגילוי במתכונת של טבלה ,תוך הבחנה
בין תגמול בגין מתן שירותים (שכר ,מענקים ,תשלומים מבוססי מניות ,דמי ניהול ,דמי יעוץ
וכדומה) לבין תגמולים נוספים (ריביות ,דמי שכירות וכדומה) .במסגרת הדיווח המידי נקבע ,בין
היתר ,כי דיווח יינתן ביחס לכל נושא משרה בחברה ולא רק ביחס לחמשת המשתכרים הגבוהים,
ולאור עיתויו יינתן במסגרתו מידע גם בנוגע להליך האישור.
( )2עסקאות עם בעל שליטה
התקנות מרחיבות את הגילוי הנדרש במסגרת הדוח השנתי ובמסגרת התשקיף ביחס לעסקאות
עם בעלי שליטה .לפי התיקון ,לא די בגילוי בדבר עסקאות עם בעל שליטה שאינן במהלך
העסקים הרגיל ,אלא יש לתת גילוי ביחס לכלל העסקאות עם בעלי שליטה ,לרבות עסקאות
שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן .עוד נקבע כי הפירוט יינתן תוך הפרדה בין עסקאות
המנויות בסעיף (270א) לחוק החברות (עסקאות חריגות) לבין עסקאות אחרות ,וכי ביחס
לעסקאות זניחות יינתן מידע מצומצם יותר בהיקפו .כן נקבעה דרישה למתן דיווח מידי בקשר
לכלל העסקאות עם בעלי שליטה ,ולא רק ביחס לעסקאות חריגות ,כפי שהיה המצב ערב התיקון.
במקביל נקבע כי הביאורים ביחס לעסקאות עם בעלי עניין ,הקבועים בתקנה  64לתקנות ניירות
ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התשנ"ג ,1993-יינתנו גם בקשר לעסקאות עם מי שלבעל
השליטה יש עניין אישי בהתקשרות עמו.
( )3גילוי ביחס לדירקטורים ולדירקטורים חלופיים
תוקנו תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969-לשם
האחדת המידע שהן דורשות ביחס לדירקטורים ולדירקטורים חלופיים ,עם המידע הנדרש לפי
תקנה  26לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
י		 .תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה) התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6697עמ' ]1156
התקנות פורסמו בתאריך  30ביולי ( 2008כז בתמוז התשס"ח) ,ועניינן הפחתת שיעור האגרה השנתית
ב 15%-ודחיית מועד תשלומו ,בשל הגידול במספר הגופים המפוקחים על ידי הרשות בשנה שקדמה
לתיקון והעלייה עקב כך בהכנסות הרשות.
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יא .תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) (תיקון) ,התשס"ט-
[ 2008ק"ת  ,6725עמ'  ;]139תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים)
(תיקון) ,התשס"ט[ 2008-ק"ת  ,6725עמ'  ]139ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים) (תיקון) ,התשס"ט[ 2008-ק"ת  ,6725עמ' ]140
התקנות פורסמו בתאריך  30בנובמבר (ג בכסלו התשס"ט) ותחילתן נקבעה ליום  30בדצמבר (ג
בטבת התשס"ט) .עניינן של התקנות בהחרגה של חברות כרטיסי האשראי מהוראות שונות בחוק
ניירות ערך ובתקנות מכוחו ,בדומה להחרגה של התאגידים הבנקאיים הקיימת זה מכבר .בשנים
האחרונות פרסם המפקח על הבנקים הוראות מפורשות הקובעות את מתכונת הדיווח הנדרשת
מחברות כרטיסי האשראי .תיקון התקנות נעשה בכדי להימנע ממצב של כפל הסדרה פוטנציאלי
בעניינן של חברות אלה ,לאור האמור.
יב .תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה) (תיקון),
התשס"ט[ 2008-ק"ת  ,6725עמ' ]140
התקנות פורסמו בתאריך  30בנובמבר ( 2008ג בכסלן התשס"ט) ,ותחילתן נקבעה רטרואקטיבית
ליום אחד בינואר ( 2008כג בטבת התשס"ח) .עניינו של התיקון בהארכת הוראת השעה שנקבעה
בתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה) ,התשס"ו,2005-
אשר העניקה פטור מאגרת תשקיף לתשקיפים שבהם הוצעו ניירות ערך מסחריים או מניות של קרן
להשקעות במקרקעין .הפטור ניתן משום שבשני המקרים היה מדובר במכשירים פיננסיים חדשים
יחסית ,שעשויה להיות להם תרומה חשובה לשכלול שוק ההון ,ועל כן הרשות ביקשה לעודד את
התפתחותם .ביום אחד בינואר  2008פקעה הוראת השעה ,אך היא הוארכה רטרואקטיבית בשנתיים
נוספות במסגרת התיקון ,וזאת מאחר שהטעמים שעמדו בבסיס הפטור עדיין תקפים.
יג .תקנות ניירות ערך (ניירות ערך מיוחדים) ,התשס"ט[ 2008-ק"ת  ,6725עמ' ]141
התקנות פורסמו בתאריך  30בנובמבר (ג בכסלו התשס"ט) ותחילתן במועד פרסומן .תיקון התקנות
הנו צעד משלים לתיקון חוק ניירות ערך בעניין הבנק האירופאי להשקעות (ראו לעיל בסעיף ג תחת
חקיקה ראשית שפורסמה) אשר פורסם ביום  11ביוני ( 2008ח בסיוון התשס"ח) ,ותחילתו במועד
התחילה של התקנות האמורות .במסגרת התיקון בוטלו תקנות ניירות ערך (הבנק העולמי) ,התשס"ה-
 ,2005והוחלפו בתקנות ניירות ערך (ניירות ערך מיוחדים) ,התשס"ט .2008-נוסח התקנות החדש
מעגן את ההסדר שהיה קבוע בתקנות אשר בוטלו ביחס לבנק העולמי ,תוך ביצוע ההתאמות הדרושות
להסדר זה והחלתו גם על הבנק האירופי להשקעות ,בתוספת קביעת הדין המיוחד שיחול לגביו.
יד .תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון
עצמי וביטוח) (תיקון) התשס"ח[ 2008-ק"ת  ,6684עמ' ]1051
התקנות פורסמו בתאריך  30ביוני ( 2008כז בסיון התשס"ח) ותחילתן ביום  30ביולי ( 2008כז בתמוז
התשס"ח) ,למעט תקנה  5שתחילתה נקבע ליום  30ביוני .2009
התקנות כוללות שני תיקונים מרכזיים בנושא הביטוח של חברות בעלות רשיון .האחד מתייחס לסכום
ההשתתפות העצמית המותר בביטוח ,והוא יחול לגבי כלל החברות .נקבע כי ככלל ,לבעל רשיון לא
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תוּתַר השתתפות עצמית בביטוח ,אלא כנגד הפקדת בטוחה בסכום ההשתתפות העצמית על פי חוזה
הביטוח .יחד עם זאת ,לבעלי רשיון שהונם העצמי גדול מעשרה מליון  ₪תותר השתתפות עצמית עד
לגובה של מאתיים אלף  ₪גם ללא הפקדת בטוחה כאמור.
השני מתייחס לגובה הכיסוי הביטוחי הנדרש ממנהל תיקים ,והוא חל על חברות ניהול תיקים בלבד.
לתאגידי ניהול תיקים המנהלים היקף נכסים של מיליארד  ₪ומעלה נקבעה תקרת ביטוח ,כלומר,
מסכום זה ואילך לא יידרש ביטוח נוסף על גידול בשווי הנכסים המנוהל.

 .2הצעות חקיקה וחקיקת משנה

הצעות חקיקה
וחקיקת משנה

הצעות חוק
א .הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' )(מערכת דואר אלקטרוני מאובטח) ,התשס"ט2008-
בתאריך  7ביולי  2008אישרה מליאת הכנסת את ההצעה בקריאה ראשונה והיא מונחת עתה
להכנה לקריאה שנייה ושלישית על שולחן ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת .בשל החלפתה
הצפויה של הכנסת בפברואר  ,2009יידרש לקבל אישור רציפות לשם המשך הליך החקיקה.
עניינה של ההצעה ,בהתאמת חוק ניירות ערך לאפשרויות הטכנולוגיה העכשוויות ,על מנת
לאפשר לרשות להמציא הודעות ,דרישות ,הוראות או כל מסמך אחר שהרשות מוסמכת להמציאו,
לגופים המפוקחים על ידה באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח ,הכפופה לתנאים ולאפיונים
המוסדרים בהצעה לתיקון החוק ,ובתקנות שיותקנו לפיו .זאת ,כצעד משלים לתיקון משנת 2003
לחוק ,בעניין החובה לדווח לרשות באמצעות מערכת דיווח אלקטרוני (מגנא).
המערכת המוצעת הנה הראשונה מסוגה בישראל ,היא מושתתת על הטכנולוגיות העדכניות
והמתקדמות ביותר ויינתנו בה פתרונות טכנולוגיים לשאלות סבוכות ,כולל זיהוי חד ערכי של
מורשי הגישה לתיבות הדואר ,אבטחת המידע וטיפול בחתימה האלקטרונית .בעתיד ישנה כוונה
ליישם מערכות בעלות אפיונים דומים על כלל המסמכים הנשלחים ממשרדי הממשלה לציבור,
כחלק ממערך "ממשל זמין" .תשתית המחשב של ההסדר המוצע היא פרי פיתוח של הרשות,
בשיתוף משרד האוצר.
ב.

הצעת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות
(תיקון מס'  ,) 11התשס"ט2008-
תזכיר הצעת החוק עבר בקריאה ראשונה בכנסת בתאריך  30ליולי  .2008בשל החלפתה הצפויה
של הכנסת בפברואר  ,2009יידרש לקבל אישור רציפות לשם המשך הליך החקיקה .התיקון
עוסק במספר עניינים ,שהעיקרי ביניהם הוא מתן אפשרות למשקיעים בישראל לקבל שירות של
ניהול תיקים ,יעוץ השקעות או שיווק השקעות ממי שרשאים לתת שירותים אלו בארץ מוצאם,
הגם שאינם בעלי רשיון ישראלי .ההצעה קובעת שתי חלופות עיקריות לפעילות כאמור .האחת,
מתן אפשרות להציע בישראל שירותים של ניהול תיקים ללקוחות כשירים בלבד .השנייה ,מתן
שירותים ללקוחות ישראלים במסגרת תאגיד בעל רשיון ישראלי.
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ההנחה היא שבהתקיים התנאים הקבועים בחלופות אלה מושג האיזון הנדרש בין הרצון לאפשר
לתושבי ישראל נגישות לשירותים שגורמים זרים מבקשים להציע ,מבלי להכביד יתר על המידה
על גופים זרים אלה על ידי הטלת מלוא דרישות הרישוי של החוק ,לבין הצורך להגן על המשקיע
הישראלי בדרכי הגנה חלופיות ,כמוצע בתיקון זה.
ג.

		

הצעת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות
(תיקון) ,התשס"ט2008-
תזכיר הצעת החוק מונח על שולחנה של ועדת השרים לענייני חקיקה.
מטרת התיקון להסדיר שני נושאים :האחד ,שינוי דרישת הביטוח מתנאי לקבלת רשיון לתנאי
לעיסוק ביעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (להלן -שירותים) ,על מנת לאפשר
ליחיד העומד בכל יתר תנאי הרשיון הקבועים בחוק לקבל את הרשיון אף ללא עמידה בתנאי
הביטוח .השנייה ,הסדרת היבטים שונים של מתן שירותים בנוגע לתעודות סל על ידי תיקון
והרחבת הגדרת המונח "תעודות סל" והשוואת ההסדרה החלה לגבי תעודות סל לזו הקיימת
לגבי קרנות נאמנות.

ד.

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון)(עיצום כספי על מנפיקי נכסים פיננסיים) ,התשס"ט2008-
תזכיר הצעת החוק מונח על שולחנה של ועדת השרים לענייני חקיקה ,ועניינו בשיעור העיצום
הכספי אשר ניתן להטיל על תאגידים המציעים לציבור מוצרים פיננסיים .על פי החוק ,שיעור
העיצום הכספי נגזר מהונו העצמי של התאגיד .מנגנון זה אינו מתאים לתאגידים המציעים לציבור
מוצרים פיננסיים ,שכן סך ההון העצמי של תאגידים אלה נמוך מאד בדרך כלל ואינו משקף את
היקף פעילותם .לפיכך מוצע לקבוע כי עיצומים כספיים יוטלו על תאגידים אלו בהתאם לשווי
הנכסים הפיננסיים המנוהל על ידם.

ה .הצעת חוק ניירות ערך (תיקון) (פטורים מתשקיף ,פרסום טיוטת תשקיף ,ביטול
היתר שר האוצר ותיקון לאור הסכם ההכרה ההדדי עם רשות ניירות ערך צרפת),
התשס"ט2008-
תזכיר התיקון הופץ בתאריך  12בפברואר  .2008עיקרו של התיקון בארבעה נושאים:
( )1פטורים מחובת פרסום תשקיף הצעה לציבור
סעיף  15לחוק ניירות ערך קובע חובה הכללית לפרסם תשקיף לצורך ביצוע הצעה או
מכירה של ניירות ערך לציבור .סעיפים 15א עד 15ד ,שהוספו במסגרת תיקון  20לחוק
שנכנס לתוקף בחודש מאי  ,2000כוללים רשימה של מקרים ואירועים שלא ייראו כהצעה
או מכירה לציבור .מקרים נוספים אשר הוצאו מתחולת סעיף  15לחוק מנויים בתוספת
הראשונה לחוק .בכל המקרים האלה לא חלה חובת פרסום תשקיף.
התיקון המוצע מבקש לרכז ,במסגרת הוספת תוספת שביעית לחוק ,את רשימת המקרים
והאירועים בהם לא יידרש פרסומו של תשקיף לצורך ביצוע הצעה או מכירה של ניירות ערך
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לציבור ,המצויה בתוספת הראשונה לחוק ובסעיפים כאמור ,ובתוך כך לשנותה ,ולהתאימה
לתמורות ולשינויים שאירעו בשוק מאז שנת  .2000במסגרת התיקון ,מוצעים מספר שינויים
בפטורים מפרסום תשקיף הקבועים היום בחוק .כן מוצע להוסיף מספר פטורים שעניינם
בעיקר בהצעות ניירות ערך על ידי תאגידים זרים שמקורן מחוץ לישראל והן מופנות גם
כלפי ניצעים בישראל.
( )2הטלת חובת פרסום תשקיף
חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)24התשס"ד 2004-קבע אפשרות להציע לציבור ניירות ערך
על פי טיוטות תשקיף ,בתנאים מסוימים ,ברם התנה את המכירה עצמה בפרסום תשקיף
לאחר קבלת היתר הרשות .בתיקון זה מוצע להפוך אפשרות זו לחובה ביחס לתאגידים
מדווחים ,ולהותירה בגדר רשות ביחס לתאגידים המציעים את ניירות הערך שלהם לציבור
לראשונה .ההנחה היא כי עצם פרסום הטיוטה בציבור וחתימה עליה על ידי המנפיק
כאמור ,יביאו להעלאת איכות התשקיפים הן מבחינת רמת הכתיבה ובהירותה והן מבחינת
היקף המידע הנכלל בהם ,החל משלב הטיוטה הראשונה .פרסום הטיוטות אף יתמודד עם
התופעה של דליפת מידע אודות החברה מחוץ לתשקיף ,והוא צפוי להפחית אותה.
( )3ביטול החובה לקבל את אישורו של שר האוצר לכל הצעה של ניירות ערך לציבור
מוצע לבטל את סעיף  39לחוק ,לפיו חלה חובה לקבל משר האוצר או ממי שהתמנה
על ידו אישור לכל הנפקה של ניירות ערך והצעתם לציבור .כן מוצע לתקן את סעיף 165
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג 1983-בדרך של תיקון עקיף ,כך שחברות ,פרט
לחברות לתועלת הציבור ,לא יידרשו לקבל את אישורו של שר האוצר על מנת לשעבד את
נכסיהן באיגרות חוב.
( )4הסכם הכרה הדדית עם רשות ניירות ערך בצרפת
בסוף חודש ינואר  2008נחתם מזכר הבנות הדדי בין רשויות ניירות ערך בישראל ובצרפת
(ה ,)AMF-בדבר פתיחת השווקים בישראל ובצרפת למסחר בניירות ערך של חברות צרפתיות
וישראליות בהתאמה ,תוך הסתמכות הדדית של שתי הרשויות על הרגולטור הזר.
ההסכם נערך ברוח סעיף  20של דירקטיבת התשקיפים של האיחוד האירופי ,והוא נועד
לייסד את העקרונות והמנגנונים לשיתוף פעולה פוזיטיבי ,לפיו חברות הרשומות בשוק
המוסדר בצרפת (יורונקסט צרפת) או בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,יוכלו לרשום את
ניירות הערך שלהן בשתי הבורסות גם יחד .הסדר הרישום ההדדי דומה במהותו לרעיון של
ה "SINGLE PASSPORT"-באיחוד האירופי.
התיקון מתייחס לאפשרות לרשום למסחר בישראל ניירות ערך של חברות צרפתיות ,כמו
גם לאפשרות של תאגידים ישראלים להציע ניירות ערך למסחר בצרפת ,על סמך היתר
שניתן לתשקיף שהוגש לרשות ניירות ערך בישראל.
הצעד הראשון בהכרה בשוויון הרגולאטורי נעשה בנוגע לדרישות התשקיפיות .בהמשך
ישנה כוונה להשיג הכרה כזו אף בנוגע לדרישות הגילוי בדיווח השוטף.
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ו.

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון)(זירות מסחר) ,התשס"ט2008-
בתחילת אוגוסט  2004מינה יו"ר הרשות ועדה מייעצת בראשותו של פרופ' אוריאל פרוקצ'יה
לבחינת פעולתן של זירות חלופיות למסחר בניירות ערך בישראל ,ובמידת הצורך לפרסם המלצות
לרישוי ופיקוח עליהן .המלצות הוועדה פורסמו בפברואר  .2006הוועדה התייחסה למציאות קיימת,
לפיה פועלות בישראל מספר זירות מסחר ,בעוד שרק אחת מהן מוסדרת ומפוקחת  -הבורסה
לניירות ערך בתל אביב .מתוך הבנה כי מציאות זו אינה סבירה ואינה רצויה ,וכן מתוך חשיבה
כי ריבוי זירות מסחר לניירות ערך הוא ביסודו תופעה חיובית ,הציעה הוועדה לאפשר פעולתן
של זירות מסחר חלופיות שיעמדו בתנאים מסוימים ,תוך יצירת הבחנה בין זירות שבהן נקשרות
עסקאות בין המשקיעים לבין המתווך ,לבין כאלה שבהן עסקאות נקשרות בין המשקיעים לבין
עצמם .הרשות הכינה הצעת חוק המקבלת את עיקרן של ההמלצות.
הצעת החוק אושרה על ידי המליאה בתאריך  14לנובמבר  .2007הרשות שוקלת מספר שינויים
ביחס לנוסח שאושר כאמור ,ובימים אלו מתגבש התזכיר להפצה.

ז.

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון) (אכיפה משלימה) ,התשס"ט2008-
מטרתה של ההצעה ,להקנות לרשות אפיקי אכיפה אלטרנטיביים לאלה הקיימים כיום ,תוך יצירת
כלי אכיפה יעילים ואפקטיביים במקביל ובנוסף למסלול הפלילי .על פי החוק הקיים מתבצעת
האכיפה בשוק ההון באמצעות שני סוגי הליכים – הליך פלילי ועיצום כספי .הצעת החוק נועדה
להתמודד עם מצבי הביניים ,שבהם קיים מידע המבסס חשד לביצוע אחת מרשימת ההפרות
המנויות בהצעת החוק ,אשר אינו מתאים לאכיפה פלילית ,אולם ,כדי לשמור על אמון הציבור
בשוק ההון ,מתבקש להגיב עליו ולהטיל על המבצע סנקציה .רשימת ההפרות מורכבת בחלקה
הגדול מהפרה ברשלנות של הוראות חוק ניירות ערך ,חוק היעוץ או חוק השקעות משותפות.
קביעת אפיקים חליפיים כאמור מסייעת בפיתרון מספר קשיים שבהם נתקלת מערכת אכיפה
שהיא פלילית בעיקרה (לדוגמה  -התמשכות ההליך הפלילי ,אי התאמתו לחלק ממקרי ההפרה
וחוסר היכולת למצות את הדין במקרים מסוימים) .בכך מבקשת הרשות לחזק את יכולת
ההרתעה שלה ולהגביר את יכולתה לשמור על ענייני ציבור המשקיעים .הצעת החוק אושרה על
ידי המליאה בתאריך  17בנובמבר .2008

ח .הצעת חוק סמכויות רשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשס"ט2008-
הצעת החוק אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  14בדצמבר  .2008עיקרו של התיקון
במספר עניינים:
()1

סמכות לקביעת הוראות מנהליות
מוצע להסמיך את הרשות ליתן לכלל הגורמים המפוקחים על ידה הוראות במכלול תחומים
ונושאים הקבועים כיום בתקנות הנלוות לשלושת החוקים שמכוחם הרשות פועלת :חוק
ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק היעוץ .זאת בדומה לסמכות הקיימת
היום לרגולאטורים אחרים בארץ ובעולם .במסגרת התיקון מוצע להסמיך את מליאת
הרשות להסדיר בהוראות מנהליות נושאים אשר הסדרתם כיום נעשית באמצעות תקנות,
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תוך קביעת המנגנון להסדרת ההוראות כאמור ותוך הבהרה בחוק כי ההסדרה בדרך של
הוראות לא תפגע ביכולת לבצע אכיפה פלילית כנגד הפרת ההוראות .כצעד משלים למהלך
זה ובמקביל לפרסומו של תיקון החוקים ,יומרו קבצי תקנות מכוח חוקים אלה להוראות.
()2

חלוקת סמכויות בין אורגנים ברשות
כצעד משלים למתווה המוצע של קביעת הוראות בידי הרשות ,מוצע ליצור בהירות ביחס
לתפקיד האורגנים השונים בה ,ולהבטיח את מעורבות מליאת הרשות בהליך קביעת
ההוראות .במסגרת זו מוצע להבהיר את הסמכויות הנתונות למליאת הרשות ,לעומת
הסמכויות הנתונות לאורגנים אחרים ברשות ,לרבות וועדת הרשיונות ,שהוקמה מכוח חוק
השקעות משותפות .בין היתר מוצע לקבוע כי גם סמכות הרשות לדרוש הגשה מחדש
של דוחות תאגידים מדווחים ,לאחר מתן הזדמנות לתאגיד להשמיע את טענותיו ,תופקד
ישירות בידי יו"ר הרשות ,אשר יוכל להאציל מסמכויותיו לעובד הרשות.

( )4חוות דעת מקדמיות
מוצע לעגן בחוק את פעילותה של הרשות במתן מענה לפניות מקדמיות של הציבור ,על
מנת להגביר את הוודאות בשוק ביחס לעמדותיה.
( )5כללי הבורסה
מוצע כי יאוחדו הכללים שעל פיהם פועלת הבורסה לניירות ערך בתל אביב .כיום נמצאים
כללים אלה בשלושה קבצי חקיקה :תקנון ,הנחיות והנחיות זמניות .מוצע לאחדם ל"ספר
כללים" אחד שיכונה "הנחיות" ,וכי קביעת ההנחיות וביצוע תיקונים בהן ייעשו בדרך של
אישור הוראה מנהלית כפי שמוצע בחוק זה ,לאחר שיתקבל אישור מדירקטוריון הבורסה
לקביעה או לתיקון ,לפי העניין.
( )6פטור מדיווח
מוצע לקבוע כי יו"ר הרשות יורשה ליתן פטורים מגילוי פרט בדיווח השוטף ,במקרה שהוא
מצא כי הגילוי עלול לפגוע בביטחון המדינה או בכלכלתה או בחקירה שמנהלת משטרת
ישראל או הרשות ,ובמידה שהוא קיבל לכך אישור מהגורם הרלבנטי בין אלה המנויים לעיל,
אך מבלי להידרש לאישורו של בית המשפט .בכך תושווה סמכות הפטור לזו הנתונה לרשות
במסגרת תשקיף .ואולם לאור העובדה כי במקרה זה אין לרשות יכולת הסינון השמורה לה
בתשקיפים (לא ליתן היתר לפרסומו של תשקיף במקרה שנדרש פטור מהטעמים האמורים
אך גילויו של המידע חשוב למשקיעים) ,יוכל יו"ר הרשות להורות על הגילוי במקרים חריגים,
על אף האישור שנתקבל על ידי הגורמים האמורים.
()7

חובת שימוע
מוצע להבהיר מתי קמה לרשות חובה ליתן לגורם מפוקח אפשרות להשמיע את טענותיו
בעל פה ומתי ניתן להסתפק בקיום זכות זו בכתב.
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ט .הצעת חוק ניירות ערך (תיקון ) (החזקות בעלי עניין) ,התשס"ט2008-
חוק ניירות ערך כולל הגדרות למונחים "בעל עניין"" ,החזקה" ,ו"רכישה" .להגדרות אלה יש
נפקויות הקבועות בחוק ובתקנות ,במיוחד לעניין הבחינה מיהו אותו מחזיק שהוא בגדר בעל
עניין ,ולפיכך התאגיד חב בחובות דיווח ביחס לעסקאות המתבצעות מולו וביחס לאחזקותיו
בניירות הערך של התאגיד .זאת מתוך ההנחה שלבעל עניין יש אינטרס גדול יותר לבחון את
עסקי התאגיד .כמו כן ,לבעל עניין שהוא נושא משרה בתאגיד עשויה להיות נגישות גבוהה
יחסית למידע על מצב עסקי התאגיד ותוכניותיו .גילוי כאמור בדבר עסקאות עם בעל עניין ובדבר
אחזקותיו יש בו כדי לאותת לציבור המשקיעים על הערך שמייחס בעל העניין לניירות הערך .כמו
כן יש בו כדי להרתיע בעלי עניין מביצוע עסקאות תוך שימוש במידע פנים המצוי בידם .יש בו גם
כדי לאפשר ביצוע פעולות ביקורת בעניין זה.
מוצע לתקן את ההגדרות האמורות כך שיטופלו על ידן מצבים נוספים ,שלגביהם מתקיימות
תכליות ההסדרה האמורות לעיל .בין היתר ,לעניין הגדרת "החזקה" ,מוצע לראות נושה כמחזיק
בניירות ערך ששועבדו לטובתו החל מהמועד שבו הוא פעל לראשונה למימוש השיעבוד או
מהמועד שבו הוא עשה לראשונה שימוש בזכויות ההצבעה הנלוות לניירות הערך המשועבדים,
לפי המוקדם מביניהם .לעניין הגדרת "בעל עניין"  -הלה מוגדר כמי שהוא בעל החזקה משמעותית
בהון התאגיד או בזכויות ההצבעה בו ( )5%או כמי שמכהן בתפקיד בכיר בתאגיד (מנכ"ל או
דירקטור) .מוצע לכלול בהגדרה גם מקרים של החזקה בניירות המירים למניות ,בזכויות לקבלת
מניות או בחוב ,מימוש או המרה של ניירות הערך ,הזכות או החיוב האמורים יביאו להחזקה
בשיעור של  10%ומעלה ,ובאשר להחזקה בתעודות התחייבות -החזקה של  15%לפחות מסדרת
תעודות ההתחייבות ,וזאת בתנאי שהתחייבות התאגיד על פי הסדרה האמורה מהווה 5%
לפחות מסך התחייבויות התאגיד.
הצעת החוק ,וכן הצעה לתיקון התקנות הנלוות לתיקון החוק (להלן בסעיף יט) ,אושרו על ידי
המליאה בתאריך  17בנובמבר .2008
י.

הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון) ,התשס"ט2008-
תזכיר של הצעת החוק הופץ בתאריך  5במאי  .2008ההצעה עוסקת במספר רב של נושאים,
שהעיקריים מבינם הם:
( )1הסדרה של הצעת יחידות של קרנות חוץ בישראל ,לשם שיפור התחרות בענף הקרנות
בישראל ,במטרה להביא לכך שהשוק הישראלי ישתלב בפעילות העולמית ויזמן לארץ
שחקנים זרים .לראשונה בישראל יוכלו מנהלי קרנות חוץ להציע את יחידותיהן לציבור
בישראל ,תוך ויתור על החלת הוראות הדין הישראלי (במתכונת הרישום הכפול) ,אם יעמדו
בקריטריונים שייקבעו בתקנות ושיתייחסו ,בין היתר לאלה :לדין על פיו הוקמה קרן החוץ
או על פיו היא פועלת ,לפיקוח על קרן החוץ ,למאפייני הקרן או למאפייני מנהל הקרן.
( )2שינוי בתנאי הכשירות של נאמן וחובת הדיווח המוטלת עליו ,על מנת להבטיח ,בין היתר ,את
אי התלות של הנאמן במנהל הקרן ואת עמידתו בדרישות מהימנות ,וכן כדי להבהיר וליצוק תוכן
לחובות הפיקוח המוטלות על הנאמן לקרן ,ובכך להדק את הפיקוח על מנהלי הקרנות.
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( )3הנחת תשתית להגברת מנגנוני הבקרה ,הפיקוח והביקורת על מנהל קרן.
( )4ביטול החובה לכנס אסיפה כללית לשם קבלת החלטות מיוחדות מסוימות ,כמו מיזוג
ופיצול קרנות.
( )5הטלת חובת קיום מכרז לשם התקשרות בהסכם לביצוע עסקאות בנכסי קרן (שירותי ברוקראז').
( )6שינוי מנגנון פירוק קרן והפיכתו ליעיל וצודק יותר.
( )7הבטחת הגעתו של מידע חיוני על שינויים מהותיים הנוגעים לקרנות ,לבעלי היחידות.
( )8הוספת הוראות חוק רבות שהפרתן מחייבת את המפר בתשלום קנס אזרחי ,העלאת סכומי
הקנסות מחד ,ומאידך מתן סמכות לשר האוצר לקבוע מבחנים להפחתת סכום הקנס.

