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חבר כנסת ויושב ראש נכבד,

אדוני שר האוצר,

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 .2009
האתגר המרכזי שעימו התמודדה הרשות במהלך שנת  2009היה התמודדות עם השלכותיו המקומיות של
המשבר הפיננסי הגלובלי שפרץ במלוא עוזו בקיץ  .2008בהקשר זה הרשות הציבה לעצמה שני יעדים
מרכזיים:
הראשון  -שיפור תפקודו של שוק האשראי החוץ בנקאי ,שהיה במוקד תשומת הלב במהלך המשבר.
השני  -שימור האמון הציבורי בשוק ההון על ידי הגברת השקיפות בו ועל ידי הגברת האכיפה.
להלן נפרט על פעילות הרשות להתמודדות עם המשבר לצד פעילות שוטפת ויעדים לשנה הבאה.
פעילות שוטפת :להלן עיקר נתוני הפעילות השוטפת בשוק ההון בשנה החולפת -
תאגידים  -בשנת  2009גייס המגזר העסקי כ 2.4-מיליארד  ₪במניות וניירות ערך המירים ,מתוכם 2.3
מיליארד  ₪בשוק המקומי ,זאת בהשוואה לכ 3.1-מיליארד  ₪בשנה שעברה .כמו כן ,גייס המגזר העסקי
באמצעות איגרות חוב סכום של  29מיליארד  ,₪זאת בהשוואה לכ 16.5-מיליארד  ₪בשנה שעברה .עוד
גייס המגזר העסקי סכום של  970מיליון  ₪באמצעות מימוש כתבי אופציה ,בהשוואה לכ 1.1-מיליארד ₪
בשנה שעברה .בסך הכול גייס המגזר העסקי בשנת  2009סך של  32.7מיליארד  ,₪מתוכם  32.5מיליארד ₪
בשוק המקומי וזאת בהשוואה לכ 20.8-מיליארד  ₪שגויס כולו בשוק המקומי בשנת  .2008הממשלה גייסה
השנה באמצעות איגרות חוב סחירות סכום של כ  69-מיליארד ) ₪ברוטו( ,וזאת בהשוואה לכ 53-מיליארד
 ₪בשנה הקודמת.
קרנות נאמנות  -מספר קרנות הנאמנות הפעילות הגיע השנה ל 1202-קרנות ששווי נכסיהן  133.2מיליארד
ש"ח ,וזאת בהשוואה ל 1185-קרנות בשנת  ,2008ששווי נכסיהן עמד על  98.1מיליארד ש"ח.
במהלך השנה נדונו  13בקשות להיתר החזקת שליטה במנהל קרן ושמונה בקשות לאישור מנהל קרן.
יועצי השקעות ומנהלי תיקים  -בשנת  2009ביצעה הרשות  7,323יחידות בחינה של יחידים המבקשים
לקבל רשיון יועץ השקעות או מנהל תיקים ,וזאת בהשוואה ל 8,957-יחידות בחינה בשנת .2008
שוק האשראי החוץ בנקאי :עם פרוץ המשבר הפיננסי הוקם ברשות צוות פנימי להערכת שיעור חדלות
הפירעון בתאגידים שגייסו חוב מן הציבור .על פי הערכות מראש התברר כי חלק לא מבוטל מסך החוב
רחו ב כנפי נש רי ם  ,22ירו שלי ם  95464פקס Fax: 02-6513646 :טל02-6556555 :
WWW.ISA.GOV.IL

22, Kanfe Nesharim St., Jerusalem 95464 Israel Tel:

ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
היושב ראש

THE CHAIRMAN

שבמחזור צפוי להיות חוב בעייתי שלא ניתן יהיה לעמוד בו כמתוכנן )בתחילת  2009הוערך על ידי הרשות כי
שיעור החוב הבעייתי יהיה כ 11% -מסך החוב שבמחזור(.
הרשות גיבשה מתווה שמטרתו לפשט את ההליכים לגיבוש הסדרי חוב בתאגידים מדווחים ,על ידי שורה
של הקלות רגולטוריות .ואמנם התחזיות התאמתו ,ו 48 -תאגידים פתחו בשנת  2009במגעים עם מחזיקי
איגרות החוב שלהם לצורך גיבושו של הסדר חוב .המתווה שגובש והוצע על ידי הרשות הבטיח כי חברות
תוכלנה לשאת ולתת עם נציגות מחזיקי אגרות החוב באופן שיאפשר להגיע להסדרי מיחזור הוגנים תוך
שמירה מאכסימלית על זכויות מחזיקי האג"ח.
בנוסף לכך נכנסו לתוקף במהלך  2009שורה של תקנות ובהן דרישות גילוי חדשות שתכליתן להגביר את
השקיפות בשוק האשראי החוץ בנקאי ,ולאפשר למחזיקי האג"ח בקרה שוטפת על מצב הביטחונות ומצב
החוב .בין היתר ,חברות שבהן מתקיימים סימני אזהרה המפורטים בתקנות ,מחויבות החל משנת 2009
לפרסם דו"ח תזרים מזומנים לשנתיים הבאות בכדי לפרוש בפני המשקיעים תמונה ברורה לגבי
התחייבויות החברה ,והאופן שבו היא צופה לעמוד בהתחייבויות אלה .על פי דרישת הגילוי החדשה ,חברה
יכולה לבחור בין גילוי הדו"ח כאמור או הצהרה של הדירקטוריון כי החברה תעמוד בכל ההתחייבויות שלה
כמתוכנן .דוחו"ת אלה הפכו במהלך המשבר לכלי חשוב ביותר בידי המשקיעים להעריך את מצבן של
החברות ואת יכולתן להחזיר את חובותיהן.
בנוסף לכך שמה לה הרשות כמטרה לשפר את תפקודם של נאמני האג"ח להבטחת הגנה מוגברת על זכויות
בעלי האג"ח .הרשות הגבירה את האכיפה על הנאמנים ,בכדי לוודא שהם אכן עומדים בחובותיהם על פי
דין .בנוסף לכך יזמה הרשות תיקון חקיקה שמטרתו להגביר את רמת האחריות של הנאמן ,תוך שהחוק
יקנה לו יותר כלים וסמכויות כמתבקש מכך .תיקון חקיקה זה בהליכי עבודה והוא צפוי לעבור בכנסת
במהלך .2010
לבסוף יזמה הרשות תיקון חקיקה שתכליתו לשפר את תיפקודם של חברות מדווחות אשר מגייסות חוב
מהציבור )"חברות אג"ח"( וזאת על ידי הגברת חובות יישום נורמות ממשל תאגידי על חברות אלה .גם
תיקון חקיקה זה בתהליך עבודה ויושלם במהלך השנה.

אכיפה :כאמור ,בראש סדר העדיפויות של הרשות בשנה החולפת עמד היעד של הבטחת אמון הציבור בשוק
ההון .יעד זה הושג על ידי אכיפת דרישות החוק על ציבור המפוקחים של הרשות .הרשות פעלה בעניין זה
במסגרת הסמכויות המוקנות לה על פי דין ,תוך שהיא פועלת במקביל להרחבת סל הכלים העומד לרשותה
)ועל כך פירוט מיוחד בהמשך(.
בתחום האזרחי פעלה הרשות בין היתר באמצעות ביצוע ביקורות בתאגידים ששויכו לקבוצות סיכון
במהלך המשבר .המדובר ,בין היתר ,בחברות נדל"ן ובחברות אשר עשויה להיות להן השפעה רוחבית על
השוק .כמו כן ,הרשות השתמשה בסמכות המוקנית לה בחוק להטיל עיצומים כספיים על הפרות מסוימות
של הוראות חוק ניירות ערך .בשנת הדוח הוטלו עיצומים כספיים על  23תאגידים ועל שני חתמים.
בנוסף ביצעה הרשות עשרות ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות ,נאמנים ,חברות לניהול תיקים ואצל יועצי
ההשקעות המועסקים בתאגידים בנקאיים .קנסות אזרחיים הוטלו על  10מנהלי קרנות 15 ,חברות לניהול
תיקים ושתי יועצות השקעות ,אשר הפרו הוראות חוק שונות .כמו כן הוטלו עיצומים כספיים על ארבע
חברות לניהול תיקים שבהן נתגלו הפרות של הוראות לפי החוק לאיסור הלבנת הון .בנוסף ,בוצעו פעולות
אכיפה של העברת נושא משרה במנהל קרן מתפקידו ,העברת ניהול הקרנות למנהל אחר ,התלית רישיונו של
בעל רשיון לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירות חמורות על חוק ניירות ערך וביטול רשיון ניהול
תיקים שהוענק לחברה ,מאחר שהרשיון ניתן על סמך מצג כוזב שהוצג לרשות ומאחר שהופר תנאי מתנאי
הרשיון.
בתחום הפלילי העבירה הרשות בשנה החולפת לידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי
וכלכלה(  26תיקים שחקירתם הושלמה .בסוף שנת הדוח נותרו במחלקת החקירות  12תיקים ,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.
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מחלקת ניירות ערך בפרקליטות הגישה בשנה החולפת 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.
הרשות המשיכה במהלך שנה זו לממש מדיניות שאומצה על ידיה להגביר את ההרתעה על דרך של ייעול
הטיפול בהפרות חוק .מדיניות זו הכתיבה צמצום זמן התגובה בין גילוי ההפרה לבין זמן התגובה של
הרשות ,גם בתחום האזרחי וגם בתחום הפלילי.
הזירה הבינלאומית :בשנה החולפת התמודדו השווקים הפיננסיים ורשויות הפיקוח בכל העולם עם המשבר
הכלכלי הגלובאלי .פסגת ההתדיינויות בנושא זה הייתה במסגרת הכנס השנתי של הארגון הבינלאומי של
רשויות ניירות ערך  (International Organization of Commissions Securities) IOSCOשנערך השנה בתל
אביב .ארגון הכנס ואירוחו בישראל היה הפרויקט הבינלאומי המרכזי שאותו הובילה הרשות ב .2009-הוא
השתלב עם המטרה המרכזית של הרשות בהקשר זה ,והיא מיצוב מעמדה של הרשות בזירה הבינלאומית
של רשויות ניירות הערך המתקדמות בעולם.
הכנס שנערך בישראל היה ההזדמנות הראשונה למפגש של ראשי רשויות ניירות ערך מכל העולם לדיון
בהשלכות המשבר הפיננסי הבינלאומי .ועידת  IOSCO2009והכנס הפומבי שבעקבותיה היו מוקד לדיונים
והחלטות לגבי האמצעים המשותפים של רשויות בעולם להתמודד עם המשבר .בין השאר ,נדונו בכנס לקחי
המשבר הכלכלי ,שיפור תפקיד רשויות ניירות ערך במציאות משתנה ,השלכות המשבר הכלכלי הבינלאומי
על שווקים צומחים; וממשל תאגידי וניהול סיכונים .בזכות הכנס הגיעו לישראל בעלי עמדות בכירות
ומשפיעות בעולם הפיננסי הגלובלי ,והיתה זו הזדמנות חסרת תקדים לחשוף בפניהם את הצדדים החיוביים
של כלכלת ישראל ושוק ההון המקומי .הכנס הסתיים בהצלחה רבה ותרם באופן משמעותי למעמדה של
הרשות בזירה הבינלאומית.
בנוסף ,נטלה הרשות חלק פעיל במאמצים לצירוף ישראל לארגון ה .OECD-הרשות הובילה את חלקה של
ישראל בעבודה מול קבוצת הממשל התאגידי של הארגון .השימוע שנערך מול הקבוצה זיכה את ישראל
בשבחים רבים מוועדת ההיגוי בגין עמידתה של ישראל בסטנדרטים הנדרשים על פי כללי ה .OECD -כמו
כן ייצגה הרשות את מדינת ישראל גם בשימועים שנערכו בפני ועדת השווקים הפיננסיים של הארגון ,ועדת
ההשקעות שלו ובקבוצת העבודה למניעת מתן שוחד לפקידים זרים .כל השימועים הוכתרו בהצלחה ותרמו
את חלקם להחלטה של הארגון לקבל את ישראל לשורותיו במאי .2010
חיזוק תשתיות הפעילות של רשות ניירות ערך  -יעדים ל :2010 -הרשות מתכוונת לשים בראש סדר
עדיפויותיה לשנה הקרובה את גיבושה של תשתית חוקית עדכנית לשיפור אמצעי האכיפה של הרשות לצורך
שיפור וחיזוק נורמות ההתנהגות בשוק ההון .בכלל זה פועלת הרשות להשלמתם של שלושה פרויקטים:
.1

הקמתו של מדור מתמחה בתחום הכלכלי בבית המשפט המחוזי – על פי היוזמה ,שקודמה בהסכמה עם
נשיאת בית המשפט העליון ,שר המשפטים ומנהל בתי המשפט ,הנהלת בתי המשפט תקצה שופטים
ייעודיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לתיקים כלכליים .המחלקה הכלכלית תעסוק בדיני חברות ודיני
ניירות ערך ,וכן בעניינים הקשורים בחוק השקעות משותפות בנאמנות בחוק להסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות וניהול תיקי השקעות .כמו כן ,תעסוק המחלקה בתביעות ייצוגיות נגזרות .הטיפול יהיה הן
בתיקים אזרחיים והן בתיקים פליליים .החוק צפוי לעבור בכנסת במהלך .2010

.2

אכיפה משלימה  -הצעת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות מציעה אלטרנטיבה מנהלית להתמודדות עם
הפרות של חוק ניירות ערך ,שעד היום נאכפו אך ורק על דרך של הגשת כתבי אישום פליליים .ברשות תוקם
ועדת אכיפה מנהלית אשר תוסמך להטיל סנקציות שכוללות קנסות בהיקף משמעותי והגבלות עיסוק על
המפרים .על החלטות ועדת האכיפה המנהלית ניתן יהיה לערער לבית המשפט המחוזי .ההצעה צפויה
לשפר ולגוון את כלי האכיפה שמסורים לרשות ,ולתרום באופן משמעותי לחיזוק נורמות ההתנהלות של
שחקנים בשוק ההון ,לטובת ציבור המשקיעים.
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THE CHAIRMAN

תקינה 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 .במאי  2010פורסם והופץ תזכיר חוק בנושא זה.

פעולות הרשות מקבלות בימים אלה תהודה רבה ותגובות רבות .כך למשל ,את הצעת החוק בנושא אכיפה
משלימה אשר פורטה לעיל מלווה בימים אלה ויכוח ציבורי בדבר היקף הסמכויות שמוקנה לרשות ומידת
הבקרה שמתקיימת על סמכויות אלה .ויכוח ציבורי זה הוא לגיטימי וראוי .עם זאת יודגש כי שנת 2009
הוכיחה כי האחריות המוטלת על רשות ניירות ערך להגן על ציבור המשקיעים בשוק ההון איננה עניין
תיאורטי .השנה שחלפה זימנה לרשות אתגר ביישום אחריותה זו הלכה למעשה.
אני מאמין שהרשות עמדה באתגר ,בכך ששוק ההון בישראל גילה יציבות ועמידות ,ובניגוד לתופעות
שראינו בשווקים אחרים ,לא היינו עדים לקריסות פיננסיות שהפתיעו את ציבור המשקיעים .רמת
השקיפות בשוק היתה כזו שאיפשרה למשקיעים ולחברות להיערך למשברים ולהתמודד עימם ,ללא
הפתעות .יעד זה הושג על ידי עמידתה של הרשות על אכיפת עיקרון הגילוי הנאות ללא פשרות ,במיוחד בעת
משבר.
ואולם אין ספק כי ככל שגוברת רמת התחכום של השווקים העולמיים ושל השחקנים המקומיים ,נדרשת
התאמת הכלים העומדים בידי רשות ניירות ערך כדי לעמוד במשימות שלה על פי דין .הרשות שוקדת כל
העת על ייזומם ושכלולם של כלים אלה .בדרך זו תעמוד הרשות באתגרים המשמעותיים שמציבה המציאות
בפניה .תוצאותיהן של יוזמותיה ותגובותיה של הרשות ניכרות ויוכרו בעתיד לרווחת ציבור המשקיעים
בשוק ההון בישראל.
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רחו ב כנפי נש רי ם  ,22ירו שלי ם  95464פקס Fax: 02-6513646 :טל02-6556555 :
WWW.ISA.GOV.IL

22, Kanfe Nesharim St., Jerusalem 95464 Israel Tel:

תוכן עניינים
.I
.II
.III
.IV

.V

								
תפקידי הרשות
		
הרשות ועובדיה 					
								
מחלקות הרשות
									
תאגידים
							
פעילות המחלקה – כללי
שקיפות – דיווחי התאגידים						
							
תשקיפים והצעות פרטיות
							
עסקאות בעלי שליטה
								
הצעות רכש
הסדרי אג"ח ונאמנים לאג"ח						
הנחיה לפי סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך – הגילוי הנדרש בהסדרי חוב
							
טיפול שוטף בהסדרי חוב
								
סיום חובות דיווח
									
הסדרה
			
משבר האשראי הגלובאלי ומחנק האשראי החוץ בנקאי בישראל
							
הסדרת הדיווח החשבונאי
								
פניות מקדמיות
						
עמדות סגל ומליאה ()SLB, SAB
							
ארכות ובקשות פטור
						
כנס שנתי – מחלקת תאגידים
								
רישום כפול
					
ביקורת לפי סעיף 56ו לחוק ניירות ערך
								
הודעות לחברות
								
דוחות חתמים
							
אכיפה – עיצום כספי
								
מכשירים פיננסים
						
הרחבת הגילוי והגברת השקיפות
			
טיפול שוטף בחברות מכשירים פיננסיים במהלך שנת הדוח
					
		
מחלקת השקעות
						
קרנות נאמנות
א.
							
כללי
.1
היתרים להחזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות
.2
					
ורישוי מנהלי קרנות ונאמנים
							
תשקיפים
.3
דוחות 						
.4
		
השתתפות מנהלי קרנות נאמנות באסיפות כלליות
.5
				
ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות
.6
				
הפיקוח על הנאמנים לקרנות הנאמנות
.7
					
פעילות בתחום ההסדרה
.8
				
פעילות אכיפה כלפי מנהלי קרנות
.9

1
3
5
13
13
13
18
22
23
24
25
26
26
29
29
31
33
34
37
39
39
40
40
41
42
47
48
49
51
51
51
52
53
54
54
55
56
56
59



.VI

.VII

.VIII

.IX
.X

.XI

.XII

.XIII



			
יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות
ב.
							
כללי
.1
							
רישוי
.2
							
פיקוח
.3
					
פעילות בתחום ההסדרה
.4
				
פעילות אכיפה כלפי בעלי רשיון
.5
						
המחלקה לפיקוח על השוק המשני
הפיקוח על המסחר בבורסה					
.1
						
פיקוח על מסלקות הבורסה
.2
פיקוח על מחלקת חברים ופיקוח של הבורסה 			
.3
						
זירות סוחר לחשבון עצמו
.4
							
תקינה בורסאית
.5
								
יעוץ משפטי
			
חקיקה וחקיקת משנה שהתקבלו או אושרו בשנת הדוח
.1
הצעות חקיקה וחקיקת משנה					
.2
						
הנחיות לפי סעיף 36א לחוק
.3
הליכים משפטיים בהם הרשות מעורבת				
.4
								
אכיפה פלילית
							
כתבי אישום
.1
					
פסקי דין פליליים בערכאה ראשונה
.2
						
פסקי דין בערעורים פליליים
.3
								
חקירות ומודיעין
						
מחקר ,פיתוח ויעוץ כלכלי ואסטרטגי
							
יעוץ אסטרטגי
.1
							
יעוץ כלכלי
.2
			
צוות משותף להערכת חדלות פירעון בשוק אג"ח חברות
.3
				
עבודה משותפת עם מכון מילקן וקרן קורת
.4
						
עבודות מחקר שבוצעו השנה
.5
					
פיקוח על השוק המשני ועל הבורסה
.6
		
שיתוף פעולה מחקרי בין הרשות ומוסדות האקדמיה
.7
				
ניהול מערכת לזיהוי מסחר חריג בניירות ערך
.8
								
תובענות ייצוגיות
					
מימון תובענות ייצוגיות בשנת 2009
.1
				
הליכי תובענות ייצוגיות שהסתיימו בשנת הדוח
.2
				
הליכי תובענות ייצוגיות התלויים ועומדים
.3
							
המחלקה הבינלאומית
								
כללי
.1
					
הרמוניזציה של דיני ניירות ערך
.2
					
שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע
.3
						
אתר הרשות באנגלית
.4
								
מערכות מידע
						
דיווחים אלקטרוניים  -מגנא
.1
					
ארכיון מסמכים ומשרד ממוחשב
.2
						
מערכת מחשוב תפעולית
.3
						
אתר אינטרנט
.4

63
63
64
67
71
73
81
81
81
81
82
82
85
86
93
106
110
113
113
123
125
127
131
131
131
131
132
132
132
132
133
135
135
135
136
139
139
140
146
147
149
149
152
153
154

.XIV

.XV

					
מערכת מודיעין מרכזית  -אמיגו
.5
מחשוב עבור מחלקת חקירות					
.6
						
מערכת טפסים ותשלומים
.7
					
כספת (מגנא הפוכה)  -מערכת יעל
.8
						
מערכת  ERPלחשבות
.9
						
מערכת חריגי מסחר BI
.10
								
ניהול ידע
.11
						
מערכת לניהול רכבים
.12
							
IOSCO 2009
.13
				
תשתיות – שרתים ,תקשורת ואבטחת מידע
.14
								
פניות הציבור
						
טיפול בפניות הציבור
.1
		
דוח הממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
.2
							
דרכי התקשרות
.3
חינוך משקיעים 							

155
155
156
156
157
157
158
159
159
159
161
161
162
162
163

נספחים
א.
ב.

							
תקציב הרשות לשנת 2009
							
תקציב מאושר לשנת2010

165
167

רשימת לוחות
לוח

				
 - 1דוחות תקופתיים – תאגידים שלא דיווחו במועד

16

לוח

				
 - 2דוחות כספיים ביניים  -תאגידים שלא דיווחו במועד

17

לוח

		
 - 3גיוס הון והקצעות באמצעות מניות ,ני"ע המירים ואג"ח 2009-2008

19

לוח

 - 4מספר הבקשות להיתר לפרסום תשקיף וההיתרים שניתנו בשנים 2008-2004

20

לוח

						
 - 5בקשות ארכה בשנים 2009-2005

38

לוח

				
 - 6ההפרות שבגינן נדרשו עיצומים כספיים בשנת 2009

43

לוח

				
 - 7מספר קרנות הנאמנות ושווי נכסיהן 2009-2005

51

לוח

 - 8השתתפות מנהלי קרנות באסיפות כלליות שהובאו בהן לאישור הצעות החלטה
			
שחייבו את מנהלי הקרנות להשתתף בהן ולהצביע

55

לוח

 - 9פירוט סעיפי ההפרה שבגינם נדרשו קנסות במהלך השנה ,מהות ההפרות
							
וגובה הקנסות שהוטלו

60

לוח  - 10סך כל הרשיונות שניתנו ליחידים – מנהלי תיקים ,יועצי השקעות
							
ומשווקי השקעות

63



לוח

						
 - 11מספר נרשמים שנוספו מדי שנה

63

לוח

						
 - 12אחוז המעבר בבחינות בשנת 2009

65

לוח

 - 13פירוט סעיפי ההפרה שבגינם נדרשו קנסות במהלך השנה וגובה הקנסות שהוטלו

76

לוח

 - 14פירוט סעיפי ההפרה שבגינן נדרשו עיצומים כספיים בהלך השנה וגובה
							
העיצומים שהוטלו

79

לוח

 - 15התפלגות תיקי חקירה שהועברו לטיפול מחלקת החקירות
בחמש השנים האחרונות ,לפי סוגי עבירות 				

128

לוח

 - 16תיקים בהם הייתה הכרעה אם יש או אין ראיות לכאורה לביצוע עבירה
							
בחמש השנים האחרונות

128

לוח

 - 17התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בחמש השנים האחרונות,
לפי סוגי עבירות בתיק

129

לוח  - 18התפלגות כתבי אישום בחמש השנים האחרונות ,לפי סוגי עבירות		
		
לוח  - 19מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2009וטרם
ניתנה בהם החלטה אם להגיש כתב אישום ,לפי שנת העברתם 		

130

 - 20מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2009וטרם
			
ניתנה בהם החלטה אם להגיש כתב אישום ,לפי סוגי עבירות

130

לוח

129

			
רשימת תרשימים



תרשים - 1

					
מספר קרנות הנאמנות 2009-2005

62

תרשים - 2

					
שווי נכסי קרנות הנאמנות 2009-2005

62

תרשים - 3

		
סך שווי נכסים מנוהל בחברות לניהול תיקים בשנים 2009-2004

64

תרשים - 4

נבחנים בבחינות הרישוי (על פי מספר יחידות בחינה) בשנים 2009-2004

65

תרשים - 5

טיפול בבקשות פטור בשנים 				2009-2005

66

תרשים - 6

				
טיפול בבקשות להתמחות בשנים 2009-2004

66

דוח שנתי 2009

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;
 .4רישוי מנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות ,הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם;
 .5פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור
הלבנת הון ,התש"ס.2000-
 .6פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה;
 .7עריכת 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;
 .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.



רשות ניירות ערך
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II

הרשות ועובדיה
חברי מליאת רשות ניירות ערך בסוף חודש דצמבר ( 2009טבת התש"ע) היו – -
פרופ' זוהר גושן ,יו"ר;
פרופ' צבי אקשטיין ;
מר חג' יחיא האני ,רו"ח;
מר יהלי כהנוב ,עו"ד;
גב' דבורה חן ,עו"ד;
ד"ר שי פלפל ;
גב' אורלי ירקוני;
ד"ר אתי איינהורן;
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  2009קיימה מליאת הרשות שמונה ישיבות; הוועדה למתן היתרים לפרסום תשקיפים קיימה
 56ישיבות; הוועדה למתן פטורים קיימה  26ישיבות; הוועדה לענייני הבורסה קיימה שבע ישיבות;
ועדת כספים קיימה ישיבה אחת; ועדת קנסות ועיצומים בנושא תובענות ייצוגיות קיימה שלוש
ישיבות; ועדת פיקוח והסדרה (ועדת רשיונות) לעניין חוק השקעות משותפות בנאמנות לפי סעיף 12
א לחוק קיימה שלוש ישיבות ; ועדת קנסות אזרחיים במסגרת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995-קיימה חמש ישיבות ; ועדה שהוסמכה לדון
בהטלת קנסות אזרחיים לפי סעיף  114לחוק השקעות משותפות בנאמנות קיימה שלוש ישיבות;
ועדה מיוחדת שהוסמכה לדון בהטלת עיצום כספי לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח 1968-קיימה שתי
ישיבות; ועדת ביקורת  -חמש ישיבות; ועדת מכרזים –  12ישיבות.
עובדיה הבכירים של רשות ניירות ערך בסוף חודש דצמבר ( 2009טבת התש"ע) היו –-
עו"ד שמשון אלבק

-

היועץ המשפטי לרשות;

עו"ד יעל אלמוג

-

יועצת בכירה ליו"ר הרשות ומנהלת המחלקה הבינלאומית;

עו"ד ניר בר-און

-

מנהל מחלקת חקירות ומודיעין;

ד"ר צבי גבאי

-

הממונה על האכיפה;

מר אביעזר דנון

-

המזכיר הכללי;

עו"ד אורלי דורון

-

מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה);

ד"ר גיתית גור-גרשון

-

מנהלת המחלקה הכלכלית;
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מר נתן הרשקוביץ

-

מנהל מחלקת מערכות מידע;

ד"ר משה ברקת

-

מנהל מחלקת תאגידים;

מר דודו לביא

-

מנהל מחלקת השקעות;

מר אורי קציר

-

דובר הרשות ומנהל היחידה להגברת מודעות המשקיעים;

רו"ח רונן מדר

-

מנהל מחלקת הפיקוח על השוק המשני;

בסוף חודש דצמבר ( 2009טבת התש"ע) היו מאוישות  180משרות וכן שמונה משרות של מתמחים
במשפטים ועשר משרות סטודנט ,לפי הפירוט דלהלן:
לשכת היו"ר

-

3

משרות;

יעוץ משפטי

-

5.7

משרות;

המחלקה הבינלאומית

-

3.5

משרות;

מחלקת תאגידים

-

42.25

משרות;

מחלקת השקעות

-

31.75

משרות;

אכיפה

-

23

משרות;

חקירות ומודיעין

-

32.83

משרות;

מחקר כלכלי

-

4.75

משרות;

מערכות מידע

-

6

משרות;

פיקוח על השוק המשני

-

7

משרות;

ארגון ,כספים ומשאבי אנוש

-

18.7

משרות;

היחידה להגברת מודעות המשקיעים

-

1.5

משרות;

מתמחים

-

8

משרות;

סטודנטים

-

10

משרות;

כוח האדם המאושר בסוף חודש דצמבר  2009היה  181משרות ,שמונה משרות של מתמחים ועשר
משרות סטודנט.
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 15
פרקליטים 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.
1
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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 והחשבּות 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.

הממונה על האכיפה
תפקידה של המחלקה הוא קידום ושיפור סמכויות האכיפה של רשות ניירות ערך ויכולותיה ,וכן
בקרה ,סיוע ותיאום בקשר לנושאי אכיפה בתוך הרשות ומול גופי אכיפה עמיתים .במסגרת זו
עוסקת המחלקה בליווי ובהנחיה משפטית של פעולות אכיפה פליליות ומנהליות הננקטות על ידי
הרשות ,תיאום בין מחלקות הרשות בנושאים בהם נדרשת אכיפה ,קיום קשר בין הרשות לבין
הפרקליטות בנושאי חקירות והגשת כתבי 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.
על פי השקפתה של הרשות ,תחום התובענות הייצוגיות הנו חלק בלתי נפרד מהאכיפה בשוק
ההון .במסגרת זו ,מעורב הממונה על האכיפה בגיבוש המלצות עקרוניות למליאת הרשות בבקשות
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למימון תובענות ייצוגיות ולמימון הוצאות פרטניות הכרוכות בהן ,במעקב אחר הליכי התובענות
ובבחינת נחיצות התייצבותו של היועץ המשפטי לממשל בתיקי תובענות ייצוגיות שיש להן השלכה
על יעילותו ותרומתו של מנגנון התובענה הציבורית ועל אמון הציבור בשוק ההון.