הצעות חקיקת משנה
יא .הצעת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים של תאגיד חוץ) (תיקון),
התשס"ט2008-
לפי נוסח התקנות הקיים ,תאגיד זר המדווח לפי הוראות פרק ה' 3או פרק ה' 4לחוק ,חייב למסור
דיווחים מידיים במועד הקבוע בדין הישראלי .זאת בניגוד לדיווחים עתיים ,אשר עיתוי דיווחם נקבע
לפי הדין הזר .הסדר זה מכביד באופן ניכר על התאגידים ,בפרט כאשר הגורם המדווח אמור
לדווח במועד שאינו כלול בשעות העבודה שלו .כמו כן התאגידים נחשפים בפני טענה אפשרית
של מתן מידע עדיף למשקיע הישראלי ,כל אימת שהדיווח בישראל קודם לדיווח בחו"ל .לבסוף,
ההסדר הנוכחי אינו עולה בקנה אחד עם מגמת הגלובליזציה שאליה שואפת הרגולציה בשוק
ההון .מוצע לתקן מצב דברים זה ולקבוע ,כי עיתוי הדיווח העתי והמידי של התאגידים הזרים
ייקבע על פי הדין הזר .עוד מוצע לבטל את הארכה הקבועה בתקנות ,לפיה במקרים שבהם
מועד הדיווח העתי על פי הדין הזר חל במועד שבו לא מתקיים מסחר בבורסה בישראל ,יוגש
הדיווח עד לשעת תחילת המסחר בבורסה בישראל ,ביום המסחר הראשון שלאחר הגשתו או
פרסומו בחו"ל.
הצעת התיקון אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  30במרץ  2008והועברה לאישור
משרד המשפטים.
יב .הצעת תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי) ,התשס"ט2008-
עם כניסתו לתוקף של חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)33התשס"ז ,2007-אשר קבע את האפשרות
להטיל עיצומים כספיים בנוגע להפרות מסוימות של חוק ניירות ערך ,הוסמך שר האוצר להתקין
בהסכמת שר המשפטים תקנות ,שיפרטו את הקריטריונים להפחתת שיעורי העיצום הקבועים
בחוק .התיקון המוצע ,נועד לקבוע את הקריטריונים כאמור.
מוצע כי בהתקיים אירוע שבעטיו ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי פרק ח' 3לחוק ניירות
ערך ,תינתן לרשות אפשרות להפחית מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותו אירוע .הפחתה
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זו תיעשה על פי קריטריונים שייקבעו בתקנות ובשיעורי ההפחתה המרביים שייקבעו בהן ,ואולם
לרשות יינתן החופש לקבוע את שיעור ההפחתה הקונקרטי במקרה המצוי לפניה .ההצעה
אושרה במליאת הרשות בתאריך  11לדצמבר  .2007במסגרת הצעת חוק ניירות ערך בנושא
אכיפה משלימה ,מוצע תיקון לסעיף ההסמכה האמור ,ולאחר אישורו תקודם הצעת התקנות.
יג .הצעת תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשס"ט ,2008-ותקנות ניירות
ערך (דואר אלקטרוני מאובטח) ,התשס"ט2008-
התיקון המוצע נלווה להצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין מערכת דואר אלקטרוני מאובטח
(ראו סעיף א לעיל תחת הצעות חקיקה) ,ונועד לעגן בתקנות את הסדר פתיחת תיבת הדואר
האלקטרוני המאובטח על ידי הרשות ,וכן את נהלי הרשאת הגישה לתיבת דואר אלקטרוני
מאובטח .בין היתר מוצע כי כל גוף מפוקח ימנה יחיד מטעמו ,לשמש כמורשה גישה לתיבת
הדואר האלקטרוני המאובטח .עוד מוצע ,כי בקשה לרישום מורשה גישה כאמור תוגש לרשות
לשם אישור ,אשר יינתן בהתאם לתנאים ולהגבלות המפורטים גם הם במסגרת התיקון המוצע.
מוצע לתקן את תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) ,התשס"ג ,2003-ולהחיל את ההסדרים
הקבועים כבר כיום לגבי המגנא ,בשינויים המחויבים ,גם על מערכת דואר אלקטרוני מאובטח.
כמו כן מוצע להסדיר את הרשאות הגישה למערכת דואר אלקטרוני מאובטח ,על ידי הנפקת
מפתח פרטי ותעודה אלקטרונית אשר מאפייניהם קבועים בתקנות ,במסגרת התיקון המוצע.
לבסוף ,מוצע להסדיר את נהלי העברת המידע בעת הנפקת תעודה אלקטרונית חדשה ,או בעת
חידוש תוקפה של תעודה אלקטרונית קיימת .ההצעה הועברה לשר האוצר לשם אישור העברתה
לוועדת הכספים ,כאשר בשלב זה קידומה מעוכב עד לסיום הליכי חקיקת החוק בנושא.
יד .הצעת תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים) התשס"ט 2008-והצעת צו ניירות ערך (תיקון
התוספת החמישית לחוק) ,התשס"ט2008-
כחלק מהרפורמה בשיטת החיתום הוחלט לאמץ כללים המאפשרים לחתם ,בתנאים מסוימים,
לייצב את שערי ניירות הערך המונפקים במהלך ההנפקה .לצורך כך תוקן סעיף (54א)( )2לחוק
ניירות ערך ,ונקבע בו "נמל מבטחים" ,על פיו מי שיפעל בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לעניין
ייצוב ,לא יראו בו כמי שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות הערך שעליהם נעשו
פעולות הייצוב .התקנות המוצעות משלימות מהלך זה וקובעות את הכללים אשר עמידה בהם
עוגנת את פעילות הייצוב בנמל המבטחים .כן מוצע לתקן את התוספת החמישית לחוק ניירות
ערך ,כך שתתאפשר הטלת עיצומים כספיים על חתם הפועל בניגוד לחלק מהוראות התקנות.
ההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  15ביולי  2008והיא מונחת על שולחנו של שר
האוצר לקראת העברתה לוועדת כספים.
טו .הצעת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) ,התשס"ט ;2008-תקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה)(תיקון) ,התשס"ט;2008-
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)(תיקון) ,התשס"ט 2008-ותקנות ניירות
ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)(תיקון) ,התשס"ט2008-
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עניינו של התיקון בהגברת השקיפות לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות (אג"ח) מקרב הציבור,
ובהרחבת הגילוי בעניינים החשובים להערכת סיכון החוב של החברות .זאת לאור הגידול
המשמעותי בהיקף הגיוס של אשראי מהציבור באמצעות הנפקת תעודות התחייבות ולאור
העובדה כי דרישות הגילוי הקבועות בעניין זה בחוק ובתקנות אינן מספקות .כל זה על רקע
המשבר הפיננסי העולמי ,שיש לו השפעה מהותית על יכולת התאגידים לעמוד בחובותיהם.
מוצע ,בין היתר ,כי במסגרת דוח הדירקטוריון השנתי יידרש הדירקטוריון לדווח על נתונים שונים,
ביניהם מכלול פרטי ההתחייבות ,פרטים בדבר עמידת התאגיד בתנאי ההתחייבות ושווי הנכסים
המשועבדים להתחייבויות .באם יבצע התאגיד הצעה לציבור ,תחול עליו חובת גילוי זהה במסגרת
התשקיף שיהיה עליו לפרסם.
עוד מוצע כי במידה שהתקיים בתאגיד אחד מסימני אזהרה כמפורט בתקנות (סימנים אשר יש
בהם כדי לעורר חשש בדבר יכולת התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו כלפי מחזיקי תעודות ההתחייבות
במהלך השנתיים הקרובות למועד הדיווח) ,יידרש התאגיד לתאר את התחייבויותיו ואת תזרים
המזומנים החזוי לפירעון התחייבויות אלה בשנתיים הקרובות ,למעט כאשר הדירקטוריון קבע כי
אין חשש סביר שהתאגיד לא יעמוד בהתחייבויותיו האמורות .כן מוצע לקבוע נסיבות שבהן יידרש
דיווח מידי בקשר לתעודות ההתחייבות שבמחזור ,וכן לצרף הערכות שווי של נכסים ששועבדו
להבטחת התחייבויות התאגיד בתעודות ההתחייבות.
לבסוף ,מוצע כי חובת הדירקטוריון להסביר בדוח הדירקטוריון הרבעוני שינויים שחלו ממועד דוח
הדירקטוריון השנתי ,תחול לגבי כל שינוי מהותי ולא רק ביחס לשינוי מהותי מאוד ,כקבוע היום.
מבחן דומה מוצע גם ביחס לרמת השינויים החבים בגילוי בדוח הצעת מדף.
הצעת התיקון אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  8בספטמבר  2008והועברה לשר האוצר
לשם אישור העברתה לוועדת הכספים.
טז .הצעת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) ,התשס"ט  2008ותקנות
ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון) התשס"ט2008-
בהתאם להוראות תקנה  23לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התשנ"ג,1993-
על תאגיד לצרף לדוחות הכספיים השנתיים שלו דוחות כספיים של חברה כלולה ,דהיינו חברה
שהשקעת התאגיד בה כלולה בדוחות התאגיד על בסיס השווי המאזני למעט חברה מאוחדת וחברה
מאוחדת באיחוד יחסי .חובה מקבילה ,החלה בהתקיים אותם תנאים ,קיימת גם ביחס לדוחות
הביניים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
תכלית נוספת של התיקון הנה השוואת דרישות הדיווח לדרישות הקבועות בתקינה הבינלאומית (.)IFRS
מחד ,חובה זאת הנה ביטוי לעיקרון הגילוי הנאות שעליו מושתתים דיני ניירות ערך .מאידך,
החובה לצרף דוחות כספיים של חברה כלולה יוצרת מצב שבו הלכה למעשה דוחות של חברות,
שחוק ניירות ערך אינו חל עליהן ,מתפרסמים בציבור ,ובכך הן נפגעות באופן בלתי מוצדק.
לפיכך ,ובהתבסס על הוראות דומות הקיימות בעולם בעניין ,מציע התיקון צמצומים שונים של
חובת צירוף דוחות חברה כלולה .בין היתר מוצע כי חלף צירוף דוחות חברה כלולה לדוחות
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הביניים ,יינתן מידע תמציתי אודות נתוניה הכספיים של החברה הכלולה .כן מוצע להעלות את
הסף הכמותי שעל בסיסו נבחנת חובת הצירוף לדוח התקופתי ,מרף של  10%ל( 20%-סף
כמותי זה נבחן על פי הערך המופיע בספרים של השקעת התאגיד בחברה הכלולה ,ביחס לסך
הנכסים במאזן ,או על פי הסכום שנכלל בדוח הרווח והפסד של התאגיד בשל השקעתו בחברה
הכלולה ,ביחס לסך הרווח של התאגיד).
ההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  8בספטמבר .2008
יז .הצעת תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה)
(תיקון) ,התשס"ט2008-
הסדר המניות הבנקאיות משנת  1983הביא לחקיקת חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת
שעה) ,התשנ"ד ,1983-שבמסגרתו הוסדרה העברת מניות הבנקים הגדולים לבעלות המדינה.
זכות הבעלות שהוקנתה למדינה מוגבלת באופיה .כך למשל ,זכות מינוי דירקטורים וזכויות
ההצבעה נתונות בידי ועדה חיצונית שנבחרת בידי ועד ציבורי .בשל ייחודיות זכות הבעלות
המוקנית למדינה ,הותקנו בסמוך לפרסומו של החוק תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות
הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) ,התשנ"ד .1993-התקנות האמורות פוטרות את הבנקים
שבהסדר ,לרבות חברות שבנקים כאמור הם בעלי עניין בהן ,מדרישות הגילוי בתשקיפים ובדיווח
השוטף הנוגעות ליחסים בין חברה בת של הבנק או חברה קשורה שלו לבין המדינה או תאגיד
ממשלתי .מאותה עת הוארך תוקפן של התקנות מעת לעת .תקופת ההארכה האחרונה פקעה
בתאריך  31לאוקטובר  .2008מוצע להאריכן לתקופה של שלש שנים נוספות .ההצעה מונחת
על שולחנה של ועדת הכספים.
יח .הצעת תקנות ניירות ערך (חיתום) (תיקון)( ,תיקון) התשס"ט 2008-ותקנות ניירות ערך
(אופן הצעת ניירות ערך לציבור) (תיקון) ,התשס"ט2008-
לפני כשנה וחצי נכנסה לתוקף סדרת תיקוני חקיקה מקיפה שמטרתה לשכלל ולשפר את
השוק הראשוני .רכיבים מסוימים ברפורמה עומדים לפקוע ביולי  .2009רכיבים אלה כוללים את
שיטת ההצעה הלא אחידה ,את מגבלות ניגודי העניינים הקבועות ביחס לשיטה זו ואת מגבלות
ניגודי העניינים הקבועות ביחס לכלל ההנפקות .בשל הפקיעה הקרובה ובשל הניסיון שנצבר עד
כה ,מוצע להאריך את תוקפן של התקנות בנושאים אלו .ההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות
בתאריך  17בנובמבר  ,2008והועברה לבחינת משרד המשפטים.
יט .הצעת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) ,התשס"ט2008-
עניינו של התיקון בשני נושאים עיקריים :האחד הנו תיקון משלים להצעת החוק ביחס להחזקות
בעלי עניין (ראו לעיל בסעיף ט תחת הצעות חקיקה) ,המרחיבה את היקף המושג "בעל עניין"
שבחוק ניירות ערך.
השני ,עניינו גילוי בדבר תוכנית רכישה עצמית .כיום גילוי על עסקאות רכישה עצמית ניתן לאחר
מעשה ,כך שלציבור המשקיעים לא ברור איזה שיקולים עמדו ביסוד החלטת החברה לרכוש את
מניותיה או את תעודות החוב שהנפיקה .לגישת הרשות קיימת חשיבות שהמשקיע ידע מראש
על תוכניות החברה לבצע רכישה עצמית של מניותיה ,וזאת בין היתר על מנת שיוכל להתחקות
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אחר עמידת החברה במבחני ה"חלוקה" ולעקוב אחר שינוי אפשרי בכוח ההצבעה ובזכויות בהון
הנלוות למניותיו .הוראות אלו נקבעו לעת עתה בהנחיית הרשות ,וכעת מוצע לעגן אותן במסגרת
התקנות .נוסח קודם של התיקון המוצע אושר להעברה לוועדת כספים על ידי שר האוצר לשעבר.
הנוסח המוצע שונה במעט מהנוסח האמור ,ונועד להחליפו (השינוי המרכזי  -קביעת חובת דיווח
אף בנוגע לתוכנית רכישת איגרות חוב ולא רק בנוגע לתוכנית רכישת מניות).
מלבד תיקונים אלו ,מוצעים תיקונים שונים לתקנות בנוגע לחובות הדיווח.
ההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  17בנובמבר  2008והועברה לשר האוצר לשם
אישור העברתה לוועדת הכספים.
כ.

הצעת תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (תיקון) ,התשס"ט ;2008-תקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) ,התשס"ט ;2008-תקנות ניירות ערך (עסקה
בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון) ,התשס"ט ;2008-תקנות ניירות ערך (הצעה
פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון) ,התשס"ט ;2008-תקנות ניירות ערך (פרטי
התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) (תיקון) ,התשס"ט 2008-ותקנות ניירות ערך
(הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים) (תיקון) ,התשס"ט.2008-
על פי תקן חשבונאות מס'  ,29החל מיום האחד בינואר  2008ישויות מדווחות יערכו את
דוחותיהן הכספיים לפי כללי התקינה הבינלאומיים ( .)IFRSתקני ה IFRS-כוללים מערכת כללים
שונה בחלקה מהכללים שהיו קבועים במסגרת כללי החשבונאות בישראל ,לרבות הוראות בעניין
הצגה וגילוי בדוחות הכספיים והוראות גילוי נלווה לדוחות הכספיים שנקבעו בתקנות ניירות ערך
השונות .במסגרת התיקון מוצעות ההתאמות הדרושות של תקנות ניירות ערך לתקני ה.IFRS-
בין היתר מוצע במסגרת התיקון לבטל הוראות הסותרות את הוראות ה ,IFRS-ליצור התאמה
של המונחים השונים ,ולהוסיף הוראות חדשות המשלימות את דרישות ה.IFRS-
ההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  14בדצמבר .2008

כא .הצעת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון) ,התשס"ט2008-
ציבור המשתמשים בדוחות הכספיים סומך על המידע המפורט בהם ,בהאמינו כי הדוחות הכספיים
אושרו בהליך נאות .לאור זאת נודעת חשיבות רבה למתן גילוי אודות הליך אישור הדוחות
הכספיים ,ובפרט לטיבו של ההליך ולזהות המעורבים בו .על רקע זה פורסמה ביום  23ביולי
 2007הנחיה בעניין גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד מדווח.
הנחיית הגילוי קבעה כי בדוח הדירקטוריון יינתנו פרטים בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים ,תוך
פירוט זהות האורגנים המופקדים על בקרת העל בתאגיד והתהליכים שננקטו על ידם טרם אישור
הדוחות הכספיים .בשל חשיבות מידע זה לציבור המשקיעים ולאור העובדה כי ההנחיה עתידה
לפקוע ביולי  ,2009מוצע לעגן את ההנחיה בתקנות.
ההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  14בדצמבר  2008והועברה לשר האוצר לשם
אישור העברתה לוועדת הכספים.
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כב .הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון) ,התשס"ט2008-
על פי נוסח התקנות ערב תיקונן ,אסורה גביית עמלת הפצה בנוגע לקרן מחקה ,אשר מטרתה
להשיג תוצאות דומות למדד מניות או סחורות כלשהו .מטרת איסור זה הנה להקטין את עלויות
ניהול הקרן ולאפשר בכך הקטנת דמי הניהול הנפרעים ממנה ,כדי לאפשר לקרנות אלו להתחרות
בהצלחה בתעודות הסל .על פי התיקון המוצע ,יחול איסור דומה גם על הקרנות המחקות מדדי
אג"ח .התיקון מונח על שולחן ועדת הכספים של הכנסת.
כג .הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן
ושיעוריהם המרביים)(תיקון),התשס"ח 2008-ותקנות השקעות משותפות בנאמנות
(מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן)(תיקון),התשס"ט2008-
על שולחן ועדת הכספים של הכנסת מונחים תיקונים אשר מטרתם הנה להסיר את המכשולים
העומדים בפני הקרנות הכספיות ( )Money Market Fundולאפשר את המשך התפתחותן.
הכוונה לקרנות אשר רמת הסיכון שלהן הנה נמוכה ביותר ,ואפיקי ההשקעה המותרים לה
מוגבלים ביותר .בין השינויים בתקנות :שינוי שיעורי ההחזקה המותרים של פיקדונות לזמן קצוב;
שינוי ההגבלות על החזקת ניירות ערך מסחריים; ביטול חובת הפקדת נכסים במסלקת הבורסה
תוך המרתה בהטלת אחריות על מנהל קרן להניח דעתו בדבר משמורת נכסי הקרן בכללותם
ואופן שיערוך פיקדון לזמן קצוב.
כד .הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו),
התשס"ט2008-
תשקיף של קרן שיחידותיה מוצעות לציבור באופן רצוף וניתנות לפדיון על פי דרישת בעל יחידות
("קרן פתוחה") מתפרסם אחת לשנה .מאז הותקנו התקנות הקיימות לפני קרוב ל 40-שנה,
עבר שוק ההון בישראל שינויים רבים .כתוצאה מכך ,תשקיף שנערך על פי התקנות הקיימות
אינו מספק לציבור המשקיעים הקיים את מכלול המידע הנדרש לו לקבלת החלטה .על כן מוצע
להחליף את התקנות בתקנות חדשות .השינויים מתמקדים בעיקרם בשינוי מבנה התשקיף
ועשייתו ידידותי יותר לציבור המשקיעים ,הרחבה משמעותית של הפרטים אשר יש לכוללם
בתשקיף והארכת התקופה שלגביה יינתן המידע .יצוין כי התקנות המוצעות הונחו כבר בשנת
 2000בנוסח שונה על שולחן ועדת הכספים ,אולם הדיון בוועדה הופסק בשעתו בין השאר
בשל מרוץ הדיונים ברפורמה במס וברפורמת בכר .מאז ועד היום הותאם נוסח התקנות המוצע
לשינויים שחלו בשוק ההון בכלל ובענף קרנות הנאמנות בפרט ,והוא מונח על שולחנו של שר
האוצר לשם העברתו לוועדת הכספים.
כה .הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשס"ט2008-
נכון להיום הדוחות השוטפים היחידים אשר מנהלי הקרנות מחויבים בהגשתם ,הם דוחות חודשיים,
הכוללים בעיקר נתונים אודות תזרים המזומנים בקרן במהלך החודש וכן את התחייבויותיה ורשימת
הנכסים המוחזקים בה ליום המסחר האחרון בחודש .אין הם חייבים בהגשת דוח כספי או דוח
תקופתי אחר הנותן תמונה מלאה אודות הקרן (דוח כספי נכלל בתשקיף ,אשר בדרך כלל מתפרסם
כל שנה) .עיקרו של התיקון המוצע הוא הטלת חובה על מנהל קרן שלא פרסם תשקיף לקרן
שבניהולו במשך שנה ,להגיש דוח שנתי אשר יכלול את כל המידע שיש לכלול בתשקיף ,למעט
פרק הצעת היחידות.
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ההצעה מונחת על שולחנו של שר האוצר לשם העברתה לוועדת הכספים.
כו .הצעת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן) ,התשס"ט2008-
התקנות הקיימות הותקנו לפני קרוב ל 40-שנה .התקנות חייבו להגיש את הדוחות הכספיים של
קרנות נאמנות במבנה קשיח כפי שהוגדר בתוספת לתקנות .במרוצת השנים ,עם התפתחות
כללי חשבונאות מקובלים ,נוצר פער בין התקנות לבין הפרקטיקה המקובלת בכל הנוגע לדוחות
הכספיים של קרנות נאמנות .התקנות המוצעות באות להחליף את התקנות הקיימות כיום .באופן
כללי מחילות התקנות את כללי הדיווח הבינלאומיים ( ,)IFRSבתוספת חובות נוספות הקבועות
בתקנות אלו .ההצעה מונחת על שולחנו של שר האוצר לשם העברתה לוועדת הכספים.
כז .הצעת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת
הלבנת הון ומימון טרור) ,התשס"ח 2007-וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח
וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התשס"ח2007-
(להלן – צווי איסור הלבנת הון)
לאור הניסיון שנצבר במהלך השנים מאז כניסת צווי איסור הלבנת הון לתוקף ,בשל כניסתו
לתוקף של חוק איסור מימון טרור ,התשס"ה ,2005-ועל מנת שמדינת ישראל תשפר את עמידתה
בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא זה ,מוצע לבטל את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול
רישומים של חבר בורסה) ,התשס"ב ,2001-וכן את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול
רישומים של מנהל תיקים) ,התשס"ב ,2001-ובמקומם לחוקק את צווי איסור הלבנת הון.
עיקרי השינויים המוצעים בצווים הם קביעת חובה לקיים הליך של הכרת הלקוח; קביעת חובה
לקבוע מדיניות ,כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון; הוספת תוספת שנייה לכל אחד מן
הצווים ,המפרטת פעולות אשר עשויות להיראות בלתי רגילות; קביעת חובות דיווח בתחום של
מניעת מימון טרור; וכן התאמת הצווים לתיקונים השונים שנעשו בצו איסור הלבנת הון (חובות
זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התשס"א-
 .2001בנוסף ,בצו מנהלי תיקים  -הסרת חובת דיווח בנוגע לפעולות רגילות ,תוך הרחבת חובת
הדיווח על פעולות בלתי רגילות.
הצווים הונחו על ידי שר האוצר על שולחנה של ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,לאחר
התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים.

 .3הנחיות לפי סעיף 36א לחוק
א .הנחיות חדשות

הנחיות לפי
סעיף 36א
לחוק

במהלך השנה פרסמה הרשות מתוקף סמכותה לפי סעיף 36א לחוק ניירות ערך את
ההנחיות הבאות:
( )1גילוי בדבר נתונים להערכת שווי תעודות סל ומוצרי מדדים בדיווח מידי
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ההנחיה פורסמה ביום  27בפברואר  2008ותוקפה החל מיום  16במרץ  .2008תעודת הסל
מוצגת כמכשיר העוקב במדויק אחר מדד מסוים ומשיג תשואה הדומה להחזקה בתיק ניירות
הערך המרכיב את אותו המדד .לכאורה היה ניתן לצפות כי תעודות סל והחזקה במדדי המניות
יניבו תשואה דומה .בפועל המשקיע אינו מקבל את התשואה השקולה לאחזקה בנכסי המדד:
מערך התעודה מנוכים סכומי עמלות שונות כגון עמלת ניהול ,עמלת המרה ,וריביות שונות
(למשל בתעודות ממונפות) .כמו כן המשקיע מקבל לא פעם תשלומים בחסר למשל תשלום
חלקי של דיבידנדים (בעיקר במדדים זרים) ,תשלום חלקי של ריביות (בתעודות בחסר) ותשלום
חלקי של יתרת הדיבידנדים (נכון להיום ,בעיקר במדדים ישראלים).
עולה מכך ,שמאפיינים כלכליים שונים בתעודת הסל מאפשרים למנפיק לסטות באופן משמעותי
מתשואה אשר משקיע היה עשוי לקבל אילו החזיק במניות המדד .לאור זאת קובעת ההנחיה
כי החברה תגלה במסגרת דיווח מידי בתום כל יום מסחר ,ולא יאוחר מתום יום המסחר העוקב,
נתונים כגון עמלת ניהול צבורה בתעודה ,דיבידנד צבור בתעודה וכדומה ,לרבות כל שינוי בהם.
מטרתו של הגילוי היא לרכז את מכלול הפרמטרים המהותיים לשם הערכת השווי של התעודה,
והצגתם בפני המשקיע ביתר קלות ,שעה שהוא לבדו יתקשה להגיע למידע מהותי זה .הנתונים
אשר גילוים נדרש בהנחיה זו חיוניים להערכה יומיומית של שווי התעודה ולכן הגילוי הנו מהותי
למשקיע הסביר מעצם היות מכשירים אלו מכשירים נזילים וסחירים המקנים למשקיע אופציה
של המרה יומית.
( )2גילוי בדבר שווי הוגן של נכסים ושל התחייבויות פיננסיות אשר שימשו למימון רכישת
הנכסים ,ואשר מוצגים לפי בסיסי מדידה שונים
ההנחיה פורסמה ביום  4באוקטובר  2008ותוקפה החל מהדוחות הרבעוניים לתקופה המסתיימת
ביום  30בספטמבר  .2008על פי כללי הדיווח הכספי הבינלאומיים ( ,)IFRSהמיושמים על ידי
תאגידים מדווחים החל מתחילת  ,2008נכסים רבים אשר הוצגו בעבר על בסיס עלות ,ניתן
להציג על בסיס שווי הוגן .ההנחיה מתייחסת לגילוי הנדרש מתאגיד במסגרת דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני התאגיד ,בנוגע לנכסים אשר נרכשו ,כולם או חלקם ,באמצעות התחייבויות
פיננסיות אשר ניטלו לצורך מימונם ,אך הנכס וההתחייבות כאמור מוצגים לפי בסיסי מדידה
שונים (שווי הוגן ועלות).
( )3גילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבות התאגיד
ההנחיה פורסמה ביום  6בנובמבר  ,2008ותוקפה החל מיום זה .ההנחיה דורשת מתאגיד מדווח,
שתעודות התחייבות שהוא הנפיק הוחזקו בידי הציבור בתאריך פרסום הדוח ,לפרסם את פירוט
המקורות הכספיים שמהם הוא צפוי לפרוע את התחייבויותיו במהלך השנתיים שלאחר מועד
פרסום הדוח .פרסום כזה יידרש מחברות שבהן נודע לדירקטוריון על קיומם של סימני אזהרה
בנוגע ליכולת התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו.
( )4גילוי בדבר מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
ההנחיה פורסמה ביום  30בנובמבר  ,2008ותוקפה החל מיום  10בדצמבר  .2008ההתפתחויות
האחרונות בשוקי ההון והכספים בעולם מעוררות חשש בדבר פגיעה ביכולת ההחזר ומִחזור החוב
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של תאגידים ולהתפשטותו של "מחנק אשראי" כלל עולמי בשוק המקומי .על רקע מצב זה,
ההנחיה מחייבת תאגיד מדווח לפרסם דוח לציבור בדבר מצבת התחייבויותיו לפי מועדי פירעון.
הדוח יוגש לרשות בד בבד עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים .הנתונים ימולאו
בטופס דיווח יעודי במערכת המגנא ויתבססו בעיקרם על נתונים מתוך הדוחות הכספיים.
( )5גילוי בדבר עלות אפקטיבית למשקיע בתעודות סל אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס
ההנחיה פורסמה ביום  10בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מפרסום הדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר  .2008ההתחייבות המשפטית של מנפיק תעודת סל כלפי המשקיעים הנה למדד
הנעקב .התחייבות זו שונה מהתשואה המתקבלת מהשקעה ישירה בנכסי הבסיס (מניות או
אג"ח) ,העשויה לזכות גם בתשלומים נוספים דוגמת דיבידנדים או ריביות ,כתלות במדד הנעקב.
תשלומי נכסי הבסיס מחולקים על ידי ניירות הערך הכלולים במדד הנעקב וקבלתם על ידי מנפיק
התעודה מותנית באופן בו בחר להתכסות ובנכסים הפיננסים בהם בחר להשקיע .אי תשלום
התקבולים הנובעים מנכסי המדד יחד עם ניכויים מתשלומי נכסי המדד (כגון דמי ניהול) עשויים
להוות מרכיב משמעותי בהחלטת ההשקעה .מטרת ההנחיה ,לפיכך ,היא לשקף למשקיע את
הפסד התשואה בגין ניכויים אלה באמצעות הכללתם בגדר המונח "עלות אפקטיבית למשקיע
בתעודת סל אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס" ,תוך קביעת כללים לאמידה ולגילוי של עלות
אפקטיבית זאת למשקיע בתעודות סל.
( )6גילוי בדבר פרטים כלכליים ואחרים ביחס למוצרי מדדים
ההנחיה פורסמה ביום  10בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מיום פרסום הדוח התקופתי ליום
 31בדצמבר  .2008ההנחיה מסדירה את דרישות הגילוי של הפרטים השונים המפורטים בה
במסגרת הדוחות התקופתיים והדוחות הרבעוניים ,כך שפרטים אלה יהיו לפני ציבור המשקיעים
במבנה אחיד ובר השוואה .כך ,למשל ,הפירוט המוצע יאפשר למשקיע לקבל נתונים אודות
היקף אחזקות הציבור בתעודות לצורך הערכת הסחירות הפוטנציאלית בתעודה מסוימת,
ולהשוות זאת לתנאים הקיימים בתעודות אחרות .דוגמה נוספת היא פירוט נוסחת ההמרה של
התעודה המאפשרת למשקיע לבחון כל אחד מהפרמטרים הגלומים בנוסחת המרה זו ,ולהשוותם
לפרמטרים הקיימים בתעודות אחרות .הנחיה זו תחול בכל דיווח של החברה העוסק בתשלומים
למחזיקי תעודות הסל או עמלות הנגבות מהם ,בכל דיווח מותר או נדרש על פי דין.
( )7גילוי בדבר תיאור מדדים במוצרי מדדים
ההנחיה פורסמה ביום  10בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מיום פרסום הדוח התקופתי ליום 31
בדצמבר  .2008ההנחיה מסדירה את פרטי הגילוי הנדרשים אודות תיאור המדד הנעקב על ידי
מוצר המדד ובכלל זה נתונים כלליים ,ונתונים בדבר מטבע המדד הנעקב ,מתודולוגית החישוב
של המדד ,נכסי הבסיס של המדד ועוד .הגילוי אודות פרטים אלו יינתן במסגרת הדוחות
התקופתיים ,כאשר שינויים ביחס לגילוי זה יבואו לידי ביטוי בדוחות הרבעוניים ובדיווח מידי.
( )8גילוי על תוכנית רכישה עצמית ועל רכישה עצמית
ההנחיה פורסמה ביום  16בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מיום זה .קיימת חשיבות רבה לכך
שמשקיע ידע אודות תוכניות חברה לרכוש ניירות ערך של עצמה ,או תוכניות של חברה בת
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לרכוש ניירות ערך של החברה האם .הנחיה זו נועדה להסדיר את חובות הגילוי אודות תוכנית
שגיבש תאגיד מדווח או תאגיד שבשליטתו בנוגע לרכישת ניירות הערך של התאגיד המדווח .כמו
כן נועדה ההנחיה לקבוע חובות דיווח מידי בגין ביצוע פעולות קנייה או מכירה של איגרות חוב
של התאגיד על ידי התאגיד או על ידי תאגיד שבשליטתו.
כפי שצוין בפרק בנושא הצעות חקיקה ,כיום פועלת הרשות לשם עיגון הוראות ההנחיה בתקנות.

ב .הנחיות שהוארכו
( )9הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד מדווח
ההנחיה פורסמה ביום  23ביולי  2007ותחילתה נקבעה ליום זה .ההנחיה נועדה לספק
למשתמשים בדוחות הכספיים מידע בדבר הליך האישור של הדוחות הכספיים בתאגיד מדווח.
על פי ההנחיה ,נדרש התאגיד לפרט ,במסגרת דוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי ,מי הם
האורגנים המופקדים על בקרת העל בתאגיד ,מה הן הפעולות שננקטו על ידם במסגרת בקרת
העל בקשר עם אישור הדוחות הכספיים ,תוך פירוט זהות נושאי המשרה אשר לקחו חלק בפועל
בהתקשרות מול רואה החשבון המבקר וכן תפקידם של אלה בתאגיד .בהתאם לבקשה שהגישה
הרשות לפי סעיף 36א(ג) לחוק ,הוארכה ההנחיה בשנה נוספת עד ליום  23ביולי  .2009במקביל
פועלת הרשות לעיגון האמור בהנחיה במסגרת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)
(תיקון) ,התשס"ט( 2008-ראו לעיל בסעיף כא תחת "הצעות חקיקת משנה").

 .4הליכים משפטיים בהם מעורבת הרשות
הליכים
משפטיים
בהם מעורבת
הרשות

א .הליכים אזרחיים שטופלו במהלך השנה
( )1אלי שירי נגד רשות ניירות ערך  -ע"ש  8070/08בבית המשפט המחוזי
באפריל  2008הוגש לבית המשפט המחוזי ערעור על החלטת הרשות לפי סעיף 14א לחוק ניירות
ערך .עניינו של הערעור בהחלטת הרשות שלא לפתוח בחקירה פלילית בהתאם לסמכותה לפי
סעיף  29לחוק היעוץ ,המפנה לסמכותה של הרשות לפי סעיף 56ג לחוק ניירות ערך .במסגרת
הערעור התבקש בית המשפט לבטל את החלטת הרשות ולהורות לה לפתוח בחקירה פלילית
כמבוקש .עובר להחלטת הרשות שלא לפתוח בחקירה כאמור ,הגיש המערער תלונה לרשות
שעניינה ניהול תיקים ללא רשיון על ידי בנק .1התלונה הוגשה בעקבות פסק דין שניתן ביולי 2007
בת.א 2425/01 .בתביעה ,אשר הגיש המערער נגד הבנק .במסגרת אותו פסק דין נקבע כי הבנק
באמצעות עובדיו ,ניהל בפועל תיקים של המערער ללא רשיון ובניגוד לדין .הרשות ביקשה למחוק
את הערעור על הסף מכוח תקנה  101לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד ,1984-בטענה כי
הערעור הוגש בחוסר סמכות עניינית וכי למערער לא קמה זכות ערעור לפי סעיף 14א לחוק
ניירות ערך אלא קיימת לו זכות לערור ליועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף (64א)( )1לחוק סדר
הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ד .1984-בקשת המחיקה על הסף של הרשות נדחתה על
ידי בית המשפט ,והוא קבע כי זכות הערעור לפי סעיף 14א לחוק ניירות ערך הנה זכות רחבה
לשת על כל החלטה של הרשות ,לרבות ההחלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית .הרשות הגישה
1
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בקשת רשות ערעור על החלטת דחיה זו לבית המשפט העליון .בית המשפט המחוזי קבע כי
ההחלטה בערעור עצמו תדחה עד לאחר ההכרעה בבית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור.
(ראו גם סעיף  4להלן).
( )2עת"מ  1883/08בבית המשפט המחוזי בירושלים
בחודש יוני  2008הוגשה נגד הרשות עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט
לעניינים מנהליים על ידי חברה רשומה (להלן  -העותרת) ,בגין סירוב הרשות ,כטענת העותרת,
להעניק לה רשיון לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק היעוץ .העותר הנוסף הנו בעל רשיון
לניהול תיקים בהתאם לחוק היעוץ והנו בעל המניות היחיד בעותרת ומשמש כמנכ"ל העותרת.
עמדת הרשות הנה כי היא לא סירבה לבקשת העותרת לרשיון אלא דחתה לפי שעה את ההכרעה
בה ,שכן נגד העותר היה תלוי ועומד הליך משמעתי לפני ועדת המשמעת לפי חוק היעוץ.
בהמשך ניתנה הכרעת הדין של ועדת המשמעת ,ונקבע בה כי העותר הפר חובות לפי חוק
היעוץ ,ובכללן חובות אמון וזהירות .לאחר סיום שנת הדוח נתנה ועדת המשמעת את החלטתה
בעניין העונש וקבעה כי על העותר יוטלו נזיפה וקנס בגובה .₪ 75,000
תגובת הרשות לעתירה טרם הוגשה לבית המשפט.
( )3מולקנדוב דניאל נגד פורוש שרה ,טרי משה ורשות ניירות ערך  -ת.א 1689/08 .בבית
המשפט המחוזי בת"א
בחודש יוני  2008הוגשה תביעה כספית נגד הרשות ,נגד מי שהיה יו"ר הרשות במועד הרלבנטי לתביעה
ונגד מי שהייתה במועד הרלבנטי לכתב התביעה מנהלת המחלקה לפיקוח על קרנות נאמנות (כיום
מחלקת השקעות) .לטענת התובע נגרם לו נזק המוערך לצורכי אגרה ב ,₪ 2,500,000-כתוצאה
מביטול הסכם בינו לבין חברה לניהול קרנות נאמנות (להלן  -מנהל הקרן) ,על פיו הוא נתן למנהל
הקרן שירותי ניהול השקעות (להלן  -ההתקשרות) .לטענת התובע הפסקת ההתקשרות נעוצה
בדברים שנאמרו אודותיו על ידי מנהלת המחלקה למנכ"ל מנהל הקרן באשר להתקשרות .כתב
הגנה הוגש על ידי הרשות ובו מוכחשות הטענות העובדתיות והמשפטיות של התביעה.
( )4אלי שירי נגד רשות ניירות ערך  -עת"מ  8719/08בבית המשפט המחוזי בירושלים
בחודש ספטמבר  2008הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים ,בשבתו כבית משפט
לעניינים מנהליים ,על ידי המערער בע"ש ( 8070/08ראו סעיף  1לעיל) נגד הרשות ונגד בעל רשיון
יועץ השקעות ,אשר בפרשה שנדונה בת.א( 2425/01 .ראו סעיף  1לעיל) ,נקבע כי ניהל את תיק
השקעותיו של העותר ללא רשיון ובניגוד לדין (להלן  -בעל הרשיון).
במסגרת העתירה ביקש העותר כי הרשות תיישם לאלתר את החלטתה לפעול במסגרת הליך
מנהלי לפי סעיף (10א)( )4לחוק היעוץ לביטול רשיונו של בעל הרשיון .
בסמוך לאחר הגשת העתירה הודיעה הרשות לבית המשפט כי פתחה בהליך משמעתי נגד בעל
הרשיון לפי סעיף (10א )1לחוק היעוץ והגישה לוועדת המשמעת לפי חוק היעוץ בקשה לסעד
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הצהרתי בו התבקשה הצהרה כי התקיימו הסיבות בשלהן בעל הרשיון אינו ראוי לכהן כיועץ
השקעות (להלן  -הודעת הרשות) .לאור הודעת הרשות קבע בית המשפט כי העתירה הפכה
תיאורטית והורה על מחיקתה.
( )5עת"מ  8737/08בבית המשפט המחוזי בירושלים
בחודש ספטמבר  2008הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט
לעניינים מנהליים נגד הרשות ,אשר סירבה להעניק לעותר רשיון לניהול תיקי השקעות בהתאם
לחוק היעוץ למשך שנתיים מיום החלטתה זו (להלן  -החלטת הרשות) .בעתירה ביקש העותר כי
בית המשפט יורה על הענקת הרשיון לעותר ויבטל את החלטת הרשות.
סמכותה של הרשות לסרב להעניק רשיון ניהול תיקים מוקנית לה בסעיף (8ג)( )2לחוק היעוץ,
לפיו הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן
אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון ,בשים לב לדרישות המקצוע .סמכות זו הוספה לחוק היעוץ
בתיקון מספר  10לו ומחייבת את הרשות לבחון בנוסף לדרישות הכשירות שכבר היו קבועות
בחוק היעוץ (דרישות של כשירות מקצועית  -בחינות ,התמחות ,אי הרשעה בעבירה ודרישות
של ביטוח) גם אם מתקיים במבקש הרשיון תנאי ערכי של "ראוי לשמש כבעל רשיון" .2הקביעה
באשר למי שאינו ראוי לשמש כבעל רשיון הנה נגזרת של המטרה החקיקתית הקיימת בבסיס
ההוראה החוקית הרלבנטית והיא הגנה על לקוחותיו של בעל הרשיון שכספם מנוהל על ידו.
במקרה נשוא העתירה ביססה הרשות את ההחלטה בדבר היות העותר "בלתי ראוי לשמש" על
כך שהעותר ,הגיש הצהרה שקרית לרשות לפיה אין מתנהלת נגדו חקירה פלילית בעוד שלמעשה
חקירה כזו התנהלה נגדו (להלן  -התנהלות העותר).
במעמד הדיון הראשון בעתירה שמע בא כוח הרשות את הסברי העותר כי מקור התקלה
בהתנהלות העותר היה בתום לב .הצדדים הסכימו כי תקופת האיסור לעיסוק בניהול תיקי
השקעות שנקבעה על ידי הרשות (שנתיים מיום החלטת הרשות) היא מידתית והולמת והעותר
חזר בו מעתירתו והיא נמחקה ללא צו להוצאות.
( )6עת"מ  9022/08בבית המשפט המחוזי בירושלים
בחודש דצמבר  2008הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים
מנהליים נגד הרשות ,אשר סירבה להעניק לעותר רשיון יועץ השקעות בהתאם לחוק הייעוץ
(להלן  -הרשיון) למשך שנתיים מיום החלטתה זו (להלן  -החלטת הרשות) .בעתירה ביקש
העותר בין היתר להורות על ביטולה של החלטת הרשות ולהורות לרשות להעניק לעותר רשיון
יועץ השקעות.
סמכותה של הרשות לסרב להעניק רשיון יועץ השקעות מוקנית לה בסעיף (7ד)( )2לחוק הייעוץ,
לפיו הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ השקעות אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן
2
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אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון ,בשים לב לדרישות המקצוע .סמכות זו הוספה לחוק הייעוץ
בתיקון מספר  10לו ומחייבת את הרשות לבחון בנוסף לדרישות הכשירות הקבועות בחוק הייעוץ
(דרישות של כשירות מקצועית  -בחינות ,התמחות ,אי הרשעה בעבירה ודרישות של ביטוח) גם
אם מתקיים במבקש הרשיון תנאי ערכי של "ראוי לשמש כבעל רשיון" .3הקביעה באשר למי שאינו
ראוי לשמש כבעל רשיון הנה נגזרת של המטרה החקיקתית הקיימת בבסיס ההוראה החוקית
הרלבנטית והיא הגנה על לקוחותיו של בעל הרשיון שכספם מנוהל על ידו.
במקרה נשוא העתירה בססה הרשות את החלטה בדבר היות העותר "בלתי ראוי לשמש" על כך
שבמסגרת בקשה לקבלת רשיון ,הגיש העותר ,הגיש הצהרה שקרית לרשות ,לפיה במועד הגשת
הבקשה עמד בכל התנאים לקבלת רשיון הקבועים בתקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות,
שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז-
 1997ואולם בפועל ,באותו מועד ,העותר טרם עמד בהצלחה באחת מהבחינות הנדרשות .כמו
כן ממידע שהתקבל ברשות עלה כי העותר הציג מצגים כוזבים במקום התמחותו בנוגע לעמידתו
בבחינות הרישוי.
תגובת הרשות הוגשה לבית המשפט ודיון בעתירה קבוע לחודש פברואר .2009
( )7רשות ניירות ערך נגד נובה סטאר ניהול קרנות נאמנות בע"מ  -ה"פ ( 6347/07מחוזי י-ם)
עניינו של הליך זה ,בבקשת הרשות להורות למנהל קרן להעביר את ניהול הקרנות למנהל קרן
אחר ,לפי סעיף (12ג) לחוק השקעות משותפות בנאמנות .הרקע להגשת הבקשה  -משבר
אמון בין מנהל הקרן לבין הנאמן לקרנות שבניהול מנהל הקרן ,אשר הביא את הנאמן להתפטר
מכהונתו .בקשת ההתפטרות הוגשה על ידי הנאמן לבית המשפט המחוזי בירושלים ,וביום
 ,4.3.2007אישר בית המשפט את בקשת ההתפטרות כאמור .לפי סעיף (12ב) לחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,נאמן שכהונתו נסתיימה ימשיך לכהן בתפקידו עד אשר יתחיל לכהן
נאמן אחר במקומו .בחלוף למעלה משישה חדשים ממועד החלטת בית המשפט בדבר אישור
ההתפטרות (להלן ההחלטה בדבר אישור ההתפטרות) במהלכם לא איתר מנהל הקרן נאמן
חלף הנאמן שהתפטר ,ולאור הנסיבות בהן הנאמן המכהן אינו חפץ להמשיך בכהונתו ,פנתה
הרשות לבית המשפט בבקשה שיורה על העברת ניהול הקרנות למנהל אחר .כיום לאחר שחלפו
כשנתיים מאז ההחלטה בדבר אישור ההתפטרות ,טרם ניתנה החלטת בית המשפט בעניין.
( )8רשות ניירות ערך נגד גבריאלה רביד ודניאל זילביגר  -רע"א  10783/06בבית
המשפט העליון
ערעור זה הוגש על ידי הרשות לבית המשפט העליון בשנת  2006ועניינו ערעור על פסק דינו של
בית המשפט המחוזי (ע"ש  ,)1237/06אשר קיבל את ערעורם של בעלי רשיון באשר להחלטת
הרשות ,לפיה יותנה מתן רשיון ניהול תיקים לפי חוק היעוץ וקבלת אישור לפעול כמנהל קרן
(להלן הרשיון) בכך ,אותם בעלי רשיון לא יכהנו כנושאי משרה במבקשת הרשיון.
במסגרת הסדר לגבי ההליכים המשפטיים בין הרשות לבין בעלי הרשיון הנ"ל ,לרבות באשר
לת.פ ,2665/07 .לפיו הנ"ל ימחקו מכתב האישום ומאחר והנ"ל לא עסקו בתחומים המצריכים
3
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רישוי לפי חוק היעוץ במשך תקופה של למעלה משנה ,הוסכם בין הצדדים כי התייתר הערעור.
בית המשפט העליון נתן תוקף להסכמת הצדדים וקבע כי הערעור התקבל ,אם כי לא לאחר
דיון בגוף הטענות שבערעור .לפירוט ראו דוח לשנת  2007פרק  VIIIסעיף 4א עמוד  91ופרק IX
סעיף 1א עמוד  93וסעיף 3ח עמוד .98
( )9פש"ר  ,2641/07פש"ר  1889/08בבית המשפט המחוזי בת"א  -בעניין רותם פיתוח
ובנין ( )1990בע"מ
עניינו של הליך זה  -בקשה להסדר בין חברה ציבורית (שמניותיה נמחקו ממסחר בבורסה) לבעלי
מניותיה ,לפי סעיף  350לחוק החברות ,אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בת"א .במסגרת
ההסדר ,ביקשה החברה לרכוש מכל בעלי מניותיה ,למעט בעל השליטה ,את מניותיהם ,כך
שבסוף ההסדר תהפוך החברה לחברה פרטית ,בבעלות מלאה של בעל השליטה .הסדר זה
היווה למעשה חלופה להצעת רכש מלאה ,אשר דרך המלך לביצועה קבועה בסעיף  336לחוק
החברות ,וזאת לאחר שניסיונות קודמים של בעל השליטה ,לביצוע הצעת רכש מלאה  -נכשלו.
במסגרת ההסדר ביקשה החברה לכנס אסיפה (אחת) של כלל בעלי המניות .לעמדת הרשות,
כינוס אסיפה יחידה של כלל בעלי המניות יצור מצב בו יצביעו באסיפה אחת ,מי שנמצאים
משני צידי העסקה – בעל השליטה הרוכש את המניות באמצעות החברה מחד ,והציבור מאידך.
אישור הצעת הרכש על דרך של אישור הסדר ללא אסיפות סוג ,כפי שהתבקש על ידי החברה,
היה עלול לאפשר לבעלי מניות השליטה לכפות על בעלי המניות המתנגדים להצעה ,למכור
את מניותיהם ,מבלי שיוכלו להתנגד באופן יעיל להצעה .לאור האמור ,הרשות הגישה עמדתה
לבית המשפט ,לפיה לצורך אישור ההסדר ,על החברה לכנס גם אסיפת סוג (בהתאם למבחן
האינטרסים ולהלכת לאומי פיא) ,עליה יימנו כל בעלי המניות ,למעט בעלי השליטה ו/או מי
מטעמם ,אשר הרוב הדרוש בה הוא הרוב הקבוע בסעיף (350ט) לחוק החברות ,קרי רוב מספרם
של המשתתפים בהצבעה באסיפת הסוג ,למעט הנמנעים שבידם יחד שלושה רבעים של הערך
המיוצג בהצבעה .כן ביקשה הרשות כי בית המשפט יקבע ,כי במסגרת בעלי המניות אשר לא
ימנו באסיפת הסוג מקרב הציבור ,יכללו גם בני זוג תושבי חוץ ,להם היכרות אישית ומקצועית
מוקדמת עם בעל השליטה ,אשר רכשו קודם לביצוע ההסדר ,מניות מבעל השליטה בשיעור של
 ,10%בעסקה מחוץ לבורסה (להלן  -עסקת המכירה) .לעניין זה יש להוסיף ,כי עד להתערבותה
של הרשות ,קודם להסדר ,לא נמסר בדיווחי החברה כי בני הזוג הפכו להיות בעלי עניין בחברה,
וזאת בניגוד להוראות הדין .לעמדת הרשות ,מכלול נסיבות העניין ,לרבות היעדר הגיון כלכלי
 עסקי בעסקת המכירה ,מלמדות כי בעל השליטה (כ )71%-מכר את מניותיו לבני הזוג ,לצורךהבטחת הצלחת המהלך להפיכתה של החברה לחברה פרטית .על כן ,הנסיבות המיוחדות של
העניין ,מלמדות כי יש לראות בבעל השליטה ובבני הזוג כמי שפועלים בשיתוף פעולה עם בעל
השליטה ,ועל כן "מחזיקים יחד" עמו (כ ,)81%-כמשמעותו של מונח זה בחוק ניירות ערך.
לחילופין ,יש לראותם כמי מטעמו של בעל השליטה ,בין בכלל ובין לצורך אסיפות הסוג ,ולכל
הפחות כי לבני הזוג אינטרס השונה באופן מובהק מזה של הציבור ,ועל כן אין לכלול אותו במניין
אסיפת הסוג .החברה לא הסכימה עם עמדתה של הרשות ולפיכך נקבע דיון בבית המשפט.
במהלך הדיון הביע בית המשפט את הסתייגותו העקרונית לאישור "ההסדר" ,בשים לב לבקשת
החברה ,ועל כן בסופו של יום החליטה החברה למחוק את הבקשה.
מספר חודשים לאחר מכן ,הגישה החברה בקשה נוספת להסדר עם בעלי מניותיה ,הדומה
במהותה לבקשה הקודמת .במסגרת עמדתה לבית המשפט חזרה הרשות על עמדתה בבקשה
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הקודמת .אולם ,הואיל והחברה קיבלה במסגרת הסדר זה ,את עמדתה העקרונית של הרשות,
בעניין הצורך בכינוס אסיפות סוג לשם אישור ההסדר ,והואיל ובינתיים גם הגיעה החברה להסכם
עם מספר בעלי מניות בחברה (אשר הגישו התנגדויות לבקשה הקודמת) (להלן  -ההסכם) ,הביע
הרשות את עמדתה לעניין אופן אישור ההסדר והיקף הגילוי שעל החברה לדווח לציבור במסגרת
אישור ההסדר .לעמדת הרשות ,ההסכם מהווה עסקה חריגה של החברה אשר לבעל השליטה
עניין אישי בה (שכן נועדה להכשיר את ההסדר הכללי להפיכת החברה לפרטית ומכירת מניות
הציבור לבעל השליטה ,הסדר שבעל השליטה הוא צד לו) ,ועל כן כפוף למסכת האישורים
הקבועה בסעיף  275לחוק החברות ,לרבות מנגנון אישור מיוחד וחובות גילוי מיוחדות כעסקה עם
בעל שליטה .יחד עם זאת ,במסגרת עמדתה ,הרשות לא הביעה את התנגדותה לאישור עסקת
בעלי השליטה ,כחלק בלתי נפרד מההסדר (לפי סעיף  350לחוק החברות) ובלבד שההסכם
יאושר במסגרת ההסדר כחלק בלתי נפרד הימנו ,באסיפת סוג (כאמור לעיל) ועל פי חובות גילוי
מיוחדות כעסקת בעלי שליטה וכתחליף להצעת רכש .לעניין סיווגם של בני הזוג ,הרשות לא
התנגדה לכך שהדיון בשאלת סיווגם ,יתקיים לאחר ולאור תוצאות אסיפות הסוג .בסופו של דבר,
הרוב הנדרש לצורך קבלת ההסדר ,אושר על ידי בעלי המניות ,לרבות במסגרת אסיפות הסוג,
ולאור שיעור הרוב באסיפות ,שאלת סיווגן של בני הזוג גם לא נדרשה.
( )10קבוצת ברן בע"מ נגד רשות ניירות ערך  -עת"מ  1092/09בבית המשפט המחוזי בירושלים
בסמוך לאחר תום שנת הדוח הוגשה עתירה מנהלית נגד הרשות על ידי תאגיד מדווח ,שעניינה
עיצום כספי בגובה של  ,₪ 388,800שהוטל בשנת הדוח על אותו תאגיד המדווח ,בגין איחור
של  56ימים בהגשת דוח מידי בהתאם לדרישת חוק ניירות ערך באשר לסיום כהונתם של שני
דירקטורים מקרב הציבור .עתירתו של התאגיד היא לביטול החלטת הרשות ולחילופין ליתן צו
המקטין את סכום העיצום הכספי .העתירה מצויה בשלביה הראשוניים.
ב .הליכים מנהליים ומשמעתיים לפי חוק היעוץ
לפירוט הליכים מנהליים לביטול רשיון או התלייתו לפי סעיף (10א) ו(10-א )1לחוק הייעוץ ולפירוט
הליכים משמעתיים לפני ועדת משמעת לפי סעיף  33לחוק הייעוץ ראו לעיל בפרק .V
ג .הליכים פליליים
לפירוט כתבי אישום ,תיקים תלויים ועומדים ופסקי דין פליליים ראו להלן בפרק .IX
ד .הליכים בעניין קנסות אזרחיים לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות
לפירוט הליכים אלה ראו לעיל בפרק .V
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אכיפה פלילית
 .1כתבי אישום

VIII
כתבי אישום

בעקבות חקירות שניהלה הרשות הוגשו בשנת הדוח שמונה כתבי אישום על ידי פרקליטות מחוז
תל אביב (מיסוי וכלכלה):
א.

בחודש יולי (תמוז תשס"ח) הוגש בבית משפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד מר בועז
בן מרדכי יונה בחשד לביצוע עבירות לפי סעיף ( 53א)( )4לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
(להלן "חוק ניירות ערך") ,שעניינו חובת דיווח של תאגידים ,ביחד עם תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,תש"ל( 1970-להלן "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים") ותקנות ניירות ערך
(עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,תשס"א( 2001-להלן "תקנות בעלי שליטה") ושורת
עבירות לפי חוק העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן "חוק העונשין") ,כדלקמן :עבירות לפי סעיף
(499א)( ,)1שעניינו קשר לביצוע פשע ,עבירות לפי סעיף  ,440שעניינו קשר להונות ,עבירות
לפי סעיף  415סיפא ,שעניינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,עבירות לפי סעיף ,)2(393
שעניינו גניבה בידי מורשה ,עבירות לפי סעיף  ,423שעניינו רישום כוזב במסמכי תאגיד ,עבירות
לפי סעיף  418סיפא ,שעניינו זיוף מסמכים בכוונה לקבל באמצעותם דבר בנסיבות מחמירות,
עבירות לפי סעיף  ,420שעניינו שימוש במסמך מזויף ,עבירות לפי סעיף  ,392שעניינו גניבה בידי
מנהל ,עבירות לפי סעיף  )1( 424ו ,)2(-שעניינו עבירות מנהל בתאגיד ,ועבירות לפי סעיף ,425
שעניינו מרמה והפרת אמונים בתאגיד .כמו כן הואשם מר יונה בביצוע עבירות לפי סעיף  4לחוק
איסור הלבנת הון ,תש"ס ,2000-שעניינו עשיית פעולה ברכוש אסור ,עבירות לפי סעיף )5(216
לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) ,תש"ם ,1980-שעניינו הברחת נכסים ועבירות לפי סעיף 222
לפקודה זו ,שעניינו בריחה עם נכסים.
בשנת  1963יסד מרדכי יונה ,אביו של הנאשם ,את הבסיס לפעילותו העסקית בתחום הנדל"ן,
אשר הלכה והתרחבה עם השנים .במהלך שנות התשעים ,העביר מרדכי יונה בהדרגה את
הניהול בחברות חפציבה לנאשם .בין השנים ( 1997-2007להלן "התקופה הרלבנטית") ,כללה
קבוצת חפציבה ,בין היתר ,מספר רב של חברות פרטיות ,שהעיקריות שבהן הן חפציבה שיכון
ופיתוח בע"מ ,חפציבה בנייה פיתוח והשקעות בע"מ וחפציבה דיור ואחזקות בע"מ .כן כללה
קבוצת חפציבה את חברת חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ וחברת חפציבה גלובל בע"מ ,שהנן
חברות ציבוריות ,כמשמעותן בחוק החברות ,תשנ"ט ,1999-אשר מניותיהן הוצעו לציבור על
פי תשקיף ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך; ואת חברת חפציבה חופים בע"מ ,שהנה תאגיד מדווח
כמשמעותו בחוק ניירות ערך .חברת חפציבה אחזקות שלטה בחברות ציבוריות אלו (החזיקה
למעלה מ 70%-ממניותיהן).
המדובר בחברות שונות בעלות שמות דומים ,עובדה ששירתה את הנאשם בביצוע העבירות.
בתקופה הרלבנטית היה הנאשם הבעלים או מנהלן של חברות חפציבה .הנאשם ניהל את חברות
חפציבה מתוך מטה ארגוני אחד .הנאשם ניהל את חברות חפציבה בריכוזיות רבה ,כפירמידה

1

מספר כתבי האישום אינו חופף בהכרח למספר תיקי החקירה העומדים ביסודם .לעתים
הפרקליטות מאחדת כמה תיקי חקירה לכתב אישום אחד ,או להיפך :מגישה במסגרת תיק
חקירה אחד כמה כתבי אישום.
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ניהולית ,שהוא עמד בראשה .בעלי תפקידים שהיו תחתיו הפעילו את המערכת העסקית בהתאם
להוראותיו .הנאשם ניהל את חברות חפציבה השונות תוך הרמת מסך בין החברות השונות
לסוגיהן וריכז את תזרים המזומנים שלהן במסלקה אחת .כך עשה הנאשם שימוש בכספים,
בנכסים ובהתחייבויות לצרכיו ,תוך התעלמות מהחובות המוטלות עליו כבעל שליטה ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו .במהלך התקופה הרלבנטית פעל הנאשם ,יחד
עם נושאי משרה ועובדים אחרים בחברות חפציבה ,על פי העניין ,על מנת שיתאפשר לו לעשות
שימוש בכספי רוכשי הדירות מחפציבה בפרויקטים קבלניים ובכספים בחברות הציבוריות ,על
פי רצונו ,צרכיו ומטרותיו .זאת תוך עשית פעולות כדלקמן :הימנעות מהספקת בטוחה לרוכשי
הדירות ,כמחויב על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות התשל"ה)1974-
וחשיפתם לסיכונים כלכליים שונים ,ובפרט להשלכות הפעולות שביצע בכספים; עריכת רישומים
כוזבים בספרי חפציבה ,זיוף מסמכים ,יצירת התחייבויות הדדיות בין החברות תוך עשיית שימוש
בשליטתו ,משיכת כספים מהחברות הציבוריות מעת לעת וללא זכות בדין תוך הפרת אמון וללא
קבלת האישורים הנדרשים לפעולות אלה על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו; הסוואת הפעולות
שבוצעו בכספים מעיני בעלי המניות וציבור המשקיעים ,רואי החשבון ,בנקים ,מפקחים וגורמים
שונים נוספים; וכן הצגת מצגים כוזבים בפני אותם גורמים ובפני רוכשי הדירות באשר למצבן
של חברות חפציבה ופעילותן .הנאשם קיים ישיבות הנהלה עיתיות ,ובמהלכן נתן למשתתפים
הנחיות להפעלת המערכת העסקית של חפציבה ולקידום מטרותיו .כמו כן דיווח לגבי אופן יישום
הנחיותיו ,על פי הצורך או על פי דרישתו .כפי שמתואר לעיל ,הנאשם ועובדי חפציבה הצליחו
להטעות במשך שנים גורמים שונים רבים ,עד אשר הביאה הפעילות העבריינית להתמוטטות
קבוצת חפציבה ולפגיעה ברוכשי דירות .ת"פ .209/08
ב.
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בחודש אוגוסט (אב ,תשס"ח) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד מר רועי
(בן מאיר) מאיר ,מרת ענת פלד וסימודן אחזקות ( )1995בע"מ בחשד לביצוע עבירות
לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,שעניינו תרמית בקשר לניירות ערך .כמו כן הואשם מר
רועי מאיר בחשד לביצוע עבירות לפי סעיף (4א) לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה( 1995-להלן "חוק היעוץ") ,שעניינו פעילות אסורה
על בעל רשיון ,ביחד עם סעיף (39ב)( )1ו(23-ב)( )2לחוק זה ,עבירה לפי סעיף (21א) לחוק
השקעות משותפות בנאמנות ,תשנ"ד( 1994-להלן "חוק השקעות משותפות") ,שעניינו הגבלות
אישיות על דירקטור ועובד מנהל קרן ,ביחד עם סעיף  124לחוק זה ועבירה לפי סעיף (21ד) לחוק
השקעות משותפות ,שעניינו הגבלות אישיות על דירקטור ,חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל
קרן ,ביחד עם סעיף  124לחוק זה ,ותקנה (1ב) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ט-
..1999סימודן אחזקות ( )1995בע"מ הנה חברה פרטית אשר עסקה ,בין היתר ,בביצוע עסקאות
בניירות ערך .סימודן ניהול קרנות ( )1990בע"מ הנה חברה פרטית אשר עסקה בניהול קרנות
נאמנות ,וניהלה ארבע קרנות נאמנות פתוחות ,כהגדרתן בחוק .סימודן אחזקות וסימודן קרנות
הנן חלק מקבוצת החברות שתיקרא להלן קבוצת סימודן .במסגרת קבוצת סימודן נכללות גם
החברות סימודן השקעות ( )1990בע"מ וסימודן חיתום והנפקות ( )1993בע"מ .מר רועי מאיר
היה בעל רשיון ניהול תיקי השקעות לפי חוק היעוץ ,והחזיק ,ביחד עם רעייתו ,בחברת סירום,
ואף כיהן בה כדירקטור .בנוסף הוא המייסד של קבוצת סימודן והנו המנהל הפעיל בה ,וכן מכהן
כמנכ"ל ,דירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות בסימודן קרנות .מרת ענת פלד עבדה החל משנת 1991
בקבוצת סימודן ובמסגרת תפקידה בקבוצת סימודן עסקה ,בין היתר ,בהעברת הוראות לביצוע
עסקאות בניירות ערך ,על פי הנחיותיו של מר מאיר .שני הנאשמים פעלו במספר מניות תוך
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ניצול לרעה של שיטת המסחר בבורסה ,יצירת מצגי שווא של עסקאות אמיתיות ונפחי מסחר
אמיתיים ,באמצעות ביצוע עסקאות עצמיות ,מתואמות ונוגדות בין חשבונות שבשליטת רועי מאיר.
בכך השפיעו הנאשמים בדרכי תרמית על שער המניות ,תוך ניצול ידיעתם כי דלות המסחר במניות
תגרום לכך שהעסקאות המתואמות ישפיעו במרבית המקרים על שער הסגירה .ת"פ .5066/08
ג.

בחודש ספטמבר (אלול תשס"ח) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד מר יוסף
פנקס ,בחשד לביצוע עבירות לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,שעניינו השפעה בדרכי תרמית
על שער נייר ערך .התקופה הרלבנטית לכתב האישום הנה בין התאריכים ינואר  2004לדצמבר
 ,2006בהן פעל הנאשם בניירות ערך באמצעות שלושה חשבונות שונים שהיו בשליטתו .בפעילותו
יצר הנאשם מחזור מלאכותי בתשע מניות הנזכרות בכתב האישום ,ובכך יצר מצג שווא של פעילות
תקינה במסחר בניירות ערך בין צדדים אקראיים ,בלתי מתואמים ובלתי תלויים .בפעילותו השפיע
הנאשם במישרין על שערי המניות הנזכרות בכתב האישום ,גרם על פי צרכיו להעלאת שעריהן או
מניעת ירידתן או לירידתן ,עורר את המסחר במניות ,ובכך הניע משקיעים נוספים לקנות או למכור
ניירות ערך אלו .פעילות הנאשם נעשתה תוך ניצול שיטת המסחר לרעה .בתקופה הרלבנטית
לכתב האישום השפיע הנאשם על שערי המניות בהן פעל ב 206-ימי מסחר ,ביצע  294עסקאות
עצמיות בתשע המניות בהן סחר ,ו 26-עסקאות מתואמות בשבע מניות מביניהן .ת"פ .2252/08

ד.

בחודש ספטמבר (אלול תשס"ח) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד מר טל
בן מאיר דורון ,בחשד לביצוע עבירה לפי סעיף ( 53ב)) ( 8לחוק ניירות ערך ביחד עם סעיף 52ט
לאותו חוק ,שעניינו עסקאות בניירות ערך בידי עובד חבר בורסה ,ועבירה לפי סעיף ( 39ב) לחוק
היעוץ ,ביחד עם סעיף  4לאותו חוק ,שעניינו פעילות אסורה על בעל רשיון .הנאשם היה בכל
המועדים הרלבנטיים לכתב האישום ,עובד בנק דיסקונט ובעל רשיון יועץ השקעות ,ו"עובד חבר
בורסה" בשל היות הבנק חבר בורסה .בתקופה שבין החודשים נובמבר  2005עד ספטמבר  2006או
בסמוך למועדים אלו ,סחר הנאשם בניירות ערך שונים ,בשני חשבונות פרטיים ,הרשומים על שמו
ועל שם אשתו .בעשותו את האמור ,החזיק ורכש ניירות ערך עבור עצמו ,למרות שהיה בעל רשיון,
ובכך עבר על הוראת סעיף  4לחוק היעוץ .בנוסף ,בהיותו עובד חבר בורסה ,הזרים הנאשם את
הוראות הקנייה והמכירה של ניירות הערך בחשבונותיו הפרטיים באמצעות מסוף המחשב האישי
שלו בבנק ולא על פי הוראה בכתב שנתן לפחות יום לפני ביצוע הקנייה והמכירה ,ובכך הפר את
הוראות סעיף 52ט לחוק ניירות ערך .ת"פ .6494/08

ה.