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.
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 והמודיעין
במהלך שנת  2009בוצע רה-ארגון פנימי ,שבמסגרתו מוזגו מחלקת החקירות ומחלקת איסוף ומחקר
למחלקה מאוחדת אחת הנושאת את השם" :מחלקת החקירות והמודיעין".
מחלקת החקירות והמודיעין אמונה על איסוף מידע ,ניתוחו והערכתו הן בפעילותה מול המחלקות
הרגולטוריות של הרשות והן במסגרת בדיקת חשדות לכאורה להפרת הוראות החוקים שהרשות
מופקדת על אכיפתם ואיתור הגורמים החשודים בהפרתם.
המחלקה אוספת מידע הנוגע לשוק ההון ממקורות שונים ומגוונים .המידע נבחן מנותח ומוערך.
בהתאם להיקף המידע שנאסף ,אופיו וניתוחו במחלקה ,מקבל יו"ר רשות ניירות ערך החלטה על פתיחה
בחקירה בכל הנוגע להפרת הוראות החוק עליהם אמונה רשות ניירות ערך מכוח חוק ניירות ערך.
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בהתאם להוראת פתיחה בחקירה של יו"ר הרשות ,המבוססת כאמור על המידע הנאסף במחלקה,
מבצעת מחלקת חקירות ומודיעין חקירות גלויות .ממצאי החקירה מועברים להמשך טיפול
לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).

יעוץ משפטי
היעוץ המשפטי ברשות מופקד על כל ההיבטים המשפטיים של פעילותה ,ובראשו ניצב היועץ
המשפטי לרשות .עורכי הדין ביעוץ המשפטי מצוותים למחלקות השונות ,מלווים את פעילותה
היעודית השוטפת של הרשות ועוסקים בפיתוח הרגולציה ,עליה מופקדת הרשות באמצעות
ייזום ,כתיבה וקידום של רפורמות חקיקה ,תוך שיתוף פעולה עם מחלקות הרשות השונות
ועבודה שוטפת מול גופים ציבוריים ,משרדי ממשלה והכנסת לשם קידום הליכי החקיקה.
במסגרת המחלקות השונות עוסקים עורכי הדין בבדיקת תשקיפים ודוחות של חברות ושל קרנות
נאמנות ובטיפול בדוחות מידיים על פי תקנות ניירות ערך ,בנושאים שונים ,בין היתר ניגודי
עניינים ,הקצאות פרטיות והצעות רכש .כמו כן הם משתתפים 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.

מחלקת מחקר ,פיתוח ויעוץ כלכלי ואסטרטגי
תפקידיה של המחלקה הכלכלית הם לתת יעוץ והכוונה אסטרטגיים ליו"ר הרשות ולמחלקותיה.
המחלקה עוקבת באופן שוטף אחר התפתחויות ומגמות כלכליות בשוקי ההון בארץ ובעולם.
המחלקה אוספת ומנתחת נתונים ומידע כלכלי ,כדי להבטיח כי המדיניות האסטרטגית של
הרשות תואמת את ההתפתחויות ,התמורות והסיכונים העולים לאומית מהמפה הבינלאומית
של שוקי ההון.
המחלקה שותפה בצוותי עבודה בנושאים שונים וביניהם :ריכוז צוות להערכת חדלות פירעון
בשוק אג"ח חברות ,השתתפות בפורום אכיפה ברשות ,השתתפות בצוות לבחינת הנפקת קרנות הון
סיכון ,צוות הרשות בנושא מתווכים פיננסים וצוות הרשות בנושא ניהול ידע .המחלקה הגישה סיוע
למחלקת תאגידים ,למחלקת יועצי השקעות ,למחלקת חקירות ,ולפרקליטות בנושאים הקשורים
למסחר בבורסה והתנהלות השווקים ועזרה למחלקה הבינלאומית בעדכון מידע עבור ארגונים
בינלאומיים .כמו כן המחלקה עובדת במשותף עם המחלקה לפיקוח על השוק המשני בנושאים
הקשורים לבקרה ופיקוח על המסחר.
המחלקה עוסקת גם בפיתוח ואחזקה של מאגרי נתונים ומדדים ממוחשבים הקשורים למסחר
בניירות ערך והמשמשים 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
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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 בנושאים
בעלי זיקה לתחומי פעילות הרשות ומטרותיה.

המחלקה לפיקוח על השוק המשני
המחלקה לפיקוח על השוק המשני מרכזת את נושאי הפיקוח והבקרה על ניהולה התקין וההוגן של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב והמסחר המתקיים בה .תחומי אחריותה של המחלקה:
 .1פיקוח על המסחר בבורסה
המחלקה עוקבת באופן שוטף ושיטתי אחר המסחר המתקיים בבורסה ומחוצה לה במטרה
לאתר ולנתח פעילות חריגה בניירות ערך .הפיקוח על פעילות המסחר בבורסה מתבצע
באמצעות מערכות בקרה ממוחשבות ואחרות ,אשר פותחו ברשות.
 .2פיקוח על מסלקות הבורסה
המחלקה מבצעת פיקוח שוטף על מסלקות הבורסה במטרה לוודא את יציבותן ויעילותן.
במסגרת זו בוחנת המחלקה את עמידתן של המסלקות באמות מידה בינלאומיות לעניין החובות
והדרישות המוטלות עליהן.
על מנת להבטיח את ניהולן התקין וההוגן של מסלקות הבורסה ,נציגי המחלקה מקיימים קשר
שוטף עם הנהלת הבורסה.
 .3פיקוח על מחלקת חברים ופיקוח של הבורסה
המחלקה מוודאת כי הפיקוח של הבורסה על חבריה יתבצע תוך התמקדות בנושאים המהותיים,
באמצעות שיטות וכלי בקרה נאותים ,במטרה לצמצם כשלים וסיכונים הגלומים בפעילות
החברים תוך התמקדות בנושאים הקשורים ליציבותם ולהתנהלותם ההוגנת והתקינה אל
מול לקוחותיהם.
 .4תקינה בורסאית
נציגי המחלקה משמשים כמשקיפים בדירקטוריוני הבורסה והמסלקות .לאחר אישור תיקוני התקנון
בוועדת הרשות ,ממשיכים נציגי המחלקה ללוות את התהליך עד לאישורו בוועדת הכספים.
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מחלקת השקעות
מחלקת השקעות עוסקת ברישוי ,פיקוח והסדרה של מתווכים שונים 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( 1994-להלן
חוק הקרנות) ,חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ"ה( 1995-להלן חוק היעוץ) ולפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס( 2000-להלן חוק איסור
הלבנת הון).
המחלקה מורכבת ממטה הכולל ,בין היתר ,את היעוץ המשפטי למחלקה ,ומיחידות פונקציונאליות
כמפורט להלן:
  .1מערך הרישוי
היחידה עוסקת בטיפול בבקשות להיתר החזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות וברישוי
המתווכים בתחום ההשקעות ,יחידים וחברות ,לרבות עריכת בחינות רישוי ,טיפול בבקשות
לקבלת פטור מבחינות ורישום מתמחים .כמו כן מטפלת היחידה בהתליות וביטולי רשיון,
מרצון או על פי החלטת רשות .בעקבות רפורמת בכר עורכת הרשות בחינות ומטפלת בבקשות
לקבלת פטור מבחינות גם למועמדים בהליך לקבלת רשיון יועץ פנסיוני ,סוכן שיווק פנסיוני
וסוכן ביטוח מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר.
  .2היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות
עוסקת בפיקוח 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 תשואות הקרנות; אכיפה באמצעות דרישת קנסות
אזרחיים בשל הפרת הוראות חוק הקרנות ופרסום חוזרים בעניינים הקשורים לקרנות נאמנות.
  .3היחידה לפיקוח על בעלי רשיון
עוסקת בפיקוח שוטף על עמידת מנהלי תיקי השקעות ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות
בהוראות חוק היעוץ; עריכת ביקורות שטח וביקורות בהתכתבות באמצעות סגל היחידה
לצורך בדיקת עמידת בעלי רשיון בחובות הקבועות בחוק היעוץ; טיפול בתלונות ציבור על
בעלי רשיון; אכיפה באמצעות דרישת קנסות אזרחיים בשל הפרת הוראות חוק היעוץ והטלת
עיצומים כספיים לפי חוק איסור הלבנת הון על מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים
ופרסום חוזרים בעניינים הקשורים לבעלי רשיון.


החל מחודש פברואר  2010אחראית המחלקה גם על תחום תעודות סל ,תעודות פיקדון ,תעודות סחורה ,תעודות מורכבות,
תעודות חוזה ומוצרי מדדים אחרים ("מכשירים פיננסיים") .הסדרת התחום בהתאם להוראות חוק ניירות ערך מתבצעת
במסגרת המחלקה באמצעות יחידת מכשירים פיננסים.
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  .4היחידה לביקורת
עוסקת בעריכת ביקורות מסוגים שונים במגוון נושאים ,עבור יחידות המחלקה .ביקורות
השטח נערכות ,בדרך כלל ,באמצעות מבקרים שאינם עובדי הרשות ,ושהוסמכו לשם כך בידי
הרשות .הביקורות מבוצעות בפיקוח והכוונה צמודים של סגל היחידה .כמו כן עוסק סגל
היחידה בעריכת ביקורות רוחב ,המבוצעות בדרך כלל באמצעות שאלון המופנה לקבוצת גופים
מפוקחים ,שיש להם מאפיינים מסוימים ,במטרה לבדוק נושא מסוים בחתך רוחב; בעריכת
ביקורות חשבונאיות לבדיקת עמידה של מנהלי הקרנות ,הנאמנים לקרנות והחברות לניהול
תיקים בדרישות הון עצמי וביטוח וכן בדיקת דוחות כספיים של קרנות הנאמנות ,לרבות טיפול
בסוגיות החשבונאיות המתעוררות עקב בדיקות אלו; בעריכת ביקורות על עסקאות בניירות
ערך שבוצעו בידי גופים המפוקחים על ידי המחלקה ,לרבות תחקור נתוני פעילות מסחר
בניירות ערך בבורסה בידי גופים אלה.

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 ,נתונים
המשמשים מחקר כלכלי ונתוני הנהלת חשבונות; מערכת  BIלאיתור חריגים חריגים במסחר; מערכת
יעל לשליחת דואר אלקטרוני מאובטח; 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 ששה עובדי רשות ,כאשר חלק מהפעילויות נעשות באמצעות מיקור חוץ
(.)outsourcing
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מחלקת תאגידים
מחלקת תאגידים ברשות משמשת כזרוע הפיקוח האזרחית האמונה על ביצועו של חוק
ניירות ערך.
במסגרת זו מפקחת המחלקה על החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב ועל יתר החברות שהציעו
ניירות ערך לציבור בישראל ("התאגידים המדווחים").
בהתאם ,המחלקה אחראית להסדרת הגילוי על פי חוק ניירות ערך ,לבחינת נאותות הגילוי במסגרת
הדיווחים של תאגידים מדווחים ,לבחינת נאותות יישום כללי החשבונאות המקובלים בדוחות
הכספיים ,לייזום דרישות גילוי ככל שאלה מחויבות בהתאם לשינוי המציאות ,לאכיפה מנהלית
של החוק בהתאם לסמכויות שניתנו לרשות וליישום כללי הוראות הממשל התאגידי ,ככל שהפרתן
נוגעת להוראות הגילוי הקבועות בחוק ניירות ערך.
סגל המחלקה המקצועי ,כולל רואי חשבון ועורכי דין אשר עיסוקם העיקרי הוא כדלקמן:
• דיווחי התאגידים  -המחלקה אחראית למעקב אחר הדיווחים השוטפים של התאגידים ובכלל זה
דיווחים מידיים ,דוחות ביניים ודוחות תקופתיים .מעקב זה כולל בחינה של הדיווחים ובדיקתם
תוך שימת דגש על בחינת נאותות 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 הרשות יחידת המודיעין ברשות.
• מתן היתר לפרסום תשקיף  -כחלק מתפקידיה עוסקת המחלקה בבדיקת תשקיפים של תאגידים
וגופים המציעים ניירות ערך לציבור ,על מנת לבחון ,בין היתר ,כי הגילוי הנכלל בהם הוא נאות
וכללי החשבונאות מיושמים כדין.
• דיווח אודות עסקאות הכפופות לאישור מחזיקים  -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.
• ממשל תאגידי  -סגל הרשות בוחן עד כמה מקיימים התאגידים את כללי הממשל התאגידי בקשר
עם פעולות או עסקאות שיש לתת להם גילוי על פי החוק.
• ייזום דרישות גילוי – במידת הצורך ,המחלקה יוזמת ומלווה חקיקה וחקיקת משנה בתחום
ניירות הערך ודיווח כספי תוך שיתוף פעולה עם המחלקות האחרות ברשות ובראשן מחלקת
היעוץ המשפטי האמונה על ניסוח החקיקה.
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• ליווי הליכים אזרחיים שהרשות צד להם והמטופלים על ידי פרקליטות המדינה או גורמי
ייצוג אחרים.
• כחלק מן השירות לציבור המדווחים ,המחלקה מאפשרת למדווחים ולרואי החשבון ועורכי הדין
שלהם לפנות אליה בבקשה להנחיה מקדמית בהתאם לנוהל המפורסם באתר הרשות .מטרת
פניות אלה היא לקבל את עמדת סגל המחלקה עוד קודם ליישום הטיפול החשבונאי ו/או המשפטי
בתחום הגילוי ,כללי החשבונאות והממשל התאגידי .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

IV

פעילות המחלקה  -כללי
תפקידה העיקרי של המחלקה הוא הסדרה אזרחית של חוק ניירות ערך .תפקיד זה גוזר תחומי
אחריות רבים ובהם אכיפת השקיפות בשוק ההון ,על דרך של בדיקת נאותות הגילוי בדיווחי
התאגיד השונים ,בחינת נאותות הטיפול החשבונאי , ,מתן היתר לתשקיפים ,ביצוע ביקורות עומק
בתאגידים (לפי סעיף 56ו) ,בחינת יישום הוראות הממשל התאגידי ככל שלאלה השלכות על מצבו
של התאגיד ועל חובות הגילוי שלו לציבור והטלת עיצומים כספים במקרה הצורך .במחלקה עובדים
רואי חשבון ועורכי דין ,מרביתם משמשים רפרנטים של התאגידים המדווחים ,ולכולם תחומי
אחריות מקצועיים – משפטיים או חשבונאיים .כל תאגיד מדווח מטופל על ידי רפרנט בכל ההיבטים
הקשורים לחובות הדיווח על פי חוק ניירות ערך.

שקיפות  -דיווחי התאגידים
דוחות כספיים ומידיים
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 כוללים הגשת דוחות מידיים ,דוחות
תקופתיים ודוחות רבעוניים.
במסגרת המעקב שמקיימת הרשות אחר הדיווחים האמורים ,המחלקה אחראית לדגום 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.
בעת שמתגלה הפרה של הוראות החוק בהקשר זה ,רשאית הרשות להטיל על החברה עיצום כספי
בגין ההפרה.
אם התעורר חשד כי הטעמים להפרה הם פליליים ,יועבר הטיפול ַּבמקרה למחלקת חקירות ברשות,
לאחר שהתקיים דיון בעניין.
בשנת  2009נמשך תהליך בדיקת הדיווחים הכספיים והאחרים של התאגידים המדווחים ,תוך מתן
דגש מיוחד על יישום התקינה הבינלאומית בחשבונאות (להלן " -תקני ה .)"IFRS -יש לציין שהדוחות
הכספיים השנתיים של  ,2008היו הדוחות הראשונים שנערכו בהתאם לתקני ה.IFRS-
דגש מיוחד ניתן גם לגילוי אודות מצבם הפיננסי של התאגידים ,במסגרת הסדרי חוב שביקשו
תאגידים לבצע.

13

רשות ניירות ערך

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 ,את התקשרויותיה של החברה ,את זהות הגורמים
הפועלים במסגרתה ,את האינדיקטורים הכלכליים במשק ,את ההתפתחויות בענפים שונים וכן
מודלים כלכליים מתקדמים לניתוח מצבם הכספי של תאגידים מדווחים.
כבכל שנה ,הרשות פרסמה באתר האינטרנט שלה 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 FAQs
 )(Frequently Asked Questions) SLBs (Staff Legal Bulletinופרסום הבהרות .באופן זה מבקשת הרשות
לתרום להגברת השקיפות ולהקטנת אי הוודאות בקרב תאגידים מדווחים.
בשל החשיבות הרבה שמייחס סגל המחלקה לרמה מקצועית גבוהה ,הן בתחומים המשפטיים
והן בתחומים החשבונאיים ,מקיים סגל המחלקה מערך הדרכות באופן שוטף ונרחב ,כדי להכשיר
מקצועית את אנשי הסגל בחידושים משפטיים ,לרבות עדכוני חקיקה ,עדכוני פסיקה ,עמדות
משפטיות ועוד ,ובחידושים חשבונאיים ,לרבות עדכוני תקינה חשבונאית ,החלטות של רגולטורים
זרים בנושא תקני ה IFRS-ועוד.
אסטרטגיית הבדיקה של הרשות את הדוחות הכספיים והדיווחים המידיים מביאה בחשבון גם
התפתחויות בכלכלה ובתקינה החשבונאית .יישום אסטרטגיה זו השנה הביא את סגל מחלקת
התאגידים לשלב בעבודה 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 :ביצוע הערכות שווי לצורך קביעת
שווי הוגן וצירוף הערכות שווי מהותיות; בדיקת ירידות ערך; הצגה ומדידה של מכשירים פיננסיים
מורכבים גידורים ועוד; סיכוני שוק ואופן ניהולם ,הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים והגילוי
הנלווה לו ובכלל זה שינויי סיווג; הטיפול החשבונאי בהשקעות ואיחוד דוחות כספיים; ירידות ערך
נכסים והצגתם בסכום שאינו עולה על ערך בר השבה; התקשרויות עם בעלי עניין ועסקאות עם
בעלי שליטה; הגשת דיווחים מידיים במועד ועוד.
בנוסף ,במסגרת בדיקות שוטפות שערך סגל המחלקה במהלך השנה ,הושם דגש על נאותות הנחת
העסק החי אשר עמדה בבסיס 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
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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 ,החליט 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 להלן בפרק זה בסעיף
"אכיפה-עיצום כספי".
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   :1דוחות תקופתיים  -תאגידים שלא דיווחו

1

2
3
4
5
6
7

16

בהם התאגידים
שלא  דיווחו
 7ימים לאחר
תום 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

23.7

106

15.5

100

14.6

92

13.5

78

11.4

239

32

228

30.6

200

26.8

158

21.2

10.3

78

10.3

76

10

73

9.7

107

12.4

99

11.5

83

9.6

78

9.2

78

9.2

76

9

שנת
הדח"צ

התאגידים

22004

683

3162

2005

745

4272

36.5

2006

753

5117

15.5

78

2007

861

6136

15.8

115

13.4

2008

839

7145

17

78

9.2

מספר

החייבים
בדיווח

במועד1

סך כל התאגידים
שלא  דיווחו
בתום המועד

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).
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'.
בהם  76תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
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לוח  :2דוחות כספיים ביניים  -תאגידים שלא דיווחו
מספר
התאגידים
החייבים
בדיווח9

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

סך כל
התאגידים שלא
דיווחו בתום
המועד
מספר אחוז

מספר

אחוז

בהם שלא
דיווחו  14יום
לאחר תום
המועד
מספר אחוז

בהם שלא דיווחו
 7ימים לאחר תום
המועד

במועד8

בהם שלא דיווחו
 30יום לאחר תום
המועד

בהם שלא דיווחו
 60יום לאחר תום
המועד

מספר

אחוז

מספר

אחוז

I

05

649

10115

17.7

95

14.6

94

14.5

91

14.0

80

12.3

II

05

667

11109

16.3

86

12.9

83

12.4

81

12.1

80

12.0

III

05

675

12130

19.2

100

14.8

94

13.9

85

12.5

65

9.6

I

06

697

13120

17.2

106

15.2

102

14.6

99

14.2

96

13.7

II

06

708

14101

14.2

82

11.5

76

10.7

69

9.7

67

9.4

III

06

718

1585

11.8

71

9.8

70

9.7

67

9.3

66

9.1

I

07

772

16105

13.6

80

10.3

78

10.1

78

10.1

78

10.1

II

07

803

17114

14.1

85

10.5

82

10.2

81

10

78

9.7

III

07

806

1898

12.1

78

9.6

73

9

71

8.8

71

8.8

I

08

797

19114

14.3

90

11.3

89

11.2

84

10.5

82

10.3

II

08

806

20108

13.4

80

9.9

79

9.8

76

9.4

76

9.4

III

08

801

21107

13.4

84

10.5

83

10.4

77

10

76

9.5

I

09

776

2298

12.6

83

10.7

83

10.7

80

10.3

78

10

II

09

787

2393

11.8

82

10.4

82

10.4

80

10.1

79

10

III

09

780

2494

12

86

11

86

11

85

10.9

85

10.9

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  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'.
בהם  77תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  77תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
בהם  77תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ,פירוק זמני ,כינוס וכד'.
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תשקיפים והצעות פרטיות
תשקיפים
בשנת  2009גייס המגזר העסקי 25כ 2,475-מיליון  ₪במניות וניירות ערך המירים ,מתוכם  2,321מליון
 ₪בשוק המקומי ,זאת בהשוואה לכ 3,116-מיליון  ₪בשנה הקודמת שגויס כולו בשוק המקומי.
בשנה זו גייס המגזר העסקי באמצעות איגרות חוב סכום של  29,300מיליון  ,₪זאת בהשוואה
לכ 16,565-מיליון  ₪בשנה הקודמת .כמו כן גייס המגזר העסקי סכום של  970מיליון  ₪באמצעות
מימוש כתבי אופציה ,26בהשוואה לכ 1,154-מיליון  ₪בשנה הקודמת.
בסך הכול גייס 27המגזר העסקי בשנת  2009סך של  32,745מיליון  ,₪מתוכם  32,591מליון  ₪בשוק
המקומי וזאת בהשוואה לכ 20,835-מיליון  ₪שגויס כולו בשוק המקומי בשנת  .2008בשנה זו גייסה
הממשלה באמצעות איגרות חוב סחירות סכום של כ 69-מיליארד ( ₪ברוטו) ,וזאת בהשוואה לכ53-
מיליארד  ₪בשנה הקודמת.
גיוס ההון המקומי 28באמצעות מניות וניירות ערך המירים בחלוקה לפי ענפים ,במיליוני  ₪במחירים
שוטפים הנו כדלקמן :חברות תעשיה  )24.0%( 557.8לעומת  )54.0%( 1,683.7בשנת  ;2008נדל"ן 644.3
( )27.8%לעומת  )7.0%( 216.7בשנת  ;2008חברות השקעה  )12.2%( 283.1לעומת )35.2%( 1095.2
בשנת  ;2008חברות ביטוח  )14.0%( 325.8לעומת  )0.5%( 15.0בשנת  ;2008חיפושי נפט 244.7
( )10.6%לעומת  )0.0%( 0.8בשנת  ;2008חברות מסחר ושירותים  )5.0%( 115.4לעומת )3.3%( 104.1
בשנת  ;2008בנקים  )6.4%( 149.9לעומת  )0.0%( 0.0בשנת .292008
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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  2008בהתאמה.
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לוח  :3גיוס הון והקצאות באמצעות מניות ,ני"ע המירים ואג"ח 2009-2008
(מיליוני  ,₪מחירים שוטפים)
2008
מניות וניירות ערך המירים:
הנפקות בשוק המקומי
הנפקות בחו"ל
הנפקות לעובדים
הקצאות בשוק המקומי
הקצאות בחו"ל
מימוש כתבי אופציה
סה"כ מניות ,המירים ומימוש כתבי אופציה
הנפקות איגרות חוב:
הנפקות איגרות חוב קונצרניות
מתוכם :לחברות בנות
הנפקות איגרות חוב מובנות
מתוכם :לחברות בנות
הנפקות תעודות פיקדון
מתוכם :לחברות בנות
סה"כ הנפקות איגרות חוב
הקצאות איגרות חוב:
הקצאות איגרות חוב קונצרניות
מתוכם :לחברות בנות
הקצאות איגרות חוב מובנות
מתוכם :לחברות בנות
הקצאות תעודות פיקדון30
סה"כ הקצאות איגרות חוב
אג"ח מוסדיים31
סה"כ גיוס הון  והקצאות

2009

3,116
0
0
2,267
12,535
1,154
19,072

2,321
154
0
2,267
875
970
6,587

15,436
0
829
0
300
0
16,565

29,051
0
249
0
0
0
29,300

2,417
214
951
951
12,109
15,477
2,279
53,393

3,244
0
766
766
0
4,010
2,735
42,632

בשנת הדוח הוגשו לרשות  149בקשות למתן היתר לפרסום תשקיף של תאגידים .32בסך הכול ניתנו
 113היתרים ,תשעה מהם היתרים בשל בקשות שהוגשו בשנת  2008וארבעה 33היתרים לחברות
המציעות לראשונה ניירות ערך לציבור (להשוואה לשנים קודמות ראו לוח  2להלן) .פירוט הבקשות
שטופלו על ידי הרשות בשנת  2009מופיע בנספחים א ו-ב לדוח זה.

30
31
32
33

הקצאת תעודות פיקדון נעשתה לחברות בנות בלבד.
החל ממאי  - 2004בעקבות השקת המסחר ב"רצף מוסדיים".
מהן בוטלו  10בקשות על ידי המבקשות ,הנפקה אחת נכשלה ו 4-בקשות פג תוקפן.
לא נכללו הצעות ראשונות שלא באו לגייס הון.
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לוח  :4מספר הבקשות להיתר לפרסום תשקיף וההיתרים שניתנו בשנים 2008-2004
השנה

מספר הבקשות שהוגשו

מספר ההיתרים

שניתנו34

הנפקה ראשונה

2005

35244

36174

51

2006

247

178

69

2007

362

37276

96

2008

144

3891

8

2009

149

104

3

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.
הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף
עמדת סגל מספר  103-25בנושא הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף פורסמה ביום  27ביולי .2009
העמדה פורסמה אחרי שתאגידים מדווחים ביקשו לכלול בתשקיף המדף מגוון רחב של ניירות
הערך ,שאותם הם יהיו רשאים להציע על בסיס דוחות הצעת מדף לרבות ניירות ערך שדרכי הצעה
שלהם מיוחדות .סגל הרשות מצא כי באותם מקרים בהם אופן הצעת ניירות הערך נעשה בדרך
מיוחדת ,עלו ספקות באשר לקיומו של גילוי נאות לגבי אופן ההצעה ומרכיביה בבואו של הציבור
להחליט אם להיענות להצעה עתידית לרכוש ניירות ערך על סמך תשקיף המדף .הספקות בנוגע
לגילוי הנאות עולים בשל העובדה כי הצעת ניירות ערך לפי דוח הצעת מדף אינה כפופה לקבלת
היתר מראש מהרשות ,ולפיכך נאותות המידע שנלווה לאופן ההצעה המסוימת ולסוג המסוים של
ניירות הערך אינה נבחנת על ידי הרשות טרם ביצוע ההצעה על פי תשקיף המדף .תוצאה זו עשויה
להוביל במקרים מסוימים לכך ,שבפני משקיעים השוקלים רכישת ניירות ערך מהתאגיד על פי
הצעת מדף לא יובאו כל הפרטים החשובים לצורך קבלת החלטת השקעה.
לדעת סגל הרשות ,ייתכנו סוגי הצעות וסוגי ניירות ערך ,שהסדר תשקיף המדף אינו מיועד לחול
עליהם .משכך ,הביע סגל הרשות את עמדתו ,לפיה הצעת ניירות ערך לציבור בהתאם לחלופות
34
35
36
30
31
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לא כולל חברות שפרסמו תשקיפים בחו"ל לאחר שקיבלו פטור מקבלת היתר הרשות (לפי סעיף (40ג) לחוק .סעיף זה בוטל
בשנת .)2000
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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שיפורטו להלן צריכה להיות כפופה לקבלת היתר מהרשות (ולא תוכל להתבצע בדרך של הצעת מדף
מבלי שהרשות נתנה את דעתה לגילוי הנלווה להצעה):
•

הצעת מניות על ידי תאגיד מדווח שהנו חברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות;

•

הצעה לא אחידה של ניירות ערך (קרי ,הצעה לציבור מסוים) שעתידה להתבצע במסגרת אחד
מההליכים הבאים (ולא תוארה באופן מפורט בתשקיף המדף):

•

-

בהליך הצעת רכש חליפין;

-

בהסדר לפי סעיף  350לחוק החברות;

הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך באמצעות דוח הצעת מדף ,שאינה נמנית על אחד מאלה:
-

הצעת זכויות לרכישת מניות ,תעודות התחייבות או כתבי אופציה למניות ,הרשומים
למסחר בבורסה במועד הזכאות לקבלת הזכויות;

-

הצעת זכויות לרכישת כתבי אופציה הניתנים למימוש בנייר ערך הרשום למסחר בבורסה
במועד הזכאות לקבלת הזכויות .

הצעות 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 אותה רק במקרה של הקצאה שהיא "הצעה פרטית מהותית" כהגדרתה בחוק החברות .39עוד
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.
39

בהתאם 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).
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בשנת הדוח הוגשו כ 126-דוחות מידיים שעניינם הקצאות פרטיות (חריגות ומהותיות) ,לעומת 134
דוחות בשנת  2008וכ 170-דוחות בשנת .2007
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.

עסקאות בעלי שליטה
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
הע ְסקה אינה חייבת באישור אסיפה כללית ,אלא
כי כאשר מתקיימים התנאים האמורים בהןִ ,
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 (ראו סעיף  )4(270לחוק החברות).
בהמשך לפרסום מסקנות דוח ועדת גושן  -ועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי ()Corporate Governance
בישראל שהגישה את מסקנותיה ליו"ר הרשות ביום - 12.12.2006פורסם בשנת הדוח הקודמת תזכיר
לתיקון חוק החברות (תיקון  )10הכולל יישום של המלצות ועדת גושן .לאחר שסגל הרשות העביר
בשנת הדוח הקודמת את הערותיו על תזכיר זה ,הועלה התיקון בשנת הדוח הנוכחית לוועדת שרים
לאחר חתימתו של שר המשפטים.
במהלך שנת הדוח הוגשו כ 418-דוחות מידיים הערוכים על פי תקנות עסקאות בין חברה לבין בעל
שליטה בה (להלן" :תקנות הניגוד") ,לעומת כ 354-דוחות בשנת  2008וכ 340-דוחות בשנת .2007
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'.
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סגל מחלקת תאגידים משקיע מאמצים רבים בבחינת סוגיות שונות הקשורות בעסקאות עם בעלי
שליטה ,כגון הגדרתן של עסקאות כעסקאות חריגות ,הגדרתן של עסקאות בין החברה לבין אחר
כעסקה שיש לבעל השליטה בה עניין אישי ,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 וביקש פרטים אודות המצביעים באסיפה .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.