בחודש דצמבר (כסלו תשס"ט) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד מר שלום
אלכסנדר בן יצחק קופרמן ,בחשד לביצוע עבירות רבות לפי סעיף  415סיפא לחוק העונשין,
שעניינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,עבירה לפי סעיף  )2(393לחוק העונשין ,שעניינו
גניבה בידי מורשה ,עבירה לפי סעיף  432לחוק העונשין ,שעניינו משיכת שיק ללא כיסוי ,עבירה
לפי סעיף  439לחוק העונשין ,שעניינו הונאת נושים ,ועבירה לפי סעיף (245ב) לחוק העונשין,
שעניינו הדחה בחקירה בנסיבות מחמירות .הנאשם הנו בעל רשיון לניהול תיקים מיום 28.3.00
עד יום ( 1.9.05מועד התלית רשיונו) .קודם למועדים הנקובים בכתב האישום כיהן הנאשם כרב
בישיבה והגיש פינה בנוגע לשוק ההון בתחנת הרדיו "קול חי" .במהלך השנים  2002-2006קיבל
הנאשם כספים מאנשים שונים למטרת הלוואה או השקעה ,תוך שהוא מבטיח להם בכזב כי מדי
חודש תועבר אליהם הריבית שעליה סוכם ואשר הייתה גבוהה מהמקובל בשוק .בנוסף הובטח,
שעם תום תקופת ההשקעה יקבלו המשקיעים לידיהם את סך הכסף אותו הם העבירו אליו.
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בעלי החוב פנו אל הנאשם בעקבות מודעות שהוא פרסם בעיתון ובעקבות היכרותם עימו במהלך
קורסים שהוא העביר בנושא שוק ההון .בעלי החוב המתגוררים בצפת הגיעו אל הנאשם בסיועו
של מתווך .חלק אחר מבעלי החוב היו לקוחות של חברת פרופשיונל ,שהנאשם ניהל עבורם תיק
השקעות .לקוחות אלו פותו על ידי הנאשם להעביר את כספם מתיק ההשקעות ולהפקידו בידיו
הפרטיות ואף שוכנעו על ידו להוסיף כסף מכיסם לצורך ההשקעה .הנאשם הציע להם לעשות כן
לאחר שתיק ההשקעות איבד מערכו בצורה ניכרת והנאשם הציג להם את ההשקעה אצלו כדרך
בטוחה להשיב להם את כספם .הנאשם קיבל את הכספים מבעלי החוב תוך שהוא מציג בפניהם
בכזב כי מדובר בהשקעה בטוחה שבה הקרן לא נמצאת בסיכון .על מנת להניח את דעתם של
בעלי החוב ובמסגרת מצגי המרמה ,פעל הנאשם באופנים שונים .בחלק מהמקרים מסר הנאשם
לידי חלק מבעלי החוב שיקים דחויים למועד החזר ההשקעה ובגובה ההשקעה ,לעיתים מסר שטר
עסקה ובחלק מהמקרים אף הציג "היתר עסקה" ,מסמך המשדר אמינות בקרב החוגים החרדים
שבהם הנאשם פעל .בנוסף ,על מנת לשכנע את בעלי החוב ולהגביר את אמינותו בעיניהם ובכלל,
שילם הנאשם כספים שנחזו כתשלומי ריבית מדי חודש ולפחות עד מחצית שנת  .2005תשלומי
הריבית הגבירו את אמינותו בקרב בעלי החוב והנאשם הצליח לשכנע אנשים נוספים להפקיד בידיו
את כספם עד לתאריך  .3.1.06בנוסף הוא שכנע חלק מבעלי החוב להאריך את תקופת ההשקעה
המקורית ואף להפקיד בידיו כספים נוספים .בנוסף ,עקב התשלומים שנחזו להיות תשלומי ריבית
יצר הנאשם אצל בעלי החוב מצג כוזב כי הוא עומד בהתחייבויותיו ,הגם שהוא ידע כי שלח וגם
ישלח ידו בכספים אלה לשימושו ולמטרותיו .כל השקים שהנאשם מסר כבטחון לבעלי החוב
היו ללא כיסוי במועד הצגתם לפירעון על ידי בעלי החוב עם תום תקופת ההשקעה .בעקבות
המצגים הכוזבים קיבל הנאשם במרמה בנסיבות מחמירות סך של לפחות  2.5מליון ש"ח מבעלי
החוב במהלך השנים  2002-2005ושלח ידו במרמה בסכום הנזכר לעיל .כמו כן הוא קיבל במרמה
בנסיבות מחמירות את הנחת דעתם של בעלי החוב כי הוא פועל למטרה שלשמה הופקדו הכספים
בידיו ,את השימוש בכספים הנזכרים לעיל ואת הנחת דעתם כי יחזיר את הכספים במועדים להם
התחייב .הנסיבות המחמירות הנן ריבוי העבירות ,היקפן הכספי של העבירות ,משך התקופה,
התחכום ושיטתיות ביצוע העבירות ,היותו בעל רשיון מנהל תיקי השקעות ובנצלו את אמון הציבור
בו בהיותו בעל רשיון .ת"פ .4515/08
ו.
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בחודש דצמבר (טבת תשס"ט) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד מר נועם בן
אלחנן רייך ,מר דן בן בני קריב ,מר עומר בן אמניהו לבבי ,מר מישה בן יצחק קרקובסקי
וחברת כים ניר שירותי תעופה בע"מ ,בחשד לביצוע שורת עבירות על סעיפים ,418 ,415 ,392
 424 ,423ו 425-לחוק העונשין ,שעניינם גניבה בידי המנהל ,קבלת דבר במרמה ,זיוף ,רישום כוזב
במסמכי תאגיד ,עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ומרמה והפרת אמונים בתאגיד ,בהתאמה; וכן
בחשד לאי קיום סעיף  36לחוק ניירות ערך ,שעניינו חובת דיווח של תאגידים והתקנות על פיו
וגרימה להכללת פרט מטעה בדוחות מידיים – עבירות לפי סעיפים (53א)((53 ,)4ה) לחוק ניירות
ערך ,ביחד עם סעיפים  1ו 36-לחוק ,וסעיפים  34ו 36-לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים .מר
רייך מואשם בסיוע לביצוע בחלק מעבירות אלה ,לפי סעיף  31לחוק העונשין .חברת כים ניר
שירותי תעופה בע"מ (להלן "כים ניר" או "נאשמת מספר  ,)"5הייתה במועדים הרלבנטיים
לכתב האישום חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
בתקופה הרלבנטית לכתב האישום הייתה סקל תעופה בעלת השליטה בכים ניר והחזיקה
ב 70.4% -ממניות כים ניר .סקל תעופה הייתה במועדים הרלבנטיים לכתב האישום שותפות
מוגבלת שהייתה מפברואר  2002בבעלות חברת מ.ק .תעופה בע"מ (להלן" :מ.ק .תעופה")
שהייתה בבעלות מלאה של נאשם  ,4חברת דנגל החזקות בע"מ (להלן" :דנגל") שהייתה

דוח שנתי 2008

בבעלות מלאה של נאשם  2ואו .אל .תעופה בע"מ (להלן" :או .אל" ).שהייתה בבעלות מלאה
של נאשם ( 3להלן" :שותפות סקל") .באפריל  2004רכשה דנגל את או .אל .כים ניר עסקה,
בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות ,בפעולות של מתן שירותי טיס הכוללים הובלה של נוסעים,
ריסוס חקלאי ,כיבוי שריפות ,טיסות סיור ,תחזוקת קווי כוח ,צילום אווירי ותפעול מכון לבדק
מטוסים קלים .ביום האחד ביולי  ,2004השעתה הבורסה את המסחר במניותיה של כים ניר עקב
אי הגשת דוחות כספיים .מר נועם רייך כיהן כמשנה למנכ"ל כים ניר ובפועל שימש גם כאחראי
להנהלת הכספים בחברה .מר רייך כיהן ממאי  2004ועד לאמצע נובמבר  2004כדירקטור בחברת
כים ניר וכן כדירקטור בחברות הזרות בקבוצת כים ניר .מר רייך היה גם מורשה חתימה בחשבונות
הבנק של חברות קבוצת כים ניר .מר דן קריב ,החזיק עד אפריל  ,2004באמצעות דנגל ,בשליש
משותפות סקל ומאפריל  2004בשני שליש משותפות סקל ,ובאמצעותה במניות חברת כים
ניר .בנוסף החזיק מר קריב ישירות ב 7.4%-נוספים ממניות חברת כים ניר .בתקופה הרלבנטית
לכתב האישום כיהן מר קריב ,עד ליום  ,17.11.04כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון בחברת כים ניר
וכיועץ כלכלי שלה .מר עומר לבבי החזיק עד אפריל  ,2004באמצעות או .אל ,.בשליש משותפות
סקל ,ובאמצעותה במניות חברת כים ניר .באפריל  2004מכר מר לבבי את חלקו בשותפות
לחברת דנגל של מר קריב .בתקופה הרלבנטית לכתב האישום ניהל מר לבבי את פעילות
קבוצת כים ניר בהודו ,כיהן כדירקטור בחברות הזרות והיה מורשה חתימה בחשבונות הבנק של
החברות הזרות ,כל זאת עד לחודש מאי  ,2004אז פוטר מכל תפקידיו .מר מישה קרקובסקי
החזיק בתקופה הרלבנטית לכתב האישום ,באמצעות מ.ק .תעופה ,בשליש משותפות סקל,
ובאמצעותה במניות חברת כים ניר .בתקופה הרלבנטית לכתב האישום כיהן מר קרקובסקי
כמנכ"ל וכדירקטור בכים ניר .מר קרקובסקי היה בעל זכות חתימה בחשבונות הבנק של חברות
קבוצת כים ניר .על פי כתב האישום ,הנאשמים ביצעו משיכות כספים אשר היוו עסקאות
חריגות בין חברה ציבורית לבעל שליטה בה ,וככאלה היה עליהן לעמוד בתנאים הנקובים בחוק
החברות ,התשנ"ט .1999-כמו כן היה על העסקאות לעמוד בתנאי תקנות ניירות ערך (עסקה
בין חברה לבעל שליטה בה) התשס"א ,2001-לשם אישור עסקאות מסוג זה ,לרבות הגשת דוח
מידי על פרטי העסקה והליכי אישורה במוסדות החברה  -בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה
הציבורית ,אישור העסקה באסיפה הכללית של החברה והגשת דוח מידי על תוצאות האסיפה
הכללית .אישור העסקה החריגה בתהליך המפורט לעיל מותנה בכך שהעסקה אינה פוגעת
בטובת החברה .לאחר שמשכו את הכספים ,הציגו הנאשמים מספר  1ומספר  3מצג כוזב ביחס
לטיבן של המשיכות בהנהלת החשבונות ובספרי החברות בקבוצת כים ניר ,וזאת על מנת לשלוח
ידם בכספים ולהסתיר את משיכתם מרואה החשבון .המצג הכוזב נעשה תוך סיווג מטעה וכוזב
של משיכות הכספים כפעולות במהלך העסקים הרגיל של חברות קבוצת כים ניר ,כאילו מדובר
בפיקדון לצורך השגת מימון או רכישת מסוק ,וכלל מתן אישורים כוזבים ו/או תשובות כוזבות
בעל פה או בכתב לרואי החשבון ביחס למשיכות הכספים .משיכות הכספים המתוארות לעיל
נעשו על ידי נאשמים מספר  3ומספר  ,4בסיועו של נאשם מספר  ,1שלא לשם קידום מטרתה
ותכליתה של קבוצת כים ניר ,מבלי שחברה כלשהי מקבוצת כים ניר קיבלה בגינן תמורה כלשהי
ומבלי שניתנו בטחונות כלשהם בקשר עם משיכות כספים אלה ,והיוו עסקאות חריגות בין חברה
ציבורית לבעל שליטה בה ,וככאלה היה עליהן לעמוד בהליך ובחובות הדיווח כמפורט לעיל .על
פי הדין נדרשה חברת כים ניר להעמיד את דוחותיה הכספיים ,הרבעוניים והשנתיים ,לסקירה או
ביקורת ,לפי העניין ,של רואי חשבון החברה בטרם הגשת הדוחות ופרסומם ,לאחדם עם דוחות
חברות קבוצת כים ניר ,ולכלול בהם מידע על תשלומים וטובות הנאה לנושאי משרה בכירים
ולבעלי עניין .ת"פ .1050/09
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ז.

בחודש דצמבר (טבת תשס"ט) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד עו"ד דן בן
גנדי צימרמן ,בחשד לביצוע שתי עבירות של גרימה להכללת פרט מטעה בדוחות מידיים ,לפי
סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ,ביחד עם סעיפים  1ו 36-לחוק זה ,וסעיפים  34ו 36-לתקנות
דוחות תקופתיים ומידיים .הנאשם הנו עורך דין ושימש בתקופה הרלבנטית לכתב האישום כיועץ
המשפטי של חברת כים ניר שירותי תעופה בע"מ ,החברה המתוארת בסעיף הקודם .במסגרת
תפקידו חתם הנאשם על חלק מהדיווחים המידיים שהגישה החברה .בתקופה הרלבנטית לכתב
האישום היו מר קרקובסקי ,מר קריב ומר לבבי ,בעצמם ובאמצעות שותפות סקל ,חייבים כספים
במסגרת הלוואות שנטלו מבנקים וממקורות שונים ב"שוק האפור" .בשנת  2003משכו מר רייך,
מר קריב ,מר קרקובסקי ומר לבבי כספים רבים מהחברה ומהחברות הבנות שבשליטתה שלא
כדין .משיכות הכספים המתוארות לעיל נעשו לא לשם קידום מטרתה ותכליתה של קבוצת כים
ניר ,מבלי שחברה כלשהי מקבוצת כים ניר קיבלה תמורה כלשהי בגינן ומבלי שניתנו בטחונות
כלשהם בקשר עם משיכות הכספים ,והיוו עסקאות חריגות בין חברה ציבורית לבעל שליטה
בה ,וככאלה היה עליהן לעמוד בפרוצדורה ובחובות דיווח .בעקבות גילוי משיכת הכספים דרש
הנאשם ,יועצה המשפטי של החברה ,ממר קריב להשיב את הכספים ,וכן דרש ממר קריב ומר
רייך להתפטר מכהונתם בדירקטוריון ולוותר על זכויות החתימה שלהם .בעקבות דרישה זו
השיב מר קריב את הכספים ,מר קריב ומר רייך הגישו מכתבי התפטרות מן הדירקטוריון וזכויות
החתימה שלהם בוטלו .במכתב ההתפטרות של מר רייך נרשם בכזב כאילו סיבת ההתפטרות
היא רצון להקל מן העומס ומן האחריות המוטלים עליו ,בעוד שבפועל סיבת ההתפטרות הייתה
משיכות הכספים ,גילוין ודרישתו של הנאשם .הנאשם הדפיס את המכתב עבור מר רייך ,וזאת
ביודעו את הסיבה האמיתית להתפטרות .במכתב ההתפטרות של מר קריב נרשם בכזב כאילו
ההתפטרות היא מתוך רצון להקדיש את מלוא הזמן לעסקים פרטיים ,בעוד שבפועל סיבת
ההתפטרות הייתה משיכות הכספים ,גילוין ודרישתו של הנאשם .הנאשם הדפיס את המכתב
עבור מר קריב ,זאת ביודעו את הסיבה האמיתית להתפטרות .הנאשם העלים מציבור המשקיעים
את הפרטים המהותיים שהיו סיבת התפטרותם של הנאשמים רייך וקריב מכהונתם כדירקטורים,
וזאת על ידי השמטת פרטים אלה מן הדוחות המידיים שהוגשו ב 17-נובמבר  .2004בפעלו
כמתואר לעיל ,גרם הנאשם לכך שבדוחות המידיים שהוגשו על פי חוק ניירות ערך או תקנות
לפיו ונמסרו לרשות ,היו פרטים מטעים ,והכול כדי להטעות משקיע סביר .ת"פ .1050/09

ח.

בחודש דצמבר (טבת תשס"ט) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד מר יצחק
אליאב בלסקי ,בחשד לביצוע שורת עבירות לפי סעיף  415סיפא לחוק העונשין ,שעניינו קבלת
דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,עבירות לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,שעניינו השפעה
בדרכי תרמית ,אי קיום סעיפים  36ו 37-לחוק ניירות ערך  -וגרימה להכללת פרט מטעה בדוחות
מידיים  -עבירות על פי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ביחד עם סעיפים  33ו 36-לתקנות דוחות
תקופתיים ומידיים .חברת יונידרס השקעות בע"מ (להלן "יונידרס") הנה חברה ציבורית שמניותיה
היו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בתקופה הרלבנטית לכתב האישום .במהלך
השנים  2001ו( 2003-להלן "התקופה הרלבנטית לכתב האישום") עסקה יונידרס בייצור ביגוד
מקצועי ,ביגוד לחדרים נקיים והשכרתם וכן מתן שירותי ניקוי לבגדים הללו .הנאשם ,מר יצחק
בלסקי ,היה בעל עניין ביונידרס מכוח אחזקותיו .לנאשם בעלות מלאה על החברות הפרטיות
י.בלסקי ניהול והשכרת נכסים בע"מ וחברת בל גד בע"מ .בתקופה הרלבנטית לכתב האישום
השקיע הנאשם עבור עצמו במניות יונידרס ,בין אם במישרין ,תוך שימוש בחשבונו ,ובין אם
באמצעות אחרים (חשבון הבנק של מרת נלי גנון בת זוגו וחשבונה של מרת גלינה אסתרין
שהועסקה על ידו ,שני החשבונות היו בשליטתו המלאה של הנאשם) ,כאשר במרבית התקופה
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הרלבנטית לכתב האישום היה הנאשם ,כאמור ,בעל עניין ביונידרס .האישום הראשון  -פעילות
במניית יונידרס בתקופה שבין האחד במאי  2001לבין האחד בנובמבר  .2001מר בלסקי נאשם
בכך שביצע עסקאות מכר עצמיות מחשבונות הבנק שבשליטתו ובכך יצר מחזור מלאכותי
במניית יונידרס תוך יצירת מצג כוזב של פעילות תקינה במסחר בניירות ערך בין צדדים בלתי
תלויים .בכך השפיע הנאשם במישרין על שערי מניית יונידרס וגרם להפחתת שערה .פעילות
הנאשם נעשתה תוך ניצול שיטת המסחר לרעה .בנוסף ,עם תום התקופה הרלבנטית ,החזיק
הנאשם ,בין אם בעצמו ובין אם באמצעות נלי ,בת זוגו ,ב 6.9578%-ממניות החברה ולא דיווח
לחברה כדין על שינויים בדבר החזקות בעל העניין במניות החברה ובמחדלו המכוון גרם לאי
פרסום החזקות בעל עניין בחברה ,וזאת כדי להטעות משקיע סביר .בכל האמור במעשים אלה
השפיע הנאשם בדרכי תרמית על תנודת השער של מניית יונידרס .האישום השני  -פעילות
במניית יונידרס בתקופה שבין  14בספטמבר  2003לבין  13באוקטובר  .2003בתאריך  20באפריל
 2003הודיעה הבורסה ליונידרס ,כי נכון ליום  31במרץ  2003יונידרס לא עמדה בכללי השימור
של הבורסה לניירות ערך .על מנת שהמסחר במניות יונידרס לא יושעה החל מחודש אוקובר
 ,2003פעל הנאשם על פי תוכנית שרקם ,לפיה ידלל החזקותיו ביונידרס ויפזרן לטובת "הציבור",
כאשר "הציבור" שנבחר על ידו לרכוש את מניותיו היו נלי וגלינה .בכך בחר הנאשם להציג מצג
כוזב ולפיו דילול אחזקותיו בחברה נעשה כדין ולטובת "ציבור המשקיעים" ,וזאת כדי להביא את
החברה לעמוד בכללי השימור .כדי לממש את תוכניתו ביצע הנאשם סדרה של עסקאות עצמיות.
מרבית העסקאות העצמיות בוצעו על ידי מתן הוראות מכירה מחשבון הנאשם בשער גבוה באופן
ניכר מן השער האחרון המופיע בספר הבורסה ,ומתן הוראות קנייה נגדית מתאימה מהחשבון של
נלי או מהחשבון של גלינה ,כך שנוצרה מראית עין של העברת מניות לידי הציבור תוך העלאת
שווי ההחזקות שבידי הציבור ,כאשר בפועל ועל פי הדין ,המשיך הנאשם להחזיק במניות ולעיתים
אף מימן ,בין אם במישרין ובין אם באמצעות חברותיו הפרטיות י.בלסקי ו/או בל גד ,את רכישת
המניות על ידי נלי וגלינה .בעשותו כך יצר הנאשם מחזור מסחר מלאכותי במניית יונידרס ויצר
מצג שווא של פעילות תקינה לגבי היקף המסחר במניה ,שערי המסחר בה ,וקיומם של הצדדים
שאינם קשורים זה לזה .הנאשם פעל כדי להשפיע על שערי ניירות הערך של יונידרס ,בדרכי
תרמית ,תוך ניצול לרעה של שיטת המסחר ,והשפיע בדרכי תרמית על תנודת השער של מניית
יונידרס .לאור מעשיו אלו קיבל במרמה בנסיבות מחמירות את אישורה של הבורסה להוציא את
יונידרס מרשימת החברות המועמדות להשעיית המסחר במניותיהן ,כמי שעמדה בכללי השימור.
בנוסף למעשיו האמורים ,גרם הנאשם לכך שבהודעות מהימים  13.10.03 ,30.9.03ו14.10.03-
שהוגשו על פי חוק ניירות ערך או התקנות לפיו ,היו פרטים מטעים ,והכול כדי להטעות משקיע
סביר .ת"פ .1116/09

 .2תיקים פליליים תלויים ועומדים בבתי המשפט
בסוף השנה היו תלויים בבתי המשפט תיקים שונים כמפורט להלן:
א.

 19תיקים פליליים תלויים ועומדים בערכאה ראשונה.

ב.

תשעה ערעורים תלויים ועומדים בערכאת ערעור ראשונה בבית משפט מחוזי.

ג.

ערעור אחד בערכאת ערעור שלישית בבית המשפט העליון.

תיקים פליליים
תלויים ועומדים
בבתי המשפט
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רשות ניירות ערך

 .3פסקי דין פליליים בערכאה ראשונה
פסקי דין
פליליים
בערכאה
ראשונה

במהלך השנה ניתנו שבעה פסקי דין בערכאה ראשונה.
א.

בחודש ינואר (שבט תשס"ח) גזר בית המשפט השלום בתל אביב את עונשם של לאומי ל.פ.
בע"מ ,לאומי ניהול בע"מ ,לאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ ,בנק לאומי לישראל
בע"מ ,לאחר שהרשיעם במספר רב של עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין .ארבע הנאשמות
הנם תאגידים אשר נותרו בכתב האישום המתוקן ,לאחר שבעלי התפקידים הבכירים שהופיעו
בכתב האישום המקורי נמחקו מכתב האישום( .פירוט כתב האישום ראו בדוח לשנת  ,2007עמוד
 ,93סעיף א) .ת"פ .2665/07

ב.

בחודש פברואר (שבט תשס"ח) קבע בית המשפט השלום בתל אביב כי חברת מלם בע"מ
תימחק מכתב האישום שהוגש נגדה ונגד האורגנים שלה  -מר גד זאבי ,מר גלעד רבינוביץ',
מר יובל אקר ומר אסף טיבר .בית המשפט קיבל את טענת הנאשמת לעניין הטענה המקדמית
בדבר אכיפה בררנית פסולה ,וקיבל את הטענה כי כתב האישום אינו מגלה עבירה כנגד החברה.
ת"פ .6932/06

בחודש יולי (תמוז ,תשס"ח) דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעור המדינה והותיר על
כנה את החלטת בית המשפט השלום .ע"פ .70119/08
ג.

בחודש פברואר (אדר א' תשס"ח) זיכה בית המשפט השלום בתל אביב את הנאשמים מר יוסף
גרינפלד ומר יצחק גרוסמן מעבירה על הוראות סעיף 52ג לחוק ניירות ערך ,את הנאשם מר
גרוסמן מעבירה על סעיף 52ט (ב) לחוק ,ומחמת הספק ,זוכו הנאשמים מר גרינפלד ומר איתן
רכטר מעבירה על סעיף ( 54א)( )2לחוק( .פירוט כתב האישום ראו בדוח לשנת  ,2004עמוד ,63
סעיף א) .ת"פ .2617/04
בחודש אפריל (ניסן ,תשס"ח) הגישה המדינה ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד זיכוי
הנאשמים .ע"פ .70226/08

ד.

בחודש מרץ (אדר ב תשס"ח) הרשיע בית המשפט השלום בתל אביב את הנאשם מר רוני
תירושי בשתי עבירות שימוש במידע פנים לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך ,בעת שהיה "איש
פנים" בחברת "רוזבאד" .על הנאשם נגזרו שלושה חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות
שירות ,ארבעה חודשי מאסר על תנאי ,והתנאי הוא שלא יעבור עבירה מהעבירות שבהן הורשע
לתקופה של שלוש שנים ,ובנוסף קנס בסך ( .₪ 30,000פירוט כתב האישום ראו בדוח לשנת
 ,2005עמוד  ,74סעיף ד') .ת"פ .2737/05
בחודש נובמבר (כסלו תשס"ט) הגישה המדינה ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב על גזר
הדין .ע"פ .70907/08
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מספר פסקי הדין הניתנים בבתי משפט אינו תואם בהכרח את מספר כתבי האישום שהוגשו ,זאת
משום שבכתבי אישום שבהם יותר עתים פסקי דין נפרדים ,ולהיפך :כתבי אישום נפרדים מאוחדים
לפעמים לתיק אחד.
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ה.

בחודש מרץ (אדר ב תשס"ח) זיכה בית המשפט השלום בתל אביב את הנאשם מר מרדכי
כבירי מעבירות דיווח לפי סעיף (53א)( )4ביחד עם סעיף  37לחוק ניירות ערך ועבירות השפעה
בדרכי תרמית על שער ניירות ערך לפי סעיף ( 54א)( )2לחוק ניירות ערך ועבירה על סעיף )5(220
לפקודת מס הכנסה( .פירוט כתב האישום ראו בדוח לשנת  ,2006עמוד  ,84סעיף ב) .ת"פ
.2587/06

בחודש אפריל (ניסן תשס"ח) הגישה המדינה ערעור לבית המשפט המחוזי כנגד זיכוי הנאשם.
ע"פ .70271/08

ו.

בחודש אפריל (ניסן תשס"ח) זיכה בית המשפט השלום בתל אביב מחמת הספק את הנאשמים
אופמת השקעות בע"מ ,מר גולן כהן ומר רונן רשף משורת עבירות של השפעה בדרכי
תרמית על שער ניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך( .פירוט כתב האישום ראו בדוח
לשנת  ,2005עמוד  ,78סעיף ט') .ת"פ .4131/05
בחודש מאי (אייר תשס"ח) הגישה המדינה ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד
זיכוי הנאשמים .ע"פ .70384/08

ז.

בחודש נובמבר (חשוון תשס"ט) הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים וגזר את עונשו של מר בועז
בן מרדכי יונה ,על פי הודאתו בהסדר טיעון ,במספר רב של עבירות על חוק ניירות ערך ,חוק איסור
הלבנת הון ,תש"ס ,2000-פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,תש"ם ,1980-חוק המכר (הבטחת
השקעות של רוכשי דירות) ,תשל"ה ,1974-וחוק העונשין .בפני בית המשפט הונח הסדר טיעון
כאמור ,אשר אומץ חלקית .ההסדר כלל מאסר בפועל של שבע שנים ,מאסר על תנאי כפי שבית
המשפט יקבע ופיצוי לרוכשי הדירות בגובה ארבעה מיליון שקלים .בית המשפט שקל לחומרה את
היקפם העצום של המעשים הפליליים שבהם הורשע הנאשם ,פרק הזמן הממושך שבו הוא ביצע
את המעשים החמורים דלעיל ,ניצולו את האמון שנתנו בו גורמים שונים ורבים ,תפקידו הבכיר ביותר
 הוא שימש הבעלים והמנהל של חברות חפציבה ,מספרם הגדול של הנפגעים ממעשיו והנזקיםהקשים  -הממוניים ממוניים והאחרים  -שנגרמו לרוכשי הדירות .בצידם של השיקולים האמורים ,בית
המשפט שקל את הנסיבות האישיות של הנאשם ואת החרטה הכנה והמידית שהביע על מעשיו.
בעצם הודאתו חסך הנאשם זמן שיפוטי ארוך שהיה מצריך ניהול הליך ממושך להוכחת חפותו .בית
המשפט התחשב בכך שלנאשם לא היה עבר פלילי והתייחס לאינטרס ההסתמכות של הנאשם
וציפיותיו כי הסדר הטיעון יכובד ,תוך שיתוף פעולה מלא עם רשויות החקירה ,המפרק והמנהל
המיוחד .כמו כן בית המשפט התייחס לחשיבות שיש להסדר המבטיח הענשתם של מבצעי עבירות
כלכליות חמורות כבעניינו כמו בעניינו של הנאשם ,במהרה ובחומרה .בית המשפט ציין את היתרון
הטמון בפסק דין פלילי מרשיע וחלוט בעניינו של הנאשם כבר בשלב מוקדם של ההליך ,דבר החוסך
הכרוך קשיים הכרוכים בניהול תיק מורכב ורחב היקף כזה ,הכולל מאות עדים ,עניין שעשוי גם לסייע
לניזוקים .לאור האמור בית המשפט אישר חלקית את הסדר הטיעון שהוצג בפניו .בית המשפט אישר
הטלת שבע שנות המאסר בפועל על הנאשם ובנוסף גזר עליו שלוש שנות מאסר על תנאי .אולם את
סוגיית הפיצוי לרוכשי הדירות ,ארבע מיליון  ₪שהיו חלק מההסדר ,לא קיבל בית המשפט והוא גזר
על הנאשם לשלם שמונה מיליון  ,₪שיועברו למנהל המיוחד עבור הנפגעים .ת"פ .209/08
בחודש דצמבר (טבת תשס"ט) ערער מר בועז יונה לבית משפט העליון על גובה הפיצוי אשר
נקבע בפסק הדין לעומת הפיצוי שנקבע בהסדר טיעון .ע"א .11141/08
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 .4פסקי דין בערעורים פליליים
במהלך השנה ניתנו שמונה פסקי דין בערעורים פליליים.
א.

בחודש יוני (סיוון תשס"ח) קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעור המדינה על גזר הדין
שניתן בת"פ ( 1651/05ראו בדוח לשנת  ,2007עמוד  ,96סעיף ג) ,והטיל על מר דן להולה
שמונה חודשי מאסר ,כאשר יתר רכיבי גזר הדין נותרו על כנם .מר להולה הורשע בבית משפט
השלום בתל אביב בשורה של עבירות לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,שעניינו השפעה
בדרכי תרמית על תנודת שער מניות .במסגרת עסקת טיעון הטיל בית משפט השלום על הנאשם
 18חודשי מאסר ,מהם שישה חודשים בפועל ,והיתרה על תנאי ,שהמשיב לא יעבור תוך שלוש
שנים מיום מתן פסק הדין עבירה על סעיף  54לחוק ניירות ערך .כמו כן הוטל עליו קנס כספי
בסך  ₪ 40,000או  180ימי מאסר תמורתו .כאמור במסגרת הערעור הגדיל בית המשפט המחוזי
את תקופת המאסר בפועל לשמונה חודשים .ע"פ .70931/07

ב.

בחודש יוני (סיוון תשס"ח) דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעורו של הנאשם מר
מאיר קקון על חומרת העונש שהוטל עליו בת"פ ( 3903/05ראו בדוח לשנת  ,2007עמוד ,96
סעיף ב) .מר קקון הורשע בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על שער מניה (ארבעה אישומים
ובהם  301עבירות פרטניות) ,בגין סדרה של עסקאות עצמיות שביצע במשך כשנה וחצי בארבע
מניות של חברות ציבוריות שנסחרו בבורסה .בית משפט השלום גזר עליו  12חודשי מאסר בפועל
וכן מאסר על תנאי וקנס .ע"פ .70587/07

ג.

בחודש יולי (תמוז ,תשס"ח) דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעור המדינה והותיר
על כנה את החלטת בית המשפט השלום ,לפיה נמחקה חברת מלם מערכות בע"מ מכתב
האישום שהוגש בת"פ  .6932/06ע"פ .70119/08

ד.

בחודש יולי (תמוז תשס"ח) דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעור המדינה על זיכוי
הנאשמים מר יונתן קיי ומר ניר הורה בת"פ ( .8241/01ראו בדוח לשנת  ,2004עמוד  ,72סעיף
יג) .הנאשמים זוכו מחמת הספק בבית משפט השלום בתל אביב משורת עבירות על סעיף 54
(א) ( )2לחוק ניירות ערך ,שעניינו השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך יחד עם סעיף 25
לחוק העונשין .ע"פ .70143/05

ה.

בחודש נובמבר (חשוון תשס"ט) זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב את המערערים מר משה
בן שאול ,אורסיס בע"מ ,אילקס (ישראל) בע"מ ,מר ישי ויין ,לידר הנפקות ניירות ערך
בע"מ ,מר אהוד ליבמן ,בכורה (ה.ס  )1986בע"מ ומר יעקב דנציגר מחמת הספק
מן העבירות שיוחסו להם בת"פ ( .1349/98ראו בדוח לשנת  ,2004עמוד  ,72סעיף יד).
המערערים הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עבירות לפי חוק העונשין וחוק
ניירות ערך .ע"פ .70822/05

ו.

בחודש נובמבר (חשוון ,תשס"ט) קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב חלקית את ערעור
המדינה וערעור הנאשמים מר טל יגרמן ,מר מאיר דוד ומר ברוך יגרמן על הכרעת הדין
וגזר הדין שנקבע בת"פ ( .4546/99ראו בדוח לשנת  ,2006עמוד  ,92סעיף ד) .בית המשפט
השלום בתל אביב הרשיע את הנאשמים כדלקמן :מר טל יגרמן ומר דוד הורשעו בעבירה של
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גניבה בידי מורשה ,הפרת אמונים בתאגיד ,קבלת דבר במרמה ,קבלת דבר במרמה בנסיבות
מחמירות ופגיעה ביכולת התאגיד לקיים התחייבויותיו  -עבירות על סעיפים 415 ,415 ,425 ,393
סיפא ו 424-לחוק העונשין ,בהתאמה ,בנוסף ,מר טל יגרמן הורשע בעבירה של זיוף בנסיבות
מחמירות בכוונה לקבל באמצעותו דבר  -עבירה לפי סעיף  418לחוק העונשין .מר ברוך יגרמן,
הורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,הפרת אמונים בתאגיד ,פגיעה ביכולת התאגיד
לקיים התחייבות ורישום כוזב במסמכי תאגיד – עבירות לפי סעיפים  415סיפא 425 ,424 ,ו423-
לחוק העונשין ,בהתאמה .בית משפט המחוזי בתל אביב קבע כדלקמן :לעניין הערעורים על
הכרעת הדין  -לזכות את מר טל יגרמן ומר דוד מן העבירה של גניבה על ידי מורשה ,להרשיע
את מר יגרמן טל בעבירה של זיוף ,לפי סעיף  418יחד עם סעיף  420לחוק העונשין; לזכות את
מר ברוך יגרמן מן העבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות .לעניין הערעורים על
גזר הדין  -להעמיד את עונש המאסר בפועל של מר טל יגרמן על  20חודשים ,של מר דוד על
עשרה חודשים ,כאשר יתר רכיבי גזר הדין יעמדו בעינם .המאסר על תנאי של מר ברוך יגרמן
יוּמר לשלושה חודשי מאסר על תנאי נוספים לשנים עשר חודשי מאסר על תנאי ,שנקבעו בבית
משפט השלום .ע"פ  ,72061/06ע"פ .70022/07 ,72084/06
ז.