הצעות רכש
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס( 2000-להלן  -תקנות הצעת רכש) ,קובעות את החובה
להגיש ִמ ְפרט הצעת רכש בשלושה מקרים:
 .1הצעת רכש רגילה ,דהיינו פעולה של מציע ,המכוונת להניע ציבור בעלי ניירות ערך של חברה
רשומה למכור למציע נייר ערך;
 .2הצעת רכש מלאה ,כהגדרתה בסעיף  336לחוק החברות;
 .3הצעת 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  44מפרטים שעניינם הצעות רכש למחזיקים במניות חברות רשומות
(לעומת  36מפרטים בשנת  2008ו 28-מפרטים בשנת  .)2007שמונה הצעות רכש היו הצעות רכש
מיוחדות (לעומת שלוש בשנת  .)2008חמש הצעות רכש היו הצעות רכש רגילות (לעומת ארבע
בשנת  ,)2008ושאר ההצעות היו הצעות רכש מלאות .בשנת הדוח הפכו שלוש חברות ציבוריות
לחברות פרטיות (לעומת תשע חברות בשנת  ,)2008בעקבות הליך לפי סעיף  350לחוק החברות.
לפי הקבוע בתקנות הצעת רכש ,מוסמכת הרשות לדרוש הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר
לפרטים הכלולים במפרט הצעת הרכש ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכללו במפרט על פי
התקנות ,ואף להורות על תיקון המפרט .בהתאם לסמכות זו נדרשו מציעים לציין ַבמפרט פרטים
שונים כגון הסכמים שיש למציע עם אחר ,מימון ,הודעות שבעלי ניירות ערך בחברת המטרה הודיעו
למציע על כוונתם להיענות להצעת הרכש ,ועוד.
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כמו כן מציעים נדרשו להתייחס לסוגיות של ספירת מניות רדומות ,החרגת ניצעים ,עניין אישי של
ניצעים ,מציעים אשר מחזיקים מעל  90%מהון המניות המונפק והנפרע ,החזקה ביחד של מציעים ,ועוד.

הסדרי אג"ח ונאמנים לאג"ח
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 .בשנת  2009פתחו כ 48-תאגידים במגעים עם מחזיקי איגרות החוב שלהם
לצורך גיבושו של הסדר חוב .בהמשך להחלטת מליאת רשות ניירות ערך בשלהי שנת  2008בנושא
מתווה קציני האשראי ,החלטה שהתוותה את הדרך לגיבוש הסדרי חוב בתאגידים מדווחים ,ולאחר
קבלת הערות הציבור להחלטה ,פורסמו בשנת הדוח שתי הבהרות להחלטה האמורה.
ההבהרה הראשונה ,40פורסמה בחודש ינואר  2009וכללה הבהרות להחלטה הראשונה ,לרבות בדרך
של שאלות ותשובות בנושאים שיפורטו להלן :מידע פנים  -עמדת הרשות לעניין תוכנה של ההפרדה
המבנית שעל תאגיד לקיים בהתאם להוראות סעיף 52ב(ב) לחוק ניירות ערך ,על מנת שלא ייחשב
כמי שיש לו גישה למידע פנים ,על אף שלדירקטור או לעובד שלו יש גישה למידע פנים או שמידע
כאמור מצוי בידו (חומות סיניות) .הבהרה כי האיסור על שימוש במידע פנים יחול גם על קצין
האשראי וגם על הנאמן וכן אמירה לעניין היחס שבין הבהרות הרשות בקשר להגבלות על שימוש
במידע פנים לבין כלל  4לגילוי דעת  1/08של הממונה על ההגבלים העסקיים ,הקובע מגבלות מסחר
לחברי הנציגות; מימון ההליך  -פירוט הסדר המימון הראוי להליך גיבוש הסדר חוב שהרשות רואה
לנגד עיניה; הרכב הנציגות וזהות קצין האשראי  -עמדת הרשות לעניין הרכבה הראוי של נציגות
מחזיקי האג"ח ומגבלות על ניגודי העניינים של חבריה הנובעים מהחזקה בניירות ערך אחרים של
התאגיד; שיתוף בין סדרות במינוי קצין האשראי ונציגות; נאמנים  -תפקיד וחובות הנאמנים קודם
למינוי הנציגות ובמהלך פעילותה לגיבושו של הסדר חוב ועוד.
ההבהרה השנייה 41פורסמה בחודש ספטמבר  ,2009לאור פניות של גופים מוסדיים בדבר קשיים
מערכתיים וחוקיים ביישום מתווה ההפרדה המבנית .ההבהרה פירטה מתווה נוסף להפרדה מבנית
בגופים מוסדיים שהקימו מערך אשראי לא סחיר נפרד בהתאם לחוזר שהוציא אגף שוק ההון
באוצר ,שעיקריו הבהרת המשמעות של ההפרדה המבנית הנדרשת בגופים המוסדיים ומתן אפשרות
למנהל מערך ההשקעות בגוף המוסדי להיות פעיל הן בפעילות המסחר והן בפעילות ההסדרים,
בכפוף לקיום נהלים ותוכנית אכיפה פנימית יעודית לאיתור ומניעת שימוש במידע פנים בפעילות
המסחר של הגוף המוסדי.
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הנחיה לפי סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך  -הגילוי הנדרש בהסדרי חוב
בעקבות ריבוי הסדרי החוב ובהיעדר תשתית חקיקתית מספקת לעניין הגילוי הנדרש מתאגיד
המציע למחזיקי איגרות החוב שלו הסדר חוב ,הן במסגרת הליך לפי סעיף  350לחוק החברות
והן בהליך של שינוי שטר הנאמנות לפי סעיף 35ז לחוק ניירות ערך ,תוקנה החלטת הרשות
בנושא משנת .2002
בהנחיה נקבעו מספר מדרגי גילוי הנגזרים ממהות ההסדר המוצע וממצבו של התאגיד.
הסדרים שלא יחייבו גילוי לפי ההנחיה  -ההסדר מזכה את מחזיקי האג"ח; פדיון מוקדם בסכום
שאינו נמוך מהערך המתואם של איגרות החוב; ההסדר כולל שינוי לא מהותי בתנאים הכלכליים
של תעודות ההתחייבות ,למעט שינוי בתנאי העמדה לפירעון מידי (למשל ,שינוי במנגנון ההצמדה
או דחיית מועד פירעון קרן או ריבית לתקופה קצרה לצורך גיבושו של הסדר חוב כולל).
תאגידים המבצעים את ההסדר בעקבות קשיים פיננסיים ,ובכלל זה מתקיים בהם אחד מהתנאים
שפורטו בהנחיה ,יחויבו בגילוי הרחב על פי ההנחיה  .הגילוי יכלול ,בין היתר ,פרטים הנדרשים בתקנות
 7ו 38-לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) ,התשס"ב ,2002-וכן פרטים נוספים כמפורט להלן:
א .תזרים המזומנים של התאגיד בשלוש השנים שקדמו להסדר והסברי הדירקטוריון באשר
לנסיבות המונעות מהתאגיד תשלום על פי תנאי האג"ח ,הסברים לסיבות שהביאו למצב זה
והאם שקל התאגיד פעולות אחרות חלף שינוי תנאי האג"ח.
ב .השלכות המיסוי של ההסדר על התאגיד ועל המחזיקים.
ג.

כוונות או תוכניות להסדרים עם נושים מהותיים אחרים והסדרים שנערכו עם נושים מהותיים
אחרים של התאגיד בחצי השנה שקדמה לאישור ההסדר.

ד .תיאור ניירות הערך המוצעים במסגרת ההסדר בהתאם לקבוע בפרק ג' לתקנות ניירות ערך
(פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט.1969-
ה .חוות דעת של עורך דין בהתאם לסעיף (17א)( )3לחוק ניירות ערך ,אם מונפקים במסגרת
ההסדר ניירות ערך חדשים.
ו.

פרסום דוחות כספיים כנדרש על פי כל דין.

ז.

חתימת רוב הדירקטורים בתאגיד ולפחות דח"צ אחד על דוח ההסדר.

ח .הנאמן או המחזיקים ב 10%-לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב רשאים לבקש כל
מידע נוסף הדרוש במישרין לצורך גיבוש החלטה .התאגיד רשאי לסרב לבקשה אם לדעתו
המידע אינו דרוש או שהבקשה הוגשה בחוסר תום לב או אם יש במידע סוד מסחרי או שגילוי
עשוי לפגוע בתאגיד.
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תאגידים מדווחים שאינם מבצעים את ההסדר על רקע של קשיים פיננסיים (דהיינו אינם מקיימים
אף לא אחד מהקריטריונים אשר פורטו בהנחיה) יחויבו בגילוי המצומצם הכולל את הפרטים
הקבועים בתקנה  7לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) ,התשס"ב 2002-וכן את הפרטים
הנוספים המפורטים לעיל .בהנחיה נקבע כי ניתן להכליל מידע על דרך הפניה לסעיפים מסוימים
בדיווחים שניתנו על ידי התאגיד בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.
כמו כן התפרסמו מספר עמדות סגל בנושאים הקשורים לזימון וניהול אסיפות מחזיקי אג"ח .עמדות
אלו כללו בין היתר התייחסות לסוגיות הבאות  -היקף פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה,
והאם ניתן לקבל החלטה בנושא שלא ניתן לו פירוט במסגרת זימון האסיפה; המועד שבו יש לפרסם
למחזיקים הודעה על כינוס אסיפת המחזיקים; המועד שבו יש לפרסם דיווח על תוצאות אסיפת
מחזיקים; האם ניתן לקיים אסיפות נמשכות של מחזיקים ובאילו תנאים והיקף הדיווח שנדרש
בקשר עם התנגדויות להסדר.

טיפול שוטף בהסדרי חוב
במסגרת הטיפול השוטף בהסדרים ,נבחנים ,בין היתר ,הגילוי שניתן על ידי החברות הן במסגרת
ההסדר והן עובר לו ,הצורך בפרסום תשקיף כחלק מההסדר על מנת להבטיח את עניינו של ציבור
הניצעים המיועד ,וכן היתכנות הנפקת ניירות הערך המוצעים בהסדר ורישומם למסחר בהתאם
להוראות הדין .במסגרת הסדרים אשר בוצעו בחסות בית המשפט לפי סעיף  350לחוק החברות,
התבקשה הרשות לא אחת להגיש את עמדתה לעניין אופן כינוס אסיפות הסוג .כמו כן ,לעיתים
התייצבה הרשות בהתאם לסמכותה על פי סעיף 35טו(ב) והציגה את עמדתה בפני בית המשפט
בעניינים בהם ראתה חשיבות מתוקף תפקידה להגן על עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך.

סיום חובות דיווח
חובות דיווח של חברות בקשיים (בפירוק,בכינוס ,בהקפאת הליכים) על פי חוק ניירות ערך
בהחלטתה של מליאת הרשות מיום  16.8.2009נקבע כי בקשה שתוגש לרשות לקבל ארכה להגשת
דוחות כספיים ודיווחים מידיים של תאגיד בהקפאת הליכים (להלן " -הבקשה" או "בקשת הארכה"
ו"הארכה" ,בהתאמה) ,תיענה בחיוב ,בהתאם לסמכותה של הרשות על פי סעיף (36ח) לחוק ,בכפוף
להתקיימותם בתאגיד של כל התנאים המפורטים להלן.
מטרתה של ההחלטה ,לקבוע קריטריונים ואמות מידה ,לצורך הפעלת שיקול הדעת המנהלי של
הרשות ,אשר בהתקיימם תיתן הרשות ארכה בהגשת דוחות כספיים ומידיים לחברות בהליך הקפאת
הליכים ,מכוח סמכותה של הרשות לפי סעיף (36ח) לחוק ניירות ערך .החלטה זו מרחיבה את עמדת
הרשות בנושא  ,כפי שהובעה בהחלטותיה הקודמות:
 .1העמדה הקודמת חלה רק בקשר עם חברות שניתן לגביהם צו פירוק ,ואילו החלטה זו תחול גם
על חברות בהקפאת הליכים שיקיימו את התנאים המפורטים להלן.
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 .2העמדה הקודמת נגעה רק למועד הגשת הדוחות הכספיים ,ואילו החלטה זו עוסקת גם בארכה
להגשת דוחות מידיים.
יובהר כי ארכה להגשת דוחות כספיים ומידיים ,בהתאם להחלטה המפורטת להלן ,לא תחול באופן
אוטומטי על תאגיד בקשיים שניתן לו צו הקפאת הליכים .שכן ,לא מן הנמנע כי יתכנו מקרים שבהם
גם תאגיד שניתן לו צו הקפאת הליכים ימשיך לקיים את חובת הדיווח וימשיך בהגשת דוחותיו
כנדרש בהוראות החוק והתקנות .להמשך קיומן של חובות הדיווח ,כאמור ,ישנם יתרונות ,כפי
שיפורטו בהחלטה להלן.
לצורך קבלת הארכה בהתאם להחלטה הנוכחית ,יידרש התאגיד או מי מטעמו לפנות לרשות בכתב
בבקשה למתן ארכה מפורטת ומנומקת ,בהתאם לנסיבות בעניינו ,ולרבות בהתייחס לתנאים
ולקריטריונים למתן הארכה המפורטים להלן .הרשות תיבחן כל בקשה שתוגש לה ,כאמור ,במסגרת
שיקול דעתה בעניין זה ,ובכלל זה תבחן אם התקיימו התנאים המפורטים להלן ,כולם או חלקם,
והאם יש מקום למתן הארכה ,בנסיבות העניין.
על אף האמור ,יודגש כי התנאים שנקבעו בהחלטה הנוכחית ,לצורך מתן ארכה אינם מהווים רשימה
סגורה ,ובהתאם לסמכותה האמורה ,תבחן הרשות גם בקשות אחרות שיוגשו לה ,כל מקרה על פי
נסיבותיו ,ותיענה בחיוב אם אכן תשוכנע כי נבצר מהתאגיד להגיש את הדוח במועד שנקבע לכך
בתקנות .להלן ,בתמצית ,התנאים שהרשות תבחן ,במסגרת שיקול דעתה ,לצורך קבלת החלטתה
בדבר מתן ארכה לתאגיד בקשיים:
א .תנאים לקבלת הארכה
 .1צו הקפאת הליכים  -ניתן לתאגיד צו הקפאת הליכים על ידי בית המשפט;
 .2מינוי בעל תפקיד על ידי בית המשפט  -במסגרת הקפאת ההליכים התמנה לתאגיד
נאמן ,כונס נכסים ,או כל בעל תפקיד אחר על ידי בית המשפט ,המנהל את ההליך
( ( )officer of the courtלהלן – "בעל התפקיד").
 .3בעל התפקיד קיבל את הסמכות והאחריות לניהול התאגיד ובכלל זה לדיווח בשם התאגיד -
סמכויות האורגנים של התאגיד ונושאי המשרה הבכירה בו בכל הנוגע לניהול התאגיד
ולדיווח בהתאם לחוק ניירות ערך הופקעו מידיהם וניתנו בידי בעל התפקיד. 42
 .4הצהרת בעל התפקיד באשר לסמכויותיו לקיומן של חובות הדיווח של התאגיד  -במסגרת בקשת
הארכה שתוגש על ידי התאגיד ועל ידי בעל התפקיד לרשות ,יידרש בעל התפקיד לאשר כי בהתאם
לסמכויות שהוענקו לו על ידי בית המשפט ,הוא מוסמך לפעול בשמו ומטעמו של התאגיד ,ולרבות:
(א) בכל הנוגע לקיומן של חובות הדיווח השוטף החלות על התאגיד ולהגשתם של דיווחים מידיים
ודוחות כספיים ,במהלך תקופת הקפאת ההליכים ועם סיומה; (ב) בכל הנוגע להגשת בקשת ארכה
לרשות ניירות ערך להגשת הדוחות הכספיים של התאגיד על פי סעיף (36ח) לחוק.
42

בחברה הממשיכה להתנהל כרגיל ובידי האורגנים הקיימים ,לא תתקבל טענת ה"נבצרות" על פי סעיף (36ח) לחוק
וולא תינתן לה ארכה להגשת הדוחות הכספיים.
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ב .השעיה ממסחר בבורסה
בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,ניירות הערך של תאגיד יושעו ממסחר,
בחלוף  30יום מהמועד בו היה על התאגיד להגיש את הדוחות הכספיים ,אם אלה לא הוגשו
על ידו .סעיף זה יחול גם על איחור בהגשת דוחות כספיים בידי תאגיד בקשיים ,שכן השעיית
המסחר בבורסה אינה מקנה פטור מגילוי ,והתאגיד עודנו תאגיד מדווח ,כל עוד לא עמד
בתנאים לסיום חובת הדיווח של התאגיד.
ג .דיווחי התאגיד במהלך תקופת הארכה:
 .1הדיווחים המוגשים לבית המשפט על ידי בעל התפקיד
במהלך תקופת הארכה ,חלף הגשתם של הדוחות העתיים כקבוע בחוק ניירות ערך ובתקנותיו
יגיש התאגיד באמצעות בעל התפקיד מטעמו דוחות במתכונת דיווח חלופית ,שיכללו את
הדיווחים והדוחות הבאים (להלן – "מתכונת הדיווח החלופית"):
א .הדוחות העיתיים המוגשים על ידי בעל התפקיד לבית המשפט) על פי תקנות פשיטת
הרגל ופקודת החברות)  -דוחות אלה יוגשו כדוח מידי על ידי התאגיד ובעל התפקיד
בד בבד עם הגשתם לבית המשפט.
ב .נתונים כספיים  -דיווח כספי ונתונים כספיים ,יוגשו בדוח מיידי ,בד בבד עם הגשתם
על ידי בעל התפקיד לבית המשפט ,במסגרת הדוחות העיתיים ,או בכל מסמך מהותי
אחר המתקבל על ידו או מוגש על ידו לבית המשפט.
יודגש  -אם במהלך תקופת הקפאת ההליכים ,תידרש קבלת החלטת השקעה או החלטת
הצבעה על ידי מי ממחזיקי ניירות הערך של התאגיד ,תסתיים הארכה והתאגיד יידרש
לפרסם דוחות כספיים במתכונת מלאה על פי החוק.
ג .דיווח מידי
סוגי הדיווחים  -התאגיד לא יהיה פטור מהגשת דוחות מידיים ,ואולם מטבע הדברים,
האירועים והעניינים ברי הדיווח יצטמצמו בעיקר לפעולות בעל התפקיד וממצאיו בכל
הנוגע לתאגיד;
עיתוי הגשת הדיווחים המידיים  -ככלל ,יוגש הדיווח המידי עם הגשה ראשונה של
דוח או מסמך לבית המשפט ,או מיד לאחר שנודע לחברה (ובכלל זה לבעל התפקיד)
על הגשתו לבית המשפט אם הוגשו בידי צד ג' .באשר לאירועים המהווים אירוע או
עניין מהותי בהתאם לתקנה  36לתקנות הדוחות ,יהיה בעל התפקיד רשאי לעכב
את הדיווח לגביהם עד לפרסומם בדוח מידי מרכז ,אשר יפורסם אחת לשבוע ,ביום
המסחר השני בשבוע ,ובו פירוט בדבר כל אירוע או עניין מהותי (כמשמעם בתקנה 36
לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים) ,שחל בשבוע שחלף ,אלא אם כן ניתן על ידם כבר
דיווח מידי בשל אותו אירוע ,קודם לכן.
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יודגש כי מתכונת הדיווח המידי לעיל ,תחול גם בקשר עם חברות שניתן לגביהן צו פירוק.
ד .דיווח מידי אודות בקשת הארכה ואודות עמדת הרשות
יינתן דיווח מידי הן עם פניית בעל התפקיד לרשות בבקשה לקבלת ארכה בדבר הבקשה
ועיקריה והן עם קבלת עמדת הרשות בעניין ,תוך העברת העתקים לבית המשפט.
ה .סיום תקופת הארכה
הארכה תסתיים במוקדם מבין אלה:
 .1הקפאת ההליכים הסתיימה  -משמעות הדבר  -פקיעת הארכה שניתנה על ידי הרשות
וחזרתן של חובות הדיווח "הרגילות" לחול על התאגיד ,החל ממועד זה ואילך.
 .2בעל התפקיד המליץ בפני בית המשפט על עריכתו של הסדר נושים וכינוס אסיפות
נושים לצורכי הבראה של התאגיד  -על התאגיד ועל בעל התפקיד מטעמו ,לפעול
לדיווח במתכונת ה"רגילה" כחלק בלתי נפרד מהיערכותם לביצוע הסדר הנושים
להבראת התאגיד וחזרתו למהלך עסקיו הרגיל.
 .3בעל התפקיד המליץ בפני בית המשפט על מתן צו פירוק  -בנסיבות אלה ניתן
ליישם את עמדת הרשות על פי ההחלטות הקודמות ולתת ארכה להגשת הדוחות
העתיים לפי חוק ניירות ערך (ובכלל זה הכספיים) עד לסיומו של הליך הפירוק
וחיסול התאגיד והותרתן בתוקף של חובות הדיווח בכל הנוגע לדיווחים מידיים,
כמפורט לעיל.
 .4לא התקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים הנדרשים המנויים לעיל.
 .5ציבור מחזיקי ניירות הערך של החברה נדרש לקבלת החלטת הצבעה או החלטת
השקעה .הארכה תסתיים כך שיינתן גילוי מלא אודות מצבה של החברה ,פרק זמן
סביר קודם לקבלת החלטת ההצבעה או ההשקעה.

הסדרה
מהלכי הרשות בשנה האחרונה הובילו להגברת השקיפות בשוק ההון בתחומים קריטיים לשמירת
אמון ציבור המשקיעים בשוק ההון :משבר האשראי הגלובאלי ,הדיווח החשבונאי וממשל תאגידי:

משבר האשראי הגלובאלי ומחנק האשראי החוץ בנקאי בישראל
גם השנה יזמה המחלקה פרסום הוראות גילוי על מנת להתמודד עם הבעיות שהתעוררו עקב
המשבר הגלובאלי .בין יוזמות אלה:
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 .1פנייה אל רואי החשבון של  החברות הציבוריות
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3160.pdf
הנחיה לתשומת לב בנושאים קריטיים ורגישים עקב המשבר ,כגון :בחינת הנחת העסק החי,
השווי ההוגן ,הפרשה לירידת ערך ,התייחסות למידע נלווה ואירועים לאחר תאריך מאזן.
 .2קציני אשראי  -החלטת מליאה
על מנת לאפשר דרכים נוספות להתמודדות עם הקשיים בארגון מחדש של חובות מסוג אג"ח
שהונפקו לציבור בשנים האחרונות ,פרסמה הרשות הצעה למתווה אותו היא שוקלת לאמץ
בחוק ,ואשר נועד ליתן כלים לשחקנים השונים ובפרט למחזיקים באג"ח (בדרך כלל המוסדיים),
לנאמן ולחברה.
המתווה כולל שורת החלטות והבהרות בקשר עם פרשנות חוק ניירות ערך ,בין היתר בסוגיות
ומחזור חוב תוך
הקשורות לסמכות החברה לעכב מידע ,פרשנות המונח "שימוש במידע פנים"ִ ,
שימוש בפרסום תשקיף.
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3283.pdf

 .3גילוי ייחודי למחזיקי איגרות חוב
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3 033.pdf
הרחבת דרישות הגילוי מחברות כאמור על מנת לתת מידע קונקרטי בקשר עם מחזיקי
איגרות החוב באשר להערכות שווי של החברה ,מצבת ההתחייבויות של החברה ,אופן עמידה
בהתחייבויותיה וכיו"ב.
 .4פרסום תזרימי מזומנים בחברות בהם יש סימנים לקשיים
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3 019.pdf

במהלך השנה האחרונה בוצעו מספר פניות לתאגידים אשר הנפיקו אג"ח לשם קבלת פירוט
אודות המקורות שישמשו לפירעון החוב  -קרי ,אודות תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל אצל
אותם תאגידים ,תזרימים אשר עתידים לאפשר את תשלומי הריבית והקרן של האג"ח (להלן
 "דוח תזמ"ז") .הדרישה לפרסום כאמור נעשתה אגב בדיקת דוחות כספיים או בעקבות דיווחמידי אשר המידע הגלום בו עורר את הצורך בבקשת דוח התזמ"ז.
בנוסף לפניות הפרטניות שביצע סגל הרשות פורסמה הנחייה הקובעת פרמטרים שבהתקיימם
יש לקבל הצהרת דירקטוריון על יכולת הפירעון של התאגיד ולחילופין לפרסם דוח תזמ"ז.
במהלך שנת  2009עוגנה הנחיה זו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים).
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 .5גילוי בדבר פירעונות צפויים
נקבעה הוראת גילוי ייחודית בעת הגשת דוחות עתיים ,המגבירה את חובות הגילוי של התאגיד
בקשר עם מצבת ההתחייבויות שלו על פי מועדי פירעונות צפויים ,ותוך הבחנה בין סוגי
הפירעונות (אג"ח בציבור/אג"ח פרטי ,בנקים בישראל/בנקים בחו"ל וכיו"ב).
 .6הגנת מחזיקי איגרות חוב והגברת תפקיד הנאמנים
בשנת  2009הופץ תזכיר חוק לתיקון חוק ניירות ערך שעניינו הרחבת תפקידי הנאמן וסמכויותיו,
וקביעה של זכויות מחזיקי אג"ח שלא ניתן להתנות עליהם.
 .7הגברת הגילוי בעת חלוקת דיבידנד
הרשות פרסמה הנחיה שבמסגרתה נדרשת חברה לפרט את הנימוקים לחלוקת דיבידנד ,ובכלל
זה להתייחס לחלוקה מרווחי שיערוך ,ולעמידה במבחן יכולת הפירעון.
 .8רכישה ומכירה עצמית של ניירות ערך
הוארכה ההנחיה הנוגעת לחובת הדיווח אודות תוכנית רכישה עצמית ,ואודות ביצוע
פעולות קנייה ומכירה עצמית של ניירות ערך בידי התאגיד המדווח.

הסדרת הדיווח החשבונאי
 FAQוהחלטות אכיפה בנושא

IFRS

החל מינואר  2008מדווחים כל התאגידים הכפופים לחוק ניירות ערך בהתאם לתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים (להלן  -תקני ה.)IFRS-
על מנת להגביר את אחידות הטיפול החשבונאי ,להקטין את אי הוודאות באשר לאופן יישום
הכללים ,להבטיח מתן גילוי נאות בעניינים שבהם זוהו בעיות ולתת מענה לשאלות שהתעוררו
בקרב מדווחים ורואי חשבון בנושא הדיווח לפי תקני ה IFRS -פרסם סגל המחלקה שאלות ותשובות
( )FAQבסוגיות הנוגעות לדיווח לפי כללי חשבונאות בינלאומיים ,לאופן יישומם וכן לגילויים
נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך והנחיות שפורסמו מכוח החוק.
במהלך שנת  2009פרסם סגל הרשות שני  FAQsכמפורט להלן:
FAQ

נושא

FAQ 18

הטיפול החשבונאי בהסדרי חוב הכוללים החלפת חוב במניות או מכשירים הוניים אחרים של
התאגיד.

FAQ 19

הטיפול החשבונאי בהחלפה של מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי.
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כמו כן ,עם תיקונן של תקנות ניירות ערך והתאמתן לתקני ה ,IFRS-כמפורט להלן ובפרק החקיקה
בוטל  FAQ 11אשר קבע כללים בעניין צירוף דוחות כספיים נפרדים ("סולו") לדוחות הכספיים
המאוחדים של תאגידים מדווחים ,וזאת לאור עיגון בתקנות של הוראות בנושא זה.

בנוסף ,על מנת לשמר את אמון המשקיעים בדיווח הכספי ,הרשות הגבירה את כמות הבדיקות
של הדוחות הכספיים של התאגידים ,וחלק ניכר מעבודתו השוטפת של סגל מחלקת תאגידים
במהלך שנת  2009הוקדשה לבדיקת דוחות כספיים לשנת  ,2008שהיו הדוחות הכספיים השנתיים
הראשונים הערוכים בהתאם ל ,IFRS -ובחינת אופן היישום של תקני ה IFRS -בדוחות אלו .על רקע
הבדיקות שבוצעו ,פורסמו החלטות אכיפה המתייחסות לצעדים שננקטו במקרים שבהם הטיפול
החשבונאי בדוחות הכספיים היה שגוי.
במסגרת זו פורסמו במהלך שנת  2009החלטות אכיפה חשבונאיות בנושאים הבאים:
החלטה

נושא

09-1

אומדן סכום בר השבה של יחידה מניבת מזומנים.
הטיפול החשבונאי בתשלומי שכר המשולמים על ידי בעל השליטה בעבור
שירותים הניתנים לחברה.
סיווג זכויות במקרקעין כנדל"ן להשקעה או כמלאי.

09-4

שינוי מדיניות חשבונאית בדבר הצגה של תשלומי ריבית בדוח תזרים מזומנים.

09-5

השפעה מהותית ויישום שיטת השווי המאזני.

09-2
09-3

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.
ביום  7בדצמבר  2009אישרה ועדת הכספים את ההצעה לתיקון התקנות ,אשר כללה שישה
קבצי תקנות:
א .תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2009 -תקנות אלו מחליפות את תקנות
ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) התשנ"ג;1993-
ב .תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון מס'  )5התש"ע ,2009-אשר מתקנות את
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל;1970-
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ג .תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה)(תיקון מס'  ,)3התש"ע ,2009-אשר
מתקנות את תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט;1969-
ד .תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)(תיקון) ,התש"ע ,2009-אשר
מתקנות את תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס;2000-
ה .תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)(תיקון) ,התש"ע 2009-אשר מתקנות
את תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א;2001-
ו.

תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים)(תיקון),
התש"ע ,2009-אשר מבטלות את תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה
בו בדוחות הכספיים) ,התשנ"ו.1996-

פניות מקדמיות
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 הרשות 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 action -היינו ,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.
במהלך שנת הדוח הוגשו למחלקת תאגידים בסך הכול  84פניות מקדמיות לעומת  128בשנת
 ,2008מהן הוגשו בתחום החשבונאי  25פניות בשנת  2009לעומת  49בשנת  ,2008ובתחום
המשפטי הוגשו  59פניות בשנת  2009מתוכן הוגשו שש פניות מקדמיות בתחום המכשירים
הפיננסיים לעומת  79פניות בשנת  ,2008שמתוכן  11פניות בתחום המכשירים הפיננסיים.
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עיקרן של השאלות בתחום החשבונאי נגעו לעניינים הבאים :אי תלות ,הטיפול במכשירים
פיננסיים צמודי מדד ,מידע פרופורמה ,טיפול חשבונאי בצירופי עסקים ,מדידת שווי הוגן
למכשירים פיננסים ,מועד המעבר ל ,IFRS-הכרה בהכנסה ,מטבע הפעילות ומטבע הדיווח 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 ,עניין אישי של בעל שליטה ,הצעות רכש והצעות רכש חליפין ,הצעות פרטיות,
הסדרים שונים ,לרבות הסדרים עם מחזיקי אג"ח ,בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות
תנאים לביצועם ושאלת הצורך בתשקיף בהסדרים אלה ,כשירות דח"צים ,מידע פנים ,שינוי
תנאי שטר נאמנות ,ניגודי עניינים של נאמנים לאג"ח ,רכישה עצמית של ניירות ערך ,שותפויות
מוגבלות ,עיכוב בפרסום דיווח מידי ועוד.