בחודש דצמבר (כסלו ,תשס"ט) קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב חלקית את ערעור המדינה
על זיכוי הנאשמים מר יוסף גרינפלד ומר יצחק גרוסמן ומר איתן רכטמן מן העבירות שיוחסו
להם בת"פ ( .2617/04ראו בפרק זה לעיל ,סעיף 3ג) .לעניין האישום הראשון ,בית המשפט אישר
את זיכויו של מר גרינפלד מן העבירות של שימוש במידע פנים בידי איש פנים ,לפי סעיף 52ג,
לחוק ניירות ערך אשר בוצעו מיום  19.4.98ועד לתחילת חודש אוגוסט  ,1998ככל שהדבר נוגע
לתוכנית איחוד ההון .כן השאיר בית המשפט על כנו את זיכויו של מר גרינפלד מכל העבירות של
שימוש במידע פנים בידי איש פנים הנוגעות לעסקת האחזקות המשותפות .בית המשפט ביטל
את זיכויו של מר גרינפלד מן העבירות של שימוש במידע פנים בידי איש פנים הנוגע לתוכנית
איחוד ההון ,ככל שהדבר מתייחס לעבירות שבוצעו החל באוגוסט  1998ואילך ,והתיק יוחזר לבית
המשפט קמא בנושא זה .לעניין האישום השני ,בית המשפט אישר את זיכויים מחמת הספק
של מר גרינפלד ומר רכטר מן העבירות של תרמית בקשר לניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק
ניירות ערך .ע"פ .70226/08

ח.

בחודש דצמבר (טבת ,תשס"ט) קיבל בית המשפט העליון חלקית את ערעור המדינה וערעור
הנאשמים מר אביהו הורוביץ ,מר בן ציון פרקו ,מר אליהו ורך ,מר רפאל בצר ומר שמעון
עזרן .הנאשמים הגישו ערעור כנגד הרשעתם וכנגד חומרת העונש ,והמדינה הגישה ערעורים
כנגד זיכוי הנאשמים ממספר עבירות שיוחסו להם בכתב האישום וכן כנגד קולת העונש שנגזר
על הנאשמים בבית המשפט המחוזי שנקבע בת"פ ( .49/97ראו בדוח לשנת  ,2007עמוד
 ,96סעיף א) .בית המשפט קיבל את עמדת המדינה לגבי עבירות מנהלים ,עבירות מרמה
והפרת אמונים ,עבירות הנעה ופרט מטעה .בית המשפט דחה את מרבית ערעורי הנאשמים על
ההרשעה ,למעט הרשעה אחת של מר הורוביץ בגין עבירות גניבה בידי מורשה ,שהפכה להרשעה
בגין עבירת גניבה רגילה .העונשים הופחתו במקצת משני טעמים :הזמן שחלף ממושך והעיכוב
הממושך בכתיבת פסק הדין על ידי בית המשפט המחוזי .העונשים שנקבעו הם כדלהלן :מר
הורביץ -מאסרו הופחת לשנתיים והקנס עלה ל 500,000-ש"ח; מר פרקו -מאסרו הופחת לשנה
והקנס עלה ל .600,000₪-עונשי הדירקטורים  -מאסריהם הופחתו לשישה חודשי שירות והקנס
עלה ל 500,000-ש"ח .ע"פ .2247/07
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חקירות

IX

מחלקת החקירות של הרשות מיישמת את מדיניות היו"ר בכל הנוגע להגברת ההרתעה ולהתייעלות הטיפול
בתיקי החקירה .פעילותה זו כללה צמצום זמן התגובה בין קבלת הוראת פתיחה בחקירה לבין החקירה
הגלויה עצמה ,צמצום משך זמן הטיפול בתיק החקירה וייעול תהליכי החקירה בכלל.
כחלק מאסטרטגיית הרשות להשתלב בתהליכי הגלובליזציה ,המשיכה בשנה החולפת מגמת הגידול
בהיענות המחלקה לבקשות לחיקור דין של רשויות זרות במסגרת האמנות שעליהן חתמה הרשות.
כמו כן נמשכה מגמת שיתופי הפעולה בין מחלקת החקירות של הרשות לבין גופי האכיפה האחרים  -במיוחד
משטרת ישראל ,רשות המיסים והרשות להגבלים עסקיים.
במהלך השנה נכנס לתוקף תיקון  37לחוק ניירות ערך ,שעניינו החלת סמכויות חקירה נוספות לחוקרי
הרשות .מדובר על סמכויות כגון :הסמכות לחקור עבירות נלוות לעבירות ניירות ערך דוגמת עבירות על
חוק איסור הלבנת הון ועבירות חוק עונשין; החלת פרקים ב' וג' לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה
 מעצרים) השתנ"ו 1996-על חוקרי הרשות; סמכות חיפוש ללא צו במשרדים ,כאשר יש חשש לשיבוש ואיןסיפק להוציא צו שופט; סמכות לבצע חיפוש גופני לפני תחילת חקירה ובמהלכה כאשר יש חשש לשיבוש
והעלמת ראיות או כאשר יש חשש לשלום הציבור; קבלת סמכות של קצין ממונה לחוקרים בכירים וכו'.
להלן מובאים נתונים על התפלגות תיקי חקירה שהועברו לטיפול מחלקת החקירות ,תיקי חקירה שהועברו
לפרקליטות ,כתבי אישום ומצבת תיקי החקירה שנמצאים במחלקת החקירות ובפרקליטות ביום 31
בדצמבר  .2008במקום שהמיון הוא לפי עבירות  -המיון הוא לפי העבירה העיקרית בתיק או בכתב האישום
(לפי העניין) שבו מדובר.

109

רשות ניירות ערך

לוח  :14התפלגות תיקי חקירה שהועברו לטיפול מחלקת החקירות בחמש השנים
האחרונות ,לפי סוגי עבירות
סוג העבירה
תרמית בניירות ערך
שימוש במידע פנים
פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או בדוח מידי)
איחור ואי דיווח
ניהול תיקי השקעות או יעוץ השקעות ,ללא רשיון
אי הגשת הודעה שנתית על ידי חברות לניהול
תיקי השקעות או ליעוץ השקעות
תקנות ניגוד עניינים בין חברה רשומה לבין בעל
שליטה בה
חיקור דין
הפרת הוראות תקנות הצעת רכש
הצעת ניירות ערך לציבור שלא על פי תשקיף
אי עריכת הסכם בכתב בין מנהל תיקים ללקוחו
עבירות עובד חבר בורסה ופעילות אסורה על
בעל רשיון ניהול תיקי השקעות
עבירות משמעת
עבירות לפי חוק השקעות משותפות
בנאמנות
סה"כ

2004
3
2
1
-

2005
7
2
6
-

2006
5
4
2
1
2
-

2007
1
3
2
11
-

2008
2
2
5
1
-

סה"כ
18
13
16
3
2
-

-

-

-

-

-

-

1
-

2
-

5
1

8
1

7
-

23
2

1

1

-

1
1

-

1
3

8

18

20

18

17

81

לוח  :15תיקים בהם הייתה הכרעה אם יש או אין ראיות לכאורה לביצוע עבירה בחמש
השנים האחרונות
שנה
2004
2005
2006
2007
2008
סה"כ

1
2
3
4
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תיקים בהם הייתה הכרעה
כי אין ראיות לכאורה לביצוע
עבירות
3
1
1
2
4
11

תיקים בהם הייתה הכרעה
כי יש ראיות לכאורה
לביצוע עבירות
11
9
9
9
16
54

סה"כ
14
10
210
311
420

65

נתונים אלה כוללים את "פרשת חפציבה" שבמסגרתה נחקרו עבירות נוספות על חוק העונשין ועל חוק איסור הלבנת
הון על פי הסמכה מיוחדת.
נתון זה אינו כולל שלושה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהן הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל חמישה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהן הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל שני תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהן הועברו לרשות הזרה.
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לוח  :16התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בחמש השנים האחרונות ,לפי סוג
העבירה העיקרית בתיק
סוג העבירה

2004

תרמית בניירות ערך
שימוש במידע פנים
פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או
בדוח מידי)
עבירות עובד חבר בורסה
איחור ואי דיווח
קבלת דבר במרמה
ניהול תיקי השקעות או יעוץ השקעות,
ללא רשיון
אי הגשת הודעה שנתית על ידי חברות
לניהול תיקי השקעות או ליעוץ השקעות
אי עריכת הסכם בכתב בין מנהל תיקים
ללקוחו
תקנות ניגוד עניינים בין חברה רשומה
לבין בעל שליטה בה
עבירה לפי חוק השקעות משותפות
בנאמנות
הצעת ניירות ערך לציבור שלא על פי
תשקיף
עבירות לפי חוק העונשין :שוחד ,גניבה,
קבלת דבר במרמה
סה"כ

2006

2007

2008

סה"כ

2005

4
1
2

7
1
2

7
1
3

3
3
3

4
6
4

25
12
14

3
1

2
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-

1
3
-

1
1

1
9
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

11

15

11

14

18
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בסוף שנת הדוח נותרו במחלקת החקירות שבעה תיקי חקירה שהחקירה בהם טרם הסתיימה .כן
נותרו ארבעה חיקורי דין שהטיפול בהם עדיין לא הסתיים.
לוח  :17התפלגות כתבי אישום 5בחמש השנים האחרונות ,לפי סוג העבירה העיקרית
2004
2
1
2

העבירה
תרמית בניירות ערך
שימוש במידע פנים
פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או
בדוח מידי)
קבלת דבר במרמה
לקיחת שוחד

-

ניהול תיקי השקעות או יעוץ השקעות,
ללא רשיון
חוק השקעות משותפות בנאמנות
סה"כ

8

3
-

סה"כ
12
2
11

2005
3
1
3

2006
4
1

2007
3

2008
3
2

1
-

1
-

-

1

3
-

-

-

-

1

4

8

1
7

1
4

7

2
34

 5מספר כתבי האישום אינו מתיישב בהכרח עם מספר תיקי החקירה שהועברו לפרקליטות ,משום
שלעיתים הפרקליטות מאחדת מספר תיקי חקירה לכתב אישום אחד ,או להיפך ,מגישה במסגרת תיק
חקירה אחד מספר כתבי אישום.
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לוח  :18מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2008וטרם ניתנה בהם
החלטה אם להגיש כתב אישום ,לפי שנת העברתם
שנה
2006

מספר התיקים
2

2007

3

2008

15

סה"כ

20

בפרקליטות נותרו  25תיקים ,אשר בארבעה מתוכם התקבלה החלטת של הפרקליטות להעמידם
לדין אך נתבקש שימוע על ידי החשודים ,ובאחד חל עיכוב חיצוני .ב 20-תיקים טרם נתקבלה
החלטת הפרקליטות אם להעמיד לדין או לסגור אותם (ביניהם לשלושה ניתנה המלצת סגירה על
ידי הממונה על האכיפה).

לוח  :19מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2008וטרם ניתנה בהם
החלטה אם להגיש כתב אישום ,לפי סוגי עבירות
העבירה
תרמית בניירות ערך
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מספר התיקים
7

שימוש במידע פנים

6

פרט מטעה /דיווחים

6

ניהול תיקי השקעות או יעוץ השקעות ללא רשיון

1

סה"כ

20
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מחקר ,פיתוח ויעוץ כלכלי ואסטרטגי

X

 .1יעוץ אסטרטגי
יעוץ אסטרטגי

המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך אמונה על יעוץ והכוונה אסטרטגיים ליושב ראש הרשות
ומחלקותיה .המחלקה עוקבת באופן שוטף אחר התפתחויות ומגמות כלכליות בשווקי ההון בארץ
ובעולם .המחלקה אוספת ומנתחת את הנתונים והמידע הכלכלי כדי להבטיח כי המדיניות האסטרטגית
של הרשות תואמת להתפתחויות ,התמורות והסיכונים העולים ממפת שוקי ההון הבין לאומית.

 .2יעוץ כלכלי
יעוץ כלכלי

בשנת הדוח ניתן יעוץ כלכלי בסוגיות שונות העומדות על הפרק ליו"ר הרשות ולמחלקות השונות ברשות.
במהלך השנה הייתה המחלקה הכלכלית שותפה בצוותי עבודה בנושאים שונים ,וביניהם :צוות
משותף להערכת חדלות פירעון בשוק אג"ח חברות ,צוות לעידוד שוק ראשוני לאג"ח חברות ,צוות
משותף של הרשות והבורסה בנושא עושי שוק ,צוות הרשות בנושא מתווכים פיננסים וצוות הרשות
ליישום המלצות דוח הוועדה לבחינת הסדרת הפיקוח על מערכות מסחר אלטרנטיביות .מחלקה
הגישה סיוע למחלקת תאגידים ,למחלקת יועצי השקעות ,למחלקת חקירות ולפרקליטות בנושאים
הקשורים למסחר בבורסה ,למחלקה הבינלאומית במילוי שאלונים .המחלקה עבדה במשותף עם
היעוץ המשפטי לקידום ניהול הסיכונים בפעילות הרגולטורית של הרשות ועם המחלקה לפיקוח על
השוק המשני בנושאים הקשורים לבקרה ופיקוח על המסחר.

 .3צוות משותף להערכת חדלות פירעון בשוק אג"ח חברות
חלחולו של משבר האשראי לשוק ההון הישראלי הביא להאטה בפעילות הכלכלה הריאלית ,המאיימת
להפוך למיתון בכל ענפי המשק .מחנק האשראי מביא לקיפאון בפעילות העסקית ומגביר את
הסכנה לחדלות פירעון של חברות .כמו כן קיים קשר הדוק בין יכולת הפירעון של חברות לבין
התאוששותו של השוק הראשוני .לפיכך מעקב צמוד אחר ההתפתחויות בשוק האשראי המשני
חיוני להצלחת תוכניות ההאצה וההצלה הרגולטוריות.

צוות משותף
להערכת
חדלות פירעון
בשוק אג"ח
חברות

הצוות המשותף שהוקם בהובלת המחלקה הכלכלית כולל נציגים מהרשות מהפיקוח על הבנקים,
מבנק ישראל ומהממונה על שוק ההון במשרד האוצר .מטרות הצוות הִנן לבחון את יכולת
החברות בשוק לעמוד בהתחייבויותיהן בטווח הקצר והארוך; לבחון את הגורמים הפוטנציאליים
לחדלות פירעון; לבחון את השפעתם של פתרונות ממשלתיים על בעיות אלה ולהעריך את מידת
האפקטיביות של תוכניות ההצלה להגברת יכולת החברות לפירעון.

 .4משבר הסאב-פריים
המשבר הפיננסי בארה"ב החל אמנם בקריסת המשכנתאות ללווים בעייתיים ,אך התגלגל תוך
חודשים ספורים למשבר אשראי ונזילות חמור שמוטט שחקנים מרכזיים בשוק האמריקני ובעולם.

משבר הסאב-
פריים
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על מנת ללמוד מן המשבר ולהפיק את הלקחים הרלבנטיים לשוק ההון הישראלי ,נתבקשה המחלקה
הכלכלית להכין סקירה מקיפה הבוחנת את שורשי המשבר ואת התהליכים שהאיצו אותו ,את הקווים
המשותפים לו ולמשברים שקדמו לו ואת הלקחים הרגולטוריים שהופקו ממנו בארה"ב ובעולם.

מפגשים
שוטפים עם
אנליסטים
ופעילי שוק
אחרים

.5

מפגשים שוטפים עם אנליסטים ופעילי שוק אחרים
לפעילות הרשות ולהחלטותיה כגוף מפקח השפעה מהותית על השוק בכלל ועל הגופים
המפוקחים בפרט .בשל עובדה זו הרשות נוקטת מדיניות הכוללת קבלת משוב ,גם באופן בלתי
אמצעי ,הן על איכות ויעילות הפיקוח והן על צרכים אחרים בהיבט של הרגולציה בשוק ההון.
כחלק מאותה מדיניות ריכזה המחלקה הכלכלית במהלך שנה זו סידרת פגישות עם גורמים
מרכזיים בתחומי פעילות שונים בשוק ההון .במהלך השנה התמקדה המחלקה הכלכלית על
איכות הדיווח של החברות הציבוריות .לצורך כך היא ערכה מפגשים עם כ 20-אנליסטים מכ11-
בתי השקעות שונים .האנליסטים ,כצרכני מידע מתוחכמים ,התייחסו במהלך המפגשים למגוון
רחב של נושאים וביניהם :איכות הדיווח בקרב תאגידים מסקטורים שונים ,השפעת המעבר ל-
 ,IFRSסוגיות שונות בדיווח החשבונאי ,מערכת היחסים בין האנליסט לחברה ורעיונות שונים
נוספים לשיפור איכות הדיווח.

 .6פיקוח על השוק המשני ועל הבורסה
פיקוח על השוק
המשני ועל
הבורסה

במהלך השנה עבדה המחלקה ,במשותף עם מחלקת הפיקוח על השוק המשני ,על נושאים
שונים בהקשר לפיקוח על השוק המשני ועל הבורסה .במסגרת זו עסקה המחלקה בליווי דיוני
דירקטוריון הבורסה ,בהכנת החומר לדיוני ועדת הרשות לענייני בורסה ,בסיוע ביישום דוח הוועדה
לבחינת הסדרת הפיקוח על מערכות מסחר אלטרנטיביות ,בהשתתפות בצוות משותף של הרשות
והבורסה בנושא עושי שוק ובטיפול נושאים שוטפים נוספים המשותפים לרשות ולבורסה.

 .7שיתוף פעולה מחקרי בין רשות ניירות ערך ומוסדות האקדמיה
שיתוף פעולה
מחקרי בין
רשות ניירות
ערך ומוסדות
האקדמיה

ניהול מערכת
לזיהוי מסחר
חריג בניירות
ערך

114

השנה החלה המחלקה הכלכלית בתוכנית שמטרתה להרחיב את תשתית המחקר ברשות באמצעות
גיוס חוקרים מהאקדמיה לעבודות מחקר משותפות .בתוכנית זו ייקחו חלק תלמידי מחקר לתואר
שני ושלישי בכלכלה ,מנהל עסקים ומשפטים מהמוסדות להשכלה גבוהה .המועמדים יגישו הצעות
מחקר בנושאים בעלי זיקה לתחומי פעילות הרשות ומטרותיה .בין הנושאים :פיתוח שוק ההון
והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים ,הגנה על ציבור המשקיעים ,הגברת אמון המשקיעים והגברת
מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון .חוקרים שהצעות המחקר שלהם ייבחרו להשתתף בתוכנית,
יערכו את המחקר בשיתוף מלא עם המחלקה הכלכלית של הרשות ויזכו לתמיכה כספית.

 .8ניהול מערכת לזיהוי מסחר חריג בניירות ערך
המערכת לזיהוי מסחר חריג בניירות ערך הִנה מערכת ממוחשבת הסורקת מדי יום את הפעילות
בבורסה בכדי לזהות פעילות חריגה במסחר בניירות ערך .המערכת מזהה פעילות חריגה במסחר,
תוך התבססות על קריטריונים כלכליים-מימוניים וקריטריונים אחרים ,המבוססים על הניסיון
המעשי שנצבר ברשות בשנים האחרונות .במהלך השנה נמשכו עבודות הפיתוח ,הניהול והתפעול
של המערכת ביניהן ההערכות לעבודה עם מספרי חשבון ונתוני מסחר תוך יומיים.
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תובענות ייצוגיות
 .1מימון תובענות ייצוגיות בשנת 2008
לפי סעיף  209לחוק החברות רשאית הרשות לשאת בהוצאות הליכי תובענה ייצוגית ,וזאת אם שוכנעה כי
יש בתובענה עניין לציבור ,וכי יש סיכוי סביר כי בית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית.

XI
מימון תובנות
ייצוגיות

בשנת הדוח הוגשו לרשות שתי בקשות למימון .האחת נמשכה על ידי התובע לאחר שסגל הרשות לא מצא
לנכון להמליץ למליאת הרשות לממן אותה ,והשנייה טרם הובאה לדיון במליאת הרשות.

 .2הליכי תובענות ייצוגיות שהסתיימו בשנת הדוח
א.

תובענה ייצוגית נגד אמ.פי.איי .מדיטרניאן נכסים והשקעות בע"מ (להלן  -החברה)
והחברה לבניין ונכסים מישור החוף בע"מ  -עניינה של התובענה היה בטענה כי התמורה
בעבור מניות החברה ,ששולמה במכירה כפויה במסגרת הצעת רכש מלאה לבעלי מניות החברה,
הייתה פחותה משוויין ההוגן (לפירוט נוסף לגבי התובענה ראו גם בדוח לשנת  2004עמוד 85
סעיף 1א) .לאחר שהתיק לא התנהל במשך כשלוש שנים ,חתמו הצדדים לתובענה על הסכם
פשרה בשלהי שנת  .2007אישורו של בית המשפט להסכם ניתן באפריל  2008ולפיו זכאי כל
אחד מחברי הקבוצה הייצוגית לסך של כ ₪ 0.20-בגין כל מניה שהייתה ברשותו ביום 13.1.2004
(מועד הצעת הרכש המלאה) .ב"כ התובע המייצג ,עו"ד רונן עדיני ,עסק בביצוע חלוקת כספי
הפשרה לחברי הקבוצה ,ולפי דיווחו נותרו במועד כתיבת הדוח  100,006מניות שבעליהן טרם
קבלו תשלום בהתאם להסכם הפשרה ,ועדיין מנסים לאתרם .ת"א .1498/04

 .3הליכי תובענות ייצוגיות התלויים ועומדים
א.

תובענה ייצוגית נגד רייכרט תעשיות בע"מ ואח'  -ביום  7.6.2007ניתן פסק דין עליון
בערעור התובע הייצוגי וערעור מר דן רייכרט (להלן  -רייכרט) שהונחו בפניו על פסק דינו של
בית המשפט המחוזי .בפסק הדין נקבעו עקרונות להגדרת "בעל שליטה" לצורך הטלת אחריות
ואושרה קביעתו בית של המשפט דלמטה כי מר רייכרט היה "בעל שליטה" בחברה ונושא בשל
כך באחריות משנית לנזקי קבוצת התובעים.

הליכי תובענות
ייצוגיות
שהסתיימו בשנת
הדוח

הליכי תובענות
ייצוגיות התלויים
ועומדים

לעניין קביעת הנזק וחישובו  -בפסק הדין הוצגו שיטות לחישוב הפיצוי לחברי הקבוצה במסגרת
תובענה ייצוגית ונקבע בנסיבות המקרה כי השיטה הראויה לחישוב הנזק היא שיטת "חסרון
הכיס" (" )"out of pocketהמבוססת על עקרונות הפיצוי של דיני הנזיקין ומשיבה את המצב
לקדמותו .נקבע כי הדיון יוחזר לבית המשפט המחוזי לצורך קביעת הנזק .במסגרת ההליך בבית
המשפט המחוזי להוכחת הנזק הוגשו חוות דעת מומחים ,והתיק קבוע לדיון בבקשות מקדמיות
לחודש מרץ שנה זו( .ראו גם בדוח לשנת  2007עמוד  109סעיף  3ובדוח לשנת  2006עמוד 107
סעיף 3א) .ת"א  ,1134/95רע"א  8377/96 ,8268/96ו.8332/96-
1

שתי בקשות למימון תובענות ייצוגיות משנים קודמות ,האחת משנת  2005והשנייה
משנת  ,2006טרם הובאו לדיון במליאת הרשות.
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תובענה ייצוגית נגד אלסינט בע"מ ואח'  -לאחר שביום  14.12.06התקבל על ידי בית
המשפט העליון ערעור אשר ביטל את החלטת בית המשפט המחוזי למחיקת הבקשה לאישור
התובענה כייצוגית מיום  ,216.8.2000הוגשה מחדש הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בבית
המשפט המחוזי בחיפה ,לאור חלוף הזמן ולאור חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו( 2006 -להלן
 חוק תובענות ייצוגיות) .הבקשה לאישור החלה להידון במחצית השנייה של שנת  ,2007ולאחרסיום שנת הדוח (בחודש ינואר  )2009ניתן פסק דינו של בית המשפט אשר דחה את בקשת
אישור התובענה כייצוגית .עיקרי הטעמים לדחיית בקשת האישור הנם כלהלן .1 :בית המשפט
קבע כי כתב התביעה מנה מספר אירועים מקפחים ,ולפיכך חברי הקבוצה הפוטנציאלית ,כפי
שהוגדרה במסגרת הבקשה ,אינם מהווים קבוצה אחידה לאור האמור בדרישת סעיף  4לחוק
תובענות ייצוגיות ,הקובע כי הרשאי להגיש תביעה ייצוגית בשם חברי קבוצה הִנו מי שיש לו
עילת תביעה המעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.
לאור העובדה שמדובר במספר אירועים ובחברי קבוצה שכל אחד מהם רכש את מניותיו במועד
אחר ולפיכך רק חלק מהאירועים הנטענים רלבנטי לגביו ,הרי בהתאם ,אף השאלות המהותיות
של עובדה ומשפט העולות מכתב התביעה אינן משותפות לכלל חברי הקבוצה .בית המשפט
הוסיף קימת סמכות לבית המשפט לפי סעיף (10ג) לחוק תובענות ייצוגיות להגדרת תת קבוצה,
אם הוא מצא כי לגבי חלק מחברי הקבוצה מתעוררות שאלות של עובדה או משפט ,אשר אינן
משותפות לכלל חברי הקבוצה ואולם הוא לא מצא מקום לעשות כן לאור העובדה שלא הובאה
בפניו התייחסות לאפשרות זו במסגרת כתבי הטענות של התובעים .בית המשפט קבע כי
קיים אירוע אחד אשר עילות התביעה בגינו מעוררות שאלות משותפות לכלל חברי הקבוצה -
המדובר בעסקת רכישת פעילות בתחום המלונאות וזכויות במיזם של מרכז מסחר ובידור במרינה
בהרצלייה (לימים נודע בשם קניון ארנה) על ידי אלסינט מחברת אירופה ישראל בספטמבר 1999
(להלן  -עסקת אלסינט אירופה ישראל) .2 .ככל הנוגע לעסקת אלסינט אירופה ישראל קבע בית
המשפט כי לתובעים עילת תביעה אישית ,ככל שנגרם נזק לאלסינט כתוצאה מהעסקה ,הואיל
ועילת התביעה נעוצה בכך שהנזק שנגרם לבעלי המניות מן הציבור הנו גבוה יותר מהנזק שנגרם
לבעלי השליטה ,שהרי מדובר בעסקה בה הנכסים שנרכשו על ידי אלסינט היו של בעלי השליטה
בה .קביעה זו מבוססת על ההלכה שנקבעה בע"א  1967/95מגן וקשת בע"מ נגד טמפו תעשיות
בירה ואח' 3לפיה "הכלל הוא בעיקרון ,כי כאשר בעל מניות סובל נזק בלתי תלוי בנזק
אותו סובלת החברה ,קמה לו עילת תביעה אישית בלתי תלויה בנזק שנגרם לחברה.
אולם אם הנזק שנגרם לבעל מניות עקב ירידת ערך החברה ושווי מניותיה וכל בעלי
המניות ניזוקים באותה מידה ,לא קמה  -בדרך כלל  -לבעל מניות עילת תביעה אישית.
זהו נזק משני המשקף את נזקי החברה .לכלל הנ"ל חריגים מכמה סוגים ,ביניהם ,נזק
שנגרם כתוצאה מהפרת זכות חוזית של בעל מניות בתור שכזה או נזק שנגרם לבעל
מניות או לקבוצת בעלי מניות השונה מהנזק שנגרם לבעלי מניות אחרים ,או נזק
שנגרם עקב קיפוח המיעוט ."...חרף קביעתו של בית המשפט כי עילת התביעה בגין עסקת
אלסינט אירופה ישראל עשויה להניב נזק ייחודי המקים עילת תביעה אישית ,הרי לגבי רכיב אחר
של עילת התביעה ,והוא קיומו של נזק ,כנדרש לפי סעיף (4ב)( )1לחוק תובענות ייצוגיות ,קבע
בית המשפט כי התובעים לא הראו ,אף לא לכאורה ,כי נגרם להם נזק( .לפירוט ראו גם בדוח
לשנת  2007עמוד  109סעיף 3ב ,דוח לשנת  2006עמוד  108סעיף 3ב ,דוח לשנת  2005עמוד
 102סעיף 3ב ודוח לשנת  1999עמוד  42סעיף 1ד) .במועד כתיבת הדוח טרם הוגש ערעור על
החלטת בית המשפט המחוזי .ת"א  ,1318/99בש"א .10029/99

רע"א  7028/00אי .בי .אי ניהול קרנות נאמנות ( )1978בע"מ נ' אלסינט בע"מ ואח'.
פ"ד נא(.326 ,312 )2
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ג.

תובענה ייצוגית נגד בולוס תיירות ומלונאות בע"מ ואח' (להלן  -החברה)  -עיקר עניינה של
תביעה זו שהוגשה בשנת  2002הנו בטענה בדבר קיומם של פרטים מטעים בתשקיף החברה,
קיומם של פרטים מטעים בדוחות ואי דיווח נאות בדוחות כספיים שנתיים של החברה והפרת
חובות והתחייבויות הנאמן של מחזיקי איגרות החוב של החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב.
הוגשו תגובות על ידי הצדדים ,והבקשה לאישור התובענה כייצוגית ִהנָה בשלב הוכחות (לפירוט
לגבי התביעה ראו גם בדוח לשנת  2002עמוד  72סעיף 1ג ובדוח לשנת  2006עמוד  109סעיף
3ג) .ת"א .1934/02

ד.

תובענה ייצוגית נגד קיטאל החזקות ופיתוח בינלאומי בע"מ ולוי קושניר  -תביעה לסעד
הערכה לפי סעיף  338לחוק החברות  -לאחר שבית המשפט המחוזי אישר את התובענה
כייצוגית בקבעו כי נקודת המוצא שעל פיה יש להעריך "שווי הוגן" של מניות החברה ,הוא שוויה
הכלכלי הריאלי של החברה במועד הגשת הצעת הרכש ולאו דווקא שוויה או ערכה בבורסה,
הוגשה בקשת ערעור לבית המשפט העליון על ידי הנתבעים .התובע נתן את הסכמתו כי בקשת
הערעור תשמע כערעור ,הוגשו סיכומי הצדדים והתיק קבוע להשלמת טיעון בעל פה לחודש יולי
( .2009פירוט לגבי התביעה ראו גם בדוח לשנת  2002עמוד  72סעיף 1ג) רע"א  ,779/06ת"א
 ,2338/02בש"א .20012

ה.

תובענה ייצוגית נגד בנק למסחר ואח'  -כזכור דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את
הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית .על החלטת בית המשפט המחוזי הוגש בשנת  2002ערעור
לבית המשפט העליון על ידי התובע הייצוגי .בשנת  2007הציע בית המשפט העליון הצעה אשר
התקבלה על ידי הצדדים לערעור ,לפיה נדחתה התביעה לגבי מרבית הנתבעים .לגבי רואי החשבון
של הבנק בוטלה החלטת בית המשפט המחוזי והתובע הייצוגי רשאי להמשיך ולנהל נגדו את
הליך התובענה הייצוגית .בהתאם לאמור שבה להידון הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בבית
המשפט המחוזי נגד רואי החשבון וממתינה להכרעת בית המשפט (לפירוט לגבי התביעה ראו
גם בדוח לשנת  2002עמוד  73סעיף 1ו) ת"א  ,1521/02ע"א .10927/02

ו

תובענה ייצוגית נגד דור כימיקלים ואח'  -עניינה העיקרי של התובענה הנו הטעית ציבור
המשקיעים בדבר מצבה האמיתי של החברה בשנים  ,2004-2002כאשר החברה הציגה ,לטענת
התובעים ,מצגים לפיהם מדובר בחברה מצליחה המרוויחה סכומי עתק ,תוך הסתרת פרטים
מהותיים ומתן איתותים חיוביים מטעים .תגובות המשיבים לבקשת האישור טרם הוגשו לבית
המשפט (לפירוט לגבי התובענה ראו בדוח לשנת  2006עמוד  105סעיף  )1ת"א .1185/05

ז.