עמדות סגל ומליאה ( )SLB, SAB
גילוי בדבר תגמול בכירים
ביום  11במרץ  2009פורסמה עמדת סגל משפטית מספר  105-21בנושא גילוי בדבר תגמולים לבעלי
עניין ולנושאי משרה בכירה.
העמדה פורסמה על רקע תיקון מיולי  2008של נוסח תקנה  21לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים) התש"ל( 1970-להלן – "התקנה" ו"התקנות" בהתאמה) ,שעניינה גילוי בדבר תגמולים
לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה ,ובמסגרתה נכללו הבהרות באשר ליישום הוראות התקנה.
עמדת הסגל מבהירה כי:
א .תגמול לבעל עניין יחשב כתגמול המחייב גילוי לפי הוראות סעיף קטן (א)( )3לתקנה אם הנו
תגמול שניתן לבעל העניין בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בתאגיד או בתאגיד בשליטתו,
וזאת בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו.
ב .בעסקאות בהן מגולמת הטבה או טובת הנאה ,יש לתת גילוי כמותי למרכיב ההטבה והסבר
לאופן חישובו.
ג .הגילוי הנדרש בהתאם להוראות סעיף קטן (א)( )1לתקנה ביחס לנושא משרה בכירה בתאגיד
שמצוי בשליטת התאגיד חל גם כאשר מדובר בנושא משרה שאין לו השפעה מהותית על
התאגיד השולט.
ד .יתכנו מקרים שבהם חמישה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בקבוצה אינם נושאי משרה
בכירה בתאגיד עצמו אלא בתאגידים שבשליטתו ,ואז יש לתת בנוסף גילוי גם ביחס לשלושת
נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בתאגיד עצמו ,כך שמספר נושאי
המשרה הבכירה שלגביהם ניתן גילוי בהתאם להוראות התקנה יכול לעמוד על שמונה.
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ה .סכומי התגמול שיש לפרט במבנה טבלאי כקבוע בתוספת השישית לתקנות הנם הסכומים
בגין תגמול אשר הוכרו בדוחות הכספיים בשנת הדיווח ,גם אם לא שולמו בפועל במהלך
אותה שנת דיווח.
ו .במקרים חריגים ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהבהרה ,רשאי תאגיד שנתן תגמול בדמות
אופציות או כתבי אופציה להציג את סך התגמול שהוענק לבכיר בשתי עמודות סיכום  -האחת
מסכמת את כלל התגמול שהוענק ,למעט סכומי התגמול שהוכרו בדוחות הכספיים בגין
האופציות וכתבי האופציה ,והשנייה מסכמת את כלל התגמול שהוענק ,לרבות סכומי התגמול
שהוכרו בדוחות הכספיים בגין האופציות וכתבי האופציה.
ז .הגילוי הנדרש לפי הוראות סעיף קטן (ב) לתקנה בעניין תגמול שלא נכלל בטבלת התגמולים
(משום שלא הוכר בדוחות הכספיים לשנת הדיווח) ,יובא בנפרד ,הן כמותית והן איכותית.
עיקרי ההבהרות עוגנו בהמשך במסגרת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון מס'
 )5התש"ע ,2009-שאושרו בוועדת הכספים ביום  7בדצמבר .2009

אי תלות – -סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר
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 מדגישה 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 .2009
יישום האמור בהוראות ההבהרה יעשה לא יאוחר מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2009
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משכך ,ולקראת יישומה של ההבהרה ,פרסם סגל הרשות באוקטובר  2009נייר עמדה הדן
בשתי סוגיות:
א .יישום ההבהרה בקשר עם דוחות כספיים של חברות מאוחדות של המבוקר .בהקשר זה ביקש
סגל הרשות להבהיר את עמדתו כי מקום בו רואה החשבון המבקר מסייע בהכנת דוחות
כספיים של חברות מאוחדות של המבוקר ,חזקה כי נפגעת אי תלותו במבוקר.
ב .יישום ההבהרה בקשר עם דוחות כספיים של חברות כלולות אשר דוחותיהן מצורפים לדוחות
התאגיד המדווח .בהקשר זה הבהיר סגל הרשות כי לא יפעל להחזרת דוחות כספיים של תאגיד
רק בשל החשש לפגיעה באי תלות רואה החשבון המבקר ,עקב אי עמידה בהוראות ההבהרה
בקשר עם דוחות כספיים של חברות כלולות אשר דוחותיהן מצורפים לדוחות התאגיד ,וזאת
בכל הנוגע לתקופות המסתיימות ביום  31בדצמבר  2009או קודם לכן.
הבהרה בעניין אי תלות רואי החשבון ביישום  SOXישראלי
בחודש ספטמבר  2009פורסמה ,טיוטה להבהרה להחלטה משפטית מספר  105-18בעניין אי תלות
רואה החשבון המבקר .עניינה של ההבהרה  -מתן שירותים למבוקר בקשר עם יישום הוראות
תקנות ניירות ערך לעניין הצהרת מנהלים והערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית.
לצורך יישום התקנות נדרשים ההנהלה והדירקטוריון לבצע הערכה של אפקטיביות הבקרה הפנימית
ולתת את מסקנתם האם הבקרה הפנימית הנה אפקטיבית לתאריך הדוח .בנוסף ,בהתאם לתקנות,
נדרש גם רואה החשבון המבקר לתת את חוות דעתו בעניין אפקטיביות הבקרה הפנימית כאמור.
בין יתר הפעולות שההנהלה נדרשת לבצע :זיהוי ומיפוי תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי
והגילוי (ראו להלן) וזיהוי הבקרות הקשורות בתהליכים אלה; הערכת סיכונים ומיפוי הבקרות
הפנימיות הקיימות; הערכת מידת יעילות הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים; תיקון ליקויי
הבקרה וניתוח השפעה של אלה על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית (לדוגמה ,אילו מבין
הליקויים מהווים חולשה מהותית).
לצורך כל אלה עשויה החברה להסתייע בשירותיהם של מומחים ויועצים שונים .השאלה הנדונה
בטיוטת ההבהרה היא ,האם ובאיזו מידה רשאי רואה החשבון המבקר לסייע לחברה ביישום
פעולות אלה?
בהתאם לפרסומים מחייבים בנושא אי תלות רואה החשבון המבקר נקבע כי השתתפות של רואה
החשבון בקבלת החלטות ניהוליות בעבור לקוח הביקורת פוגעת באי התלות של רואה החשבון המבקר
בחברה המבוקרת .כמו כן ,נקבעה חזקה כי אי התלות אינה מתקיימת מקום בו ניתן שירות נלווה
בנושאים אשר על פי טיבם עשויים להיות מבוקרים בידי רואה החשבון המבקר (.)Self Testing
לפיכך ,קובעת טיוטת ההבהרה ,חל איסור על רואה החשבון המבקר של החברה לקחת חלק בשלב
ה TESTING-בו בוחנת החברה את יעילות התפעול של הבקרות הפנימיות ,שכן מתן שירות מסוג זה
מביא ללא ספק למצב בו נדרש רואה החשבון לבקר את עבודתו שלו.
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כמו כן ,נקבע בטיוטת ההבהרה כי חל איסור על רואה החשבון לקבל החלטות אשר מעצם טיבן
ואופיין ,צריכות להתקבל על ידי הנהלת החברה בתהליך הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית,
ובכלל זה ,קביעת רמת הסיכון הגלומה בתהליכים עסקיים הקשורים בדיווח הכספי והגילוי כחלק
מסקר הסיכונים שמבצעת החברה ,תכנון של בקרות פנימיות במבוקר ,ביצוע פעולות פיקוח
( )monitoringעל מערכי הבקרה במבוקר וקביעה שפערי בקרה וליקויים משמעותיים הגיעו כדי
חולשה מהותית .כל אלו אינם יכולים להיעשות על ידי רואה חשבון המבקר ,מחשש לפגיעה
באי התלות.

ארכות ובקשות פטור
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 2009-2005
הדוח

השנה

רבעון I

2005

רבעון II

2005

רבעון III

2005

תקופתי

2005

רבעון I

2006

רבעון II

2006

רבעון III

2006

תקופתי

2006

רבעון I

2007

רבעון II

2007

רבעון III

2007

תקופתי

2007

רבעון I

2008

רבעון II

2008

רבעון III

2008

תקופתי

2008

רבעון I

2009

רבעון II

2009

רבעון III

2009

מספר
הבקשות

שהוגשו43

ניתנה ארכה
עד  30יום

בקשות שנדחו
מספר

אחוז

ניתנה ארכה
ל60-31-
יום

ניתנה ארכה
מעל  60יום

3

2

67.0

-

-

1

3

2

67.0

1

-

-

2

2

100.0

-

-

-

4

3

75

-

1

-

2

1

50

1

-

-

8

4

50

4

-

-

3

1

33

1

1

-

2

1

50

-

1

-

1

-

0.0

-

1

-

0

-

-

-

-

-

3

3

100

-

-

-

5

4

80

1

-

-

1

-

0

-

1

-

1

1

100

-

-

-

5

3

60

-

2

-

11

7

63

1

-

3

5
3
5

2
1
3

40
33
60

2
-

1

1
2
1

בקשות פטור
על פי סמכויות שהוקנו לה בחוק ניירות ערך ,רשאית הרשות לפטור תאגידים מחובות דיווח
מסוימות .במהלך שנת  2009הוגשו לרשות  74בקשות פטור ,מהן  16בקשות שהוגשו אגב בקשות
למתן היתר לפרסום תשקיף .מבין הבקשות האמורות  60בקשות אושרו במלואן ,לא היו בקשות
פטור שאושרו בחלקן ,ארבע בקשות בוטלו או נמשכו על ידי החברה ,וארבע בקשות נדחו .לשם
השוואה :בשנה הקודמת הוגשו לרשות  62בקשות פטור ,מהן  22בקשות שהוגשו אגב בקשות למתן
היתר לפרסום תשקיף .מבין הבקשות האמורות  54בקשות אושרו במלואן ,לא היו בקשות שאושרו
בחלקן ,חמש בקשות בוטלו או נמשכו על ידי החברה ושתי בקשות נדחו.
43
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כנס שנתי  -מחלקת תאגידים
סגל הרשות רואה חשיבות רבה בשקיפות פעילות המחלקה .במסגרת זו נוסף לעדכון בדבר הנושאים
שעל סדר יומו של הסגל ולהגברת הוודאות בשוק ושיתוף מידע ,קיימה מחלקת תאגידים באפריל
 2009כנס שנתי ראשון תחת הכותרת "כנס תאגידים – האתגרים שבפתח".
במסגרת הכנס ניתנו הרצאות ,התקיימו פאנלים מקצועיים ונדונו האתגרים שמציב שוק ההון
הישראלי ,הן בהיבטים משפטיים והן בהיבטי דיווח כספי ,במספר נושאים:
 .1אג"ח קונצרניות ,ובכלל זה שוק האג"ח ,זכויות מחזיקי האג"ח ,תפקידי הנאמנים,
סמכויותיהם וחובותיהם ,ממשל תאגידי בחברות אג"ח ורכישה עצמית של אג"ח.
 .2ממשל תאגידי ,ובכלל זה היתרונות העסקיים של בקרה וממשל תאגידי ,יחסי ההנהלה
והדירקטוריון ,ממשל תאגידי בפרספקטיבה בינלאומית ,עסקאות בעלי שליטה ותיקון
מספר  10לחוק החברות ,שכר בכירים וחלוקת דיבידנד.
 .3דיווח וגילוי ,ובכלל זה אתגרים ביישום הוראות התקינה והדיווח IFRS ,במבחן המעשה,
הערכות שווי ,חידושים בדיווח והגילוי של חברות ציבוריות ,מתווה  SOXלחברות
ציבוריות וסוגיות חדשות בדיווח וביקורת.

רישום כפול
בחודש נובמבר  2000התקבל תיקון לחוק ניירות ערך והוסף פרק ה' 3שנושאו הרישום הכפול .על
פי תיקון זה ותיקון מאוחר יותר מ 2005-יכולים תאגידים הנסחרים ב ,NASDAQ-ב ,NYSE-בAMEX-
או  LSE Main Market, Primary Listingלרשום את ניירות הערך שלהם ,הנסחרים בבורסות האמורות,
למסחר גם בבורסה בישראל ,וזאת בהסתמך על דיווחים הזהים לאלה המדווחים על ידם בחו"ל.
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 .סכום זה תוקן מאוחר יותר כך שכיום
הוא עומד על  150מיליון דולר לפחות.
בשנת הדוח נרשמו למסחר בבורסה בישראל שתי חברות ברישום כפול (סה"כ  49חברות רשומות
ברישום כפול)  -לעומת חברה אחת בשנת ( 2008סה"כ  54חברות רשומות בשנת  2008ברישום
כפול) .בשנת הדוח לא עברו חברות מסחירות רגילה לסחירות כפולה ,וכך גם בשנת  .2008בשנת
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הדוח עברו שתי חברות לדיווח שלא על פי רישום כפול ,לעומת חברה אחת בשנת  .2008בשנת
הדוח ארבע חברות שהיו רשומות ברישום כפול נמחקו ממסחר בבורסה בת"א ונותרו להיסחר
בארה"ב בלבד ,לעומת חברה אחת בשנת .2008
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.
לפיכך ,ככלל ,הרשות מסתמכת על הפיקוח של גופים זרים אלו .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.

ביקורת לפי סעיף 56ו לחוק ניירות ערך
כחלק מיישום אסטרטגיית הפיקוח והאכיפה של הרשות ,מבצעת מחלקת תאגידים ביקורות
בתאגידים מדווחים ,בין היתר ,באמצעות סעיף 56ו לחוק ניירות ערך .על פי סעיף זה ניתן לבצע
בדיקות בתאגידים מדווחים על ידי מי שאינם עובדי הרשות ,בין היתר באמצעות רואי חשבון ,עורכי
דין ,שמאי מקרקעין ובעלי מקצועות חופשיים נוספים .מטרתן של ביקורות אלו היא לבדוק את
מילוי הוראות החוק ולהוות צעד משלים לפעולות המבוצעות באופן שוטף על ידי מחלקת תאגידים
במסגרת הפיקוח על התאגידים המדווחים ודיווחיהם ,כדי ליצור שקיפות וגילוי נאות של התאגידים
 לשם שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים.במהלך שנת הדוח בוצעות ביקורות בתאגידים ששויכו לקבוצות סיכון במהלך המשבר הפיננסי
הגלובלי ושניתן לבצע בהם ביקורות בהתאם לחוק וביניהן גופים פיננסים לא מפוקחים ,חברות
אשר עשויה להיות להן השפעת מקרו על השוק וחברות נדל"ן.

הודעות לחברות
במהלך שנת  2009פרסם סגל הרשות מספר הודעות לתאגידים המדווחים ,בקשר עם חובות הדיווח
המוטלות עליהם מכוח הדין:
א .הבהרה להנחיית הגילוי בדבר שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה  -פורסמה ביום  10במרץ ,2009
ובמסגרתה הובהר בגין אילו נכסי נדל"ן להשקעה נדרש התאגיד ליתן את הגילוי הקבוע במסגרת
הנחיית הגילוי.
ב .הודעה בדבר הוראות הגילוי המעודכנות והוראות הגילוי החדשות במסגרת הדוחות התקופתיים
לשנת  - 8002פורסמה ביום  2במרץ  .9002במסגרת הודעה זו סקר סגל הרשות את עיקרי
הוראות הגילוי החדשות והמעודכנות אשר נכנסו לתוקף עובר למועד פרסום הדוחות התקופתיים
לשנת  2008ואשר חלו לראשונה במסגרת דוחות אלו.
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ג .הבהרה לתקנה (10ב)( )14לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים  -פורסמה ביום  26בפברואר ,2009
ובמסגרתה הבהיר סגל הרשות כי חובת הגילוי בהתאם להוראות התקנה חלה ביחס לתאגידים
מדווחים שתעודות התחייבויות שהנפיקו ושהוצעו לציבור מוחזקות בידי הציבור במועד הדוח.
ד .הבהרה בנושא דיווח יעודי למחזיקי תעודות התחייבות  -פורסמה ביום  24בפברואר ,2009
במסגרתה הבהיר סגל הרשות כי מקום בו ניתנה בחוות דעת רואה החשבון המבקר הערת עסק
חי ,לא נדרש לפרסם דוח תזרים חזוי.
בנוסף הסגל מפרסם באופן שוטף הודעות בדבר סדרי טיפול בתשקיפים וסכומי אגרות.

דוחות חתמים
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.
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  28חברות חיתום פעילות ו 39-חברות חיתום לא פעילות .44בשנת
הדוח התקבלו שתי בקשות להירשם במרשם החתמים ,זאת לעומת שלוש בקשות בשנת  2008ו49-
בקשות בשנת  .2007מתוך סך הבקשות להירשם במרשם החתמים שהתקבלו ברשות בשנת הדוח,
נרשמה חברת חיתום אחת במרשם החתמים .בשנת הדוח שישה חתמים הודיעו על הפסקת פעילות
לעומת  13חתמים בשנה הקודמת.
רכיב באסטרטגיית הפיקוח של הרשות על שוק ההון הנו הגברת פעילותם של שומרי הסף
( ,)Gate Keepersהמשמשים כ"מפקחים" על פעילויות ודיווחים שונים של התאגידים .החתמים
הנם ,בין היתר ,חלק משרשרת פיקוחית זו .ואולם בשנים האחרונות פחתו והלכו ,מסיבות שונות,
ההנפקות המלוות על ידי חתמים ,וברוב התשקיפים ,לפיכך ,לא פעלו אלו כשומרי סף .סגל הרשות
פרסם מצע לדיון ובו הצעות שונות וביניהן החזרת שומר הסף לתשקיפים.
פונקציה מרכזית  -חלופית או נוספת במהלך ההנפקות הנו המפיץ .לידיעת סגל הרשות הגיעו
במהלך שנה זו ידיעות על כך שבשוק החלו לפעול גורמים שעסקו הלכה למעשה בפעילות הפצה
בלא שהחוק והתקנות אפשרו להם לפעול כך .הסגל רואה בחומרה מקרים אלו וכבר החל לפעול
מול מספר גורמים כאלה.
 44חתם 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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אכיפה  -עיצום כספי
בהתאם להוראות פרק ח' 3לחוק ניירות ערך ,המסדיר את סוגיית העיצום הכספי ,45הוסמכה 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.
החל משנת  2008הטילה הרשות עיצומים כספיים בהתאם להוראות החוק האמורות .בשנת הדוח
הוטלו עיצומים כספיים על  23תאגידים ועל שני חתמים ,לעומת  19תאגידים ובעלת עניין אחת,
שנדרשו לשלם עיצום כספי בשנת .2008
להלן פירוט העיצומים הכספיים שנדרשו בשנת הדוח:

 45פרק ח' 3לחוק בנושא העיצום הכספי נכנס לתוקף ביום .1.10.2007
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לוח  :6ההפרות שבגינן נדרשו עיצומים כספיים בשנת 2009
מס

המפר

העובדות המהוות
עילה להטלת עיצום כספי
ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו
[החלק והסעיף בתוספת
החמישית לחוק]

החלטת הרשות

1

אלרן (ד.ד) השקעות
בע"מ

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של יומיים.

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

החלטה מיום:
9.9.2009

2

אלרן (ד.ד) השקעות
בע"מ

3

אלרן (ד.ד) נדל"ן
בע"מ

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של יומיים.

4

אלרן (ד.ד) נדל"ן
בע"מ

סכום עיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת 7,500 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 600 :ש"ח
סה"כ 23,100 :ש"ח
איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון
השלישי לשנת 2008

5

אמיליה חיתום
בע"מ

6

אפיק הירדן
אחזקות
(  )2006בע"מ

7

ארזים השקעות
בע"מ

סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת 7,500 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 600 :ש"ח
סה"כ 23,100 :ש"ח
איחור בהגשת ה דוחות הכספיים לרבעון
השלישי לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
סה"כ 15,000 :ש"ח

סכום העיצום 60,000 :ש"ח
סה"כ 60,000 :ש"ח

(חלק א' סעיף )3
הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים
ומידיים)
[חלק א' סעיף ]3
סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3
הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים
ומידיים)

איחור בהגשת הדוח השנתי של החתם.
הדוח הוגש באיחור של  108ימים

[חלק א' סעיף ]3
סעיף (56ג) לחוק ,הוראות
תקנות  12 ,11לתקנות
ניירות ערך (חיתום)

סכום העיצום 5,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 10,700 :ש"ח
סה"כ 15,700 :ש"ח

[חלק ב' סעיף ]8

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של יום .1
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
סה"כ 15,000 :ש"ח

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3

היעדר גילוי בנושא ניתוח רגישות בדוח
הדירקטוריון של דוחות הרבעון השני
והשלישי של שנת  2008ובביאור אירועים
לאחר תאריך המאזן של הרבעון השלישי
של 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
סה"כ 30,000 :ש"ח

הוראות תקנה (48ג)(,)7
תקנה (40א) ,וסעיפים
.2ו .ו.2 -ז .לתוספת
השנייה לתקנות
(דוחות תקופתיים
ומידיים)

דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 23,100ש"ח
החלטה מיום:
18.2.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של  15,000ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 23,100ש"ח
החלטה מיום:
18.2.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של  60,000ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 15,700ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
₪ 15,000
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 30,000ש"ח

[חלק א' סעיפים ]4 ,3
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8

בוימלגרין קפיטל
בע"מ

9

גילאון-טאו חיתום
והנפקות בע"מ

10

גלובליקום –טרייד
בע"מ

11

גלובליקום-טרייד
סחר בע"מ

12

דה לסר גרופ
לימיטד

13

דורות נכסים
והחזקות בע"מ

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של  3ימים.
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 1,200 :ש"ח
סה"כ 16,200 :ש"ח

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3

איחור בהגשת הדוח השנתי של החתם.
הדוח הוגש באיחור של  6ימים.

סעיף (56ג) לחוק ,הוראות
תקנות  12 ,11לתקנות
ניירות ערך (חיתום)

סכום העיצום 5,000:ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 500 :ש"ח
סה"כ 5,500 :ש"ח

[חלק ב' סעיף ]8

איחור בהגשת ה דוחות הכספיים לרבעון
השלישי לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 1,800 :ש"ח
סה"כ 16,800 :ש"ח

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של  31ימים.
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת 7,500 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 18,000 :ש"ח
סה"כ 40,500:ש"ח
איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של יום .1
סכום העיצום 240,000 :ש"ח
סה"כ 240,000 :ש"ח

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

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך
(דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3
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איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של  78ימים.
איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון
הראשון של שנת  .2009הדוחות הוגשו
באיחור של  8ימים.

סעיף  36לחוק ,תקנה 7
ותקנה  39לתקנות ניירות
ערך
(דוחות תקופתיים
ומידיים)

סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת  7,500 :1ש"ח
תוספת הפרה נמשכת  46,200 :1ש"ח
תוספת הפרה חוזרת  7,500 :2ש"ח
תוספת הפרה נמשכת  34,200 :2ש"ח
סה"כ 125,400 :ש"ח

[חלק א' סעיף ]3

החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של 16,200ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 5,500ש"ח
החלטה מיום:
18.2.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של  16,800ש"ח

החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 40,500ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009

דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 240,000ש"ח
החלטה
מיום9.9.2009:
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 125,400ש"ח
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14

החברה לפיתוח
מיסודו של מרכז
הקבלנים והבונים
בישראל בע"מ

15

הכשרת הישוב
חברה לביטוח בע"מ

16

המשביר לצרכן
בע"מ

17

לנדמארק גרופ
בע"מ

18

מולטימטריקס
בע"מ

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
( 2008איחור של  63יום) +
לרבעון הראשון של שנת  .2009הדוחות
הוגשו באיחור של  3ימים.
סכום העיצום 30,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת  7,500 :1ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 37,200 :1ש"ח
תוספת הפרה חוזרת  7,500 :2ש"ח
תוספת הפרה נמשכת  1200 :2ש"ח
סה"כ 83,400 :ש"ח

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  7ותקנה 39
לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3

אי דיווח במועד על מתן צו מניעה זמני,
האוסר על החברה להוציא לפועל את
החלטת האסיפה הכללית ,שאישרה
הענקת הלוואה של  30מליון  ₪לחברה
בשליטת בעל השליטה בחברה.

הוראות סעיף  36לחוק
והוראות תקנה ,36 ,30
37א 2לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים
ומידיים)

סכום העיצום 120,000 :ש"ח
סה"כ 120,000 :ש"ח

[חלק א' סעיף ]3

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של יום .1

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך
(דוחות תקופתיים
ומידיים)

סכום העיצום 60,000 :ש"ח
סה"כ 60,000 :ש"ח

[חלק א' סעיף ]3
איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של  80ימים.
סכום העיצום 60,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 184,800 :ש"ח
סה"כ 244,800 :ש"ח

סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון
הראשון של שנת  .2009הדוחות הוגשו
באיחור של  46ימים.
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת 7,500 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 27,000 :ש"ח
סה"כ₪ 49,500 :
איחור בהגשת ה דוחות הכספיים לרבעון
השלישי לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה חוזרת 7,500 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 600 :ש"ח
סה"כ 23,100 :ש"ח

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

החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 83,400ש"ח

החלטה מיום:
24.3.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של 120,000
ש"ח.
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 60,000ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 294,300ש"ח

החלטה מיום:
18.2.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של  23,100ש"ח
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19

מלרג בע"מ

20

עטיה גרופ בע"מ

21

פילת מדיה גלובל
פי.אל.סי בע"מ

22

פיננסיטק בע"מ

23

פירסט אס.בי.
אס החזקות בע"מ
(לשעבר י.א.ד
אלקטרוניקה
בע"מ)

24

שטאנג בניה
והנדסה בע"מ

25

תכשיטי כפריס
בע"מ

איחור בהגשת ה דוחות הכספיים לרבעון
השלישי לשנת 2008
סכום העיצום 60,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 26,400 :ש"ח
סה"כ 86,400 :ש"ח
איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של יומיים.
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 600 :ש"ח
סה"כ 15,600 :ש"ח
איחור בהגשת הדוחות הכספיים לשנת
 .2008הדוחות הוגשו באיחור של  2ימים.

סכום העיצום 60,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 2,400 :ש"ח
סה"כ 62,400 :ש"ח

[חלק א' סעיף ]3
סעיף  36יחד עם הוראות
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3
הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  7לתקנות ניירות
ערך
(דוחות תקופתיים
ומידיים)
(חלק א' סעיף )3

איחור בהגשת ה דוחות הכספיים לרבעון
השלישי לשנת
2008

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

סכום העיצום 15,000 :ש"ח
סה"כ 15,000 :ש"ח

[חלק א' סעיף ]3

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון
השלישי לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 10,200 :ש"ח
סה"כ 25,200 :ש"ח

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

דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של  86,400ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 15,600ש"ח
החלטה מיום:
9.9.2009

דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
 62,400ש"ח
החלטה מיום:
18.2.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של  15,000ש"ח

החלטה מיום:
18.2.2009
דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של ₪ 25,200

איחור בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון
הראשון של שנת  .2009הדוחות הוגשו
באיחור של  2ימים.

הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים)

החלטה מיום:
9.9.2009

סכום העיצום 15,000 :ש"ח
תוספת הפרה נמשכת 600 :ש"ח
סה"כ 15,600 :ש"ח

(חלק א' סעיף )3

דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של
₪ 15,600

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

החלטה מיום:
18.2.2009

איחור בהגשת ה דוחות הכספיים לרבעון
השלישי לשנת 2008
סכום העיצום 15,000 :ש"ח
סה"כ 15,000 :ש"ח
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הוראות סעיף  36לחוק,
תקנה  39לתקנות ני"ע
(דוחות תקופתיים
ומידיים)

החלטה מיום:
18.2.2009

[חלק א' סעיף ]3

דרישת עיצום
כספי בסך כולל
של  15,000ש"ח
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מכשירים פיננסים
כללי
המכשירים הפיננסיים הקיימים כיום בשוק ההון הם רבים ומגוונים .עם המכשירים הפיננסיים
נמנים מוצרי מדדים למיניהם (תעודות סל ,אופציות כיסוי ,תעודות בחסר ,תעודות סחורה ,תעודות
מורכבות לסוגיהן ועוד) ,תעודות פיקדון ,תעודות חוזה ,איגרות חוב מובנות ועוד .הבולטים מבין
מכשירים פיננסיים אלה הן תעודות הסל המהוות כרבע מנפח המסחר היומי בבורסה.46
מכשיר פיננסי הנו ,למעשה ,נייר ערך ,שערכו ותשואתו נגזרים מהנכס או המדד לייחוס נשוא
ההתחייבות בנייר הערך .מכשירים אלו מונפקים על ידי חברות השקעה יעודיות SPC
( )Special Purpose Companyאשר מציעות אותם לציבור ורושמות אותם למסחר בבורסה.
החברות המנפיקות מכשירים פיננסיים הן ,דרך כלל ,חברות פרטיות מדווחות אשר כפופות כיום אך
ורק למשטר הגילוי הנאות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך .ככאלו הן פטורות מהוראות שונות
בחוק החברות החלות על חברות ציבוריות ,ומחייבות אותן בחובות שונות דוגמת אישור עסקאות
עם בעלי שליטה ,מינוי דח"צים ,מינוי מבקר פנים וכו'.
על אף הדמיון בין חברות המנפיקות מכשירים פיננסיים לבין קרנות הנאמנות ,קיימת ביניהן שונות
קוטבית במישור הרגולטורי .שונות זו נובעת מכך שהחברות המנפיקות מכשירים פיננסיים נדרשות
לדיווח ולגילוי נאות בלבד בהתאם לחוק ניירות ערך ,בעוד שהקרנות מוסדרות ומפוקחות תחת
חוק השקעות משותפות בנאמנות .על רקע ארביטראז' רגולטורי זה והתפתחות תחום המכשירים
הפיננסיים ,הוקם על ידי יו"ר רשות ניירות ערך לשעבר ,מר משה טרי ,צוות בין משרדי שמטרתו
הייתה לבחון את ההיערכות הנדרשת לאור הגידול המשמעותי בייצור ושיווק מכשירים פיננסים
לציבור הרחב .באוקטובר  2007פורסמו מסקנות הביניים של צוות זה.
בהתאם למסקנות הביניים ,עוסקת מחלקת תאגידים ,בשיתוף עם מחלקת השקעות ,בהסדרת
תחום מוצרי המדדים תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות ,והעברתו ממשטר של דיווח לפי חוק
ניירות ערך למשטר של הסדרה ופיקוח תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות.
ביום  15בנובמבר  2009אישרה מליאת הרשות את המתווה המוצע לתיקון חוק השקעות משותפות
(להלן -תיקון מספר  .)14מטרת תיקון מספר  14הנה להסדיר פעילותם של מוצרי המדדים תחת
משטר של הסדרה ופיקוח .בנוסף ,תיקון זה מניח תשתית משפטית להסדרת מוצר מדד חדש ,הדומה
במהותו ל )Exchange Traded Fund) ETF -האמריקאי  -שייקרא "קרן סל" .על פי התיקון המוצע,
ולאחר כניסתו לתוקף ,יוצעו בישראל שלושה סוגים של מוצרי מדדים תחליפיים :קרן נאמנות
מחקה ,תעודת סל וקרן סל.
כחלק מהיערכות הרשות לתמורות אשר יכונן תיקון מספר  ,14החליט יושב ראש הרשות כי כבר
בתחילת שנת  2010תעבור "יחידת מכשירים פיננסיים" ,האחראית על ניהולו של תחום זה ,מעבר
46

שווי החזקות הציבור במוצרי מדדים בחודש נובמבר  2009הגיע לרמת שיא של כ 47.6 -מיליארד .₪

47

רשות ניירות ערך

מנהלתי ומקצועי ממחלקת תאגידים למחלקת השקעות .מעבר זה כרוך בהתאמות רבות ובהן
הכנת תשתית פיקוחית עתידית ,התקנת תקנות וכדומה .התאמות אלו נבחנות בימים אלו על ידי
סגל היחידה.
בד בבד עם הסדרת התחום כאמור לעיל ,היחידה פועלת גם להרחבת דרישות הגילוי הקיימות,
ומקיימת טיפול שוטף בחברות המנפיקות מכשירים פיננסיים ,כדלקמן:

הרחבת הגילוי והגברת השקיפות
הנחיות רשות בתחום המכשירים הפיננסיים  -במהלך שנת  2008פורסמו ארבע הנחיות הרשות
(להרחבה בעניינן ראו להלן בפרק  )VIIכדלקמן:
 .1גילוי בדבר נתונים להערכת שווי תעודות סל ומוצרי מדדים בדיווח מידי;
 .2גילוי בדבר עלות אפקטיבית למשקיע בתעודות סל אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס;
 .3גילוי בדבר פרטים כלכליים ואחרים ביחס למוצרי מדדים;
 .4גילוי בדבר תיאור מדדים במוצרי מדדים.
במהלך שנת הדוח שם סגל היחידה דגש על יישום מלא של הנחיות אלו בידי החברות המנפיקות
מכשירים פיננסיים ,וזאת בין אם במסגרת הליך בדיקת תשקיפי החברות ובין אם במהלך בדיקת
דוחותיהן הרבעוניים .לאור מורכבות ההנחיות והפרטים הרבים אשר החברות נדרשות להציג
בהתאם להנחיות אלו ,הוגשו פניות מקדמיות של חברות מכשירים פיננסיים לסגל היחידה בדבר
אופן ההצגה הראוי של הנתונים ,כפי שיורחב עוד להלן .סגל היחידה הביע עמדתו ביחס לפניות אלו
ופרסם זאת באתר מחלקת תאגידים ,בהתאם לנוהל פניות מקדמיות.
כמו כן ,במהלך שנת  2009הוארכו הנחיות אלה בשנה נוספת.
גילוי אודות סיכוני אשראי וסיכוני שוק  -בעקבות המשבר 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 ,המבנה המשפטי שלתוכו הוקמו ,והעובדה שכיום הן מצויות עדיין תחת
משטר של דיווח וטרם הוחל עליהן משטר של הסדרה ופיקוח תחת חוק השקעות משותפות,
מחייבות את הגברת הגילוי אודות עיקרי הסיכונים הגלומים בפעילותם ובפרט סיכוני השוק וסיכוני
האשראי .בהתאם לכך ,ובהמשך לפעילותה של היחידה במהלך שנת  ,2008הוסיפה יחידת מכשירים
פיננסים לפעול במהלך שנת הדוח להגברת השקיפות והגילוי הנאות בקרב חברות אלו בעיקר לעניין
הסיכונים הגלומים בהן ,הן בדיווחיהן השוטפים והן בתשקיפיהן .כך ,מנפיקי המכשירים הפיננסיים
נדרשים במסגרת דוחותיהם הרבעוניים והשנתיים ליתן גילוי מלא ומפורט אודות הנכסים המגבים
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את התחייבויותיהם למחזיקים המשקפים את חשיפתם לסיכון אשראי ,לרבות ביחס לפיקדונות
בבנקים זרים ,בטחונות בברוקרים ,השאלות Notes ,וכדומה .כן הם נדרשים ליתן גילוי מלא ביחס
לכל סדרת תעודות בנפרד אודות סיכוני השוק הגלומים בנכסים המגבים ובהתחייבויות לכל סדרה,
וזאת תוך יישום מבחנים של ניתוחי רגישות וגילוי ערך השווי ההוגן בסיכון .ערך השווי הוגן בסיכון
ניתן הן ברמת כל תעודה והן ברמת החברה.
אחידות אופן הדיווח של חברות המנפיקות מכשירים פיננסיים  -במהלך שנת  2009הושם דגש על
יישום הנחיות הרשות הדורשות ממנפיקי המכשירים הפיננסיים אחידות באופן הדיווח .אחידות זו
מאפשרת קריאה נוחה והשוואתית של תמציות תנאי התעודות ושל תיאור המדדים וכך מסייעת
לקורא להתמקד בריכוז השינויים בתעודות שעשו המנפיקים בתקופת הדוחות הרבעוניים .לשם
הבטחת יעד זה נבדק במהלך שנת הדוח אופן הגילוי בתמציות של כל מנפיקי תעודות הסל.

טיפול שוטף בחברות מכשירים פיננסיים במהלך שנת הדוח
טיפול בתשקיפים ובתיקוני תשקיף  -טופלו  16תשקיפי הנפקה לציבור ותשקיפי מדף בתחום
המכשירים הפיננסיים ,וניתן בהם דגש לגילוי הנאות וליישום רוחבי וקפדני של הנחיות ודרישות
הרשות .כן טופלו  14תיקוני תשקיף בתחום המכשירים הפיננסיים ,אשר לרוב היו כרוכים בהוספת
סדרות חדשות לתשקיף החברה על כל המשתמע מכך  -בחינת תנאי התעודה ,הנוסחאות הכלכליות,
תיאור המדד וכדומה.
טיפול בפניות מקדמיות  -התקבלו שש פניות מקדמיות בתחום המכשירים הפיננסים בנושאים
שונים ,ביניהן פניות אשר עסקו באופן יישום הנחיות שונות של הרשות ,למשל "גילוי בדבר פרטים
כלכליים ואחרים ביחס למוצרי מדדים" ו"גילוי בדבר תיאור מדדים במוצרי מדדים"; פנייה אחת
עסקה בהקמת " "call centerליועצי השקעות בעת תשקיף פתוח ועוד.
טיפול בפניות ציבור  -טופלו תשע פניות של הציבור בתחום המכשירים הפיננסים שדרשו מענה.
פניות אלה עסקו בסוגיות שונות ,כגון בחינת שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים ,אופן התנהגות
תעודות שונות ,כגון תעודות בחסר ותעודות מורכבות ועוד.
תחום המכשירים הפיננסיים נמצא בעיצומו של תהליך שינוי משמעותי ורב מימדים אשר בסופו
עתיד התחום לחסות תחת משטר הסדרה ופיקוח במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות.
בתהליך זה משקיעה הרשות ,מנפיקי מדדי מכשירים פיננסיים וגורמים אחרים משאבים רבים.
מטרתם של גופים אלה -לשנות את המבנה המשפטי של מכשירי השקעה אלו ,ולהסדיר את אופן
פעילותם הן מהצד התפעולי ,הן מצד ניהול הסיכונים הכרוכים בהם והן מהצד הפיקוחי .לצד תהליך
מורכב זה ,לאור ייחודיותו של תחום זה בשנים האחרונות ,נקבעו בו הוראות גילוי נרחבות אשר
מקנות לו מעמד נפרד לצד התאגידים הריאליים .בשנים הקרובות ,כפי שנעשה כבר היום ,יושם
דגש על הכנת תשתית להסדרה ולליווי המעבר לפיקוח ,וזאת לצד בחינה מתמדת של התנהלותן
השוטפת של החברות.
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V

מחלקת השקעות
א .קרנות נאמנות
 .1כללי

כללי

בסוף שנת ( 2009טבת התש"ע) הגיע מספר קרנות הנאמנות ל ,1202-כולן קרנות נאמנות פתוחות.
במהלך השנה נוספו  161קרנות פתוחות חדשות ו 144-קרנות חדלו לפעול ,מתוכן  67קרנות
פורקו והיתר מוזגו לקרנות אחרות .היקף הפירוקים והמיזוגים הגדול ביותר לשנה קלנדרית,
משקף המשך של תהליך אשר החל בסוף שנת  ,2008עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי .המשבר
גרם לשינוי במפת הגופים המנהלים קרנות נאמנות ,משום שהוא פרץ על רקע של שינויים
רגולטורים שאפיינו את השנים האחרונות .שינויים אלה בתוספת המשבר הביאו גופים להכיר
בצורך להתייעל ולרכז כוחות ,כדי למצות את יתרונות הגודל ,והם עשו זאת בעיקר בדרך של
מיזוגים ורכישות.
בסוף שנת הדוח פעלו  32מנהלי קרנות נאמנות (שישה מנהלים חדלו לפעול השנה) .הירידה
במספרם של מנהלי הקרנות ִהנה פועל יוצא של התהליך שתואר לעיל ,שבו מספר יחסית גדול
של מנהלי קרנות התמזג עם מספר קטן יותר של מנהלי קרנות אחרים ומספר מנהלים אחרים
פירק את הקרנות שבניהולם וחדל מלשמש כמנהלי קרנות ,כך שמספר החברות שנותרו פועלות
בענף קטן .מספר הנאמנים לקרנות נאמנות הפעילים בסוף שנת הדוח היה שבעה ,ללא שינוי
מהשנה שעברה.
שווי הנכסים שהוחזקו בקרנות הנאמנות (ראו לעניין זה גם לוח  )7בסוף דצמבר ( 2009טבת
התש"ע) היה כ 133.2-מיליארד  ,₪זאת בהשוואה לכ 98.1-מיליארד ₪בסוף שנת ( 2008טבת
התשס"ט) .עלייה חדה זו בשווי הנכסים נבעה ברובה מעודף יצירות (כ 21.1-מיליארד )₪
ובחלקה מהעליות החדות בשוויים של הנכסים המוחזקים בקרנות הנאמנות ,כחלק מתהליך
ההתאוששות שלאחר המשבר העולמי.

לוח  :7מספר קרנות הנאמנות ושווי נכסיהן 2009-2005
שנה

מספר קרנות

שווי נכסים (במיליארדי )₪

2005

918

124.8

2006

1035

111.8

2007

1167

120.4

2008

1185

98.1

2009

1202

133.2

 במחירים שוטפים.
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היתרים
להחזקת
אמצעי
שליטה

 .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
 13בקשות להיתר החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן ,מקצתן  -בקשות של גורמים חדשים
שביקשו לרכוש אמצעי שליטה במנהלי קרנות קיימים ,ומרביתן  -בקשות לתיקון תנאי היתר
קיים בעקבות שינויים במבנה הקבוצה המחזיקה או מיזוג של בתי השקעות .שתי בקשות
היו בקשות של בנקים להחזקת אמצעי שליטה כערובה לחיוב ,כאמור בסעיף 23ב(ה) לחוק
ההשקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד( 1994-להלן  -חוק הקרנות).

במהלך השנה טופלו מספר מקרים שבהם ניתנו היתרים עם תנאים מיוחדים ,כמפורט להלן:
 .1במקרה אחד ניתן היתר עם תנאי מפסיק ,לפיו יפקע ההיתר בתום  90ימים מהמועד
שבו יתקיים אחד מן האירועים שפורטו בהיתר והמתייחסים לבדיקה שעורכות רשויות
האכיפה בארה"ב .הגבלת ההיתר נקבעה לאחר שהמבקש הביא לידיעת הרשות הליכי
אכיפה שננקטו נגדו בארה"ב .במהלך השנה אכן התממש התנאי המפסיק ,ובעל ההיתר
חדל מלכהן כבעל שליטה במנהל הקרן ,ומּודר בעקבות זאת מכל תפקידי הניהול או יכולת
ההשפעה על מנהל הקרן.
.2

במקרה אחר נקבעה הגבלת תקופת ההיתר לשנה ,מאחר שברקע עמדו הליכים משפטיים
שתוצאתם לא הייתה ידועה.

.3

במקרה נוסף שבו נפטר בעל היתר להחזקת אמצעי שליטה ועיזבונו היה אחד הצדדים
בעסקת מיזוג ,לא הייתה ודאות באשר לזהות היורשים .בנסיבות העניין מצאה ועדת
הרשיונות כי ראוי להימנע מלתת לעיזבון היתר החזקת אמצעי שליטה וכן ראוי למדר את
מנהלי העיזבון מיכולת השפעה על מנהלי הקרנות המתמזגים.

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 טופלה בקשה אחת לאישור חברה כנאמן לקרנות
נאמנות ,והיא טרם אושרה.



52

מספר ההיתרים 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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 .3תשקיפים

תשקיפים

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  1222היתרים לפרסום תשקיפים ,מהם  161היתרים לתשקיפים של קרנות
נאמנות המציעות לראשונה יחידות לציבור (בהשוואה ל 1223-היתרים בשנת  ,2008מהם
 90היתרים לתשקיפים של קרנות נאמנות שיחידותיהן הוצעו לציבור לראשונה) .עלייה
זו במספר ההיתרים שניתנו לקרנות חדשות ִהנה פועל יוצא של התאוששות שוק ההון
מהמשבר שפקד אותו .כמו כן ניכרת מגמה של בקשות למתן היתר לקרנות חדשות בעלות
מאפיינים של קרנות מחקות ,בשל התגברות התחרות בין ענף הקרנות לענף תעודות הסל,
הורדת עמלת ההפצה לקרנות מחקות אג"חיות והפרסום של ההצעה לתיקון חוק הקרנות
אשר יאפשר להנפיק בעתיד קרנות נאמנות מחקות נסחרות (קרנות סל) .לשתי קרנות ניתן
היתר לפרסום תשקיף פעמיים במהלך שנת הדוח .לחמש קרנות נוספות לא ניתן היתר,
ולפיכך ,נכון לסוף שנת  2009הן לא היו רשאיות להציע את יחידותיהן לציבור.
ב 	.היערכות לכניסה לתוקף של תקנות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו
וצורתו) ,התשס"ט( 2009-להלן  -תקנות פרטי תשקיף)
ביום  16.9.09אישרה ועדת הכספים של הכנסת את ההצעה לתיקון תקנות פרטי תשקיף.
עיקרם של השינויים בתקנות המוצעות הם בשינוי מבנה התשקיף ,בהתאמת המידע
הכלול בו לשינויים שחלו בשוק ההון ובפעילות הקרנות ,בהרחבת סוגי המידע הכלול
בתשקיף ,בהגדלת התקופה שלגביה ניתן המידע ובהפיכת התשקיף ל"ידידותי" יותר לציבור
המשקיעים .התקנות החדשות צפויות לחול לגבי תשקיפים שתאריכיהם  2.7.10ואילך.
במהלך שנת הדוח החל סגל המחלקה להיערך להטמעת התקנות כאמור .הוכנה תוכנית
עבודה לצורך הטמעת התקנות ,הוכנו טפסים מתאימים ,שבהם ייעשה שימוש בהליך
קבלת ההיתר לפרסום התשקיפים במתכונתם החדשה ופותחו יישומים אשר ישמשו כלי
עזר לבדיקת התשקיפים כאמור.
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דוחות

 .4דוחות
מנהלי קרנות הנאמנות ונאמנים מגישים לרשות דוחות על פי חוק הקרנות.
במהלך שנת הדוח הגישו מנהלי הקרנות והנאמנים  30,204דוחות (בהשוואה ל 42,178-דוחות
בשנת  )2008על פי ההתפלגות הבאה:
29,711
493

דוחות ,שעל פי החוק והתקנות על מנהלי קרנות להגישם(4בהשוואה ל41,625-
דוחות בשנת ,)2008
דוחות ,שעל פי החוק והתקנות על הנאמנים לקרנות להגישם (בהשוואה ל553-
דוחות בשנת 4.)2008

פעולות נוספות שנעשו במהלך השנה בנושאי דיווח הן:
 .1סגל הרשות עשה שימוש בסמכותו לפי תקנה (22א) לתקנות השקעות משותפות (דוחות),
התשנ"ה ,1994-ועדכן את טופס הדוח החודשי.
 .2לצורך העמקת הפיקוח על מנהלי הקרנות ומנהלי התיקים בנוגע למילוי חובותיהם על פי
חוק הקרנות וכן לצורך יעול בקרת המסחר בעיקר בפעילות של הגופים המוסדיים ,מנהלי
קרנות נאמנות נדרשו להעביר לידי הרשות דיווח ובו נתונים אשר יאפשרו זיהוי שמי
של פעילות המסחר המתבצעת על ידם :זיהוי שמי של המספרים המזהים של חשבונות
הקרנות שבניהול מנהל הקרן ,של חשבונות מפצלים שבשימוש מנהל הקרן ושל חשבון
נוסטרו של מנהל הקרן.
השתתפות
מנהלי קרנות
נאמנות
באסיפות
כלליות

 .5השתתפות 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 גם באסיפות שבהן הובאו לאישור הצעות החלטה שהצריכו את השתתפותם
והצבעתם ,וגם באסיפות שלא הצריכו את השתתפותם.
נתונים על מנהלי הקרנות ,שבתאריך האסיפה הכללית החזיקו בניירות ערך של תאגידים
שבאסיפותיהם הכלליות הובאו לאישור הצעות החלטה שחייבו את מנהלי הקרנות להשתתף
ולהצביע בהן ,מובאים להלן בלוח .8
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דיווח על אירועים נפרדים במספר קרנות שאוגד לצורכי נוחות בטופס דיווח אחד נמנה כמספר דיווחים.
כתוצאה מתקלה בחישוב ,הובא בדוח של שנת  2008נתון שגוי.
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לוח  :8השתתפות מנהלי קרנות באסיפות כלליות שהובאו בהן לאישור הצעות החלטה שחייבו
את מנהלי הקרנות להשתתף בהן ולהצביע
מספר
שנה
השתתפו פחות מ-
השתתפו למעלה
השתתפו בין 30%
 30%מהמנהלים
מ 70%-מהמנהלים
ל 70%-מהמנהלים
האסיפות
מספר
אסיפות

באחוזים

מספר
אסיפות

באחוזים

מספר
אסיפות

באחוזים

2006

547

121

22.1%

88

16.1%

338

61.8%

2007

785

177

22.6%

112

14.3%

496

63.1%

2008

548

57

10.4%

145

26.5%

346

63.1%

2009

705

91

12.9%

212

30.1%

402

57.0%

 .6ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות

ביקורות אצל
מנהלי קרנות
נאמנות

במהלך שנת הדוח ביצעה הרשות ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות ,כמפורט להלן:
א .שמונה ביקורות עומק אצל מנהלי קרנות נאמנות ,באמצעות סגל המחלקה וחמישה משרדי
רואי חשבון המתמחים בתחום .הביקורות עסקו בנושאים :סביבת הבקרה ,ניהול השקעות,
שיערוך ניירות ערך ,פיקוח על מנהלי השקעות חיצוניים.
ב .מנהלי הקרנות נדרשו לדווח לרשות על יישום המלצות של ביקורות עומק שנערכו על ידי
הרשות בשנת ( 2008סך הכול שבע ביקורות).
ג .בוצעה בחינת עומק של פעילות בניירות ערך של שני מנהלי קרנות ומספר בדיקות
מיוחדות בנושא.
ד .בוצעה בדיקת עומק של עמידה בדרישות הון עצמי וביטוח ,לרבות בחינת הדוחות הכספיים
ופוליסות הביטוח אצל מספר מנהלי קרנות ונאמנים.
ה .הסתיימו שתי ביקורות רוחב אצל כלל מנהלי הקרנות בנושאים הבאים:
 .1סביבת הבקרה של מנהל קרן.
 .2שיערוך ניירות ערך על פי הנחיות דירקטוריון.
ו.

הוחל בביצוע ביקורת רוחב אצל כלל מנהלי הקרנות בנושא ניהול השקעות ושימוש
בחשבונות מפצלים.
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הפיקוח על
הנאמנים
לקרנות
הנאמנות

 .7הפיקוח 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 העוסקים בבקרה שוטפת על פעילות מנהלי הקרנות.
ב .נבדקה מצבת כוח האדם של הנאמנים ,לרבות כישורי עובדים הממונים על מילוי
חובות הנאמן.
ג .נעשו פניות לנאמנים שבדקו את אופן תפקודם של אלה בעת התרחשות כשלים אצל
מנהלי קרנות.
ד .נעשו פניות לנאמנים – פניות רוחביות או נקודתיות ,לפי העניין ,בנושאים שונים
אשר עלו במסגרת הפיקוח השוטף על מנהלי הקרנות.
ה .בוצע מעקב אחר הדיווחים הרבעוניים של הנאמנים.
ו.

פעילות
בתחום
ההסדרה:

בוצע תיאום עם איגוד הנאמנים במספר נושאים.

 .8פעילות בתחום ההסדרה:
בשנת הדוח עסק סגל המחלקה בניסוח וקידום הצעות חקיקה ותיקוני חקיקה כדלקמן:
א .חקיקה ראשית
 .1הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס'  ,)13התשס"ט - 2008-הצעת חוק
זו ,העוסקת במספר רב של נושאים ,אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ביום
 28ביוני .2009
 .2הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס'  ,)14התש"ע – 2009-הצעת חוק
זו ,העוסקת בהסדרת תחום תעודות הסל וקרנות הסל ,אושרה על ידי מליאת הרשות
בתאריך  15בנובמבר .2009
לפירוט המלא ראו בפרק

VII

ב .תקנות
במהלך השנה פורסמו התקנות הבאות:
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה)(תיקון) ,התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ'
 ,]234תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם
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המרביים)(תיקון) ,התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ'  ,]232תקנות השקעות משותפות בנאמנות
(מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן)(תיקון) ,התש"ע[ 2009-ק"ת 6834
עמ'  ,]234תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו),
התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ'  ,]192תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון),
התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ'  ,]229תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים
של קרן) ,התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ' .]230
לפירוט המלא ראו בפרק היעוץ המשפטי ,חקיקה וחקיקת משנה שהתקבלו או אושרו
בשנת הדוח.
ג .הוראות לפי סעיף (97ב) לחוק
סעיף (97ב) לחוק השקעות משותפות מסמיך את הרשות ליתן הוראות הנוגעות לדרכי
פעולתו וניהולו של מנהל קרן והנאמן ,של נושא משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם,
והכול כדי להבטיח את ניהולו התקין של מנהל הקרן והנאמן ואת השמירה על עניינם של
בעלי היחידות .במהלך השנה ניתנו הוראות כמפורט להלן:
 .1הוראה למנהלי קרנות בעניין גמול לדירקטורים חיצוניים:
לנוכח האחריות הרבה המוטלת על דירקטורים בחברות לניהול קרנות נאמנות,
הזמן והמשאבים שעליהם להשקיע לשם בחינת הנושאים העולים על סדר היום
של הדירקטוריון (במיוחד בזמנים אלו ,המציבים אתגרים ומצריכים זמינות גבוהה
של חברי הדירקטוריון ,חשיבה מקורית ,רמה מקצועית גבוה ,ניסיון ואחריות) ועל
מנת לאפשר למנהלי קרנות לגייס דירקטורים בעלי כשירות מתאימה וליצור מתאם
בין האחריות המוטלת על הדירקטורים לבין הגמול לו הם זכאים ,ניתנה למנהלי
קרנות הוראה בעניין גמול לדירקטורים חיצוניים ,שתכליתה הגדלת השכר לו זכאי
הדירקטור החיצוני .ההוראה מחילה על מנהלי הקרנות את תקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-בשינויים ובהתאמות הנובעות
ממאפייני ענף הקרנות .ההוראה נכנסה לתוקף ביום  22בפברואר .2010
 .2הוראה למנהלי קרנות בדבר הפסקת הצעת יחידות של קרנות בפירוק:
התנהלותו של מנהל הקרן מרגע פירוק קרן אינה התנהלות רגילה המשרתת את
התכלית שלשמה מוקמת קרן ,ועיקרה מימוש הנכסים ומתן מענה לבקשות לפדיון
המתקבלות מצידם של בעלי היחידות .במצב זה סברה הרשות ,כי מרגע ההודעה על
פירוק קרן ,אין זה ראוי לאפשר כניסה של בעלי יחידות נוספים ,שאולי לא היו ערים
לדיווח על הפירוק הצפוי ועלולים למצוא את עצמם כלואים בקרן עם נכסים דלי
סחירות .על פי ההוראה ,שמטרתה לשמור על טובתם של בעלי היחידות כמתחייב
מהוראות סעיף  74לחוק ,מנהל קרן שהודיע על פירוק לפי סעיף  106לחוק יודיע
במקביל להודעה זו על הפסקת הצעת יחידות הקרן לציבור ויפרסם על כך דוח.
ההוראה נכנסה לתוקף ביום  3באוקטובר .2009

57

רשות ניירות ערך

 .3הוראה למנהלי קרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן
מדורגות בדירוג השקעה:
מטרת ההוראה בדבר גילוי בשם של הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן
מדורגות בדירוג השקעה (איגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB-ומטה
או דירוג מקביל לו או שהן אינן מדורגות כלל) היא שיפור הגילוי הניתן כיום בשם
הקרן ,במדיניות ההשקעה שלה ובפרסומים אודותיה ,בנוגע לחשיפה אפשרית של
הקרן לאג"ח כאמור .על פי ההוראה ,מנהל קרן שבהתאם למדיניות ההשקעה של
הקרן שבניהולו שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאיגרת חוב שאינה מדורגת
בדירוג השקעה עולה על שיעור החשיפה המרבי שלה למניות ,כעולה מדרגת
החשיפה של הקרן למניות ,יידרש להוסיף לצד פרופיל החשיפה של הקרן ,כחלק
משמה ,את הסימן "(!)" .הסימן יסמן למשקיע שהקרן עשויה להיות חשופה לאג"ח
כאמור בשיעורים גבוהים מהחשיפה המרבית של הקרן למניות .ההוראה נכנסה
לתוקף ביום האחד במרץ .2010
ד .חוזרים
סגל המחלקה נוהג לפרסם חוזרים מקצועיים ,שבהם הוא מביע את עמדתו לגבי פרשנות
של הוראות דין בעניינים בעלי השלכות רוחב הנוגעים למספר פונים או לשוק בכלל.
מדובר על הוראות דין שלדעת הסגל אינן ברורות דיין או זקוקות לביאור נוסף או שלשונן
כללית ויש למלאן בפרטים .במהלך שנת הדוח ִפרסם הסגל ארבעה חוזרי עמדת סגל,
בנושאים שונים הנוגעים להוראות חוק הקרנות.

ה .הנחיות מקדמיות
מחלקת ההשקעות מקבלת פניות מקדמיות ,בדרך כלל של גופים הנתונים לפיקוחה,
המבקשים לקבל את עמדת סגל הרשות באשר לאופן יישום הוראות דין במקרה מסוים,
הצופה פני עתיד .בנוסף מקבלת המחלקה בקשות לאי נקיטת צעדי אכיפה בשל סטייה
מהוראות הדין במקרה מסוים ,גם הוא צופה פני עתיד (בקשה למכתב  .)no actionהחל
מיום  1.7.2007חל על פניות משני סוגים אלה נוהל פנייה מקדמית לרשות ,המופיע באתר
הרשות .כמו כן מופנות לרשות שאלות רוחב ,במטרה לדעת את עמדת סגל הרשות לגבי
פרשנות הוראות דין .במהלך שנת הדוח הוגשו למחלקה  44בקשות להנחיות מקדמיות
בתחום חוק הקרנות .הטיפול בכולן הסתיים.
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 .9פעילות אכיפה כלפי מנהלי קרנות

פעילות
אכיפה כלפי
מנהלי קרנות

א .העברת נושא משרה במנהל קרן מתפקידו  
הרשות החליטה להעביר נושא משרה במנהל קרן מתפקידו לאחר שהוגש נגדו כתב אישום
ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ,מכוח סמכותה לפי סעיף (23א) לחוק
הקרנות .לאחר קבלת ההחלטה הגיש מנהל הקרן ערעור לבית המשפט ,אך מאוחר יותר
התפטר מתפקידו וחזר בו מן הערעור לבית המשפט.
ב .העברת ניהול הקרנות למנהל אחר
בעניין אחר פנתה הרשות לבית המשפט בבקשה להורות למנהל קרן להעביר את ניהול
הקרנות למנהל קרן אחר ,לפי סעיף (12ג) לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,או לחילופין,
אם לא יימצא מנהל קרן שיקבל על עצמו את ניהול הקרנות  -להורות על פירוקן לפי
סעיף (104ד) לחוק .הרקע להגשת הבקשה  -משבר אמון שפרץ בין מנהל הקרן לבין הנאמן
לקרנות שבניהול מנהל הקרן .המשבר הביא את הנאמן להתפטר מכהונתו ובחלוף למעלה
משישה חודשים ממועד אישור ההתפטרות לא איתר מנהל הקרן נאמן שיחליף את הנאמן
שהתפטר .ביהמ"ש מחק על הסף את בקשתה זו של הרשות מחמת חוסר סמכות ,אך הביע
עמדה כי כשלונו של מנהל הקרן למצוא נאמן חילופי והימנעותו מתיקון המחדל תוך זמן
סביר עשויים לגרום למצב שבו ניהולה של הקרן ילווה בחריגות חוזרות ונשנות ,כאמור
בסעיף (15ב) לחוק הקרנות ,אשר מקים לרשות סמכות לדרוש בעצמה את העברת ניהול
הקרנות למנהל אחר .הרשות פנתה למנהל הקרן בדרישה לתיקון מחדל זה .מנהל הקרן
החליט לפרק את כל הקרנות שבניהולו וחדל לשמש כמנהל קרן( .ראו פרק )VII
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 יש לרשות
סמכות לקבוע ,שלא יידרש קנס על הפרה של סעיפים  114ו ,115-מטעמים מיוחדים שיירשמו.
במהלך השנה דרשה הרשות קנסות מ 10-מנהלי קרנות ,בגין  15הפרות של הוראות החוק (ראו
פירוט בלוח  .)9בשנת הדוח לא הפעילה הרשות את סמכותה לפי סעיף (117ב)( )2לחוק.
על פי לוח  :9כל הקנסות שנדרשו שולמו ,לבד מקנס מס'  .7קנס מס'  7נדרש וטרם שולם
– מנהל הקרן הגיש בגינו ערעור לביהמ"ש.
להלן לוח  ,9המפרט ,בין היתר ,את סוגי ההפרות שבגינן נדרשו קנסות בשנת הדוח:
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לוח  : 9פירוט סעיפי ההפרה שבגינם נדרשו קנסות במהלך השנה ,מהות ההפרות וגובה הקנסות שהוטלו
שם החברה

1

מודלים
קרנות
נאמנות
בע"מ

2

ההפרה שבגינה נדרש הקנס

 .1הפר את הוראת סעיף  60לחוק :ביצע עסקה
מחוץ לבורסה בקרן שבניהולו בלא שזו אושרה
מראש על ידי דירקטוריון מנהל הקרן או ועדה
מוועדותיו.