תובענה ייצוגית נגד טי.אר.די .בע"מ ואח'  -עניינה העיקרי של התובענה בהטעיית ציבור
המשקיעים באשר לפעילות החברה בתחום ההשקעות הפיננסיות וחשיפתה למכשירים פיננסיים
ספקולטיביים מסוכנים ,זאת בעוד שבעת שהונפקה לראשונה בבורסה בתל-אביב ציינה החברה
בתשקיף כי היא עוסקת במכשור רפואי בתחום רפואת השיניים .התובענה נמצאת בשלבים
מקדמיים( .לפירוט לגבי התובענה ראו בדוח לשנת  2007עמוד  107סעיף  .)1ת.א1420/07 .
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המחלקה הבינלאומית
 .1כללי

XII
כללי

השנה החולפת עמדה בסימן ההתמודדות של השווקים בעולם עם המשבר הפיננסי הגלובאלי
והשלכותיו הדרמטיות על העולם כולו .בעניין זה נעשו עבודות תיאום בין המדינות השונות במסגרת
ארגונים בינלאומיים כגון  IOSCOוה OECD,-הן באשר לתגובה הולמת ומתואמת למשבר ,והן ביחס
לשיתוף במידע בין רשויות ומדינות.
בהקשר זה ,ולאור העובדה כי הרשות פועלת כיום בסביבה בינלאומית בעידן של שיתוף פעולה
בינלאומי גובר והולך בתחומי ההסדרה ,הפיקוח והאכיפה של דיני ניירות ערך בפרט ובמאבק הכלל
עולמי בפשיעה הכלכלית בכלל ,שואפת הרשות למצב את מעמדה בזירה הבינלאומית של רשויות
ניירות הערך המתקדמות בעולם .הרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי מביאה להשתלבותה של
הרשות בגלובליזציה של הרגולציה בתחומי שוקי ההון ולחיזוק הפיקוח והאכיפה בתחום דיני ניירות
ערך בישראל .הרמוניזציה ושיתוף פעולה אלה הם תנאים הכרחיים ליצירת שוק הון תחרותי
בישראל ,שכן הם מקלים על פעילות חברות ישראליות בחו"ל ועל פעילות חברות וגופים פיננסיים
זרים בישראל .חיזוק התחרות בשוק והשתלבותו בתהליכי הגלובליזציה מצויים היום בראש סדרי
העדיפויות של הרשות ומכאן חשיבותה האסטרטגית של פעילותה בזירה הבינלאומית.
שיתוף הפעולה הבינלאומי מתבטא בשני אופנים:
האחד  -חתירה להרמוניזציה של דיני ניירות ערך בישראל עם הדינים הקיימים במדינות
המפותחות .פעילות פיננסית בינלאומית מחייבת האחדה של דרישות רגולציה בתחומי רישוי
מתווכים פיננסים ,דרישות גילוי (פרסום תשקיפים ודיווח שוטף) ,חברות בבורסה וכדומה,
ואכן זו המגמה כיום במדינות רבות .ארגונים כגון הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך
( ,IOSCO (International Organization of Securities Commissionsשהנו הפורום הבכיר ביותר
לשיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות ניירות ערך ושעליו נמנים כ 180-חברים מכ 100-מדינות בעולם,
פועלים היום לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו.
השני  -שילוב הרשות בתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות
הערך בעולם .שיתוף פעולה זה חיוני לצורך מלחמה בפשיעה הכלכלית בכלל ובתחום אכיפת דיני
ניירות ערך בפרט .במסגרת זו התבלטה הרשות השנה בשיתוף פעולה אינטנסיבי עם מספר רשויות חוץ
שהנן צד להסכם הרב צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה ,בחסות ( IOSCOלהלן :הסכם
 .)IOSCOהסכמים אלה מאפשרים להחליף מידע לא פומבי בין הרשויות וכן לסייע בביצוע פעולות
אכיפה .בנוסף טיפלה המחלקה בבקשות סיוע להעברת מידע ולסיוע בחיקורי דין מטעם רשויות זרות
שאינן צד להסכם כלשהו עם הרשות וכן בבקשות דומות של הרשות כלפי רשויות זרות כאמור.

 .2הרמוניזציה של דיני ניירות ערך
א .השתתפות בפורומים בינלאומיים מובילים
		

א .1פעילות במסגרת

הרמוניזציה
של דיני
ניירות ערך

ארגון IOSCOי )(International Organization of Securities Commissions
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הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך IOSCOי הוקם לפני כשני עשורים במטרה לקדם
שיתופי פעולה בין רשויות ניירות ערך בעולם .מאז שנת  ,2002כשבעקבות פיגועי מגדלי
התאומים ב 11.9.2001-גובש הסכם  IOSCOלשיתוף פעולה בינלאומי במידע ובאכיפה
לשם מאבק בפשיעה הכלכלית העולמית ,צובר הארגון השפעה הולכת וגוברת כסמכות
העליונה לשיתוף פעולה ולסטנדרטיזציה בינלאומית בתחום הפיננסי .עקרונות IOSCO
זכו להכרה בינלאומית כאמות המידה המובילות בניתוחים ובהערכות פיננסיות של גופים
בינלאומיים כגון דוחות קרן המטבע העולמית וכבסיס לחקיקה פיננסית .כך למשל ,בשנים
האחרונות נחקקו הדירקטיבות האירופאיות החדשות בתחום הפיננסי בהתבסס על עקרונות
 ,IOSCOועקרונות אלה הפכו בתחום הפיננסי לדין מחייב בכ 27-מדינות האיחוד .מידת
השפעתו הבינלאומית של הארגון על העולם הפיננסי משתקפת בין היתר בכך שהתקינה
החשבונאית הבינלאומית  IFRSי( ,)International Financial Reporting Standardsשהנה
כיום ללא ספק שפת העסקים הבינלאומית ,הפכה בעקבות החלטת הארגון מתקינה שולית
בלתי מוכרת של צוות חשבונאים קטן בIASB-י ) (www.iasb.orgלתקינה החשבונאית
המובילה והנפוצה ביותר בעולם כיום (מעל  100מדינות בעולם בחרו לאמץ תקינה זו).
בארגון חברות בעיקר רשויות פיננסיות רגולטוריות ובורסות לניירות ערך ,והוא הקובע את
סדר היום בקרב רגולטורים בעולם הפיננסי.
המחלקה השתתפה במהלך השנה החולפת במספר דיונים וקבוצות עבודה במסגרת ארגון
 ,IOSCOכמפורט להלן:
.1
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הוועידה השנתית של הארגון (מאי  ,)2008שבמהלכה המשיכה הרשות למצב עצמה
כחברה דומיננטית בארגון  IOSCOבמספר תחומי פעולה:
•

פעילות במסגרת  Governance :Task Force on Corporateבשנת  2008הצטרפה
הרשות כחברה בכוח משימה יוקרתי זה העוסק בנושאי ממשל תאגידי .כוח המשימה
עסק בשנה החולפת בהכנת דוח חשוב בנושא הגנה על בעלי מניות המיעוט ,והרשות
נטלה חלק פעיל בניסוחו .

•

הובלת  :IOSCO MMOU Monitoring Groupהמחלקה השתתפה בדיוני קבוצת
עבודה יוקרתית זו המפקחת על הפעלת הסכם יוסקו ,וראש המחלקה נבחרה על ידי
חברי הקבוצה כמשנה ליו"ר הקבוצה.

•

הובלת מחקר בקבוצת עבודה  EMC WG4העוסקת בנושאי אכיפה וחילופי מידע
במסגרת הסכם יוסקו  :המחלקה יזמה והובילה מחקר בנושא חילופי מידע במסגרת
בדיקות  ,fit&properובתוך כך הכינה שאלון אשר זכה להיענות רבה מצד חברי הקבוצה
( 35רשויות השיבו לשאלון) .המחלקה ניתחה את כלל הממצאים שעלו מהתשובות
לשאלונים והכינה דוח מקיף אותו הציגה בוועידה השנתית ובכנס .EMC

•

השתתפות לראשונה (במעמד משקיף) ב– European Regional Committeeבעקבות
בקשת ההצטרפות לוועדה שהגישה הרשות לארגון בשנת  .2007בקשת ההצטרפות
נבעה מתוך שאיפה לחזק את קשרי הרשות עם רשויות ניירות הערך האירופאיות
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והארגון האירופי המאגד אותן )CESR( ,ולמצב את מעמדה של הרשות כמתקדמת
וכ"מיישרת קו" עם החקיקה הפיננסית האירופאית.
•

.2

הרשות ערכה מצגת מרשימה בפני באי הוועידה השנתית  ,2008והקימה ביתן מיוחד
לקראת אירוח הוועידה השנתית ה 34-של הארגון בתל אביב ביוני ( 2009בעקבות זכייתה
של הרשות בהתמודדות שנערכה ביוני  ,2006לארח את הוועידה)IOSCO Annual .
 Conferenceנחשבת כגולת הכותרת של כנסי הארגון וכאחת הוועידות הבינלאומיות
היוקרתיות בקהילה הפיננסית העולמית בכלל ,בהיותה אירוע שנתי המשמש במה לדיונים
מקיפים של הצמרת הפיננסית העולמית בסוגיות הנוגעות לשוקי ההון בעולם .הרשות
רואה בוועידה פרויקט בעל חשיבות לאומית עצומה ,שיש לו השלכות החולשות על היבטים
רבים וחשובים ,שעיקרם :חיזוק מעמדנו בארגון ,קידום שוק ההון המקומי וכלכלת ישראל
ושיפור תדמיתה של ישראל בכלל.

( IOSCO Technical Committee Conferenceספטמבר  :)2008בעקבות בקשת הארגון ,הציגה
ראש המחלקה במהלך הוועידה את הצעת הרשות לתוכנית הפאנלים של הוועידה השנתית ה34-
הצפויה להתקיים בישראל ביוני ( 2009אם כי הרשות לא השתתפה בוועידה בשל היותה סגורה
השנה לרשויות שאינן חברות ב.)Committee Technical-

 .3מפגשי  :IOSCO MMOU Screening Groupלאחר הצטרפותה כחברה בפורום יוקרתי ומשפיע
זה בשנת  ,2007השתתפה הרשות בכל דיוני הפורום שנערכו בשנת הדוח .בתוך כך נטלה
הרשות חלק פעיל בתהליכי הסינון והקבלה של חברות  IOSCOשביקשו להתקבל כצד להסכם
 .IOSCOדיוני הפורום עסקו בבחינה מדוקדקת של התשתית המשפטית של המועמדות
להצטרפות להסכם אל מול העקרונות הנוקשים לשיתוף פעולה שמציב הארגון.
( IOSCO Emerging Markets Committee (EMC ( .4אוקטובר  : )2008במהלך הוועידה הובילה
הרשות את אחד הדיונים החשובים במסגרת קבוצת עבודה  EMC WG4העוסקת בנושאי
אכיפה וחילופי מידע במסגרת הסכם יוסקו .המחלקה הציגה בפני באי הוועידה את הדוח
הסופי שהכינה בנושא חילופי מידע במסגרת בדיקות  ,fit&properדוח שזכה להתעניינות רבה.
 .5מפגשי  :IOSCO European Regional Committeeכאמור לעיל ,בעקבות בקשת ההצטרפות
לוועדה שהגישה הרשות לארגון בשנת  ,2007התקבלה הרשות לוועדה במעמד משקיף .בתוך
כך הוזמנה הרשות לדיוני הוועדה ואף הוזמנה להציג בפני חברי הוועדה מספר נושאים בעלי
עניין מיוחד לפורום זה .בדיון שהתקיים בנובמבר הציג נציג המחלקה בפני הפורום שני נושאים
עיקריים :השפעת הדירקטיבה האירופאית i(Markets in Financial Instruments Directive) MIFID
על הרגולציה בישראל ועבודתה של הרשות מול רגולטורים אירופאים בנושא הכרה ברגולציה בנושא
תשקיפים (הסטנדרטים המעוגנים בדירקטיבת התשקיפים האירופאית .)Prospectus Directive
 .6פעילות בנושא ה :IFRS-המחלקה המשיכה למצב את הרשות כשחקן פעיל בתחום זה .יוזמת
המחלקה להקים פורום שיתאם יישום ואכיפה של  IFRSעם רשויות שאינן שייכות לאיחוד
האירופי זכתה לתמיכה נלהבת מצד מזכ"ל הארגון ופורום החשבונאות בארגון ,ומסתמן כי
היוזמה תקודם בטווח הלא רחוק.
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א .2פעילות במסגרת פורומים בינלאומיים חשובים שלא במסגרת

IOSCO

על מפגשים חשובים אלה נמנים בעיקר:

ב.

•

ביולי  2008ארגנה המחלקה מפגש בין ארגון הבנקים הזרים בישראל ( )AFBלבין חלק
מחברי הנהלת הרשות .במפגש הובאו לדיון מספר סוגיות הנוגעות לפתיחת השוק
הישראלי לשחקנים זרים.

•

בדצמבר  2008ריכזה המחלקה את מפגש הרשות עם משלחת מארגון קרן המטבע
העולמית ( .)IMFבמפגש נידונו רפורמות ועדכונים בשוק ההון הישראלי (במסגרת
 , Article 4שהוא העדכון שעורכת הקרן מדי שנה לדוחות שהיא מכינה על המדינות
המדווחות) .דוח  IMFלשנת  2008מציג את ישראל באור חיובי.

ליווי המהלכים לאימוץ התקינה הבינלאומית וליישום

XBRL

לקראת המעבר המלא לתקינה בינלאומית בינואר  2008ארגנה הרשות ,בשיתוף פעולה עם
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולשכת רואי חשבון ,כנס בינלאומי בנושא השקת המעבר
ל .IFRS-הכנס נערך בינואר  ,2008בהשתתפות יושבי הראש העולמיים של ה ,Big4-נציגים
מארגונים בינלאומיים חשובים ,כגון ( IASBהארגון הבינלאומי לתקינה חשבונאית) וCESR-
(ארגון הרגולטורים בתחום ניירות ערך של האיחוד האירופי).
המחלקה המשיכה למצב את הרשות כשחקן פעיל בקרב חברי ארגון  IOSCOבנושא
ו .XBRL-כאמור בפסקה א ,6.1יוזמת המחלקה להקים פורום שיתאם יישום ואכיפה של IFRS
זכתה לתמיכה נלהבת מצד מזכ"ל הארגון ופורום החשבונאות בארגון ,ומסתמן כי היוזמה תקודם
בטווח הלא רחוק.
IFRS

ג.

הצטרפות לארגון  OECDוהפעילות במסגרתו
במאי  2007החליטה מועצת שרי ארגון  OECDיי(,)Organization for Economic Cooperation and Development
להזמין את ישראל להתחיל בתהליך הצטרפות לארגון במעמד של מדינה חברה .ממשלת ישראל
החליטה לאשר עקרונית את תהליך ההצטרפות והקימה צוות היגוי בין משרדי לקידום והסדרת
העניינים הדרושים למימוש התהליך .הרשות חברה בצוות ההיגוי ונוטלת חלק פעיל בדיוניו.
מסגרת הפעולה לצירופה של ישראל לארגון נקבעה ב"מפת הדרכים" ,שהנוסח הסופי שלה אוּמץ
בנובמבר  2007על ידי מועצת הארגון.
בינואר  2008ערכה מנהלת ההרחבה ,בראשות סגנית מזכ"ל  ,OECDביקור רשמי בישראל במטרה
להשיק את תהליך ההצטרפות .עם השקת התהליך הקים צוות ההיגוי  18צוותים בין-משרדיים
מקצועיים ,אשר מטרתם לבחון את המדיניות במספר נושאי ליבה כגון תנועות הון ,השקעות,
ממשל תאגידי ,שווקים פיננסיים וכדומה ,המוזכרים ב"מפת הדרכים" .מטרת הצוותים לבחון את
מדיניותה של ישראל בנושאים האמורים ,לאור עקרונות הארגון ,ולהגיש ל OECD-דוחות ומענה
לשאלונים בתחומים אלה.
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הרשות בשיתוף משרד המשפטים נבחרה לעמוד בראש צוות תחום הממשל התאגידי ,ובתוך כך
היא מרכזת מול ועדות ארגון ה OECD-את עבודת כלל הגופים בישראל בתחום זה.
כשלב ראשון בתהליך ההצטרפות ,הגישה ישראל מזכר הבנה ראשוני .בשנת הדוח ריכזה המחלקה
את מלאכת כתיבת הפרקים העוסקים בתחומי הממשל התאגידי והשירותים הפיננסיים .מזכר
ההבנה הראשוני הוגש לארגון ה OECD-ביוני  2008ובכך הסתיים השלב הראשון בתהליך
ההצטרפות לארגון ונפתח השלב השני ,הכולל מילוי שאלונים ,הכנת תכנית פגישות וליווי
צוותי בדיקה מטעם  OECDבישראל ,כמו גם השתתפות בישיבות הוועדות ובשימועים הנערכים
לישראל במסגרת דיוני הוועדות במטה הארגון בפריס.
במסגרת השלב השני פעלה הרשות במספר תחומים:
ממשל תאגידי :המחלקה ארגנה וריכזה ביקור משלחת מטעם ארגון  ,OECDשהגיעה במרץ
 2008לישראל ונפגשה עם גופי ממשלה ,משק ואקדמיה.
דוח "הערכה עצמית" של ישראל ,לאור עקרונות  OECDבנושא ממשל תאגידי ,הוגש לארגון
בדצמבר  .2008על פי הערכה זו תכין מזכירות הארגון טיוטת דוח ,אשר תופץ למדינות החברות
ותהווה את התשתית לשימוע שייערך לישראל בתחום זה בשנת .2009
שווקים פיננסיים :המחלקה נטלה חלק פעיל בעבודת צוות שווקים פיננסיים במסגרת תהליך
ההצטרפות ל .OECD-המחלקה סייעה במילוי השאלון שנשלח מהארגון ונטלה חלק משמעותי
בשימוע לישראל שנערך בפריס ,כחלק מתהליך ההצטרפות.
ועדת ההשקעות :ועדה זו מרכזת ,בין היתר ,את הכנת הקודים הפיננסיים לליברליזציה בתנועות
הון ובשירותים פיננסיים .הרשות ממלאת תפקיד ראשי בתחומים בהם קודים אלה עוסקים,
והיא לקחה חלק משמעותי בקידומם במסגרת תהליך ההצטרפות .המחלקה השתתפה במילוי
שאלוני ה OECD -בנושא הקודים .הרשות לקחה חלק פעיל בשימוע שנערך לישראל במטה
הארגון בדצמבר  2008והשיבה על שאלות בנושא קרנות נאמנות ,יועצי השקעות וחתמים.
הרשות פועלת לקידום תהליכי ליברליזציה ,ובכלל זה ,קידום תיקוני חקיקה ו"יישור קו" עם
הקודים והעקרונות של .OECD
ד.

פעילות בזירה האירופית
בינואר  2008חתמה הרשות על מזכר הבנות דו צדדי עם רשות ניירות הערך בצרפת ( .)AMFבצעד
זה מגולמת אפשרות לפתוח את ה שווקים בישראל ובצרפת להיסחרות של חברות צרפתיות
וישראליות זו במדינתה של האחרת ,תוך הסתמכות הדדית של שתי הרשויות ,כל אחת על
הרגולציה הקיימת במדינתה של האחרת.
ההסדר המעוגן במזכר מבוסס במידה רבה על תפיסת הפיקוח וההסדרה הנהוגה כיום במדינות
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האיחוד האירופי ביחס להסדרת השווקים הפיננסיים )" :("single passportנקודת המוצא של החקיקה
האירופאית המסדירה את הפעילות בניירות ערך הנה ,שכל חברה מביאה לבורסה המארחת את
הרגולציה של מדינת הבית .בדומה לכך ההסכם קובע את התנאים שבהם ניירות ערך יירשמו
למסחר לציבור במדינה אחת ,בהסתמך על היתר שניתן להצעה במדינה האחרת .ההסכם קובע את
העקרונות והמנגנונים לשיתוף פעולה בין הרשויות ,שלפיהם יוכלו חברות הרשומות בשוק המוסדר
בצרפת (יורונקסט צרפת) או בבורסה לניירות ערך בתל-אביב לרשום את ניירות הערך שלהן בשתי
הבורסות גם יחד .גם חברה הרשומה כיום באחת מבורסות אלה תוכל לרשום את ניירות הערך שלה
למסחר בבורסה האחרת וכן להנפיק את ניירות הערך שלה במדינה השנייה.
הסכם זה הוא הראשון מסוגו לרשות בישראל ,והוא אף צעד חסר תקדים לאיחוד האירופי:
בפעם הראשונה נבחנת הפעלה של סמכות חדשה שניתנה לרשויות ניירות הערך באירופה על
פי דירקטיבת התשקיפים ) (2003/71/ECודירקטיבת השקיפות ) (2004/109/ECהאירופאיות
להכיר במשטרי רגולציה מחוץ לאירופה כשקולים ( .)equivalentסמכות זו מעולם לא פורשה
ולא הופעלה ,וישראל היא המדינה הראשונה שהפעלתה נבחנת לגביה .גם מצידה של ישראל
מדובר בצעד חסר תקדים ,שכן משטר הרגולציה בישראל זכה זו הפעם הראשונה להכרה של
אחד הרגולטורים הפיננסיים המובילים בעולם ואף להסתמכות עליו.
הרשות רואה בחתימה על הסכם זה יעד אסטרטגי .מזכר ההבנות יאפשר לחברות ישראליות
להירשם למסחר בצרפת ,ובהמשך לבצע רישום ניירות ערך למסחר בשווקים נוספים באיחוד
האירופי ,ללא עומס ועלות רגולטורית משמעותית נוספת .לחברות ישראליות הפועלות בחו"ל
יעניק ההסכם גישה נוחה לשוקי הון נוספים ומוכרים ,חשיפה בינלאומית והרחבת בסיס המשקיעים
שלהן ,תוך התמודדות בעיקר עם רגולטור אחד – הוא הרשות בישראל .מנגד הוא יאפשר לחברות
בחו"ל להירשם למסחר בישראל ,וזאת בשעה שחברות אלה מפוקחות על ידי רגולטור הבית
שלהן (הרגולטור הצרפתי לעת עתה).
מבחינת שוק ההון הישראלי ,מזכר ההבנות יסלול עבור חברות זרות דרך קלה ומהירה להירשם
למסחר בשוק ההון הישראלי ,יגדיל את השוק המקומי ,יעודד פעילות זרים בישראל וכן ירחיב ויגוון
את אפשרויות ההשקעה של ציבור המשקיעים בישראל .ההסכם מצהיר לראשונה באופן ברור
ופומבי כי רגולטור זר בחן את משטר הפיקוח בישראל ומצא אותו עומד באמות המידה הגבוהות
ביותר המקובלות בעולם .הכרה כזו מצד אחת הרשויות המובילות באירופה ובעולם מהווה איתות
חיובי כלפי כלל הקהילה הפיננסית הבינלאומית לגבי חוסנו וכוחו של שוק ההון הישראלי והסדרי
הפיקוח החלים עליו.
בעקבות ההסכם החל מהלך הידברות מול  ,CESRארגון הגג של רשויות ניירות ערך באירופה.
במסגרת זו מתוכנן הארגון לפעול באופן מתואם מול הרשות הישראלית במטרה להגיע למסקנה
כלל אירופאית לגבי איכות דיני ניירות ערך הישראליים .מהלך זה צפוי להמשיך בשנת ,2009
ויסודו בהסכם התקדימי עם הרשות הצרפתית.
ה .הסדרת תחום

הcustodians-

המחלקה ,בראשות מנהלת המחלקה ,הובילה וארגנה השנה את עבודתה של הוועדה הבין
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משרדית המורכבת מנציגי הרשות ,משרד האוצר ,בנק ישראל ,משרד המשפטים ,הבורסה לניירות
ערך ורשות המס .מטרותיה של הוועדה הן לבחון אם קיים צורך להגן על משקיעים ישראלים
המשקיעים בשווקים בחו"ל ,מפני פרקטיקות משמורת ( )custodyבלתי בטוחות הנהוגות בחו"ל ,ואם
כן  -לגבש המלצות באשר לרגולציה שרצוי להחיל בישראל על מנת להגן עליהם .באשר להשקעות
חו"ל בבורסה לניירות ערך בת"א ,מטרתה העיקרית של הוועדה היא לבחון אם הcustodians-
בישראל עומדים בתקנים בינלאומיים ולגבש המלצות על מנת להבטיח את אטרקטיביות הבורסה
בהיבט זה ,בעיקר כלפי משקעים זרים.
בשנת הדוח קיימה הוועדה פגישות עם מספר שחקנים חשובים בענף ה ,custody-הן
כגון בנקים גדולים וברוקרים והן לקוחות כדוגמת קרנות השקעה .עבודת הוועדה התמקדה
בבחינת שאלת הצורך להחיל רגולציה הדוקה יותר בתחום ה .custody-הוועדה מצאה כי המסגרת
האופרטיבית של מסלקת הבורסה לניירות ערך מספקת רמה בטוחה למדיי של הסדרה אשר
למעשה עומדת בסטנדרטים בסיסיים בינלאומיים בתחום זה ,במיוחד בהתחשב בפרקטיקות
הנהוגות על ידי בנקים ישראלים.

custodians

באשר להשקעות של ישראלים בשווקים בחו"ל ,הוועדה מצאה כי רמת ההגנה שמעניקה הרגולציה
הישראלית עלולה להיות מוגבלת במדינות מסוימות ,שההגנה בתחומן אינה מספקת.
הוועדה מצאה כי דירקטיבת  ,(Markets in Financial Instruments Directive) MiFIDשהיא הרגולציה
האירופאית ,מספקת מסגרת רגולטורית טובה ומאוזנת ,וכי ראוי לשקול אימוץ של מסגרת דומה גם
בישראל הן בהיבט ההגנה על משקיעים ישראליים בשווקים בחו"ל והן לצורך עידוד משקיעים זרים
להשקיע בשוק הישראלי.
ו.

הכנת ניירות עבודה ,שאלונים ,מחקרים ומצגות
במהלך שנת הדוח ריכזה המחלקה הכנת ניירות עבודה ותשובות למחקרים ולשאלונים מטעם
גופים בינלאומיים שונים ,ריכזה את הטיפול במחקר משווה כסיוע לשאר מחלקות הרשות וכן נטלה
חלק בהכנת הרצאות ומצגות בפורומים בינלאומיים.

ז.

משלחות לימודיות
במסגרת חתירת הרשות להרמוניזציה עם דיני ניירות הערך במדינות המפותחות ולשם
התעדכנות שוטפת במגמות המסתמנות בתחום הפיננסי ,המחלקה ארגנה השנה מספר
נסיעות לימודיות לחו"ל:
משלחת לימודית ל - FSA-ביקור בן שבוע כלל פגישות והרצאות עם כל המחלקות ב-
 .FSAהביקור חיזק את הקשר עם הרשות האנגלית ותרם באופן משמעותי לעדכון והלמידה
של המשתתפים בו .הידע שהושג מיושם בשורה של המלצות חקיקה המקודמות על ידי
מחלקות שונות ברשות.
משלחת לימודית ללוקסמבורג  -רשות ניירות הערך בלוקסמבורג ארגנה לבקשת המחלקה
הבינלאומית סמינר ללימוד הסדרת ההשקעה באמצעות קרנות השקעה .רשות זו ידועה
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במומחיות שלה בתחום זה ,בשל גודלה העצום של התעשייה שם .נציגי מחלקת קרנות נאמנות
פגשו גורמים מקצועיים ברשות והתעדכנו לגבי הסדרי החקיקה והאכיפה בתחום זה .הלימוד חיוני
לצורך יישום וביצוע תיקון  13לחוק קרנות משותפות בנאמנות שאמור לאפשר ,עם חקיקתו,
הפצת קרנות זרות בישראל.
משלחת לימודית לארה"ב  -כמדי שנה יצאה משלחת לימודית מהרשות לארה"ב בתחילת
הקיץ .ביקור המשלחת הביא להעמקת ההיכרות עם השחקנים השונים בתחום שוק ההון
האמריקאי והסביבה החוקית והכלכלית בה הם פועלים ולהידוק הקשרים עם ארגונים וגופים
פיננסיים חשובים בארה"ב כגון ה ,NASD, NYSE, SEC-בתי השקעות ,חברות דירוג ועוד.

 .3שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע
שיתופי פעולה
באכיפה
ובחילופי מידע

א .פעילות במסגרת הסכם  ,IOSCOעיקרי ההסכם והצדדים לו
כאמור לעיל ,הרשות מייחסת חשיבות עליונה להצטרפותה להסכם הרב צדדי לשיתוף
פעולה בין רשויות חוץ החברות בארגון הבינלאומי  ,IOSCOשנכון לעתה כ 49-רשויות הן צד
לו ,מרביתן מהחשובות ומהמובילות בעולם ,כגון ארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,צרפת ,גרמניה,
סין ,הודו ואוסטרליה.
עיקרי הסכם  IOSCOוהצדדים להסכם
.1

הסיוע והחלפת המידע בין הרשויות ייעשו לשם אכיפה ופיקוח של חוקי מדינת הרשות
שממנה התבקש המידע .הסיוע יהיה באיסוף ,תפיסה והעברה של מידע ומסמכים לרשות
החוץ ,וכן בחקירה וגביית עדויות ממי שקיים לגביו חשש לגביו שהוא הפר את חוקי ניירות
הערך שבמדינת רשות החוץ.

.2

שיתוף הפעולה בין הרשויות הִנו בכפוף למגבלות הדין המקומי החל על כל אחת מהרשויות.

.3

הסיוע יינתן ,בין השאר ,לעניין חקירה ואכיפת חוקים הקשורים לנושאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
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מידע פנים ,מניפולציית שוק ,דיווח כוזב,
רישום ,הנפקה ,הצעה או מכירה של ניירות ערך ודרישות הדיווח הקשורות אליהן,
מתווכי שוק ,ובכלל זה יועצי השקעות מורשים או רשומים ,השקעות משותפות,
ברוקרים ,דילרים וסוכני העברה,
שווקים ,בורסות וגופי סליקה ותשלומים.

.4

תוקף ההסכם בלתי מוגבל ,אך כל רשות יכולה לסיים את ההסכם בכל עת על ידי מתן
הודעה מוקדמת של  30יום.

.5

רשויות ניירות ערך שהן צד להסכם  IOSCOנכון לסוף שנת הדוח הן :אלברטה ,אוסטרליה,
בחריין ,בלגיה ,ברמודה ,BVI ,British Columbia, ,סין ,צ'כיה ,דנמרק ,דובאי ,פינלנד ,צרפת,
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גרמניה ,יוון ,הונג-קונג ,הונגריה ,ניגריה ,הודו, Isle of Man ,ישראל ,איטליה ,יפן ,ירדן,
ג'רסי ,ליטא ,לוקסמבורג ,מלטה ,מקסיקו ,מרוקו ,הולנד ,ניו-זילנד ,אונטריו (קנדה),
פורטוגל ,פולין ,קוויבק (קנדה) ,סינגפור ,נורבגיה ,ניגריה ,סלובקיה ,דרום-אפריקה,
דובאי ,ספרד ,דנמרק ,סרי לנקה ,תורכיה ,בריטניה ,ארה"ב (Commodity Futures
 ,)and Exchange Commissionארה"ב (.)Securities and Exchange Commission
ב.

בקשות סיוע וחיקורי דין בין הרשות לרשויות חוץ
המחלקה ריכזה את הטיפול השוטף בפניות נכנסות מרשויות חוץ ואת הפניות היוצאות מהרשות
אל רשויות חוץ .בקשות סיוע להעברת מידע וסיוע בחיקורי דין נעשו ישירות בין הרשות לרשויות
החוץ החתומות על הסכמי שיתוף הפעולה ,ומקום שלא קיים הסכם ,באמצעות המחלקה
הבינלאומית בפרקליטות המדינה ,בהתאם לחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח.1998-
יודגש כי מאז הצטרפות הרשות

להסכם IOSCO

התגבר זרם הפניות לרשות לקבלת סיוע ומידע.

127

דוח שנתי 2008

מערכות מידע
 .1דיווחים אלקטרוניים  -מגנא
פרויקט הדיווחים האלקטרוניים הנו מערכת מידע לקליטתם ולהפצתם ,דרך רשת האינטרנט ,של
מכלול הדיווחים הנדרשים מגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות :תאגידים ,קרנות נאמנות ,חברות
יועצי השקעות ,חברות לניהול תיקים ,חתמים .הפרויקט מיועד לרתום את תחום התקשורת
האלקטרונית והאינטרנט לשירותו של ציבור המשקיעים והגופים הכפופים לפיקוח הרשות.

XIII
דיווחים
אלקטרוניים
 -מגנא

המערכת מטפלת בכל סוגי הדיווחים ובהם :תשקיפים ,דוחות שנתיים ,דוחות ביניים ,דוחות מידיים,
דוחות על שינוי באחזקות בעלי עניין ,דוחות הקצאות פרטיות ,מפרטי הצעות רכש ודוחות ניגודי
עניינים בתאגידים .כמו כן מטופלים במערכת תשקיפים דוחות מידיים ודוחות חודשיים של קרנות
נאמנות ,טפסים לחברות לניהול תיקים ועוד.
מטרות הפרויקט הן :מתן נגישות מידית למידע הפומבי לציבור רחב יותר ,הפצה שוויונית של המידע,
הגברת יעילות הפיקוח על מהימנות המידע ומתן כלים חדשים לביצוע ניתוחים אנליטיים.
החל מיום ההפעלה המלאה (בחודש נובמבר  )2003ועד תום שנת  2008נרשמו במערכת אלפי
מורשי חתימה והתקבלו וטופלו  383,072דיווחים שונים ,ומתוכם  106,214בשנת  2008בלבד.
דיווחים אלה הגיעו לטיפול עובדי הרשות בצורה אוטומטית באמצעות אתר הדיווח ,הדיווחים הפומביים
הופצו אוטומטית באמצעות אתר ההפצה ,וכן הופצו גם לבורסה ולמפיצי מידע מסחריים .מדי יום
נכנסים אלפי גולשים לאתר ההפצה של המערכת ( ,)www.magna.isa.gov.ilוהם מקבלים דיווחים
שונים של תאגידים ,קרנות נאמנות ומנהלי קרנות ,נאמנים ,חתמים ,חברות ליעוץ השקעות וניהול
תיקים ,וכן דוחות מעובדים על הנתונים.
הפרויקט הוא מהמתקדמים מסוגו בעולם ,והוא מושתת על הטכנולוגיות העדכניות והמתקדמות
ביותר .במסגרתו ניתנים פתרונות טכנולוגיים לשאלות סבוכות ובהן זיהוי חד ערכי של המדווחים
ואבטחת מידע ,והוא אף זכה במספר פרסי הצטיינות יוקרתיים בתחום מערכות המידע.
במהלך שנת הדוח בוצעה שורה ארוכה של שיפורים במערכת ,ובהן :פיתוח והתקנה של גרסאות
חדשות ,התאמת טופס הדיווח לשינויי חקיקה שוטפים .זמינות המערכת במהלך שנת הדוח הגיעה
למקסימום :המערכת עבדה ללא כל תקלה במשך  365ימים 24 ,שעות ביממה ,זו השנה הרביעית
ברציפות .בנוסף ,המערכת תרמה תרומה משמעותית לזכייה שלישית ברציפות של הרשות בפרס
ראשון בתחרות "ממשל זמין" שעורך משרד האוצר בין כל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים בתחום
המחשוב לשירות הציבור.
להלן טבלה מסכמת של הפעילות במגנא בשנת :2008
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כמות

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי

106,214

סה"כ נפחי דיווחים לשנת 2008

21.2GB

סה"כ דיווחים פומביים בלבד במגנא  -שנתי

89,210

סה"כ דיווחים לא פומביים בלבד במגנא  -שנתי

17,004

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי – תאגידים בישראל

74,736

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי – תאגידים ברישום כפול

2,562

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -קרנות

25,072

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -חתמים

634

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי – חברות ייעוץ

75

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -מנהלי תיקים

2,284

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -משווקי השקעות

228

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -נאמנים

456

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -אחר

167

סה"כ טפסים פעילים במגנא

319

סה"כ טפסים פעילים במגנא – תאגידים בישראל

136

סה"כ טפסים פעילים במגנא – תאגידים ברישום כפול

27

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -קרנות

88

סה"כ טפסים פעילים במגנא – חברות ייעוץ

16

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -משווקי השקעות

16

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -מנהלי תיקים

20

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -נאמנים

16

סה"כ מדווחים פעילים

5,627

פעילויות מרכזיות נוספות במסגרת מגנא:
א .העלאת זמינות המערכת
לאור חשיבותה הרבה של המערכת והצורך בזמינותה הגבוהה ,קיים אתר חלופי/משני למערכת
(אתר  ,)DRPשממנו ניתן לעבוד במקרה של תקלה באתר הראשי .המעבר לאתר החלופי התבצע
באופן מיידי במקרה הצורך ,אולם החזרה ממנו הייתה מורכבת ואיטית .השנה החליט יו"ר הרשות
לבצע שינוי במערכת כך שגם החזרה ממנו אל האתר הראשי תהיה מידית ,ומגנא תוכל לעבוד באופן
שקוף משני האתרים וללא השהיות .שינוי זה הצריך שדרוג מסיבי של האתר המשני ,שינוי מסיבי של
בסיסי הנתונים ושל מנגנון הגיבוי של מגנא .הפרויקט בוצע באופן מלא ,כולל ניסוי של השבתת כלל
המערכות באתר הראשי (מגנא ,מערכת הדואר וארכיון והמערכת התפעולית) ,מעבר מלא לאתר
משני וחזרת כלל המערכות באופן תקין לאתר הראשי.
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ב.

XBRL

 )Extensible Business Reporting Language) XBRLיא שפת דיווח אלקטרונית של נתונים כספיים
ואחרים ,אשר השימוש בה צבר לאחרונה תאוצה בעולם .לכל שפה יש טקסונומיה שונה ,אולם במידה
והתקנים החשבונאיים זהים ,ניתן להבין דוח כספי ,למשל ,מבלי להבין את השפה שבה הוא נכתב במקור,
זאת ,כשמבינים את הנתונים המוצגים באופן סטנדרטי בשפת .XBRL
יישום  XBRLבמערכות המחשוב של הרשות הפך כיום לרלבנטי עוד יותר עם קבלת תקן החשבונאות
הבינלאומית החל משנת  ,2008דבר שמגביר את השימוש ב ,XBRL-משום שהנתונים של הגופים
המדווחים בישראל גלויים ומובנים למשקיעים בכל רחבי העולם ,מבלי שהם ידעו כלל עברית ,ומבלי
שתהיה להם יכולת לקרוא דוחות כספיים מלאים של חברות.
עם האימוץ המלא של  ,IFRSשחל בדוחות הרבעון הראשון של  ,2008מגנא הוכנה לקליטת דווחי
 XBRLוהפצתם לציבור (כולל באתר באנגלית) על פי הפורמט הבינלאומי הנדרש .כתוצאה מפרסום דוחות
כספיים ב ,XBRL-נצפתה עלייה של כ 15%-במספר הגישות לאתר ההפצה באנגלית.
ג .פעילות הנובעת מהמשבר במשק
מחלקת מערכות מידע תעדפה את המשימות הקשורות למשבר במשק מתוך כוונה לתת מענה מהיר
לדרישות שעלו .בהתאם לכך הופעלו הספקים השונים וסדרי העדיפויות של המשימות האחרות השתנה.
למרות מורכבות השינויים שנדרשו ,הטיפול בהם היה תוך שעות עד ימים ספורים .תוך שעות עד ימים
ספורים הועלו טפסים חדשים (כולל עבור התאגידים ברישום הכפול) ובוצעו שינויים דחופים בטפסים
קיימים בהתאם לדרישות מחלקת תאגידים.
ד .שדרוג טכנולוגיה
.1

SQL2000

שדרוג בסיס הנתונים של מגנא :מיום הקמת המערכת בסיס הנתונים שלה היה מסוג
ולא ענה על הדרישות מבחינת יכולת גידול ,אבטחה מתקדמת ,פונקציות חסרות ועוד .נדרש
להסב אותו לבסיס נתונים מסוג  ,SQL2005ובכך להשלים את כל שדרוגה של מגנא לטכנולוגיה
החדשה הקיימת היום בשוק .הסבה זו בוצעה באופן שקוף למדווחים ולציבור ,ללא פגיעה כלשהי
בתפקוד ובזמינות המערכת במהלך השדרוג.

.2

התאמת מגנא ל :IE7-עד לשנת הדוח ,מגנא תמכה ב Internet Explorer-בגרסה  6בלבד .השנה
בוצעה הסבה מלאה לתמיכה בדיווח במגנא באמצעות הגרסה החדשה שהפכה לסטנדרטית
בארץ ובעולם.

.3

שדרוג רכיב הדיווח :הרכיב המותקן אצל המדווחים והמאפשר את ביצוע הדיווח ,הוחלף ברכיב
תוכנה חדש התומך ב IE7-ובגרסת החלונות החדשה "ויסטה".

ה .בדיקות חדירה
לאור החשיבות הרבה שהרשות רואה באבטחת המידע של המערכת ,התבצעו השנה בדיקות חדירה
( )Penetration Testsהכוללות ניסיונות פריצה יזומה למערכת .הדבר נעשה באמצעות חברה חיצונית
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המתמחה בגילוי ואיתור פרצות במערכות מידע ,במיוחד במערכות הנגישות באמצעות האינטרנט .כל
ניסיונות הפריצה שבוצעו נכשלו .החברה החיצונית גילתה מספר ליקויים מינוריים ומסרה חוות דעת
בהתאם כולל הנחיות לבצוע .הרשות התייחסה לכל המסקנות ותיקנה את הליקויים שהתגלו ,על פי
הנחיות המומחים.

 .2ארכיון מסמכים ומשרד ממוחשב
ארכיון
מסמכים
ומשרד
ממוחשב

מערכת זו מאפשרת אִרכוב מסמכים פנימיים וחיצוניים מכל הסוגים ,כולל מסמכים המגיעים באופן
אלקטרוני ,בפקס ומסמכי נייר (הנסרקים למערכת) .ניתן באמצעות המערכת לאתר ולאחזר כל מסמך
על פי סוגו ,על פי פרמטרים קבועים ועל פי טקסט חופשי.
המערכת מהווה את אחד הכלים החיוניים לעבודת הרשות ,והיא משמשת גם את מערכת הדיווחים
האלקטרוניים לצורך אִרכוב ואִחזור מסמכים המגיעים מהמדווחים ואשר חלקם מופצים גם לציבור (ראו
סעיף  1לעיל) .בנוסף מכילה המערכת את הפונקציות הסטנדרטיות של ניהול משרד ממוחשב :דואר
אלקטרוני פנימי וחיצוני ,ניהול משימות ,יומני פגישות ,פנקס כתובות ו .workflow-המערכת מבוססת
על המוצר  ,Lotus Notes Dominoשבהתבסס עליו בוצעו פיתוחים רבים.
פעילויות מרכזיות בשנת :2008
א .שרת פקסים
שרת הפקסים ,שהוקם השנה לשימוש כל עובדי הרשות ,מאפשר קבלה ושליחה של פקסים ישירות
אל ומתיבת הדואר של העובד .למערכת מספר יתרונות בולטים :תיעוד של פקסים יוצאים ,אפשרות
קבלת פקסים ישירות לדואר הנכנס ,תוך ביצוע  )Optical Character Recognition( OCRוהפיכת הפקס
למסמך טקסטואלי .באמצעות מערכת זו הופך המסמך המתקבל למסמך הניתן למפתוח ,ארכוב
ושחזור פשוטים.
ב .התחברות מרוחקת למערכת המשרדית
השנה הושלם פרויקט המאפשר התחברות מהבית בצורה מאובטחת לתיבת הדואר ברשות ,תוך אפשרות
קבלה ושליחה של דואר באופן שקוף מהמחשב האישי בבית .בנוסף ניתן לגלוש באינטרנט ,לגשת
לארכיון הרשות ,ולגשת ליומן כאילו המשתמש נמצא פיזית ברשות .כל זאת תחת מעטה כבד של
אבטחת מידע שימנע פריצה לא מורשית מבחוץ (נעשה שימוש בזיהוי באמצעות תעודה אלקטרונית
בדומה למגנא) ,וימנע הכנסת מידע מסוכן (כגון וירוסים) או הוצאת מידע מסווג החוצה בשוגג .לצורך
זה הוקם שרת לוטוס ייעודי נוסף ,המכיל את המידע ומאפשר להתחבר אליו מרחוק ,ומערכות אבטחת
מידע מתקדמות וקשיחות.
ג .פיצול בסיסי נתונים
מאות אלפי המסמכים הזורמים מהמערכות השונות לארכיון ,הביאו לכך שבסוף שנת  2007הגיע
בסיס הנתונים למכסימום קיבולתו האפשרית .נוצר צורך לפצל את בסיס הנתונים ולשנותו וכן לשנות
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ולתקן את כל מנגנון הקליטה וההפצה למגנא (ולמערכות משיקות אחרות העושות שימוש בארכיון).
הפרויקט כלל ,בין השאר ,ביצוע שינוי בדוחות ובחיפושים .הפרויקט ,כולל השינויים בממשקים
למערכות השונות ,הושלם בהצלחה.

 .3מערכת מחשוב תפעולית
במהלך שנת הדוח נמשכו פעולות הפיתוח והתחזוקה של מערכת המחשוב המרכזית הכוללת את
מרב המידע אודות הנושאים המטופלים על ידי הרשות :נתונים על תאגידים ,קרנות נאמנות ,יועצי
השקעות ומנהלי תיקים ,נתוני מסחר ,פיקוח על המסחר ,איתור חריגים וכן נתונים המשמשים את
כלל עובדי הרשות.

מערכת מחשוב
תפעולית

פעילויות מרכזיות בשנת :2008
א .פרויקט הסריקה
פרויקט זה החל ברבעון הרביעי של שנת  2007והסתיים במהלך שנת הדוח .במסגרתו הוקמה
מערכת מתקדמת לסריקה וארכוב אוטומטי של מסמכים .מערכת זו משמשת בעיקר את מחלקת
ההשקעות ,ומאפשרת שמירה במדיה דיגיטאלית של מסמכי נייר ואישורים שונים המתקבלים
מהמועמדים לקבלת רשיונות (יעוץ ,ניהול תיקים ,רשיונות פנסיוניים) .המערכת מאפשרת סריקה
וארכוב בארכיון המרכזי של הרשות של כל מסמכי המועמד ,מאנדקסת מסמכים אלו ונותנת
מענה לחיפוש ושליפה של המסמכים בכל מועד עתידי .עם תום ההקמה הושג שיפור משמעותי
ביעילות העבודה וחסכון ניכר בזמן ובמקום .באמצעות שיטה זו כבר אורכבו אלפי תיקים היסטוריים,
ומחלקת השקעות מארכבת כיום באופן שוטף את כל התיקים החדשים באמצעות מספר סורקים
משוכללים שנרכשו למטרה זו.
ב .פעילות הנובעת מהמשבר במשק
הפעילות התמקדה בקליטת טפסי דיווח חדשים שנדרשו מהתאגידים ועיבוד הנתונים המדווחים
באמצעותם .הנתונים נפרסו ללוחות  PCעבור המחלקה הכלכלית ומחלקת תאגידים .יצירות
ופדיונות בקרנות  -פותחו דוחות צפייה וסיכומים נוספים על סמך הנתונים המתקבלים מהבורסה.
צפי החזרי כספים מהרשות לתאגידים בגין תשקיפים שבוטלו  -פותח דוח המאתר תשקיפים
שלא הסתיימו בהנפקה ,ובהתאם מחושב גובה החזר צפוי.
ג .דוחות תוך שימוש ב"מזהה החד-ערכי"
הפעילות כללה קליטה ,עיבוד והפקת דוחות חריגים הכוללים את הנתון החדש המתקבל
מהבורסה והמכונה "מזהה חד-ערכי" .נתון זה ,המגיע באופן מקודד ,מאפשר לזהות את הגופים
המוסדיים המבצעים עסקאות ופקודות במסחר .סדרה של דוחות ועיבודים הכוללים נתוני מסחר
וזיהוי המבצע המוסדי מאפשרים עליית מדרגה בפיקוח והבקרה על גופים אלו .בשלב זה הגופים
הנבדקים הם קרנות נאמנות .פעילות זו נועדה לתת פתרון חלקי וזמני עד לתום הקמת מערכת
 BIחדשה (ראו סעיף  10להלן).
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אתר אינטרנט

 .4אתר אינטרנט
בשנת הדוח הושלם מהלך של שיפור המראה והפונקציונאליות של האתר ,בפרט בחלק האנגלי הפונה
לקהל הגולשים מחו"ל על פי דרישות המחלקה הבינלאומית .במקביל המשיך האתר הקיים להתעדכן
באופן שוטף בתכנים רלבנטיים חדשים :מידע על הרשות ,מידע על חוקים ותקנות שנחקקו במהלך
השנה ,חדשות ופרסומים ,רשימות מעודכנות של הגופים המפוקחים על ידי הרשות ושאלות ותשובות
נפוצות נוספות שהתקבלו במהלך השנה.
בפן הטכנולוגי בוצע מהלך של שיפור
בטכנולוגית  Web ser vic esכך שעדכוני
שהיה קודם לכן .כמו כן בוצעו שינויים
יועצי אבטחת המידע ,וכן שופרו מנגנוני

מערכת מודיעין
מרכזית  -אמיגו

ממשקים וקליטת נתונים .הממשק עובד
האתר הם מידיים ולא כעבור יממה ,כפי
באבטחת המידע של האתר על פי המלצת
רשימות התפוצה של האתר.

 .5מערכת מודיעין מרכזית  -אמיגו
מערכת המודיעין המרכזית היא מערכת מחשוב לניהול מידע וידע אשר כוללת יכולות בתחומים הבאים:
איתור פריטי מידע ממקורות שונים ,איסוף המידע וייבואו למערכת באופן אוטומטי מחזורי ו/או באופן
יזום ,חיפוש של אובייקטים בתוך כל פריטי המידע שנאספו מהמקורות השונים ,עיבוד של המידע וניתוחו,
מציאת קשרים בין הישויות והצגת קשרים אלו ,הפקת "ידע" ,ארכוב פרטי מידע בארכיון הרשות ,ניהול
והפצת המידע הגולמי ו/או המעובד לעובדים נוספים ברשות באמצעות הדואר האלקטרוני של הרשות.
המערכת היא ראשונה מסוגה בקרב גופי מודיעין אזרחי בארץ ,והיא מבוססת על הטכנולוגיות המתקדמות
והחדשניות ביותר .מטרתה היא שיפור איכותי וכמותי של המידע שנאגר ברשות ,והיא מיועדת לכלל
העובדים במחלקות השונות .המערכת משתמשת בנהלים ושיטות עבודה מתקדמים ביותר.
בשנת הדוח הורחב מאגר המערכת במקורות פומביים נוספים ,ושוכללו הממשקים .בשנה זו
נאספו ונשתלו בארכיון הרשות  162,257פרטי מידע .מיום הקמת המערכת נשתלו שם סך הכול
 890,353פריטים.

מערכת
התרעות

 .6מערכת התרעות
יחד עם המחלקה הכלכלית ,מחלקת התאגידים ומחלקת איסוף ומחקר ,הייתה המחלקה שותפה
באפיון והקמת מערכת המידע למתן התרעות בדרך של "דגלים אדומים" ( .)Red Flagsבהתבסס על
יחסים פיננסיים שהוגדרו על ידי מחלקת תאגידים ומודלים כלכליים שהוגדרו על ידי המחלקה הכלכלית,
בנתה המחלקה מערכת הקולטת באופן אוטומטי נתונים פיננסיים מתוך הדוחות הכספיים של התאגידים
המגיעים לרשות באמצעות מערכת מגנא מחד ,ונתונים שונים אחרים (כגון נתוני מסחר) מאידך .לאחר
בדיקה של כלל הנתונים והצבתם בנוסחאות המתאימות מחליטה המערכת האם הנתונים תקינים או
שיש להציב דגל אדום.
עם המעבר ל IFRS-החל מדוחות רבעון ראשון של שנת  2008ועם שינוי שדות הדיווח לשדות ,XBRL
נדרש עדכון של הנוסחאות והספים של המערכת .העדכון כלל את השינויים המתחייבים בנוסחאות כדי
לכלול את השדות החדשים בפורמט  .XBRLפעילות זו התבצעה והושלמה בסוף רבעון שני.
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 .7מערכת טפסים ותשלומים
במהלך השנה עלו לאוויר טפסים מקוונים נוספים של הרשות לשרת התשלומים של הממשלה.
הטפסים הם עבור מגזרים שונים מהציבור הרחב ,לצורך פנייה לרשות במכלול תחומים .במהלך
השנה הועברו דרך המערכת כ 20-אלף טפסים ,ותשלומים על סך של כ.₪ 9,300,000 -

מערכת טפסים
ותשלומים

המערכת מעבירה למערכות המידע הפנימיות של הרשות את כל הטפסים שמולאו על ידי המשתמשים
באינטרנט ואת התשלומים המתחייבים בצורה ממוחשבת ובזמן אמת .נתונים אלו מוצגים לציבור
המשתמשים (בעזרת קוד אישי) דרך אתר האינטרנט של הרשות ,ומאפשרים למשתמשים לקבל
מידע מדויק ואמין על סטאטוס הטיפול בפניותיהם.

 .8כספת (מגנא הפוכה)  -יעל
בשל הצורך לשלוח מסרים אלקטרונים לגופים המפוקחים על ידי הרשות בצורה מאובטחת וחתומה
אלקטרונית (בצורה דומה להעברת החומר בכיוון ההפוך ,מהגופים המפוקחים על ידי הרשות אל
הרשות דרך מגנא) ,הוחל בפרויקט שנועד לענות על צורך זה .הכספת היא אותו תווך מאובטח שדרכו
תתאפשר העברת מסרים בצורה מאובטחת מהרשות לגופים המפוקחים על ידה .הפרויקט מתבצע
על ידי המחלקה בשיתוף עם "תהילה" ,הפועלת במסגרת החשב הכללי למתן שירותי מחשוב
ואינטרנט למשרדי ממשלה.
בשנת הדוח בוצעו מספר שינויים ושיפורים נוספים באפיון המערכת והממשקים ,כתוצאה מ-
שנערך עם גופים חיצוניים האמורים להשתמש במערכת עם הפעלתה.

כספת (מגנא
הפוכה)  -יעל

PILOT

הפרויקט הטכנולוגי של הכספת מלוּוה במקביל בשינויי חקיקה שיגדירו את חובת הגופים המפוקחים
לגשת לתיבה בכספת ואת שליחת המסרים בכספת כדואר רשום .הצעת החוק קיבלה את אישור
ועדת השרים לענייני חקיקה בשנת  ,2007אושרה בקריאה ראשונה בכנסת בשנת  2008וממתינה
לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה לקראת העברתה לקריאה שנייה ושלישית בשנת .2009

 .9מערכת  ERPלחשבות
פרויקט הקמת מערכת מידע  ERPאינטגרטיבית לחשבות החל בשנת  2007עם אפיון הדרישות
והצרכים ,כתיבת מסמך  ,RFPביצוע מכרז ,ובחירת ספק זוכה.

מערכת ERP
לחשבות

הפעילות שבוצעה השנה כללה יישום המערכת לצרכי הרשות תוך ביצוע הסבה והגירה מהמערכות
הישנות .המודולים העיקריים שיושמו בשנת  2008הם :ניהול חשבונות ,ניהול התאמות ,ניהול
תשלומים ,ניהול תקבולים ,קליטת פרטי לקוחות ,תכנון וניהול תקציב כולל בקרות תקציביות ,ניהול
אינוונטר ,ניהול תהליך הרכש כולל סבב האישורים ועד לקליטת הציוד ותשלום לספק ,ספר רכוש קבוע.
כמו כן ,המערכת יושמה לשרת את תהליך הרכש ברשות ,והיא גם מספקת למנהלים דוחות ובקרות
תקציביות .הרשות נעזרת בשירותיו של יועץ חיצוני ,המומחה להטמעת מערכות מידע פיננסיות.
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המערכת מחולקת לשני מודולים  -פיננסי ולוגיסטי הקשורים ביניהם .כן נבנה ממשק למערכת
התפעולית ולמערכות נוספות המשרתות את החשבות.

 .10מערכת חריגי מסחר BI
מערכת חריגי
מסחר BI

עם החלטת הרשות והבורסה להעביר לרשות מספר חד-ערכי (המייצג את החשבון המבצע את
הקנייה או המכירה) יחד עם נתוני המסחר האחרים המתקבלים מהבורסה ,בשל ההרחבה בניירות
הערך הנסחרים ולאור העובדה שמערכת החריגים הקיימת ברשות הנה מיושנת ואינה עונה על
הצרכים החדשים ,הוחלט על הקמת מערכת מידע חדשה של  Business Intelligenceברשות.
מערכת זו מוקמת בשיתוף עם המחלקות העתידות להשתמש בה ולצרוך ממנה מידע :המחלקה
לפיקוח על השוק המשני ,מחלקת איסוף ומחקר ,מחלקת השקעות ,מחלקת תאגידים ,מחלקת
חקירות והמחלקה הכלכלית .במסגרת המערכת יוקם מחסן נתונים ( )Data Warehouseשל נתוני
מסחר המתקבלים מהבורסה ,וייבנה כלי שיאפשר הפקת דוחות ,ביצוע שאילתות ואיתור חריגים.
החריגים שיאותרו במערכת יהיו משני סוגים :חריגי מסחר (בהיבט של מחזור או מחיר ,כפי שקיים
כיום) וחריגים הנובעים מאיתור מניפולציות באמצעות המספר החד-ערכי (דבר שלא היה היום).
כפתרון ביניים זמני עד עליית המערכת ,פיתחה המחלקה דוחות במסגרת המערכות הקיימות (ראו
סעיף 3ג' לעיל) .השאיפה היא לבצע בעתיד ממשקים בין המערכת ובין מערכות אחרות ברשות ,כדי
לאשר או להפריך את החריגים בצורה אוטומטית במידת האפשר ועל ידי כך לאפשר לעובדי הרשות
לטפל באירועים המהווים בברור חריגה לא מוסברת.
פעילויות מרכזיות בשנת :2008
א .אפיון הדרישות והצרכים
המחלקה הובילה תהליך אפיון מפורט של צרכי הרשות ומחלקותיה השונות לקראת המערכת
שתוקם .הדבר נעשה באמצעות סדרת פגישות עם מנהלי המחלקות והעובדים ,ובסיוע נציגי
המחלקות ויועץ חיצוני .במהלך האפיון הובהרו הפונקציות והתהליכים הנדרשים מהמערכת.
ב .הכנת מסמכי  RFPויציאה למכרז
		

עם תום שלב האפיון הכינה המחלקה את מסמכי המכרז ,והרשות יצאה במכרז פומבי
( )Request For Proposalsלהקמת המערכת על פי האפיון .מועד הגשת ההצעות נקבע לחודש
ינואר  ,2009והחל ממועד זה מרכזת המחלקה את שלב בדיקת ההצעות וההמלצה על הזוכה
בפני ועדת המכרזים.

 .11תשתיות – שרתים ,תקשורת ואבטחת מידע
תשתיות
– שרתים,
תקשורת
ואבטחת
מידע
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במהלך שנת הדוח בוצעו שיפורים ניכרים בתחום תשתיות המחשוב של הרשות .בין הנושאים
החשובים שטופלו ניתן למנות את הפעילויות הבאות:
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א.

הקמת חדר מחשב חדש בתל אביב בקומה  :3פיקוח על פרויקט ההקמה (חשמל ,מיזוג,UPS ,
תקשורת מחשבים וטלפוניה) שדרוג המערכות בעקבות השיפוץ ,שדרוג תשתיות הרשת בתל
אביב ומעבר לקצב של  1Gמקצה לקצה;

ב.

חיזוק שרתי רשת ,שדרוג שרתים של לוטוס לגרסה ;7

ג.

מעבר ה Firewall-לתצורת עבודה ב Cluster-שמשמעותה הכפלת הרכיבים לצורך הגברת
הזמינות של המערכת ,שדרוג מערך ההגנה מפני וירוסים  eSafeואחרים;

ד.

המשך החלפת כל המחשבים האישיים והמדפסות המיושנות במחשבים ,במערכות הפעלה
ובמדפסות חדשות;

ה.

שיפור מסיבי בכל תחום הגיבויים וטיפול בהתאוששות מאסון ,כולל הקמת מערך גיבוי חדש בשני
אתרי הרשות ,והגדלה משמעותית של נפח האחסון בשרתי הלוטוס השונים.

פעילויות אלה ,בעיקר בתחום שדרוג התשתיות של התקשורת ואבטחת המידע ימשיכו להתבצע גם
בשנת .2009
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חינוך משקיעים
 .1כללי

XIV
כללי

חוק ניירות ערך קובע את תפקידה של הרשות כ"שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך".
הפרשנות שהרשות נתנה להגדרה זו הביאה אותה לעצב יעד דו-ראשי ,המנחה את פעילותה בחמש
השנים האחרונות .יעד אחד הוא שכלול שוק ההון ופיתוחו ,והשני הוא חיזוק אמון הציבור בהוֹגנוּת
של שוק ההון הישראלי.
הרשות אינה מסתפקת בפעילות הנגזרת משני יעדים אלה – מגוון המוצרים המוצעים והשחקנים
הפעילים בשוק ההון ושיפור תשתיות השוק ,הנגזרים מהיעד הראשון; ומייעול האכיפה ,שיפור
השקיפות והפיקוח על גורמי הבקרה ,הנגזרים מהיעד השני .העלאת מודעותו של ציבור המשקיעים
לזכויותיו ולחובותיו בבואו לרכוש שירותים ומוצרים פיננסיים בשוק ההון תהווה תרומה מובהקת
להשגת שני היעדים ,ולכן יש הכרח שהרשות תעסוק בתחום זה.
יעדו של חינוך המשקיעים שייך למישור החינוכי והערכי .בבסיסו עומדת ההנחה שמדינת ישראל
שואפת להעניק שוויון הזדמנויות לכל תושביה .השאיפה לשוויון כזה חוֹצָה את כל תחומי החיים,
וממילא היא גם נחלת התחום הכלכלי .בתחום זה ,לא פחות מאשר בכל תחום אחר ,קיימת
חשיבות להגדלה מרבית של מספר המשתתפים הפעילים בו ולהרחבת התודעה הצרכנית וההגינות
האישית והקולקטיבית בקרב משתתפים אלה.
על מנת להגיע ליעד זה ,יש צורך לפתח כלים חשיבתיים ,תודעתיים ומקצועיים מיוחדים במינם,
כלים שיוכלו לשרת את כלל הציבור .עם זאת אין להתעלם מכך שבקרב ציבורים רחבים קיימת בורות
יחסית בכל תחום שוק ההון מצד אחד ,ומצד שני נעדרת תודעה שלפיה שוק ההון עשוי לשרת גם
את צרכי "האזרח הקטן" .מצב זה הביא לכך שמרבית הציבור מדיר את רגליו מהשתתפות פעילה בו.
כך קורה שהציבור אינו עושה שימוש בכלים שכן עומדים לרשותו ,ולעתים אף אינו מודע לקיומם.
השאיפה היא לגבש בקרב ציבור המשקיעים הפוטנציאלי תחושה שהפעילות בשוק ההון אינה עניין
שמעבר להישג ידו ,אלא פעילות שיש לה כללים משלה ,ושכלליה ניתנים לתפיסה ,להפנמה
ולשימוש .יש אף למחוק מתודעת ציבור זה את התפיסה המוטעית ,ששוק ההון הוא מקום המעניק
זכויות בלעדיות למביני דבר בלבד ,ולהטמיע בו את הביטחון שביכולתו למצוא כלים שיאפשרו לו
לבצע ביקורת על המתרחש.
בשנת הדוח התמקדה הרשות בפעילות בקרב קהלים שמודעותם לנושאים פיננסיים מוגדרת כנמוכה.
בין השאר התקיימו במגזר החרדי הרצאות שמטרתן הייתה להעלות את מודעותו של המגזר לקיומן
של תרמיות פיננסיות ולסכנות הנשקפות מהן ובתחנת רדיו ("רדיו קול חי") שודרה פינה דו שבועית
קבועה הפונה אל ציבורים דתיים וחרדיים בנושאים דומים .כמו כן התפרסמו בעיתונות החרדית כללים
לצרכנות פיננסית מוּדעת.
כחלק מהפנייה לקהלים שמודעותם לנושאים פיננסיים מוגדרת כנמוכה ,נבדקות דרכי פעולה להגברת
המודעות לצרכנות פיננסית נכונה בקרב בעלי עסקים קטנים וכן בקרב המגזר הלא-יהודי.
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פניות הציבור
 .1טיפול בפניות הציבור
בשנת הדוח טופלו ברשות  529פניות ציבור לעומת  460פניות ציבור בשנת . 2008

XV
טיפול בפניות
הציבור

הפניות כוללות פניות של יחידים הפועלים בשוק ההון הן כמשקיעים והן כמנהלי תיקים/יועצי
השקעות; עורכי דין המייצגים יחידים ו/או תאגידים מדווחים הפועלים בשוק ההון; יחידים שנפגעו או
הרוצים לדווח על אי סדר או בעייתיות בשוק ההון בכלל או באחת מזרועותיו; גורמים חיצונים כגון
גופים ממשלתיים ואחרים המפנים גורמים שונים אל הרשות; גורמי תקשורת למיניהם כגון עיתונאים
וכן פניות בנושאים רוחביים הנוגעים לפעילויות של הרשות ו/או לפעילויות של תאגידים מדווחים;
בקשת מידע על פעילותה של הרשות או על פעילותו של מי שהיא אוכפת בשוק ההון .חלק אחר
כולל בקשות לקבלת מידע מגורמים רשמיים ו/או מאנשים פרטיים בנושא שוק ההון .בקשות אלה
מטופלות בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-

 .2דוח הממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
במהלך שנת הדוח הוגשו לרשות  12בקשות לקבלת מידע (לעומת  22בקשות בשנת .)2007

דוח הממונה
על יישום
הוראות חוק
חופש המידע,
התשנ"ח1998-

 11בקשות נענו במלואן ,בקשה אחת נדחתה ,מאחר ובידי הרשות לא היה המידע המבוקש.
יצוין כי מרבית פניות הציבור כרוכות בעקיפין בבקשה למידע ,ואולם אין המדובר במידע פרטני אלא
בפנייה להכוונה ,הבהרה ,סיוע או תלונה .תשובות לפניות מעין אלה כרוכות מטבע הדברים במסירת
מידע אולם אין הן נכללות בדוח הממונה.
שמונה בקשות למידע נענו בתוך  24שעות ממועד הגשת הבקשה ושלוש בקשות נענו עד  30יום
ממועד הגשת הבקשה.

 .3דרכי התקשרות
דרכי התקשרות

מען לפנייה לרשות בנוסף למשרדה הראשי בירושלים הוא מענו של הממונה על פניות הציבור
והממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע במשרדי הרשות בירושלים:
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים ,מיקוד 95464
טל02-6556555 :
פקס02-6513646 :
E-mail: public@isa.gov.il
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המשבר הפיננסי בשווקי העולם

XVI

מאז תחילת הרבעון השלישי של שנת  2007חלו שינויים משמעותיים בשערי החליפין של מטבעות החוץ.
אלה התרחשו על רקע משבר הסאב-פריים שפקד את הכלכלה האמריקאית והקרין אף לשאר שווקי העולם.
במהלך שנת  2008התגברו הלחצים הפיננסיים ובכל העולם הורגשה האטה כלכלית .במחצית השנייה של
שנה זו פקד את שווקי העולם משבר פיננסי.

 .1פיקוח על התאגידים
כחלק מעבודתה השוטפת נקטה מחלקת התאגידים במספר פעולות שנועדו להבטיח גילוי מלא של מצבה
של החברה בכלל ושל השלכותיו של המשבר הפיננסי על מצבה בפרט.

פיקוח על
התאגידים

להלן פירוט הפעולות העיקריות שיזמה ונקטה מחלקת התאגידים בקשר למשבר הפיננסי:
א .גילוי השפעת משבר הסאב-פריים  -בחודשים פברואר עד מרץ  2008פנה סגל הרשות אל
התאגידים הפועלים בתחום הנדל"ן באירופה ובארה"ב ודרש מהם לבחון ולדווח על השפעות משבר
הסאב-פריים על פעילותם השוטפת .סבב פניות זה נעשה בהמשך לפניות שנעשו במהלך אוגוסט
 2007לעשרות תאגידים הפועלים בתחום זה.
ב .הסברי הדירקטוריון בדבר חשיפה לשינויים בשערי חליפין ובמחירי סחורות  -ביום 30
באפריל  2008וביום  30ביולי  2008התפרסמו דרישות המכוונות לכלל החברות לצרף אל דוח
הדירקטוריון הסברים בדבר חשיפתה של החברה להשפעת השינויים בשער החליפין של השקל מול
מטבעות חוץ וכן להשפעת השינויים במחירי סחורות וחומרי גלם (כגון מתכות ,מוצרי נפט וכיו"ב).
ג.