סעיפי ההפרה בחוק
הקרנות שעל פיהם
הוטל הקנס

הקנס שהוטל
על החברה

 .1סעיף (14ב)(10א)

116,100
ש"ח

לחוק

תאריך
הדרישה

9.12.09

 .2למרות האמור בסעיף  ,1ציין בדוח כי
העסקאות האמורות אושרו ע"י הדירקטוריון וכי
הדירקטור החיצוני תמך בהחלטה .בכך כלל מנהל  .2סעיף (114א)()6
לחוק
הקרן פרט מטעה בדוח.
מגדל קרנות
נאמנות
בע"מ

הפרה של הוראת סעיף (73ב)( )2לחוק :בפרסומת
שפורסמה בעיתון מטעמו של מנהל הקרן נכללו
פרטים מטעים.

(114א)( )6לחוק

 38,700ש"ח

8.12.09

מגדל קרנות
נאמנות
בע"מ

 .1הפרה של הוראות לפי סעיף (73ב)( )1לחוק:
באתר האינטרנט של חברה המספקת שירותי
ניהול השקעות עבור קרן שבניהול מנהל הקרן,
התפרסמו נתונים אודות תשואת קרן ,שבניהול
מנהל הקרן ,שלא בהתאם להוראות תקנות
השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה),
התשנ"ה.1995 -

(114 .1ב)(()16ב) לחוק

154,800
ש"ח

8.3.09

 .2הפרה של הוראת סעיף (73א) לחוק :הפרסום
לא קיבל את אישור הנאמן.

60

(114 .2ב)(()16א) לחוק.

4

סיגמא פי.סי.
אם חברה
לניהול קרנות
נאמנות
( )1992בע"מ

הפרה של הוראות לפי סעיף (43ב) לחוק:
שיערך בהתאם להנחיות הדירקטוריון ניירות
ערך המוחזקים בשתי קרנות שבניהולו ,על אף
היעדרו של אישור הנאמן להנחיות אלו ,כנדרש
בתקנה 14ב(א) לתקנות השקעות משותפות
בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן
ושווי נכסי קרן) ,התשנ"ה.1994-

(114א)(4א) לחוק

 38,700ש"ח

8.12.09

5

הלמן-אלדובי
קרנות
נאמנות
בע"מ

 .1הפר את הוראת סעיף  60לחוק :ביצע מספר
עסקאות מחוץ לבורסה ,במספר קרנות שבניהולו
בלא שאלו אושרו מראש בידי דירקטוריון מנהל
הקרן או ועדה מוועדותיו.

(114 .1ב)(10א) לחוק

116,100
ש"ח

12.09.8

 .2למרות האמור בסעיף  ,1ציין מנהל הקרן
בדוח ,כי עסקאות אלו אושרו על פי נוהל שקיבל
את אישור הנאמן ,בעוד שאישור כאמור לא ניתן
לפני ביצוע העסקאות בכך כלל מנהל הקרן פרט
מטעה בדוח.

(114 .2א)( )6לחוק
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תאריך ה

שם החברה

ההפרה שבגינה נדרש הקנס

סעיפי ההפרה בחוק
הקרנות שעל פיהם
הוטל הקנס

הקנס שהוטל
על החברה

תאריך
תאריך
הדרישה
הדרישה
דרישה

6

אלומות
ספרינט
ניהול קרנות
נאמנות
בע"מ

הפרה של הוראות לפי סעיף  61לחוק :חרג
ממדיניות ההשקעות של הקרן.

(114ג)(()4ב) לחוק

154,800
ש"ח

8.12.09

7

נובה סטאר
ניהול קרנות
נאמנות
בע"מ5

 .1הפרה של הוראת סעיף (73ב)( )2לחוק :באתר
האינטרנט של מנהל הקרן התפרסם פרט מטעה
אודות מחיר הפדיון של אחת הקרנות שבניהולו.

(114 .1א)( )6לחוק

116,100
ש"ח6

15.6.09

 .2הפרה של הוראת סעיף (73א) לחוק :הפרסום
לא קיבל את אישור הנאמן.

(114 .2ב)(()16א)
לחוק

8

מילניום
קרנות
נאמנות
בע"מ

הפר הוראת תקנה (3א) לתקנות השקעות
משותפות בנאמנות (דוחות) ,התשנ"ה:1994-
פרסם באיחור של כחודש דוח מידי אודות
קביעת שווי נייר ערך שהוחזק בקרן שבניהולו
על פי הנחיות דירקטוריון,

(114א)( )7לחוק

 38,700ש"ח

8.3.09

9

גאון ניהול
קרנות
נאמנות
בע"מ

הפרה נמשכת של הוראות לפי סעיף  62לחוק:

סעיפים (114ב)( )12ו
– (115א) לחוק

 80,496ש"ח

8.3.09

בקרן שבניהול מנהל הקרן ,הוחזקה במשך
כחמישה שבועות איגרת חוב זרה בשיעור
העולה על  10%מהשווי הנקי של נכסי הקרן
וזאת בניגוד להוראת תקנה (5א) לתקנות
השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר
לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים),
התשנ"ה.1994 -

10

תמיר פישמן
קרנות
נאמנות
בע"מ

הפרה של הוראות לפי סעיף  64לחוק :מנהל
הקרן רכש אופציות לקרן שבניהולו על אף
היעדרן של הנחיות בכתב מאת ועדת ההשקעות,
וזאת בניגוד להוראת תקנה (10א) לתקנות
השקעות משותפות בנאמנות (אופציות ,חוזים
עתידיים ומכירות בחסר) ,התשס"א.2001-

(114ב)( )13לחוק

 77,400ש"ח

8.3.09

11

כלל פיננסים
ניהול קרנות
נאמנות בע"מ

הפרה של סעיף (80א)( )1לחוק :פרע מקרן
שבניהולו שכר בשיעור גבוה מן השיעור המרבי
שנקבע בהסכם הקרן וצוין בתשקיף.

(114ב)(17א )1לחוק

 77,400ש"ח

8.3.09

 5מנהל הקרן הודיע בדוח מיום  2.9.09כי החל מאותו מועד חדל לשמש כמנהל קרן.
 6מנהל הקרן הגיש לביהמ"ש ערעור על דרישת הקנס .נכון לפרסום דוח שנתי זה טרם ניתנה הכרעה בעניינו.
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תרשימים:
             תרשים  :1מספר קרנות הנאמנות 2009-2005
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             תרשים  :2שווי נכסי קרנות הנאמנות 2009-2005
(במיליארדי( ש"ח)
שווי
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ב .יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות
 .1כללי

כללי

בעלי רשיון יחידים
נכון לסוף שנת הדוח (טבת התש"ע) קיימים  5783יחידים בעלי רשיון (מתוכם  1034מנהלי
תיקים 4228 ,יועצי השקעות ו 521-משווקי השקעות).
לוח   :10סך כל הרשיונות שניתנו ליחידים -
  מנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות
שנה
2005
2006
2007
2008
2009
סך כל הרשיונות  שניתנו

מנהלי תיקים
172
184
226
230
212
2017

משווקי השקעות
  (החל משנת )2006

יועצי השקעות
351
404
666
375
365
6187

260
202
191
151
804

לוח   :11מספר נרשמים שנוספו מדי שנה
    שנה

מספר נרשמים

2005
2006
2007
2008
2009

2500
4003
3140
2605
2060

תאגידים בעלי רשיון
נכון לסוף שנת הדוח (טבת התש"ע) קיימות  214חברות בעלות רשיון (מתוכן  176חברות
לניהול תיקי השקעות 16 ,חברות ליעוץ השקעות ו 22-חברות לשיווק השקעות).
להלן נתונים על שווי הנכסים המנוהלים על ידי חברות בעלות רשיון לניהול תיקי השקעות,
נכון ל 31-בדצמבר  .2009נתונים 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 השקעותובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התש"ס.2000-
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תרשים  : 3סך שווי נכסים
מנוהל בחברות לניהול תיקים בשנים 2009-2004

¦«±§£®²
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רישוי



 .2רישוי



השנה


הוענקו  728רשיונות ליחידים ( 212למנהלי תיקים 365 ,ליועצי השקעות ו151-
במהלך
למשווקי השקעות) ו 18-רשיונות לחברות ( 10רשיונות לחברות לניהול תיקי השקעות,
´£³£²´ª£¡§£ª¡ª§£³²
 6לחברות יעוץ השקעות ו 2-לחברות לשיווק השקעות).
¬¦®§£ª³ ª£¡´£¡£²®«¨£

 18855יחידים מצויים בשלבי רישוי 8957
10000
פנסיוני.7
בהליכים לקבלת רשיון יועץ
8480כ3740-
שונים ,מתוכם
8852
7323

8000

במהלך שנת הדוח בוטלו בהתאם לבקשתן רשיונותיהם של 5597 36
 6000לניהול
חברות ,מהן 30 :חברות
4012
תיקים ,ושש חברות לשיווק השקעות.
4000
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רישוי יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק,
במסגרת

נערכו השנה שני מועדי בחינות כמדי שנה בחודשים מאי ונובמבר  ,2009בנושאים 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 7323-יחידות בחינה שהתקיימו במהלך שנת הדוח נבחנו  6086נבחנים 3867 ,נבחנים עמדו
בהן בהצלחה (ראו לוח  12להלן).

 7רשיון זה מוענק על ידי משרד האוצר ,אך מבקשי הרשיון נדרשים לעמוד בארבע מתוך שש בחינות הרישוי שעורכת הרשות.
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תרשים  : 4נבחנים בבחינות הרישוי
2009-2004
יחידות בחינה) בשנים
(על פי מספר
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המעבר בבחינות בשנת 2009
לוח  :12אחוז



נושא הבחינה
אתיקה מקצועית
דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
חשבונאות
סטטיסטיקה ומימון
כלכלה
מקצועית א
מקצועית ב

מספר ניגשים
11
1393
837
859
997
1627
688

  אחוז עוברים
91
86
66
48
49
63
61

בחודש ספטמבר  2009הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים ,בשבתו כבית משפט לעניינים
מנהליים ,עתירה נגד הרשות לפסילת שתי שאלות בבחינה מקצועית א שנערכה בהתאם לחוק
הסדרת העיסוק .בחודש נובמבר  2009ניתן פסק דין הדוחה את העתירה (לפירוט ראו בפרק
היעוץ המשפטי ,הליכים משפטיים בהם מעורבת הרשות).
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 .8במהלך שנת הדוח נבדקו 3781
בקשות לפטור מבחינות ,מהן אושרו .3600

8

יצוין כי עד מאי  2007התקנות קבעו זכאות לקבלת פטורים גם על סמך קורסים אקדמיים רלבנטיים.
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                    תרשים  : 5טיפול בבקשות פטור בשנים 2009-2004

התמחות
תקנות הרישוי הנזכרות לעיל מסדירות גם את נושא ההתמחות בה מחויב מבקש רשיון .במהלך
שנת הדוח אושרו  535בקשות להתמחות ,מתוכם  239ביעוץ השקעות 100 ,בשיווק השקעות
ו 196-בניהול תיקים.


§£ª³´¡¨´¦´³±¦®£¢
´§£³²
2009-2004
טיפול בבקשות להתמחות בשנים
               תרשים : 6


סירוב להעניק רשיון מטעמים הקשורים במהימנות המבקש
במסגרת הליך שבו בחנה הרשות בקשה לרשיון שביקשה חברה לניהול תיקים ,נדרשה הרשות
להחלטה של ועדת משמעת שקבעה כי בעל השליטה ונושא משרה בחברה שביקשה רשיון הפר
את החובות הקבועות בסעיף (18 ,12 ,11ב) ו 20-לחוק הסדרת העיסוק .בהתאם לסמכות הקבועה
בסעיף ( 8ג)( )2לחוק הסדרת העיסוק החליטה הרשות לא להעניק בשלב זה רשיון לחברה
המבקשת ,אך קצבה את ההחלטה למשך שנה מיום הנתנה.
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מענה וטיפול בנושאי רישוי באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הרשות
על מנת לשפר את איכות השירות וזמינותו הוחלט בסמוך לסוף שנת הדוח לספק לפונים
בנושאים הקשורים לרישוי שירות מקוון בלבד באמצעות אתר האינטרנט של הרשות .לצורך כך
הוכנה תשתית מיוחדת ,שמטרתה להבטיח שכל פנייה תטופל ותיענה בהקדם האפשרי.

 .3פיקוח

פיקוח

הפיקוח על יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקים התרכז בתחומים הבאים:
א .עריכת ביקורות
בשנת הדוח נערכו ביקורות משלושה סוגים:
 .1ביקורת רוחב  -ביקורת הבודקת נושא אחד במספר רב של חברות.
 .2ביקורת ממוקדת-חברה  -בדיקה של נושאים ספציפיים בחברות בעלות רשיון ואצל
יועצי השקעות המועסקים בתאגידים בנקאיים.
 .3ביקורת בנושא עמידה בהוראות לפי חוק איסור הלבנת הון.
ביקורות מסוג מספר  3ו 14-ביקורות מסוג מספר  2נערכו במשרדיהן של החברות או
בסניפי הבנקים .ביקורות מסוג מספר  1ו 20-ביקורות מסוג מספר  2בוצעו בהתכתבות,
ובהן התבקשו החברות או התאגידים הבנקאיים להמציא לרשות מסמכים.

  	 .1ביקורות רוחב
א .במהלך השנה הסתיימה ביקורת ב 26-חברות בנושא עמידתן של חברות ניהול תיקים
בהוראות סעיפים  17,13ו(26-א) לחוק הסדרת העיסוק בנוגע להסכמים ודוחות תקופתיים
שנשלחו ללקוחות ,בדגש על תיקי לקוחות שבהם נכללו ניירות ערך דלי סחירות.
ב .במהלך השנה הסתיימה ביקורת ב 31-חברות בנושא עמידתן של חברות ניהול תיקים
בהוראות סעיפים  13 ,12ו(26-א) לחוק הסדרת העיסוק בנוגע להתאמת מדיניות
השקעה להנחיותיהם של לקוחות שונאי סיכון.
ג .במהלך השנה החלה ביקורת רוחב בנושא עמידתן של חברות בעלות רשיון ויועצי
השקעות עצמאיים בהוראות סעיף  13לחוק הסדרת העיסוק ותקנות הסדרת העיסוק
ביעוץ השקעות ,שווק השקעות וניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום
פעולות יעוץ) ,התשס"ח ,2007-בנוגע להסכמים ורישום פעולות יעוץ .בביקורת זו
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נבדקים  17חברות בעלות רשיון יעוץ או שיווק השקעות ושבעה יועצי השקעות
עצמאים .הביקורת טרם הסתיימה.
ד .במהלך השנה התבקשו כל החברות בעלות הרשיון למלא שאלון בנוגע ליישום הוראות
הרשות המתייחסות לרישום הנחיות וצורכי הלקוח בהסכם .מתוך  214חברות שהשיבו,
 20חברות הודיעו שאין להם לקוחות שהוראת הרשות חלה עליהם.
ה .בסוף שנת  2008ובתחילת שנת  ,2009עקב הפסקת פעילותן של חברות הביטוח
בתחום ביטוחי אחריות מקצועית של בעלי רשיון ,נוצר במשך תקופה קצרה מצב שבו
לא היה בידי בעלי רשיון אפשרות להשיג פוליסת ביטוח כדי לעמוד בדרישות החוק.
במקביל לפעילות שביצעה הרשות כדי למצוא פתרון למצב זה ,נדרשו כל החברות
שהיו אמורות לחדש את הביטוח בתקופה זו להודיע לרשות על מצב הביטוח ,ולדווח
על פי סעיף (27ג) לחוק במידה והחברה לא עומדת בדרישות הביטוח .הרשות דרשה
מחברות אלו להודיע ללקוחותיהן על מצב הביטוח שלהן וגם נתנה ארכה להסדרת
הנושא .במהלך הרבעון השני בא הנושא על פתרונו עם כניסה של מבטחים חדשים
לתחום .למרות זאת מספר חברות הודיעו על ביטול הרשיון בעקבות גידול משמעותי
בפרמיות הביטוח.

 	.2ביקורות ממוקדות-חברה
א .בשנת הדוח הסתיימו שש ביקורות ממוקדות-חברה בחברות לניהול תיקים .בביקורות
אלו נבדקו אחד או כמה מהנושאים הבאים :הסכמים עם הלקוחות ,חובות האמון,
בירור צורכי לקוח ,התאמת השירות לצורכי הלקוח ,תיעוד צורכי לקוח ועריכת
הסכם בכתב ,גילוי נאות ,הודעה על ניגוד עניינים ,הודעה על סיכון מיוחד וקבלת
הסכמה לפעילות זו ,הודעה על זיקה לנכסים פיננסים ,איסור תמריצים ,הסכמת
הלקוח לקבלת החזרי עמלות ,דיווח תקופתי ,קיום מנגנון אכיפה פנימי המבטיח
עמידה בדרישות החוק ואיכות היעוץ.
בנוסף לביקורת האמורות ,ארבע ביקורות שהחלו בשנת הדוח טרם הסתיימו.
ב .בשנת הדוח הסתיימו  17ביקורות אצל יועצי ההשקעות המועסקים בתאגידים
בנקאיים .בביקורות נבדקו אחד או כמה מהנושאים הבאים :מערכות היעוץ
הממוחשבות (הנושא העיקרי שנבדק במסגרת ביקורות אלו) ,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 לביקורת האמורות ,שבע ביקורות שהחלו בשנת הדוח טרם הסתיימו.
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 	  .3ביקורות בנושא עמידה בהוראות לפי חוק איסור הלבנת הון
בשנת הדוח נערכו בנושא זה ביקורות אצל  14חברות לניהול תיקים וחמישה חברי
בורסה שאינם בנקים .כל הביקורות בוצעו על ידי מיקור חוץ .במסגרת הביקורות 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 ,קיומו של מאגר נתונים ממוחשב.
ב .מעקב אחר פעילות יועצי ההשקעות בבנקים
בנוסף לביקורות הספציפיות שנערכו בתאגידים הבנקאיים ,נעשה השנה שימוש
במידע שקיים ברשות ובמידע שהבנקים נתבקשו לספק לרשות לשם בחינה של
הפעילות המבוצעת בחשבונות הבנקים כחלק מסקירה רוחבית של פעילות היעוץ
בבנקים .בעקבות בדיקות אלו נתבקשו הבנקים לספק הסברים או לבצע בדיקות
בהתייחס לפעילויות בניירות ערך ,שאותרו כחריגות או כבלתי סבירות.
ג .אכיפת חובות הדיווח ובדיקת הדוחות
בשנת הדוח ננקטו פעולות לאכיפת חובות הדיווח לרשות בתחומים הבאים:
 .1הגשת הדוחות השנתיים לפי סעיף (27א) לחוק הסדרת העיסוק באופן מלא,
מדויק ובמועד.
 .2דיווח על אי עמידה בתנאי הרשיון לפי סעיף (27ג) לחוק הסדרת העיסוק.
 .3דיווח של בנקים על מצבת עובדים בעלי רשיון לפי סעיף ( 27ג )3לחוק
הסדרת העיסוק.
כמו כן ,חברות שבדוח השנתי שלהן נמצא כי הן לא עמדו בתנאי ההון העצמי ו/או
הביטוח בסוף שנת הדוח ,נדרשו לתקן את התנאים כאמור ולהתאימם ללא דיחוי
לדרישות החוק ,על מנת למנוע את ביטול רשיונן.
ד 	 .בחינת חשדות לעבירות על חוק הסדרת העיסוק
במסגרת פעילותו בודק סגל המחלקה חשדות לביצוע עבירות על הוראות חוק הסדרת
העיסוק .הבדיקות נערכות בעקבות פניות ציבור או עקב חשדות שעולים מעבודתה
השוטפת של המחלקה .מלבד שיחות עם הפונים כוללות הבדיקות פגישות עמם,
פנייה לחברי בורסה ולבנקים לצורך קבלת נתונים ובחינה מעמיקה של הממצאים.
בסיום הבדיקות הנדרשות מתקבלת החלטה באילו אמצעים יש לנקוט בכל אחד
מהמקרים ,בהתחשב בין היתר בעניין הציבורי ,באמינות המידע ובטיב הראיות.
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בשנת הדוח טופלו  103מקרים שבהם נבחנו חשדות ראשוניים לביצוע עבירות
פליליות ו/או משמעתיות ,מהם  28מקרים שהועברו מהשנה הקודמת .מתוך 103
המקרים המטופלים ,הסתיים הטיפול ב 73-מקרים ,לפי הפירוט להלן:
-

-

 5מקרים הועברו לטיפול מחלקה אחרת.
 4מקרים הועברו לטיפול באמצעות ביקורת.
ב 6-מקרים נשלח מכתב ליקויים אל נשוא התלונה.
ב 2-מקרים הוטל קנס אזרחי.
 9מקרים הועברו לטיפול מחוץ לרשות.
 47מקרים נגנזו בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
לא נמצאה הפרה של החוק ,חוסר ראיות ,אי שיתוף פעולה של המתלונן או אי
יכולת ליצור עמו קשר ,חוסר עניין לציבור מפאת הזמן הרב שחלף מהמקרה עד
להגשת התלונה או עקב זוטי דברים.
בסוף שנת הדוח נותרו  30מקרים ,שהטיפול בהם טרם הסתיים.

ה .כנס מקצועי לבעלי רשיון
בחודש אוקטובר  2009קיימה היחידה לפיקוח על בעלי רשיון כנס מקצועי שיועד
לבעלי רשיון .הכנס דן בהוראה לתאגידים המורשים בדבר חובת קביעת נוהלי עבודה
בנוגע לדרכי פעולתם וניהולם ,הוראה שנכנסה לתוקף בחודש פברואר  .2010הכנס
נועד להבהיר את דרישות ההוראה ולהרחיב את הבנתם של בעלי הרשיון בתוכן
ההוראה ובעקרונותיה ולסייע להם להתכונן ליישום ההוראה מבעוד מועד .בארבעת
מושבי הכנס השתתפו כ 200-בעלי רשיון מחברות ניהול תיקים ,יעוץ ושיווק השקעות.
לאחר הכנס פורסם באתר הרשות חוזר ,שריכז את כל השאלות אשר עלו במהלך
הכנס ואת תשובות הרשות לשאלות אלה.
ו 	 .כנס מקצועי לחברי בורסה – -איסור הלבנת הון
בחודש אפריל  2009קיימה היחידה לפיקוח על בעלי רשיון כנס מקצועי שיועד למנכלים
ולאחראים על מילוי חובות על פי חוק איסור הלבנת הון בחברי בורסה שאינם
בנקים .הכנס נועד להבהיר את חשיבותם של מנגנונים ראויים לקיום חובותיהם על
פי חוק איסור הלבנת הון ,בדגש על דיווחים בלתי רגילים .במהלך הכנס ניתנו לחברי
הבורסה דוגמאות לכלים שבהם ניתן לעשות שימוש על מנת לעמוד בדרישות החוק.
בכנס השתתפו כ 30-נציגים של חברי הבורסה.
ז 	 .הדרכה
על מנת לשפר את רמת הציות של חברות בעלות רשיון להוראות החוק ,המשיכה
הרשות לערוך גם השנה הדרכות לכל החברות החדשות .ההדרכות נערכות על ידי
מפקחים במחלקה בתיאום מראש עם כל חברה בנפרד ,במועד הסמוך למועד קבלת
הרשיון .ההדרכה מתבצעת במפגש פנים אל פנים עם הנהלת החברה ועובדיה,
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ובמהלכה מקבלים נציגי החברה סקירה על עיקרי חוק היעוץ וחוק איסור הלבנת
הון ,לרבות 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 נערכת בפורום קטן של משתתפים ,דבר
המאפשר התייחסות לסוגיות ולשאלות ספציפיות שמעלים נציגי החברה .בשנה זו
נערכו  16הדרכות ,שבהן הודגשו החובה של החברות לפעול בראש ובראשונה לטובת
לקוחותיהן ונחיצות קיומו של מערך בקרה ואכיפה פנימית בחברה.

 .4פעילות בתחום ההסדרה
בשנת הדוח עסק סגל המחלקה בניסוח וקידום הצעות חקיקה ותיקוני חקיקה כדלקמן:

פעילות
בתחום
ההסדרה

א .חקיקה ראשית
.1

הצעת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות
(תיקון מס'  ,)11התשס"ט .2000-הצעת חוק זו העוסקת בנושאים שונים עברה
בקריאה ראשונה בכנסת השבע עשרה בתאריך  30ליולי  ,2008ומשהתחלפה
הממשלה ,ביום  17במאי  ,2009נתקבל אישור ועדת השרים לענייני חקיקה להחלת
דין רציפות .נוסח מתוקן של ההצעה הועבר לוועדת הכספים של הכנסת השמונה
עשרה לקראת קריאה שנייה ושלישית .לאחר תום תקופת הדוח עבר החוק בקריאה
שנייה ושלישית ופורסם ברשומות.

.2

הצעת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות
(תיקון מס'  ,)12התשס"ט .2008-מטרה אחת של התיקון היא לשנות את דרישת הביטוח
מתנאי לקבלת רשיון לתנאי לעיסוק ביעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי
השקעות (להלן -שירותים) ,מטרה שנייה הסדרת היבטים שונים של מתן שירותים
בנוגע לתעודות סל והשוואת ההסדרה החלה לגבי תעודות סל לזו הקיימת לגבי
קרנות נאמנות .הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת בתאריך  30ליולי ,2008
והועברה לוועדת הכספים לקראת קריאה שנייה ושלישית .לאחר תום תקופת הדוח
עבר החוק בקריאה שנייה ושלישית ופורסם ברשומות.
לפירוט המלא ראו בפרק היעוץ המשפטי ,הצעות חקיקה וחקיקת משנה.
א .תקנות
 .1תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(בקשה לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (תיקון) ,התש"ע .2009-התקנות
המוצעות מחוללות שינויים בתחום בחינות הרישוי ובתחום ההתמחות ,ומטרתן
להעלות את הרמה המקצועית של בעלי הרשיון לפי חוק היעוץ וביחד עם זאת
לייעל ולפשט הליכי הרישוי .בנוסף מוצעים שינויים במנגנון האגרות המוטלות
על מבקשי רשיון ובעליו .התקנות מונחות על שולחן ועדת הכספים.
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 .2תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (דיווחים ללקוח) ,התשס"ט ,2009 -ותקנות הסדרת העיסוק ביעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דיווחים לרשות),
התשס"ט .2009 -עניינם של התקנות המוצעות להסדיר את הגילוי הנאות של
בעלי רשיון לפי חוק הסדרת העיסוק .התקנות אושרו במליאת הרשות ביום
 16באוגוסט .2009
 .3תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (עוסקים זרים) ,התשס"ט .2009 -התקנות המוצעות מסדירות
את מרשם העוסקים הזרים שיקום לאחר תיקון  11לחוק .התקנות אושרו
במליאת הרשות ביום  6בספטמבר .2009
		

לפירוט מלא ראו בפרק היעוץ המשפטי ,הצעות חקיקה וחקיקת משנה.
ב .הוראות 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:
 .1הוראה לתאגידים המורשים בעניין אופן הדיווח לגבי שינויים בבעלי שליטה
ונושאי משרה בתאגיד:
ביום  24במרץ  2009נכנסה לתוקף הוראה לתאגידים המורשים בעניין אופן
הדיווח לגבי שינויים בבעלי שליטה ונושאי משרה בתאגיד לפי סעיף (27ג)
לחוק הסדרת העיסוק .ההוראה קובעת כי על תאגיד מורשה להגיש לרשות
בתוך שבעה ימים ממועד ההחלטה על הוספה ו/או שינוי של נושא משרה או
בעל שליטה בתאגיד ,דיווח ובו פרטי שמותיהם של נושאי המשרה ו/או בעלי
השליטה אשר סיימו את תפקידם או אשר נוספו ו/או מונו לתאגיד.
 .2הוראה לתאגידים המורשים בדבר חובת קביעת נוהלי עבודה בנוגע לדרכי
פעולתם וניהולם:
ביום  25באוגוסט  2009פורסמה ברשומות הוראה לתאגידים המורשים בדבר
החובה לקבוע נוהלי עבודה בנוגע לדרכי פעולתם וניהולם .ההוראה מחייבת
את התאגידים המורשים להסדיר את פעילותם באמצעות נוהלי עבודה
ודורשת כל בעלי התפקידים בתאגיד יכירו את נוהלי העבודה הרלבנטיים
לעבודתם ויבינו את חשיבות יישומם .ההוראה מפרטת את הנושאים בהם
יש לקבוע נהלים .כך ,למשל ,על תאגיד מורשה לקבוע נוהלי עבודה לגבי
אופן הטמעת הוראות הדין ונוהלי העבודה ,הדרכה ואכיפה פנימית ,טיפול
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בניגוד עניינים ומניעת העדפה של לקוחות .הנהלים המפורטים בהוראה
אינם מהווים רשימה סגורה ,והתאגיד המורשה מחויב להסדיר את פעילותו
באמצעות נהלים נוספים ,ככל שהם נדרשים מאופי עיסוקו .ההוראה נכנסה
לתוקף ביום  24בפברואר .2010
ג .חוזרים
סגל הרשות נוהג לפרסם 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 זקוקות לביאור נוסף או
שלשונן כללית ויש למלאן בפרטים.
במהלך שנת הדוח ִפרסם הסגל  11חוזרי עמדת סגל בנושאים שונים הנוגעים להוראות
חוק הסדרת העיסוק והתקנות לפיו ולחוק איסור הלבנת הון  -בהתייחס לחברי בורסה
ולמנהלי תיקים .בין אלה נכללו חוזרי שאלות ותשובות בנושאים שונים  -פרסום
המשלב מתן מענה לבקשות פרטניות להנחיה מקדמית תוך כדי פרסום של עמדת סגל
רוחבית לסוגיה הנדונה.
ד .הנחיות מקדמיות
במהלך שנת הדוח הוגשו למחלקה  28בקשות להנחיות מקדמיות בתחום חוק הסדרת
העיסוק .שתי פניות מתוכן עדיין בטיפול .

 .5פעילות אכיפה כלפי בעלי רשיון
א .ביטול והתליה של רשיונות בהתאם להחלטות הרשות
.1

פעילות
אכיפה כלפי
בעלי רשיון

ביטול/התליה בשל אי עמידה בתנאי הרשיון
מתוקף סמכותה לפי סעיפים (7א( )6ו(8 -א)( )6לחוק הסדרת העיסוק ,התלתה
הרשות  43רשיונות יחידים בשל אי עמידה בתנאי הביטוח .כמו כן החליטה הרשות
לבטל רשיון חברה משווקת השקעות שהוענק לחברה מסוימת ,מכוח סמכותה של
הרשות לפי סעיף (10א)( )2לחוק הסדרת העיסוק ,וזאת לאחר שאותה חברה לא
עמדה בתנאי ההון העצמי.
בנוסף התלתה הרשות  115רשיונות יחידים בגין חוב אגרה שנתית ,בהתאם לסעיף
(41ב) לחוק הסדרת העיסוק.