הסברי הדירקטוריון בדבר חשיפה לשינויים בסביבה הכלכלית והשלכות המשבר הפיננסי
 המשבר הפיננסי הפוקד את השווקים הגלובאליים משפיע ,בין היתר ,על נזילותם ,מצב עסקיהם,ויכולתם של תאגידים בישראל להשיג מימון לפעילותם השוטפת ארוכת הטווח .ביום  15באוקטובר
 2008התפרסמה דרישה המכוונת אל כלל החברות לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי
של שנת  2008הסברים בדבר חשיפתן של החברות להשפעת השינויים האמורים ,כמו גם ליתר
ההתפתחויות שאירעו במשק הישראלי ,לרבות עלייה בשיעורי האינפלציה ,בעיקר במחצית השנייה
של שנת .2008

ד .גילוי בקשר עם הסיכונים הגלומים בתיק הנוסטרו של בתי השקעות  –-בספטמבר 2008
התפרסמה דרישה מבתי ההשקעות לספק גילוי הקשור עם הסיכונים הגלומים בתיק הנוסטרו
המוחזק על ידם .גילוי זה נדרש בנוסף לגילויים שנדרשו מכלל החברות בסעיפים א-ג לעיל.
ה .גילוי בדבר דיווח על אי עמידה בכללי השימור של הבורסה  –-בשלושה ביולי  2008פרסם
סגל הרשות עמדת סגל משפטית  104-12העוסקת בחובת הדיווח של תאגידים על אי עמידה בכללי
השימור של הבורסה .במסגרת עמדה זו הובהר כי כל אחד מהאירועים הבאים הִנו "אירוע או עניין"
שיש לדווח עליו בדוח מידי :אי עמידה בכללי שימור ,מעבר לרשימת השימור ,כניסה לשנה שנייה,
השעיה ממסחר או צפי להשעיית מסחר של ניירות הערך של התאגיד.
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ו.

פירוט אודות מקורות ושימושים –-פרסום דוח תזרים מזומנים חזוי .במהלך השנה שקדמה
לפרוץ המשבר נעשו פניות יזומות למספר תאגידים אשר הנפיקו אג"ח לשם קבלת פירוט אודות
התחייבויות התאגיד והמקורות שישמשו אותו לפירעון התחייבויות אלה ,קרי קבלת מידע בדבר
תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל אצל אותם תאגידים ואשר עתידים לאפשר את תשלומי הריבית
והקרן של האג"ח .הדרישה לפרסום כאמור נעשתה אגב בדיקת דוחות כספיים או בעקבות דיווח מידי
אשר המידע הגלום בו עורר את הצורך בבקשת דוח תזרים המזומנים.
בשישה בנובמבר  2008פורסמה הנחיית גילוי מכוח סעיף 36א(ב) ,הקובעת ארבעה מבחנים
שבהתקיים אחד מהם יש לקבל את הצהרת דירקטוריון על יכולת הפירעון של התאגיד או לחילופין
לפרסם תזרים מזומנים .ההנחיה בתוקף החל מדוחות הרבעון שלישי לשנת .2008

ז.

גילוי בדבר מצבת התחייבויות התאגיד –-במסגרת הנחיית גילוי מכוח סעיף 36א(ב) לחוק
ניירות ערך נקבעה ,החל מהארבעה בדצמבר  ,2008חובת גילוי במסגרת דיווח יעודי אודות מצבת
ההתחייבויות של התאגיד .דיווח זה נדרש במקביל לפרסום הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים
של התאגיד ,והוא כולל ניתוח של מצבת התחייבויות התאגיד למועד המאזן הכלול בדוח הכספי,
על פי מועדי פירעון צפויים ותוך הבחנה בין סוגי התחייבויות התאגיד (לדוגמא ,הבחנה בין אג"ח
שהונפקו לציבור לבין אג"ח פרטיות ,הלוואות מתאגידים בנקאיים ועוד).
הנחיה זו חייבה לתת גילוי הקשור עם מצבת ההתחייבויות של התאגיד החל מהדוחות הכספיים
לרבעון השלישי של שנת .2008

ח .הידוק הפיקוח על נאמנים ומהלכי ביקורת על פעולותיהם – -הרשות רואה בנאמן שומר סף,
שתפקידו להבטיח את זכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב שמנפיקות החברות.
במסגרת זו הוקם צוות מבין סגל הרשות ,שבחן את קיום הצורך בשינוי חקיקה והבהיר ופרט את
כשרותם ,תפקידיהם וחובותיהם של נאמנים לאיגרות חוב .בחינות והבהרות אלה נדרשו עוד יותר
על רקע המשבר בשווקים הפיננסיים ,שבמקרים רבים הציב את הנאמנים בעין הסערה .הצוות קיים
ישיבות ודיונים פנימיים וגם עם גורמים חיצוניים ,במטרה לגבש הצעה לתיקון הוראות החוק.
בנוסף וכחלק מהפיקוח השוטף על עבודת הנאמנים ,התבצעו שתי פניות לנאמנים לאיגרות חוב:
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•

ביום  31ביולי  2008נשלח מכתב לכל חברות הנאמנות המשמשות כנאמן לאיגרות חוב
שהונפקו לציבור .פנייה זו כללה התייחסות לחובות הנאמנים ותפקידם לפי דין .הנאמנים
נתבקשו ,בין היתר ,לפרט את מכלול הפעולות המהותיות שהם נקטו לגבי תעודות
התחייבות להם הם משמשים כנאמנים ואשר לגביהן זוהו קשיי פירעון של המנפיק ,לרבות
קשיים צפויים ,הפרת תנאי שטר הנאמנות או פגיעה אחרת בזכויות המשקיעים ,וכן כיצד,
אם בכלל ,הניחו דעתם בנוגע ליכולתו של התאגיד המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו כלפי
מחזיקי תעודות ההתחייבות.

•

בתחילת חודש אוגוסט  2008נשלחו מכתבים אל הנאמנים של תעודות ההתחייבות בחברות
אשר הנפיקו איגרות חוב בלבד ,בלי שהפיקו מניות .במסגרת פנייה זו נתבקשו נאמנים אלה,
בין היתר ,לפרט כל מידע הנוגע לשיעבודים ולביטחונות עבור תעודות ההתחייבות שהם
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משמשים להם כנאמנים ,לפעולות שהם נקטו להבטחת תוקף ההבטחות ,לתנאים שהתנו את
העברת כספי תמורת ההנפקה (כולם או חלקם) לחברה ,לפירוט אם למיטב הבנתם החברה
עמדה ועומדת בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב בכל הקשור להבטחות ,להתקיימות
התנאים שבהם הותנתה העברת כספי תמורת ההנפקה ,וכן לצעדים ולפעולות שבהם הם נקטו
במסגרת תפקידם על מנת להניח את דעתם כי החברה אכן עמדה ועומדת בהתחייבויותיה.
ט .קציני אשראי  -בשנים האחרונות בוצעו בשוק ההון גיוסי חוב נרחבים באמצעות הנפקת איגרות
חוב לציבור כתחליף לגיוס אשראי בנקאי .משבר האשראי הגלובאלי והשפעותיו המקומיות הביאו
למצב שבו תיתכן פגיעה משמעותית ביכולת החברות המנפיקות להחזיר את חובן למחזיקי איגרות
החוב ולמחזר אותו בהמשך .הרשות זיהתה מספר מגבלות וקשיים הקשורים עם מחזור יעיל של
חובות בימים אלה .כדי להתמודד עם כל הבעיות הללו ,ובהעדר יכולת לבצע תיקון חקיקה מהיר בכל
הנוגע לנאמנים לאיגרות חוב ,גיבשה הרשות ,בשיתוף עם הממונה על ההגבלים העסקיים והממונה
על שוק ההון ,מתווה שנועד להקל על הקשיים הללו באמצעות יצירת מנגנון קבלת החלטות ברמת
כל סדרות איגרות החוב .לפרטים נוספים בדבר ההסדר שגובש ומאפייניו ,ראו פרק .V
י.

גילוי בדבר רכישה עצמית של ניירות ערך  -ביום  16בדצמבר  2008פורסמה הנחיית גילוי
מכוח סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך ,שעניינה גילוי על תוכנית רכישה עצמית של ניירות ערך ועל
רכישה עצמית של תעודות התחייבות .במסגרת ההנחיה נדרש התאגיד לדווח על תוכנית שגיבשו
התאגיד או תאגיד שבשליטתו בקשר עם רכישת ניירות הערך של התאגיד שהוצעו לציבור על פי
תשקיף .במסגרת דיווח זה על התאגיד לכלול כל פרט שעשוי להיות חשוב למשקיע הסביר בקשר
עם התוכנית ,לרבות פרטים בדבר זהות התאגיד הרוכש ,דרך ביצוע הרכישה ,המועד המתוכנן
לתחילת ביצוע תוכנית הרכישה ,העיתוי המשוער של הרכישות העתידיות ,התקופה שנקבעה לביצוע
התוכנית ,מועד אישור התוכנית בדירקטוריון ונימוקי הדירקטוריון ,הסכום הכספי המשוער של
תוכנית הרכישה או כמות ניירות הערך שמתוכן לרוכשם ,ההשפעה המשוערת של ביצוע הרכישה
על הדוחות הכספיים ,השלכות מס על מחזיקי ניירות הערך ומקורות המימון לביצוע התוכנית .ככל
שמדובר ברכישת מניות או ניירות ערך המירים ,יש לכלול גם את התייחסות הדירקטוריון לעמידה
במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות .כמו כן במסגרת דוחות הדירקטוריון השנתי והרבעוני
יובאו פרטים ביחס לכל תוכניות הרכישה שדווחו בתקופת הדוח או שהיו תקפות בתקופת הדוח,
תוך פירוט אופן ביצוען בפועל .בנוסף נקבעה במסגרת ההנחיה חובת דיווח אודות רכישה עצמית או
מכירה של תעודות התחייבות של התאגיד על ידי התאגיד או על ידי תאגיד בשליטתו.
ההנחיה התפרסמה במקביל לפרסום הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)
התש"ל– 1970בנושא זה.

יא .בדיקות של תאגידים על פי סיכונים ענפיים וגיאוגרפיים  -נערכה בדיקה שוטפת של
תאגידים בתחומי פעילות שזוהו כבעלי רגישות מוגברת בתקופות משבר ולחצים פיננסיים ,ובין
היתר תאגידים הפועלים במזרח אירופה ,תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ותאגידים הפועלים
בתחום הנדל"ן.
יב .גילוי ייחודי למחזיקי איגרות חוב  -בהמשך לפעולות האכיפה של הרשות ומאמציה להגברת
השקיפות לטובת מחזיקי איגרות החוב מקרב הציבור פרסמה הרשות הצעה לתיקון תקנות .הצעה
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זו מרחיבה את דרישות הגילוי בעניינים החשובים להערכת סיכון החוב ולמעקב אחריו .בין היתר
כולל הגילוי פירוט התחייבויות של התאגיד ,אופן עמידתו בהתחייבויותיו ,גילוי מוגבר בקשר עם
שיעבודים ,הערכות שווי לנכסים משועבדים ,וחובת גילוי של תזרים מזומנים צפוי כאשר התגלעו
בה קשיים על פי פרמטרים שנקבעו ולא נחה דעתו של הדירקטוריון כי יש ביכולתה של החברה
לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות .התקנות פורסמו במהלך חודש פברואר  ,2009וחייבו
מתן הגילוי על פיהן כבר בדוחות השנתיים לשנת .2008
יג.

פנייה לרואי החשבון של החברות הציבוריות  -על מנת להסב תשומת לבם לנושאים קריטיים
ורגישים עקב המשבר .לפרטים נוספים בעניין זה ראו פרק .V
מספר פרסומים נוספים של סגל מחלקת תאגידים מקבל משנה תוקף על רקע המשבר
הפיננסי .בכלל זה ניתן למנות את פרסומי  FAQ 15 ,FAQ 14ו ,FAQ 16-ההודעה וההבהרה
שנלוו לפרסום  FAQ 14והנחיית גילוי בנושא שווי הוגן של נכסים ושל התחייבויות פיננסיות
אשר שימשו למימון רכישת הנכסים ואשר מוצגים לפי בסיסי מדידה שונים .לפרטים נוספים
בעניינים אלו ראו פרק .V

 .2פיקוח על המתווכים בתחום ההשקעות
פיקוח על
המתווכים
בתחום
ההשקעות
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א.

דיווח קרנות נאמנות על חשיפתן לאיגרות חוב בסיכון גבוה  -ביום ה 15-בספטמבר 2008
נכנסה לתוקף הנחיה המחייבת קרנות נאמנות לפרסם מדי חודש פרטים על השקעתן באג"ח בסיכון
גבוה .סגל הרשות יזם הנחיה זו לאחר שהוא איתר מקרים שבהם קרנות נאמנות היו מצויות בחשיפה
לא מבוטלת לאג"ח בסיכון גבוה ,מבלי שהדבר בא לידי ביטוי במדיניות ההשקעות של הקרנות או
בסיווגן בפרסומים .סגל הרשות פרסם את עמדתו ,שלפיה מנהל קרן נדרש לפרסם בדוח את שיעור
החשיפה של הקרן לאג"ח בסיכון גבוה בנסיבות שבהן אין לדבר ביטוי הולם בסיווג הקרן ,כלומר
איגרת חוב קונצרנית המדורגת בדירוג נמוך מ BBB-או שאינה מדורגת כלל  -זאת מכוח החובה
לדווח על כל עניין החשוב למשקיע הסביר ,השוקל רכישה ,פדיון או מכירה של יחידות הקרן.

ב.

פנייה לנאמני קרנות הנאמנות לצורך בחינת חשיפת הקרנות לסיכונים נוכח המשבר
 עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ,פנה סגל הרשות אל איגוד הנאמנים לקרנות בבקשה שהלהיגבש נוהל בדיקות ופעילויות שעל הנאמנים לקרנות ומנהלי הקרנות לנקוט כדי להישאר ערים
לסכנות המשבר .בהמשך הנחה האיגוד את מנהלי הקרנות לבצע בחינה מידית של מידת חשיפתן
של הקרנות שבניהולם לסיכונים נוכח המשבר הנוכחי .האיגוד גם המליץ לנאמנים לפעול כך שכל
מנהל קרן יבצע בכל אחת מהקרנות בחינה של הנושאים הבאים ומידת חשיפתן שלהן בקשר
לכך :שיערוכים מיוחדים שנעשו שלא בהתאם למחיר ניירות הערך במסחר; בדיקת זהות מנפיקי
ניירות הערך או הנכסים הפיננסים המוחזקים עבור כל קרן וקרן ,בדגש על קרנות המשקיעות
בניירות ערך/נכסים פיננסיים זרים ומטבע חוץ ובחינה של מידת החשיפה הקיימת בכל קרן
נוכח זהות המנפיק; בדיקת מידת החשיפה של כל קרן וקרן ,בהתחשב בזהות הגוף המנפיק
את הנכסים המגבים של ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים המוחזקים עבור הקרן; ובדיקת
התשואות על אג"ח קונצרניות לצורך בחינת הסיכון הגלום בהן לעניין בחינת המנהל את מדיניות
ההשקעה בהן עבור הקרן .בנוסף המליץ האיגוד לנאמנים לפעול כך ,שכל מנהל קרן יבחן את
מידת החשיפה והסיכון שקיימת לכל קרן בשל הגופים הפיננסיים הזרים שאצלם מופקדים ניירות
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הערך ,הנכסים הפיננסים ומטבע חוץ של הקרנות הפועלות בחו"ל ואת מידת ההגנה שגופים אלה
מעמידים למנהל הקרן ביחס לנכסי הקרן ,לרבות קיומו של ביטוח הולם והיקף הכיסוי הביטוחי.
ג.

לעניין עניינים שיש להדגיש בנוגע לתפקידם של רואי חשבון מבקרים של קרנות
נאמנות נוכח המשבר הכלכלי העולמי  -סגל הרשות הנחה את רואי החשבון המבקרים של
קרנות הנאמנות לבצע ביקורות זהירות יותר ובמידת הספקנות הראויה ,וכן לשים לב במיוחד לכמה
פרמטרים משמעותיים בתהליך ביקורת הדוחות .בין השאר מדובר בסבירות שיקול הדעת שהפעיל
מנהל קרן בעת קביעת שווי ניירות הערך על פי הנחיות הדירקטוריון (ולא על פי מחירי השוק) ,וכן
גם בשיטה לפיה נקבע השווי .מרואי החשבון נדרש גם לוודא כי בדוחות הכספיים של הקרן ניתן
גילוי נאות לניירות הערך ששוויים נקבע על פי הנחיות הדירקטוריון וכן גם לשיטה שבה נקבע שווי
ניירות הערך .בנוסף ,בשל קריסתם של בנקים וגופים פיננסיים אחרים בחו"ל ,שחלקם נתן שירותים
למנהלי הקרנות ,הודיע הסגל כי במהלך ביקורת הדוחות הכספיים הוא מצפה מרואי החשבון לבחון
את מידת הוודאות כי הנכסים ,המוחזקים בקרנות ,מופקדים למשמורת באופן השומר על זכות הקרן
לנכסים האלה ולפירות הנובעים מהם ,ובמקרה של חשש מרמת הוודאות הזו לוודא כי מנהל הקרן
יצר הפרשות מתאימות בדוחות הכספיים של הקרן .כמו כן הודיע הסגל כי במיוחד בעת משבר הוא
רואה חשיבות מיוחדת להקפדה על אי תלות רואה החשבון המבקר.

ד.

נתינת אפשרות לקרן ,המשקיעה חלק גבוה מהמותר בנכסים שהמסחר בהן הופסק,
לבצע עִסקה שתאפשר לה להמשיך להיות זמינה לרוכשי יחידות  -על שולחנו של סגל
הרשות הונחה בקשה לאי נקיטת צעדים כנגד קרן נאמנות ,אשר בין נכסיה מצויים נכסים הנקובים
בקורונה איסלנדית .הקרן האמורה מחזיקה יותר מ 10%-מנכסיה הנקובים במטבע האיסלנדי ,מטבע
אשר המסחר הבין בנקאי בו הופסק ולכן לא ניתן לשערכו .במצב זה חלה על מנהל הקרן החובה,
על פי הדין ,להפסיק להציע ולפדות את יחידות הקרן .על מנת שלא להגביל את מחזיקי היחידות
ולאפשר להם לפדות יחידות במידה ויחפצו בכך ,סגל הרשות אישר למנהל הקרן לערוך עסקה בין
חשבונו האישי לחשבון הקרן ובכך להקטין את החזקות הקרן במטבע האיסלנדי (עסקה זו אסורה על
פי הקבוע בחוק) .עסקה זו קיבלה את אישור סגל הרשות רק לאחר שמנהל הקרן התחייב לפצות
את מחזיקי היחידות בקרן על כל הפסד עתידי שיגרם להם מהעסקה.

ה.

הוראה בעניין גילוי נאות בדוח תקופתי אודות "נכסים חריגים" ו"נכסים דלי סחירות",
שעל מנהלי תיקים לספק ללקוח  -מביקורת שנערכה במספר חברות לניהול תיקים עולה
שנכסים ,שמסיבות שונות הופסק בהם המסחר או שהם דלי סחירות ,משוערכים בתיקי לקוחות,
וכתוצאה מכך גם בדוח התקופתי ,כמו ביתר הנכסים ,כלומר בהתבסס על השער האחרון שנקבע
להם במסחר ,זאת למרות ששוויים הכלכלי עלול להיות נמוך מהותית משער זה עד כדי מחיקת
שוויים .אירועי התקופה האחרונה הביאו לכך שתופעה זו אינה נדירה כמו בעבר ,וכיום אין לה
כל גילוי בדוחות התקופתיים .דבר זה עלול ליצור מצג מטעה כלפי הלקוח הן ביחס לשווי התיק
המנוהל ,הרלבנטי ,בין היתר ,לצורך הערכת ביצועיו ולצורך קביעת שכר מנהל התיקים והן ביחס
לסיכון הגלום בו בהיבט הנזילות והסחירות .לפיכך ,בשל החשיבות הנודעת לשקיפות בדיווח בכלל
ובנסיבות המתוארות לעיל בפרט ולאור חובת האמון בה חבים מנהלי התיקים ,ניתנה למנהלי
התיקים הוראה זו ,שתכליתה להבליט את המידע הרלבנטי בהקשר זה.

ו.

שיפור איכות הגילוי אודות נכסים ששוערכו על פי הנחיות הדירקטוריון  -המשבר הכלכלי
העולמי גרם לכך שעלה מספרם של ניירות הערך המוחזקים על ידי קרנות הנאמנות ,אשר
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אמורים להיות משוערכים על פי תקנות המחירים ובהתאם להנחיות דירקטוריון .מדובר בניירות
ערך שהמסחר בהם הופסק או שלא נעשו בהם עסקאות במשך שלושה ימי מסחר רצופים
או שנקבע להם שווי החורג באופן קיצוני משוויים הצפוי בהתחשב בשווי שבו ניתן לממשם.
ניירות ערך המשוערכים על פי הנחיות הדירקטוריון חייבים להיות מסומנים בקוד מיוחד בדוחות
החודשיים שמגישים מנהלי הקרנות לרשות והמתפרסמים לציבור הרחב .הרשות החלה לפעול
לשיפור איכות הדיווח על הנכסים המשוערכים על פי הנחיות הדירקטוריון בדוחות החודשיים,
במטרה לאפשר ביקורת  -הן של הרשות והן של ציבור המשקיעים  -על שיקול הדעת של מנהל
הקרן .בבדיקה שערכה הרשות התברר כי במקרים רבים לא קיימת התאמה בין אופן שיערוך
ניירות הערך לבין הדיווח על כך בדוחות החודשיים .לפיכך פנתה הרשות לענף הקרנות ולמנהלי
הקרנות בדרישה לשפר את איכות הדיווח בדוחות החודשיים .לאחר שיושג השיפור באיכות הדיווח
כאמור ,תחל הרשות בבחינה רוחבית של אופן שיערוך הנכסים על פי הנחיות הדירקטוריון בהתאם
לתקנות המחירים.
ז.

פנייה למנהלי קרנות הנאמנות ולחברות לניהול תיקי השקעות אודות חובת עמידה
בדרישת ההון העצמי המזערי  -לא מן הנמנע כי המשבר הכלכלי העולמי וההפסדים הנגרמים
בעטיו למנהלי הקרנות ולחברות לניהול תיקים יעמידו ,במקרים מסוימים ,חברות בסכנה של הפחתת
הון עצמי מתחת לנדרש .התנאי של קיום הון עצמי מזערי צריך להתקיים באופן רציף בכל נקודת
זמן .לפיכך ,על מנת לעמוד בתנאי הכשירות של הון עצמי מזערי ,החברות מחויבות להנהיג בקרה
המתריעה על חשש להפחתת הונן העצמי מתחת לנדרש .מקום בו נודע לחברה כי הונה העצמי
פחת מההון המזערי הנדרש ,עליה לבצע השלמת הון עצמי לאלתר .לא בוצעה השלמת ההון העצמי
לאלתר ,קמה לחברה חובת דיווח מידי על אי עמידה בדרישת ההון העצמי המזערי.

 .3פיקוח על השוק המשני
פיקוח על השוק
המשני
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א.

מסלקות הבורסה  -לנוכח האירועים שפקדו את השווקים הפיננסיים בעת האחרונה ,דרשה
המחלקה ממסלקות הבורסה לדווח על מידת התאמת הבטוחות העומדות לרשות המסלקות
לכללים הקבועים בחוקי העזר .ממצאי הבדיקה העלו כי הרכב הנכסים המופקדים בחשבונות
מסלקות הבורסה כבטוחות בגין קרן הסיכונים ובגין פעילות שוטפת בנגזרים עומד בכללים
הקבועים בחוקי העזר הן לעניין ההיקף והן לעניין הרכב הבטוחות.

ב.

מחלקת החברים של הבורסה  -בעקבות האירועים אשר פקדו את השווקים בעת האחרונה,
קיימה המחלקה במהלך שנת  2008פיקוח שוטף על מחלקת חברים ופיקוח (להלן" :מחלקת
חברים") של הבורסה תוך התמקדות בבחינת מידת חשיפתם של חברי הבורסה לאירועים אלה.
במסגרת זו נדרשה מחלקת החברים לפעול בנושאים המפורטים להלן:
•

לקיים קשר שוטף עם הנהלות החש"בים על מנת לקבל מידע בזמן אמת אודות מצבם
של החש"בים .בנוסף נדרשה מחלקת החברים להורות לחש"בים לדווח מיוזמתם על כל
התפתחות חריגה הנוגעת ליציבותם הפיננסית.

•

לבחון את מידת חשיפת החש"בים ולקוחותיהם לנכסים מובנים ולנכסים פיננסיים אשר
הונפקו על ידי מוסדות פיננסיים שנקלעו לקשיים.
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•

ג.

לבצע סקירת אשראי מיוחדת במטרה לבחון את מידת חשיפתם של החש"בים בגין
העמדת אשראים ללקוחות.

בקרת מסחר  -לאור המשבר שגרר ירידות שערים חדות של ניירות הערך של החברות ,הגביר מדור
בקרת המסחר את הפיקוח במטרה להתחקות אחר פעילות של תרמית בקשר לניירות ערך.
במסגרת זו המחלקה מבצעת ,בין היתר ,מעקב שוטף אחר התפתחות יתרות של מכירות בחסר,
במטרה לזהות את מידת השפעתן על תנודתיות השערים.

 .4אכיפה פלילית

אכיפה פלילית

עקב התפתחות המשבר הכלכלי העולמי בשנת  8002והשלכותיו על שוק ההון בישראל ערכה מחלקת
האכיפה ריכוז וניתוח של הסיכונים הצפויים לשוק ההון בגין המשבר הכלכלי ושל אופני הפעילות
הנדרשים מצד הרשות לשם התמודדות עם סיכונים אלו.
המחלקה יזמה עבודת מטה פרטנית מול שאר מחלקות הרשות ,במסגרתה נתבקשה כל מחלקה לרכז
את הסיכונים האפשריים בשל המשבר ,הנמצאים בתחום פעילותה השוטף של המחלקה הרלבנטית,
תוך דירוג סיכויי התרחשותם ועוצמת השפעתם הצפויה על שוק ההון ועל ציבור המשקיעים בו.
מחלקת האכיפה ריכזה ועיבדה את המידע שהועבר אליה מהמחלקות והוציאה מסמך המפרט את
הסיכונים האפשריים בשל המשבר ,מנקודת מבטה של הרשות .המסמך מדרג את סיכוני המשבר
בהתאם לחשיבותם כיעדי אכיפה של הרשות ,תוך פירוט דרכי ההתמודדות של כל מחלקה עם כל
סיכון ותרומתן של המחלקות העמיתות ברשות ,על פי הצורך.
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תקציב לשנת 2008
באלפי ₪
שם הסעיף

תקציב מאושר
2008

תקציב מעודכן
2008

כללי :סה"כ הוצאות:

116,966

116,966

107,985

שכר :סה"כ:

58,966

59,196

58,814

101
102
103
104

משכורת עובדי הרשות
הפרשה לפנסיה ופיצויים
שעות נוספות
עובדים למשימות חולפות

105
106
107
108
109

מתמחים במשפטים וסטודנטים
שכר יושב הראש*
ביקורת פנימית
תשלום הוצאות לחברי הרשות
הכנת דוחות כספיים

] [ 71
45,700
6,970
3,930
550
] [ 13
610
766
160
160
120

] [ 171
45,750
6,460
4,110
800
] [ 13
610
796
160
160
350

] [ 171
45,745
6,270
4,108
796
] [ 13
497
794
117
146
342

הוצאות נלוות :סה"כ

5,900

5,730

5,227

הדרכה והשתלמות
אחזקת כלי רכב
שכירת כלי רכב
נסיעות בארץ ,אשל והובלות
קרן למתן הלוואות

900
610
90
3,900
400

900
880
90
3,460
400

825
873
89
3,425
15

אחזקה :סה"כ

16,590

16,080

15,898

הוצאות ארגוניות
צורכי משרד
אחזקת בית ותיקונים
דואר וטלפונים
ציוד ,מכונות וריהוט
כלי רכב-תשלום למינהל הרכב**
שינויים במבנים והתקנות
קשרי חוץ בינלאומיים
יעוץ אסטרטגי

790
680
12,300
920
150
990
160
400
200

1,090
680
12,640
920
150
50
190
160
200

1,084
593
12,639
909
142
0
186
151
194

מס
סעיף

201
202
203
204
205

301
302
303
304
305
306
307
308
309

ביצוע תקציב
2008

			
*יו"ר נוכחי  855 :אלפי .₪
** הועבר לסעיף .202
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רשות ניירות ערך

שם הסעיף

תקציב מאושר
2008

תקציב מעודכן
2008

פעילות מקצועית :סה"כ

10,630

10,060

7,160

401
402
404
405
406
407
408
410
411
412
413
414
415

שירותי חוץ-בדיקת דוחות
רישוי יועצי השקעות ומ.תיקים
הוצאות משפטיות
ספרייה מקצועית
השתתפות בכנסים בינלאומיים
תקינה חשבונאית (השתתפות)
ביקורת בתאגידים
חינוך הציבור
יעוץ לרשות
ימי עיון
יוסקו 2009
מוסד לבוררות מנהלי תיקים
קרן למחקרים אקדמיים

500
2,100
350
600
500
1,900
1,500
800
300
350
1,200
330
200

270
2,100
350
600
370
1,900
1,500
200
300
350
1,590
330
200

15
1599
67
509
290
1,270
1,387
77
127
236
1583
0
0

501
502
503
504

מערכות מידע :סה"כ
חומרת מחשבים
תוכנת מחשבים
אחזקת מחשבים
רכישת מידע ממוחשב

7,420

8,110

7,887

200
250
6,200
770

200
210
6,930
770

175
87
6,924
701

תקציב פיתוח :סה"כ

13,800

14,130

12,999

601
602
603

מערכות מידע (תוכנה וחומרה(
רכישת כלי רכב***
שיפוץ מבנים

12,100
0
1,700

8,900
0
5,230

8,836
-1,059
5,222

705
706
710

רזרבה :סה"כ
רזרבה לשכר
רזרבה להתייקרויות
רזרבה כללית

3,660

3,660

0

2,050
700
910

2,050
700
910

0
0
0

הכנסות :סה"כ (הערכה)

118,000

118,000

147,973

הכנסות מאגרת תשקיף
אגרה שנתית
ה.הצמדה (אגרה שנתית) וריבית
אגרת רישוי יועצי השקעות

21,000
80,000
7,000
10,000

21,000
80,000
7,000
10,000

39,688
78,763
20,398
9,124

מס
סעיף

901
902
903
904

*** הוחזרו  22כלי רכב למנהל הרכב הממשלתי ונרכשו  31כלי רכב ע"י הרשות.
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ביצוע תקציב
2008

דוח שנתי 2008

תקציב מאושר לשנת 2009
מס
סעיף

שם הסעיף
כללי :סה"כ הוצאות:
שכר :סה"כ:

תקציב
לשנת 2009
136,645

68,680
[ ] 181

1001
1002
1003
1004

משכורת עובדי הרשות
הפרשה לפנסיה ופיצויים
שעות נוספות
עובדים למשימות חולפות

1005
1006
1007
1008
1009

מתמחים במשפטים וסטודנטים
שכר יושב הראש
ביקורת פנימית
תשלום הוצאות לחברי הרשות
הכנת דוחות כספיים

53,040
8,090
4,530
290
[ ] 18
1,300
790
200
160
280

הוצאות נלוות :סה"כ

7,720

2001
2002
2003
2004
2005

הדרכה והשתלמות
אחזקת כלי רכב
שכירת כלי רכב
נסיעות בארץ ,אשל והובלות
קרן למתן הלוואות
אחזקה :סה"כ

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009

הוצאות ארגוניות
צורכי משרד
אחזקת בית ותיקונים
דואר וטלפונים
ציוד ,מכונות וריהוט
כלי רכב-תשלום למינהל הרכב
שינויים במבנים והתקנות
קשרי חוץ בינלאומיים
יעוץ אסטרטגי

900
1,700
90
4,530
500

17,070
970
680
14,000
920
300
)הועבר לסעיף (2002

200
)הועבר לסעיף (4016
)הועבר לסעיף (4011

153

רשות ניירות ערך

מס
סעיף

שם הסעיף
פעילות מקצועית :סה"כ

13,100

4001
4002
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016

שירותי חוץ-בדיקת דו"חות
רישוי יועצי השקעות ומ.תיקים
הוצאות משפטיות
ספרייה מקצועית
השתתפות בכנסים בינלאומיים
תקינה חשבונאית (השתתפות)
ביקורת בתאגידים
חינוך הציבור
יעוץ לרשות
ימי עיון
יוסקו 2009
מוסד לבוררות מנהלי תיקים
קרן למחקרים אקדמיים
קשרי חוץ בינלאומיים

5001
5002
5003
5004

מערכות מידע :סה"כ
חומרת מחשבים
תוכנת מחשבים
אחזקת מחשבים
רכישת מידע ממוחשב

7,800
970

תקציב פיתוח :סה"כ

16,985

6001
6002
6003

מערכות מידע (תוכנה וחומרה(
רכישת כלי רכב
שיפוץ מבנים

7005
7006
7010

רזרבה :סה"כ
רזרבה לשכר
רזרבה להתייקרויות
רזרבה כללית

9001
9002
9003
9004

500
2,000
350
600
500
1,900
1,900
200
750
300
3,500
200
400

8,770
)הועבר לסעיף (6001
)הועבר לסעיף (6001

14,485
2,500

4,320
2,430
800
1,090

הכנסות :סה"כ (הערכה)

137,000

הכנסות מאגרת תשקיף
אגרה שנתית
ה.הצמדה (אגרה שנתית) וריבית
אגרת רישוי יועצי השקעות

28,000
92,000
7,000
10,000
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