.2

התליית רשיונות מטעמים של פגם במהימנות
א .הרשות החליטה להתלות רשיון של מנהל תיקים ,על פי סעיף (10ג) לחוק הסדרת
העיסוק ,לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירות חמורות על חוק ניירות
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ערך ,על חוק הסדרת העיסוק ועל חוק הקרנות והתקנות שמכוחו .מנהל התיקים
הנאשם פעל במספר מניות במטרה להעלות את שערן ,בין היתר תוך שימוש
בעסקאות עצמיות ,ניצול לרעה של שיטת המסחר בבורסה ויצירת מצגי שווא
של עסקאות אמיתיות ונפחי מסחר אמיתיים ,כשלמעשה היה מדובר בעסקאות
עצמיות בין חשבונות שבשליטתו .מנהל התיקים עתר כנגד ההחלטה זו ,ובמסגרת
העתירה עוכבה התליית הרשיון .מאוחר יותר משך מנהל התיקים את פנייתו
לבית המשפט והחלטת הרשות נכנסה לתוקף( .ראו פרק .)7
ב .הרשות החליטה לבטל רשיון ניהול תיקים שהוענק לחברה מכוח סמכותה על פי
סעיף (10א)( )1או לפי סעיף (10א)( )3לחוק הסדרת העיסוק ,מאחר שהרשיון ניתן
על סמך מצג כוזב שהוצג לרשות ומאחר שהופר תנאי מתנאי הרשיון.

ב .הליכים משמעתיים  -החלטות בתחום המשמעת  
בשנת הדוח התקבלו החלטות בתחום המשמעת ,כמפורט להלן:
 .1ביום  3בנובמבר  ,2008הוגשה לוועדת משמעת בקשה לסעד הצהרתי ,כי מתקיימות
נסיבות שבהן בעל רשיון יועץ השקעות "אינו ראוי" לשמש ככזה ,על פי סעיפים (32ב)
ו(10 -א )1לחוק הסדרת העיסוק .הבקשה הוגשה לאחר שנודע כי בהליך אזרחי שהתנהל
בבית משפט מחוזי (אשר בעל הרשיון לא היה צד לו) ,נקבעו קביעות עובדתיות
חמורות לגבי התנהלותו של בעל הרשיון ,לרבות הפרה של חוק הסדרת העיסוק ,בכך
שהוא ניהל תיק השקעות עבור לקוח .ביום  18במרץ  2009התקיים דיון בפני ועדת
המשמעת בעניין האמור וביום ה 2-באפריל  2009החליטה הוועדה כי אין די בפסק הדין
כדי שהועדה תוכל לקבוע כי התקיימו נסיבות שבשלהן רשאית הרשות לשלול את
רשיונו של יועץ ההשקעות.
 .2נגד הנקבלים  -חברה לניהול תיקים (להלן :נקבלת מספר אחת) ומנהליה (בעלי רשיון
ליעוץ השקעות וניהול תיקים .להלן :נקבלים מספר שתיים ושלוש) ,הוגשה קבילה
משמעתית בשל כך ,שהם התחייבו לנהל השקעות של  16מלקוחותיהם ברמת סיכון
נמוכה ,בעוד שבחודשים יוני-יולי 2005פעלו הנקבלים בניגוד להתחייבותם זו וחשפו
את הלקוחות לסיכון גבוה מזה שהם התחייבו לו .בכך הפרו הנקבלים את חובתם
להתאים את אופי העסקאות שביצעו עבור הלקוחות להנחיות הלקוחות ולצורכיהם
ופעלו בחוסר זהירות וברמת מיומנות שבעל רשיון סביר לא היה נוהג בה בנסיבות
דומות .בהחלטה מיום  9לנובמבר  ,2008נקבע כי הנקבלים הפרו את החובות הקבועות
בסעיף  12ו 20-לחוק הסדרת העיסוק ,ובכך עברו עבירות משמעת לפי סעיף (30א)()1
לחוק .ביום  18לפברואר  2009התקבלה החלטה בעניין העונש שיוטל על הנקבלים :על
נקבלת מספר אחת  -ביטול רשיון לתקופה של  10שנים .על כל אחד מהנקבלים מספר
שתיים ושלוש  -קנס כספי בסך של  ,₪ 60,000התליית רשיון מנהל תיקים לתקופה של
 18חודשים והתליית רשיון יועץ השקעות לתקופה של תשעה חודשים.
 .3נגד נקבל  -בעל רשיון יועץ השקעות ,הוגשה קבילה משמעתית בשל חריגתו מהרשאת
הלקוחות ,ברכישת אופציות אשר נרכשו בסכומים גבוהים מהסכומים שאושרו ,בנוסף
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לפעילותו בכתיבת אופציות .במהלך פעילותו ,לא היו לנקבל אמצעים מתאימים וזמן
דרוש לפעילות באופציות המעו"ף ,פעילות הדורשת פיקוח ומעקב רצופים ושוטפים
אחר המתרחש בשוק ההון ותגובה מידית בזמן אמיתי על פי הצורך .עובדות אלו לא
הובהרו ללקוחות .בהסדר טיעון הודה הנקבל בעובדות קבילת המשמעת ונקבע כי
הוא הפר את סעיף  14 ,12 ,11ו(25-ב) לחוק הסדרת העיסוק ובכך עבר עבירת משמעת
לפי סעיף (30א)( )1לחוק ביחס לארבעה לקוחות .על הנקבל הוטלו העונשים הבאים :
ביטול רשיון לתקופה של  10שנים וקנס בסך של .₪ 65,000
 .4נגד הנקבלים  -חברה לניהול תיקים (להלן :נקבלת מספר אחת) ,מנהלי החברה (להלן:
נקבלים מספר שתיים ושלוש) ,ועובדיה (נקבלים מספר ארבע וחמש) הוגשה קבילה
משמעתית ,על פיה הפרו הנקבלים את החובות הקבועות בסעיף (18 ,12 ,11ב) ו 20
לחוק היעוץ ,בין השאר בכך שניהלו את תיקי הלקוחות נשוא הקבילה בניגוד להנחיות
המפורשות שקיבלו מהלקוחות ,שינו את שיטת ניהול התיק והגדילו את הסיכון בתיק
על ידי הוספת אסטרטגיות מעו"ף עתירות סיכון ,שחובה לקבל עליהן אישור של
הלקוח מראש ובכתב ,ובכך עברו עבירות משמעת לפי סעיף (30א)( )1לחוק .ביום ה-
 26באוגוסט  2008התקבלה החלטת ועדת המשמעת ,על פיה ,עברו הנקבלים עבירות
משמעת הקבועות בסעיף (30א)( )1לחוק .ביום  19.1.2009החליטה ועדת המשמעת
להטיל על הנקבלים את העונשים הבאים :על נקבלת מספר אחת  -קנס בסל של
 ,₪ 10,000על נקבל מספר ארבע  -נזיפה וקנס בסך  ,₪ 67,000על נקבל מספר חמש
 נזיפה וקנס בסך  .₪ 75,000ועדת המשמעת החליטה לפרסם את החלטתה ללא ציוןשמות הנקבלים .על ממצאי ועדת המשמעת והחלטתה הוגש ערעור הן מצד הנקבלים
והן מצד היועץ המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה) .טרם נתקבלה
ההחלטה בערעור.
 .5ערעור על החלטת ועדת משמעת  -על פי החלטת הוועדה הפרו הנקבלים (חברה
לניהול תיקים ,להלן :הנקבלת ,ובעל רשיון לניהול תיקים להלן :הנקבל) את הוראות
סעיף  18 ,13 ,12 ,11ו 20-לחוק היעוץ ,בכך שלא ערכו הסכם בכתב עם הלקוחות ,לא
התאימו את אופי ההשקעה להנחיות הלקוחות ,לא קיבלו את אישורם מראש לביצוע
עסקאות באופציות ,הכרוכות בסיכון מיוחד וקיבלו החזר עמלה בגין עסקאות שביצעו
עבור הלקוחות ללא קבלת הסכמתם מראש ,ובכל אלה עברו עבירות משמעת לפי
סעיף (30א)( )1לחוק .ביום  23.12.2007החליטה ועדת המשמעת להטיל על הנקבלים
את העונשים הבאים :על הנקבל  -ביטול רשיון לתקופה של  10שנים וקנס בסל של
 ,₪ 10,000על הנקבלת  -ביטול רשיון לתקופה של  10שנים וקנס בסך של  .₪ 1,000על
החלטה זו של ועדת המשמעת החליטו הצדדים לערער :הנקבלים ערערו על החלטת
הוועדה להשית עליהם קנס ועל ההחלטה לפרסם בציבור את ההחלטה ,והיועץ
המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה ,להלן :המדינה) ערער על
סכום הקנס הנמוך שהושת על הנקבלים .ביום  20.4.2009פסק בית המשפט המחוזי
בת"א בערעורים שהונחו לפניו .בית המשפט המחוזי דחה את ערעורם של הנקבלים,
קיבל את ערעורה של המדינה והטיל על הנקבל קנס בסך של  ,₪ 50,000ועל הנקבלת
קנס בסך של .₪ 10,000
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ג .קנסות אזרחיים שהוטלו לפי פרק ז 1לחוק
על פי סעיף 38א 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 מחמש עשרה חברות ומשתי יועצות השקעות,
על פי הפירוט הבא:

לוח  : 13פירוט  סעיפי ההפרה שבגינם נדרשו קנסות במהלך השנה וגובה הקנסות שהוטלו
שם החברה

1

2
3

4

5

6

7
8
9
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ההפרה שבגינה נדרש
הקנס

תאריך
הדרישה

סעיפי ההפרה
בחוק היעוץ שעל
פיהם הוטל הקנס

הקנס שהוטל

כלל פיננסים
בטוחה ניהול
השקעות בע"מ

קבלת החזרי עמלות
ללא הסכמת לקוח
כנדרש

(17א)

1,566,000

30.12.09

טובה וייס

רכישת ני"ע אסורה ע"י
יועץ השקעות

(4א)

₪ 26,100

22.10.09

רום רעננה יעוץ
והשקעות בע"מ

אי קיום ההוראות
והחוק בעניין בירור
צורכי לקוח

 12+13וההוראות
בעניין בירור
צורכי לקוח

₪ 27,000

22.10.09

אי הכללת פרטים בעניין
ביטוח בדוח ללקוח

(26ד)

אי בי אי אמבן
ניהול השקעות
בע"מ

אי הגשת דוח במועד

(27א)

₪ 45,821

5.04.09

אלטרנטיבה
חברה ליעוץ
וניהול תיקי
השקעות בע"מ

אי הגשת דוח במועד

(27א)

₪ 23,829

5.04.09

אפריקה ישראל
ניהול תיקי
השקעות בע"מ

אי דיווח על אי עמידה
בתנאי רשיון לעניין
ביטוח

(27ג)

₪ 100,620

5.04.09

בנק איגוד
לישראל בע"מ

אי רישום שיחת יעוץ

25

₪ 65,000

5.04.09

מיכל ירימי

אי רישום שיחת יעוץ

25

₪ 3,000

5.04.09

ורדן בית
השקעות בע"מ

אי קיום ההוראות
והחוק בעניין בירור
צורכי לקוח

(28 ,12+13ב)

₪ 63,000

5.04.09

אי הבלטת פעולות
בסיכון בדוח ללקוח

(26א)
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שם החברה

ההפרה שבגינה נדרש
הקנס

סיגמא פי סי אם
שוקי הון בע"מ

אי גילוי עיסוק בשיווק
והעדפת נכסים להם יש
לחברה זיקה

(13ג)()5

אי הבלטת פעולות
בסיכון בדוח ללקוח

(26א)

ההפרה שבגינה נדרש
הקנס

סעיפי ההפרה
בחוק היעוץ שעל
פיהם הוטל הקנס

הקנס שהוטל

11

עולם זהב
השקעות בע"מ

אי הגשת דוח שנתי
במועד

(27א)

₪ 106,502

5.04.09

12

א.ל פריוריטי
ניהול נכסים
בע"מ

אי דיווח על אי עמידה
בתנאי רשיון לעניין
ביטוח

(27ג)

₪ 128,794

5.04.09

13

קיי זי אי ניהול
השקעות בע"מ

אי הגשת דוח שנתי
במועד

(27א)

₪ 30,341

5.04.09

14

קמליה קפיטל
מרקט בע"מ

אי הגשת דוח שנתי
במועד

(27א)

₪ 51,703

5.04.09

15

קרניאל השקעות
בע"מ

אי קיום ההוראות
והחוק בעניין בירור
צורכי לקוח

(28 ,12+13ב)

₪ 33,000

5.04.09

אי תיעוד שינוי מדיניות
השקעה

(13ד)

אי הבלטת עסקאות
בסיכון מיוחד בדוח
ללקוח

(26א)

10

שם החברה

סעיפי ההפרה
בחוק היעוץ שעל
פיהם הוטל הקנס

הקנס שהוטל

₪ 18,000

תאריך
הדרישה
5.04.09

תאריך
הדרישה

16

רוביקון סי אם שוקי הון
בע"מ

אי הגשת דוח שנתי

(27א)

₪ 29,102

5.04.09

17

רמב"ם שוקי הון
והשקעות בע"מ

אי הגשת דוח שנתי
במועד

(27א)

₪ 150,466

5.04.09

אי דיווח על אי עמידה
בתנאי רשיון לעניין
ביטוח

(27ג)
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בשלושה מקרים הוגשו ערעורים בגין הקנסות שהוטלו ,כדלקמן:
 .1רמב"ם שוקי הון בע"מ נגד רשות ניירות ערך (ע"ש  247/09בבית המשפט המחוזי בירושלים).
הערעור נדחה בבית המשפט בהסכמת המערערת ,בטרם ניתנה החלטה .בית המשפט
הוסיף המלצה ,לפיה אם החברה תמציא לרשות אישור על קיומו של ביטוח כנדרש ,יבוטל
הקנס בגין ההפרה הנמשכת.
 .2א.ל פריוריטי ניהול נכסים בע"מ נגד רשות ניירות ערך ( ע"ש  1075/09בבית המשפט
המחוזי בתל אביב) .כחלק מהערעור הגישה החברה בקשה לעיכוב ביצוע תשלום הקנס
שהוטל עליה .לבקשת החברה נמחק הערעור במהלך הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע תשלום
הקנס ,וזאת בטרם ניתנה הכרעה הן בבקשה זו והן בערעור.

 .3עולם זהב השקעות בע"מ נגד רשות ניירות ערך (ע"ש  267/09בבית המשפט המחוזי
בירושלים) .הערעור נמחק לאחר שהצדדים הגיעו להסדר פשרה לפיו גובה הקנס יעמוד על
הסכום הבסיסי ( )₪ 15,480ולא יכלול את הסכומים שהצטברו בגין ההפרה הנמשכת.
לפירוט המלא בדבר הליכים אלה ראו בפרק היעוץ המשפטי ,הליכים משפטיים בהם
מעורבת הרשות.

ד .הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון
לאור ממצאי ביקורות שנערכו בחברות לניהול תיקים ,נדרשו במהלך השנה קנסות מארבע
חברות שבהן נתגלו הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון והצווים שעל פיו.
הקנסות נגבים על ידי הרשות ומועברים לחשבון עיזבונות של האפוטרופוס הכללי לזכות
הקרן שהוקמה לפי פקודת הסמים המסוכנים.
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    לוח  : 14פירוט סעיפי ההפרה בגינן נדרשו עיצומים כספיים
במהלך השנה וגובה העיצומים שהוטלו
שם החברה

ההפרה בגינה נדרש
העיצום הכספי

סעיפי ההפרה
(צו איסור
הלבנת הון)

העיצום
שהוטל על
החברה

תאריך דרישה

1

פורמולה

אימות פרטי זיהוי ,הצהרת
נהנה ומאגר נתונים

סעיפים
 3,4ו(15-א)

105,000₪

16.12.2009

2

פעילים

אימות פרטי זיהוי ,הצהרת
נהנה ומאגר נתונים

סעיפים 3,4
ו(15-א)

166,000₪

16.12.2009

3

איילון

אימות פרטי זיהוי ,שמירת
מסמכים ,הצהרת נהנה,
דיווח לרשות לאיסור
הלבנת הון ומאגר נתונים

סעיפים ,4 ,3
 9 ,7ו(15-א)

520,000₪

16.12.2009

4

הרי ספיר

אימות פרטי זיהוי ,הצהרת
נהנה,זיהוי פנים אל פנים,
דיווחים לרשות לאיסור
הלבנת הון ומאגר נתונים

סעיפים ,4 ,3
 8 ,6ו(15-א)

276,000₪

16.12.2009
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המחלקה לפיקוח על השוק המשני

VI

המחלקה לפיקוח על השוק המשני מרכזת את פעילויות הפיקוח והבקרה על ניהולה התקין וההוגן של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב והמסחר המתקיים בה.

תחומי אחריות המחלקה
 .1הפיקוח על המסחר בבורסה
מראשית שנת  ,2008נתוני המסחר שהבורסה מעבירה למערכות הממוחשבות של הרשות
מאפשרים זיהוי חד ערכי של החשבונות הפעילים במסחר בניירות ערך .בנוסף ,הגורמים
המפוקחים על ידי הרשות (מנהלי קרנות ומנהלי השקעות) מחויבים להעביר את פרטי זיהוי
החשבונות שבאמצעותם הם מקיימים מסחר בניירות ערך ,פעולה המסייעת לרשות לקיים
בקרה ופיקוח הדוקים אחר גורמים אלה.

הפיקוח
על המסחר
בבורסה

במהלך שנת הדוח פעלה המחלקה לקידום פרטי זיהוי החשבונות שבאמצעותם מתבצעת
פעילות המסחר של הגורמים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון באוצר (קופות גמל ,קרנות
פנסיה וכו') .כמו כן המחלקה קידמה מהלך ,שעם השלמתו יאפשר למערכות של הרשות לזהות
את כל פעולות המסחר המתבצעות על ידי מנפיקי מוצרי המדדים.
במהלך שנת הדוח פיתח צוות ,שגובש ממספר מחלקות ברשות ,מערכת המבוססת על טכנולוגיית
 BI (business intelligence).מערכת זו מיועדת לאתר באופן ממוחשב פעולות חריגות על פי
פרמטרים ואלגוריתמים מוגדרים.

 .2פיקוח על מסלקות הבורסה

פיקוח על
מסלקות
הבורסה

ביום  25.03.2009נחתם מזכר הבנות בין הרשות לבין בנק ישראל .המזכר מעגן את מתכונת
הפיקוח והעברת המידע בין הרשויות בנושא זה .בעקבות מזכר ההבנות הוקם צוות עבודה
משותף לרשות ולבנק ישראל ,הדן והמקדם מהלכים הנוגעים להיבטי הפיקוח על המסלקות.

 .3פיקוח על מחלקת חברים ופיקוח של הבורסה
המחלקה מקבלת דיווחים שוטפים ממחלקת חברים ופיקוח של הבורסה לגבי אירועים משמעותיים
וחריגים ולגבי מידת חשיפתם ויציבותם הפיננסית של חברי הבורסה שאינם בנקים.

פיקוח על
מחלקת
חברים
ופיקוח של
הבורסה
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זירות סוחר
לחשבון
עצמו

 .4זירות סוחר לחשבון עצמו
ביום  24.5.09אישרה מליאת הרשות טיוטה להצעת חוק אשר באה להסדיר את פעילותן של
זירות הסוחרות לחשבון עצמן הפועלות בישראל .בסמוך לאחר קבלת אישור המליאה פורסמה
טיוטת הצעת החוק להערות הציבור.
במהלך השנה האחרונה ,ובמקביל לקידום הפעילות החקיקתית בנושא ,נבחנה ונלמדה דרך
פעילותן של זירות אלה ,לרבות דרכי הסדרתן במדינות אחרות .לאחרונה אּושר תזכיר להצעת
החוק בעניין זה במסגרת ועדת שרים.

תקינה
בורסאית

 .5תקינה בורסאית
שינויים בתקנון הבורסה ובהנחיות לפיו
במסגרת פיקוח הרשות על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ,נדרשת המלצת הרשות כתנאי
מוקדם להכנסת שינויים בתקנון הבורסה .כמו כן ,נדרש אישורה של הרשות להצעות הבורסה
לקביעת הנחיות הכוללות פירוט לגבי נושאים שונים בתקנון .בהתאם לכך נדונו ברשות הצעות
הבורסה לתיקון הנחיותיה ואושרו על ידה ,וכן הומלץ על אימוץ תיקונים שיזמה הבורסה
לתקנונה כלהלן:

 .1ביום  27בינואר ( 2009ב' בשבט תשס"ט):
 .1הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין תיקון מחירים של יחידות
בקרנות נאמנות.
 .2הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין עסקאות של לקוח מוסדי
מול נוסטרו חבר.
 .3הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין חיוב החברה לרשום את כל מניותיה על שם החברה לרישומים.
 .4הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין עמלת רישום של ניירות ערך שאינם
רשומים למסחר (נש"ר) בעלי לוח סילוקין רב תשלומים וניירות ערך מסחריים (נע"מ).
 .5הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין תקופת ההמרה של ניירות
ערך המירים רשומים למסחר.
 .6הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין ביטוח נאות לחברי בורסה שאינם בנקים.
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 .7הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין תקופת ניסיון למועמד לחברות בבורסה.
 .8הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין ביטול עסקאות עקב טעות.
 .9הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין תנודת שער בלתי מוגבלות במסחר פתיחה נפרד.
 .10הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין ביטול פקודה יוצאת דופן ביום המסחר הראשון
בנייר ערך.
 .2ביום  2באפריל ( 2009ח' בניסן תשס"ט):
 .1הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין פעילות חש"בים בעסקאות ריפו.
 .2הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין עמלות בשל עסקאות ריפו.
 .3הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין משלוח הודעות ללקוחות.
 .4הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין עושי שוק באופציות על מניות.
 .3ביום  24במאי ( 2009א' בסיוון תשס"ט):
 5.2הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין תעודות מורכבות.
 5.3הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין עיצומים כספיים המוטלים על חברי הבורסה.
 5.4הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין הרשאה לשימוש במדדים.
 5.5הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין ביטול עמלת טיפול באישורים
בקשר להצבעה באסיפה כללית של חברה זרה.
 5.6הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין כללי השימור בהתייחס לחברות שנסחרות
ברשימה הראשית – הוראת שעה.
 5.7הרשות אישרה תיקון הנחיות זמניות לפי סעיף 46א' לחוק בעניין תעודות חוזה.
 .4ביום  19ביולי ( 2009כ"ז תמוז תשס"ט):
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 .1הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שינוי תנאי אג"ח ואג"ח להמרה – הוראת שעה.
 .2הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין עמלות סליקת עסקאות ריפו.
 .3הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין חברות רחוקה  -תיקון טעות סופר.
 .4הרשות אישרה הנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק בעניין ותק פעילות של מועמד
לחברות בבורסה.
 .5הרשות אישרה הארכת תוקפן של הנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק ,בעניין תעודת חוזה.
 .6הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין עמלה בשל איגרת חוב
"ממשלתית שקלית".
 .5ביום  6בספטמבר ( 2009י"ז באלול תשס"ט):
 .1הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין חישוב ההון העצמי של חברה לצורך קביעת גובה
האגרה השנתית.
 .2הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין כללי השימור במוצרי מדדים – תיקון טעות סופר.
 .3הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שווי לביטחון של ניירות ערך ונכסים פיננסים.
 .6ביום  13בספטמבר ( 2009כ"ד באלול תשס"ט):
 .1הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין השעיית נייר ערך מהמסחר
בבורסה עקב אי פרסום דוחות כספיים.
 .7ביום  9בנובמבר ( 2009כ"ב בחשוון תש"ע):
 .1הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין הקלות בתנאי הסף למדדי הבורסה – הוראת שעה.
 .8ביום  10בדצמבר ( 2009כ"ג בכסלו תש"ע):
 .1הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין ביטוח נאות לחבר בורסה שאינו בנק.
 .2הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין דיווח על ידי החש"בים אודות התהליכים
המבוצעים אצלם להבטחת רמה נאותה של דיווח כספי וגילוי ( SOXישראלי).
 .3הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין כללי השימור – הוראת שעה.
 .4הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שינוי הכללים של "חברה בפיקוח" ו"חברה שאינה
בפיקוח" – תיקון טעות סופר.
 .5הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה תיקון ההנחיות,
בעניין שינוי הכללים של "חברה בפיקוח" ו"חברה שאינה בפיקוח".
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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 .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 גם מרכז ומלווה את ניהול ההליכים המשפטיים בהם מעורבת הרשות ,ומלווה את
הטיפול בפניות הציבור לרשות באופן שוטף.
בין הנושאים המרכזיים הכוללים גרעין משפטי משמעותי והנוגעים לפעילות רוחב של הרשות ואשר
טופלו על ידי היעוץ המשפטי בשיתוף עם יתר עובדי הרשות או שהיעוץ המשפטי היה מעורב בהם :
 .1אכיפה מנהלית  -היעוץ המשפטי פעל לגיבוש מודל אכיפה מנהלית אשר יהווה ערוץ חלופי
ומשלים להליך הפלילי.
מודל זה אמור לתת לרשות כלי אכיפה נוסף ,יעיל יותר ומתאים יותר לנסיבות מסוימות של
ביצוע הפרות של החוקים ,שעל אכיפתם אמונה הרשות .הרחבה בעניין זה מובאת להלן בסעיף
יח תחת הצעות חקיקה.
בנוסף ,תמך היעוץ המשפטי במהלכים ליצירת הליכי אכיפה חלופיים לרשות ,כמו מהלך של מינוי
חוקר/בודק עצמאי על ידי גורם מפוקח ,על מנת שיבחן את הפעילות שבגינה נדרשה הרשות
להתערב בענייני המפוקח ,ויישם מסקנות אופרטיביות העולות מבדיקתו .הרשות מייחסת
חשיבות רבה להעמקת הבדיקות  -הן בתחומים משפטיים והן בתחומים חשבונאיים  -באמצעות
בודק חיצוני ,במקרים שיאותרו כמתאימים.
הליך הבדיקה באמצעות בודק חיצוני עשוי לאפשר עריכת בדיקה במקרים שבהם הרשות
עצמה ,משיקולים שונים ,אינה מעוניינת להפעיל סמכויות אכיפה ,וגם להימנע ממצב שבו
בתאגיד המפוקח יוותרו כשלים וליקויים שלא יטופלו באמצעות מהלך אכיפתי יעיל.
עם זאת ,יובהר כי הליך הבדיקה לא יבוצע על ידי הרשות ,ולא יהיה בו כדי לצמצם או לפגוע
בסמכויות המוקנות לרשות על פי חוק ,ובכלל זה ביצוע חקירה ,הטלת סנקציות והגשת כתבי
אישום במקרים הרלבנטיים.
במקרים שבהם הרשות לא תהיה שבעת רצון מהליך הבדיקה ,למשל אם הרמה המקצועית שלו
לא תהיה מספקת או אם הליך בדיקה יתברר כחלקי וסתמי ,תהיה הרשות רשאית להפעיל את
סמכויותיה השונות.
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 .2גיבוש הסדר משפטי למיסוד מדור כלכלי בבית משפט מחוזי  -היעוץ המשפטי פעל לטיפול
במצע לדיון וגיבוש חקיקה בנושא זה .הרחבה בעניין זה מובאת להלן בסעיף יז תחת הצעות
חקיקה.
 .3פעילות  לגיבוש הצעה לשינוי במבנה סמכויות הרשות ומתן סמכות לרשות להסדרה באמצעות
כללים שייקבעו על ידי הרשות  .Rule Making Power -ההצעה אושרה על ידי מליאת הרשות.
הרחבה בעניין זה מובאת להלן בסעיף כב תחת הצעות חקיקה.
 .4השתתפות בגיבוש הסדרי חירום עקב המשבר הכלכלי ,הסדרים שבהם הייתה הרשות מעורבת.
 .5שותפות עם מחלקת התאגידים בקבוצת עבודה רבת משתתפים מרשויות שונות וממשרד
המשפטים לצורך יצירת תשתית חוקית לאיגוח בישראל.
 .6גיבוש מתווה של פיקוח על רואי החשבון המבקרים חברות ציבוריות – בשיתוף עם מחלקת
תאגידים.
 .7טיפול ביישום דוחות ועדות שהרשות מינתה:
א .יישום המלצות ועדת גושן להטבת הממשל התאגידי בחברות נסחרות  -הסכמה על מתווה,
לפיו ההמלצות ירוכזו לקוד ממשל תאגידי מצוי ,אשר יצורף 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,
בשינויים מסוימים ,על ידי מליאת הרשות וגובשו למתכונת של הצעה לתיקון חוק ניירות
ערך ותקנות לפיו .כמו כן קוימו פגישות ודיונים בנושא ההצעה עם גורמים הנוגעים לעניין
מחוץ לרשות ,והיא הועברה לאישור שר האוצר .הרחבה בעניין זה מובאת להלן בסעיף יט
תחת הצעות חקיקה.

חקיקה
חקיקה
וחקיקת
משנה
שהתקבלו
או אושרו
בשנת הדוח

 .1חקיקה וחקיקת משנה שהתקבלו או אושרו בשנת הדוח
א .חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)38התשס"ט ,2008-בנושא מערכת דואר אלקטרוני מאובטח
(הקמת מערכת יעל) [ס"ח  ,2204עמ' ]284
תיקון החוק פורסם ביום  27ביולי ( 2009ו באב התשס"ט) ,ותחילתו נקבעה למועד תחילתן
של תקנות שיתקין שר האוצר מתוך ההסמכה שנקבעה לו במסגרת תיקון החוק.
התיקון נועד להתאים את חוק ניירות ערך לאפשרויות הטכנולוגיה העכשוויות ,ולאפשר
לרשות להמציא לגופים המפוקחים על ידה הודעות ,דרישות ,הוראות או כל מסמך אחר
שהרשות מוסמכת להמציאו ,באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח ,הכפופה לתנאים
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ולאפיונים המוסדרים בתיקון החוק ובתקנות שיותקנו לפיו .זאת כצעד משלים לתיקון
משנת  2003לחוק ,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 של "ממשל זמין" .תשתית המחשב של ההסדר המוצע היא
פרי פיתוח של הרשות ,בשיתוף משרד האוצר.

משנה
ח ק י ק ת     ִ
ב .תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון מס'  ,)2התשס"ט[ 2009-ק"ת
 ,6755עמ' ;]510
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף–-מבנה וצורה)(תיקון מס' ,)2
התשס"ט[ 2009-ק"ת  ,6755עמ' ;]515
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)(תיקון) ,התשס"ט[ 2009-ק"ת ,6755
עמ' ]516
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)(תיקון) ,התשס"ט[ 2009-ק"ת  ,6755עמ' ]516
התקנות פורסמו בתאריך  18בפברואר ( 2009כ"ד בשבט התשס"ט) ,ותחילת מרביתן נקבעה
ליום זה.
התקנות נועדו להגביר את השקיפות לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות (אג"ח) מקרב
הציבור ,ולהרחיב את הגילוי בעניינים החשובים להערכת סיכון החוב של החברות .זאת
לאור הגידול המשמעותי שחל בהיקף גיוס האשראי מהציבור באמצעות הנפקת תעודות
התחייבות ,ולאור העובדה כי דרישות הגילוי שהיו קבועות בעניין זה בחוק ובתקנות ,כנוסחן
ערב התיקון ,לא היו מספקות .כל זה על רקע השפעתו המהותית של המשבר הפיננסי
העולמי על יכולת התאגידים לעמוד בחובותיהם.
בין היתר ,נקבע 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 נקבע ,כי במידה שהתקיים בתאגיד אחד מסימני האזהרה 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 נקבעו
נסיבות שבהן יידרש דיווח מידי בקשר לתעודות ההתחייבות שבמחזור ,וצירוף הערכות שווי
של נכסים ששועבדו להבטחת התחייבויות התאגיד בתעודות ההתחייבות.
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לבסוף ,נקבע כי חובתו של הדירקטוריון להסביר בדוח הדירקטוריון הרבעוני שינויים שחלו
ממועד דוח הדירקטוריון השנתי תחול לגבי כל שינוי מהותי ולא רק ביחס לשינוי מהותי
מאוד ,כפי שהיה קבוע ערב התיקון .מבחן דומה נקבע גם ביחס לרמת השינויים החבים
בגילוי בדוח הצעת מדף.
ג .תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר)(הוראת שעה)(תיקון),
התשס"ט[ 2009-ק"ת  ,6755עמ' ]516
התקנות פורסמו בתאריך  18בפברואר ( 2009כ"ד בשבט התשס"ט) ,ותחילתן נקבעה
רטרואקטיבית ליום  31באוקטובר ( 2008ב' בחשוון התשס"ט).
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 באופייה .כך למשל ,הזכות למינוי 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-הוראת השעה פוטרת בנקים שבהסדר,
לרבות חברות שבנקים שבהסדר הם בעלי עניין בהן ,מדרישות הגילוי בתשקיפים ובדיווח
השוטף ,דרישות הנוגעות ליחסים בין חברה בת של הבנק או חברה קשורה שלו לבין המדינה
או תאגיד ממשלתי .מאותה עת הוארך תוקפה של הוראת השעה מעת לעת .תקופת ההארכה
האחרונה פקעה בתאריך  31לאוקטובר  .2008במסגרת תיקון התקנות הוארכה הוראת השעה
האמורה לתקופה של שלש שנים נוספות.
ד .תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון מס'  ,)3התשס"ט[ 2009-ק"ת
 ,6789עמ' ]1076
התקנות פורסמו בתאריך  30ביוני ( 2009ח' בתמוז התשס"ט) ,ותחילתן  30ימים ממועד
פרסומן .עיקרן של התקנות בעיגון שתי הנחיות גילוי שפרסמה הרשות מכוח סעיף 36א לחוק
ניירות ערך:
 .1הליך אישור הדוחות הכספיים
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 עוגנה ההנחיה במסגרת התקנות.
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 .2גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים בתאגיד
סעיף (219ה) לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-אשר נוסף במסגרת תיקון מס'  8לחוק החברות
מיולי  ,2008קבע כי חברה רשאית לקבוע בתקנונה הוראה על פיה יכהנו בדירקטוריון
דירקטורים בלתי תלויים במספר שתקבע ,וכן שרשאית היא לקבוע את שיעורם מתוך
חברי הדירקטוריון המכהנים .כן נקבע כי חברה רשאית לאמץ בתקנונה החברה את כלל
עצמאות הדירקטוריון המוצע בחוק ,הקובע שיעור מינימאלי לדירקטורים בלתי תלויים.
דירקטור בלתי תלוי הנו דירקטור בעל תנאי הכשירות הנדרשים מדירקטור חיצוני ,אך
מינויו ופיטוריו יהיו כשל דירקטור רגיל .כמו כן ,במסגרת התיקון לחוק החברות נוסף
סעיף 224ב(א) ,לפיו על כל דירקטור המתמנה לדירקטוריון חברה ציבורית תחול חובת
הצהרה ,לפיה יש לו כישורים דרושים ויכולת להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידו
כדירקטור ,והכישורים יפורטו במסגרתה.
על רקע זה ,פרסמה הרשות ביום האחד במרץ  2009הנחיית גילוי בדיווח עתי ומידי
בדבר העמידה בהוראות חדשות אלו .ההנחיה קבעה דרישה מחברות ציבוריות ליתן
גילוי בנוגע לקביעת הוראה בתקנון בדבר מספר הדירקטורים הבלתי תלויים ,ועמידתן
בהוראה זאת .כן נדרשו לתת גילוי לעמידת הדירקטורים בדרישת ההצהרה האמורה
לעיל .התקנות עיגנו את הנחיית הגילוי וקבעו את חובות הדיווח העתי והמידי .מכוח
ההפניות הקיימות בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה),
התשכ"ט 1969-לתקנות האמורות ,חובות גילוי דומות הוחלו גם בנוגע לתשקיף.
ה .תקנות ניירות ערך (חיתום)(תיקון) ,התשס"ט[ 2009-ק"ת  ,6789עמ' ]1078
תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)(תיקון) ,התשס"ט[ 2009-ק"ת
 ,6789עמ' ]1078
התקנות פורסמו בתאריך  30ביוני ( 2009ח' בתמוז התשס"ט) ,ותחילתן נקבעה ליום זה.
ביולי  2007נכנסה לתוקף סדרת תיקוני חקיקה מקיפה ,שמטרתה לשכלל ולשפר את השוק
הראשוני (רפורמת החיתום) .רכיבים מסוימים ברפורמה נקבעו כהוראת שעה לשנתיים,
עד לחודש יולי  .2009רכיבים אלה כוללים את שיטת ההצעה הלא אחידה ,את מגבלות
ניגודי העניינים הקבועות ביחס לשיטה זו ואת מגבלות ניגודי העניינים הקבועות ביחס
לכלל ההנפקות .במהלך תקופת יישום הוראות השעה האמורות נאספו על ידי הרשות
עדויות רבות ,בעיקר ממספר גדול של פגישות עם חתמים ,באשר להתנהלות שוק ההנפקות
והחיתום בכלל ,ולאחר כניסת הרפורמה לתוקף בפרט .מבדיקות אלה עלה כי נושא ניגודי
העניינים טופל באופן נאות במסגרת הוראת השעה .אי לכך תוקנו התקנות כך ,שהוראות
השעה שנקבעו בהן לעניין זה ,וכן ההוראות הנוגעות לשיטת ההצעה הלא אחידה ולמגבלות
ניגודי העניינים הקבועות ביחס לשיטה זו ,עוגנו בהן כהסדר של קבע.
ו.

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(תיקון) ,התשס"ט[ 2009-ק"ת  ,6813עמ' ]1346
התקנות פורסמו בתאריך  17בספטמבר ( 2009כ"ח באלול התשס"ט) ,ותחילתן נקבעה ליום זה.
לאור שינוי כללי הגילוי בדוחות הכספיים ,לפיהם מוצגות זכויות המיעוט בדוחות הכספיים
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המאוחדים כחלק מההון העצמי ,תוקנה הגדרת "הון עצמי" באופן שנועד להבהיר כי חישוב
דרגת התאגיד לעניין גובה האגרה השנתית שעליו לשלם ,ייעשה לפי הונו העצמי ,ללא חלק
זכויות המיעוט .כמו כן הופחתה במסגרת התיקון האגרה השנתית לשנת  2009בשיעור של
 ,10%בדומה להפחתות אגרה שפרסמה הרשות בשנים קודמות.
ז .תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה)(תיקון) ,התש"ע[ 2009-ק"ת 6834
עמ' ]234
התקנות פורסמו בתאריך  10בדצמבר ( 2009כ"ג בכסלו התש"ע) ,ותחילתן  30ימים ממועד
פרסומן.
תיקון התקנות נועד להחיל על הקרנות המחקות מדדי אג"ח ,איסור דומה לאיסור שהיה
קיים עוד קודם לכן על גביית עמלת הפצה בשל הפצת יחידות של קרן מחקה .קרן מחקה
הנה קרן שמטרתה להשיג תוצאות דומות למדד מניות או סחורות כלשהו .מטרת האיסור
על גביית עמלת הפצה הנה להקטין את עלויות ניהול הקרן ולאפשר בכך הקטנת דמי הניהול
הנפרעים ממנה ,כדי לאפשר לקרנות אלו להתחרות בהצלחה בתעודות הסל.
ח .תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם
המרביים)(תיקון) ,התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ' ( ]232להלן  -תקנות הנכסים)
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי
קרן)(תיקון) ,התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ' ( ]234להלן  -תקנות המחירים)
התקנות פורסמו בתאריך  10בדצמבר ( 2009כ"ג בכסלו התש"ע) ,ותחילתן  30ימים ממועד
פרסומן.
תקנות הנכסים נועדו 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 היתר ,שונו שיעורי
ההחזקה המותרים של פיקדונות לזמן קצוב וההגבלות על החזקת ניירות ערך מסחריים .כמו
כן ,חובת הפקדת נכסים במסלקת הבורסה הומרה ,במסגרת התקנות ,בהטלת אחריות על
מנהל קרן להניח דעתו בדבר משמורת נכסי הקרן בכללותם .בעקבות תיקון זה תוקן בתקנות
המחירים אופן שיערוך פיקדון לזמן קצוב.
ט .תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו) ,התש"ע-
[ 2009ק"ת  6834עמ' ]192
התקנות פורסמו בתאריך  10בדצמבר ( 2009כ"ג בכסלו התש"ע) ,ותחילתן ביום  10ביוני 2010
(כ"ח בסיוון התש"ע).
תשקיף של קרן ,שיחידותיה מוצעות לציבור באופן רצוף והן ניתנות לפדיון על פי דרישת
בעל יחידות ("קרן פתוחה") ,מתפרסם אחת לשנה .מאז שהותקנו תקנות ניירות ערך (פרטי
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תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות ,מבנהו וצורתו) ,התש"ל ,1969-לפני  40שנה ,עבר שוק
ההון בישראל שינויים רבים .כתוצאה מכך ,תשקיף שנערך על פי התקנות האמורות אינו
מספק לציבור המשקיעים הקיים את מכלול המידע הנדרש לו לקבלת החלטה .על כן הותקנו
תקנות חדשות ,אשר נועדו להחליף ולבטל את התקנות הישנות .השינויים מתמקדים בעיקרם
בשינוי מבנה התשקיף ועשייתו ידידותי יותר לציבור המשקיעים ,בהרחבה משמעותית של
הפרטים אשר יש להכלילם בתשקיף ובהארכת התקופה שלגביה יינתן המידע.
י.

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון) ,התש"ע[ 2009-ק"ת  6834עמ' ]229
התקנות פורסמו בתאריך  10בדצמבר ( 2009כג בכסלו התש"ע) ,ותחילתן ביום  10ביוני 2010
(כ"ח בסיוון התש"ע ).
עיקרן של התקנות בהטלת 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 .זאת ,לעומת המצב ערב תיקון התקנות ,שבו הדוחות השוטפים היחידים אשר
מנהלי הקרנות היו מחויבים בהגשתם הם דוחות חודשיים ,הכוללים בעיקר נתונים אודות
תזרים המזומנים בקרן במהלך החודש וכן את התחייבויותיה של הקרן ואת רשימת הנכסים
המוחזקים בה ליום המסחר האחרון בחודש .כמו כן מנהלי הקרנות לא היו חייבים בהגשת
דוח כספי או דוח תקופתי אחר הנותן תמונה מלאה אודות הקרן (דוח כספי נכלל בתשקיף,
אשר בדרך כלל מתפרסם כל שנה).

יא .תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן) ,התש"ע[ 2009-ק"ת
 6834עמ' ]230
התקנות פורסמו בתאריך  10בדצמבר ( 2009כג בכסלו התש"ע),ותחילתן ביום  10ביוני 2010
(כ"ח בסיוון התש"ע).
התקנות החליפו את תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עריכת דין וחשבון שנתי) ,התש"ל-
 ,1970והחילו את כללי הדיווח הבינלאומיים ( )IFRSבתוספת חובות אחרות שנקבעו בהן.
התקנות הישנות שהותקנו לפני קרוב ל 40-שנה חייבו ,בין היתר ,להגיש את הדוחות הכספיים
של קרנות הנאמנות במבנה קשיח כפי שהוגדר בתוספת לתקנות .במרוצת השנים ,עם
התפתחות כללי חשבונאות מקובלים ,נוצר פער בין התקנות ההן לבין הפרקטיקה המקובלת
בכל הנוגע לדוחות הכספיים של קרנות הנאמנות .כמו כן ,לא נכללה בתקנות חובת הגשה
עצמאית .הדוח הוגש כחלק מן התשקיף ,ומקום שלא פורסם תשקיף לא פורסם דוח כספי.
מכאן הצורך בהחלפתן על ידי התקנות החדשות.
יב .תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון) ,התשס"ע[ 2009-ק"ת ,6841
עמ' ]319
התקנות פורסמו בתאריך  24בדצמבר ( 2009ז' בטבת התש"ע) ,ותחילתן נקבעה לדוחות
התקופתיים לשנת .2010
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כחלק מיישום המלצות הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל בראשותו של פרופ'
זוהר גושן (יו"ר הרשות הנוכחי) (להלן  -ועדת גושן) ,נועד תיקון התקנות לאמץ ,באופן חלקי
ותוך ביצוע ההתאמות הנדרשות ,הוראות מתוך חוק סרביינס-אוקסלי ( )SOXהאמריקני,
בעניין הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד .אימוץ
זה מהחוק האמריקני נועד להביא לשיפור באיכות הדיווח הכספי והגילוי ,באמצעות דרישה
למתן דוח מבוקר של הדירקטוריון והנהלת התאגיד בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי .דרישה זו נועדה לחזק את מערך הבקרות הפנימיות בתאגיד,
ולהביא לתיקון חולשות מהותיות שנתגלו בה .באמצעות התיקון המוצע מצטרפת הרשות
לשורת רגולאטורים בישראל  -המפקח על הבנקים ,הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח
וחסכון ,וכן רשות החברות הממשלתיות  -אשר אימצו כבר את הוראות ה SOX-בעניין
הצהרות המנהלים והערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית ,ומחילים אותן ,בהתאמות שונות,
על הגופים המפוקחים על ידם.
יג .תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים ,התש"ע;2009-
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון מס'  ,)5התש"ע;2009-
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה)(תיקון מס' ,)3
התש"ע;2009-
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)(תיקון) ,התש"ע;2009-
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)(תיקון) ,התש"ע;2009-
תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות כספיים)(תיקון),
התש"ע2009-
התקנות אושרו בוועדת הכספים ביום  7בדצמבר  .2009תחולתן המתוכננת נקבעה לדוחות
הכספיים המוגשים החל ביום  31בדצמבר  2009ואילך.
עיקרם של התיקונים בהתאמת תקנות ניירות ערך לכללי התקינה הבינלאומית ( ,)IFRSאשר
לפיהם נדרשות החברות לדווח החל מינואר  ,2008בהתאם להחלטה שנתקבלה בנובמבר
 2005במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ,ותקן חשבונאות מס'  29שפורסם בעקבותיה.
תקני ה IFRS-כוללים מערכת שלמה של כללי הכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי ,אשר חלקם שונים
מאלו שהיו קבועים בכללי החשבונאות בישראל ובתקנות מכוח חוק ניירות ערך .הבדלים אלו
חייבו בחינה מחודשת של כלל תקנות ניירות ערך ,לשם איתור ותיקון ההוראות שעשויות
לעמוד בסתירה או ליצור כפילות מול תקני ה .IFRS-כן נבחן הצורך בכללי גילוי נוספים,
מעבר לאלו הקבועים בתקני ה ,IFRS-להשלמת המידע הניתן למשתמש בדוחות הכספיים,
כדי שהוא יהיה מספק ומלא ,לדעת הרשות .התיקון התמקד בשלושה מישורים :ביטול
תקנות והוראות אשר סתרו את הוראות תקני ה ;IFRS-התאמה לשונית ומהותית של נוסח
התקנות הנותרות לקבוע בתקני ה ,IFRS-והוספת תקנות והוראות חדשות המשלימות את
ההסדרים הקבועים בתקני ה .IFRS-כמו כן שולבו מספר תיקונים נוספים לתקנות ,שמקורם
אינו בהתאמת התקנות לתקני ה ,IFRS-אלא בהבהרות נוסח שונות ,בהתאם לפרקטיקה
שהונהגה ברשות עד כה.
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 .2הצעות חקיקה וחקיקת משנה

הצעות חוק

הצעות
חקיקה
וחקיקת
משנה

יד .הצעת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(תיקון מס'  ,)11התשס"ט2008-
הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת השבע עשרה בתאריך  30ליולי ,2008
ומשהתחלפה הממשלה ,נתקבל ביום  17במאי  2009אישור ועדת השרים לענייני חקיקה
להחלת דין רציפות.
נוסח מתוקן של ההצעה הועבר לוועדת הכספים של הכנסת השמונה עשרה לקראת קריאה
שנייה ושלישית.
התיקון עוסק במספר עניינים:
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,
באמצעות תאגיד מורשה ,תוך הטלת חובת פיקוח של התאגיד המורשה על מעשיו של
העוסק הזר ,ואחריות אזרחית של התאגיד המורשה למעשיו של העוסק הזר;
ביטול תנאי התושבות או האזרחות למתן רשיון ליחיד .מתוך תפיסה כי בעידן של גלובליזציה
יש לצמצם את האבחנה בין מי שהנם אזרחי ישראל או תושביה לבין אלה שאינם כאלה,
מוצע להמיר את תנאי התושבות או האזרחות בתנאי המבטיח כי ניתן יהיה לאכוף את
הוראות החוק (לרבות פסקי דין) על מבקש הרשיון ,וכן כי תובטח יכולתו של המבקש לקיים
את הוראות החוק .תושבות ישראלית תהווה חזקה חלוטה לעמידה בדרישה האמורה .תיקון
זה נדרש גם לאור הסתייגויות ביחס לתנאי התושבות או האזרחות הקבועה היום בחקיקה,
שהביעו נציגי ה;OECD-
הוספת לקוחות יחידים בעלי תיק נכסים גדול או מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון,
לרשימת הלקוחות שיעוץ השקעות להם פטור מרשיון יעוץ זאת בשל היותם כשירים לרכוש
בכספם סיוע מקצועי לשם קבלת החלטות השקעה ,או לבצע זאת בעצמם ,ולפיכך אינם
נדרשים להגנת החוק הגלומה בדרישת הרשיון ,וכן הוספת פטור מרשיון שיווק וניהול תיקים
ללקוחות כשירים ,לרבות יחידים כשירים כאמור;
כמו כן ,מוצע להעניק לרשות סמכות להסתייע במקור חוץ לצורך פיקוח על בעלי רשיון לפי
החוק ,בדומה לסמכות הנתונה לה לפי חוק ניירות ערך ולפי החוק להשקעות משותפות.
טו .הצעת חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(תיקון מס'  ,)12התשס"ט2008-
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הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת בתאריך  30ליולי  ,2008ומונחת על שולחנה של
ועדת הכספים לקראת קריאה שנייה ושלישית.
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 .השני ,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.
טז .הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס'  ,)13התשס"ט2008-
הצעת החוק אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ביום  28ביוני  ,2009ובקרוב צפויה
להתפרסם כהצעת חוק ברשומות.
ההצעה עוסקת במספר רב של נושאים .העיקריים שבהם  -הסדרה של הצעת יחידות של
קרנות חוץ בישראל ,לשם שיפור התחרות בענף הקרנות בישראל ,במטרה להביא לכך שהשוק
הישראלי ישתלב בפעילות העולמית וייזמן ארצה שחקנים זרים .לראשונה בישראל יוכלו
מנהלי קרנות חוץ להציע את יחידותיהן לציבור בישראל על פי תשקיף שפרסמו בחו"ל ,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 ולמאפייני מנהל הקרן.
בנוסף ,מוצע לקבוע שינוי 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 בחובות הפיקוח המוטלות על הנאמן לקרן ,ובכך להדק את
הפיקוח על מנהלי הקרנות.
עניינים נוספים שאותם מוצע להסדיר במסגרת תיקון החוק :הנחת תשתית להגברת
מנגנוני הבקרה ,הפיקוח והביקורת על מנהל קרן; ביטול החובה לכנס אסיפה כללית לשם
קבלת החלטות מיוחדות מסוימות ,כמו מיזוג ופיצול קרנות; הטלת חובת קיום מכרז
לשם התקשרות בהסכם לביצוע עסקאות בנכסי קרן (שירותי ברוקראז') והטלת מגבלות
בהתקשרות בהסכמים למתן שירותים כאמור על ידי גורמים מקורבים למנהל הקרן או
לנאמן (תיקונים אלה טופלו במקביל בהצעת חוק פרטית שיזם חה"כ אמנון כהן); שינוי
מנגנון פירוק קרן והפיכתו ליעיל וצודק יותר; הבטחת הגעתו של מידע חיוני על שינויים
מהותיים הנוגעים לקרנות ,לבעלי היחידות; הוספת הוראות חוק רבות שהפרתן מחייבת
את המפר בתשלום קנס אזרחי ,העלאת סכומי הקנסות מחד ,ומאידך ,קביעת רמות קנס
שונות בהתאם לשווי הנכסים המנוהל ומתן סמכות לשר האוצר לקבוע מבחנים להפחתת
סכום הקנס.
יז .הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )39התש"ע - 2010-הסכם ההכרה ההדדי עם רשות
ניירות ערך צרפת
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טיוטת החוק חולצה מתוך תזכיר רחב יותר שהופץ בתאריך  12בפברואר  ,2008ואושרה
בנפרד על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ביום  6בדצמבר .2009
הצעת החוק נועדה לכונן את התשתית החקיקתית הנדרשת לשם יישום מזכר הבנות
הדדי ,אשר נחתם בסוף חודש ינואר  2008בין רשויות ניירות ערך בישראל ובצרפת (ה-
 .)AMFמזכר ההבנות נועד להביא לפתיחת 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 בפריז (יורונקסט פריז) 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.
במסגרת התיקון ,מוצע לאפשר לתאגידים זרים אשר יעמדו בדרישות מסוימות ,להציע
ניירות ערך שלהם לציבור בישראל באמצעות הסדר הרישום הכפול (פרק ה' 3לחוק ניירות
ערך) ,תוך הסתמכות על תשקיף שאושר במדינת המוצא שלהם ובהתאם לדין בה .הדרישה
העיקרית היא שניירות הערך המוצעים יהיו רשומים (או ירשמו בעתיד) למסחר בבורסה
בחו"ל ,המנויה בתוספת השביעית אותה מוצע להוסיף לחוק .רישום כאמור יכול שייעשה
סימולטאנית בשתי הבורסות ויכול שהרישום בישראל יעשה מאוחר לרישום בבורסה בחו"ל.
לעת עתה מציעה הרשות לפתוח אפשרות זו לשוק המוסדר בפריס בלבד ,תוך כוונה לבחון
את הרחבת ההסדר לשווקים נוספים ,הכול תוך בחינת הדינים והרגולאטורים ,מתוך מחויבות
להבטחת שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בישראל.
יח .הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' ( )59סמכות בעניינים כלכליים) ,התש"ע2010-
 מחלקה כלכלית בבית משפט מחוזיהצעת החוק אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ביום  15בנובמבר  ,2009ובקרוב
צפויה להתפרסם כהצעת חוק ברשומות.
הצעת החוק נועדה לייעל ולשכלל את האכיפה הפלילית ,המנהלית והפרטית בדיני ניירות
ערך ובדיני החברות ,וזאת באמצעות הקמתה של מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו ,בו מתנהלים מרבית ההליכים השיפוטיים בתחומים אלה .מחלקה כלכלית
זו תדון בכל עניין כלכלי המובא בפני בית משפט זה .הקמת המחלקה נדרשת על מנת
לאפשר ניהול יעיל של הליכים לפי הדין הכלכלי וכן פסיקה עקבית ,אשר תקטין את אי
הוודאות ותגביר את היציבות בתחום הכלכלי .בנוסף ,מוצע לקבוע כי עניינים כלכליים
יידונו בפני בתי המשפט המחוזיים.
הצעת החוק היא ברוח המלצות ועדת גושן ,שפרסמה את מסקנותיה בדצמבר .2006
יט .הצעת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התש"ע2010-
 -אכיפה מנהלית
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הצעת החוק אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ביום  6בדצמבר  ,2009ובקרוב
צפויה להתפרסם כהצעת חוק ברשומות.
הצעת החוק נועדה להקנות לרשות אפיקי אכיפה אלטרנטיביים לאלה הקיימים כיום,
תוך יצירת כלי אכיפה יעילים ואפקטיביים במקביל ובנוסף למסלול הפלילי .בכך מבקשת
הרשות לייעל את האכיפה ,לקצר את משך הזמן שבין ביצוע ההפרה לבין הטלת העונש
ולהתאים את עוצמת הענישה לעוצמת ההפרה ,כך שהשימוש בהליך הפלילי ייעשה רק
במקרים המתאימים .במסגרת התיקון מוצעים שני מנגנוני אכיפה חדשים  -אכיפה מנהלית
והסדר הפסקת הליכים מותנית.
מנגנון האכיפה המנהלית נועד לטפל בהפרות של חוקי ניירות ערך אשר היסוד הנפשי הנדרש
בהן הנו של רשלנות לכל היותר .מקרים אלה יטופלו בדרך כלל על ידי ועדה מנהלית ,בעוד
שמקרים שעוצמת הפליליות בהם גבוהה יותר יטופלו באמצעות ההליך הפלילי .לצורך טיפול
בהפרות המנהליות תוקם ועדה מנהלית אשר תוסמך להטיל על מי שביצע הפרה סנקציות
שונות ,לרבות קנס כספי והגבלת עיסוק לתקופה קצובה .במסגרת החוק תינתן אפשרות
לטעון בפני הוועדה .בשל הסמכות המוגבלת להטלת סנקציות על ידי הוועדה והאופי המנהלי
של ההליך ,לא ייהנה המפר מן ההגנות הנתונות לנאשם בהליך הפלילי.
לכשיאושר התיקון ,הוא יביא לקיומם של שלושה ערוצי אכיפה מקבילים:
האחד ,הליך הטלת עיצום כספי על ידי הרשות ,שנועד לטפל בהפרות קלות יחסית לבירור;
במסגרת זו מוצע להגדיל את סכומי העיצומים ,לאפשר הטלת עיצום על יחידים ,להבהיר את
סמכותה של הרשות להפחתת סכומי העיצום תוך הפעלת שיקול דעת לעניין גובה ההפחתה
ובכפוף למה שייקבע בעניין זה בתקנות וליצור דיפרנציאציה בגובה העיצומים המוטל.
השני ,הליך אכיפה מנהלי ,המאפשר לוועדת האכיפה המנהלית להטיל שורה של סנקציות
שנועדו לטפל בהפרות אשר הוכחתן מצריכה קיומו של הליך בירור משמעותי ,אך יחד עם זאת
אין מדובר בעבירות החמורות ביותר המחייבות הוכחת יסוד נפשי של מודעות או כוונה.
השלישי ,זהו ההליך הפלילי ,המיועד לטיפול בעבירות חמורות ואשר רק בסיומו ניתן
להטיל עונש מאסר.
מנגנון נוסף שהרשות מציעה לקבוע הוא הפסקת הליכים מותנית .יושב ראש הרשות יוסמך
להחליט שלא לפתוח בהליך מנהלי או פלילי ,ובמקום זאת להגיע עם המפרים להסדר הפסקת
הליכים מותנית .משמעות ההצעה היא ,כי אם החשוד ימלא אחר ההוראות שיוטלו עליו
במסגרת ההסדר ,הוא לא יועמד לדין בשל המעשים שביצע .הסכמת החשוד להסכם האכיפה
לא תיחשב כהודאה בביצוע עבירה או הפרה ולא תשמש כראיה נגדו .גם לפרקליטות תינתן
סמכות כזו ביחס לתיקים שהועברו אליה (לפני הגשת כתב אישום).
כ .הצעת חוק ניירות ערך (תיקון) (זירות סוחר לחשבונו העצמי) ,התש"ע2010-
תזכיר הצעת החוק הופץ ביום  20באוקטובר .2009
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בישראל מתקיימת פעילות ענפה במט"ח ונגזריו ,המתבצעת במתכונת  .OTCמרבית הפעילות
מתבצעת במסגרת הבנקים ומפוקחת על ידי בנק ישראל .בנוסף לפעילות זו ,פועלות בישראל
זירות המאפשרות למשקיעים לסחור מול מפעילי הזירה (דילרים) בנכסים פיננסיים שונים
(נגזרי מט"ח ,מדדים ,סחורות וכו') .זירות אלו מיועדות בעיקר למשקיעים הפועלים בהיקפים
כספיים קטנים ומתקיים בהן מסחר בנכסים פיננסיים שונים כאמור .הופעתן של זירות אלה
היא פועל יוצא של התפתחות האינטרנט והאפשרות לקיים מסחר אלקטרוני באמצעותו.
ההצעה לתיקון החוק נועדה לטפל בזירות החלופיות למסחר בישראל .הצעה זו נשענת
על המלצות ועדת פרוקצ'יה .בשלב זה החליטה הרשות להתמקד ב"זירות סוחר לחשבונו
העצמי" ,משמע  -אותן זירות שבהן מתבצע המסחר אל מול חשבון הנוסטרו של הזירה ,ואשר
הצורך בהסדרתן דוחק .לעומת זאת ,ההצעה החדשה אינה עוסקת בזירות אשר הפעילות
בהן דומה לזאת המתבצעת בבורסה ,קרי  -פעילות של סוחרים שונים הסוחרים בזירה בינם
לבין עצמם .במהלך השנה הקרובה מתכוונת הרשות ליזום הצעת תקנות אשר ייצקו תוכן
לדרישות שנקבעו בהצעת החוק (לרבות לעניין שמירת כספי לקוחות ,בירור צורכי לקוח,
דרישות גילוי וכיו"ב) .כן מתכוונת הרשות להציע חקיקה משלימה אשר תסדיר את כלל
פעילות המתווכים הפיננסיים בשוק.
כא .הצעת חוק איסור שימוש בלתי הוגן במידע (תיקוני חקיקה) ,התשס"ט2009-
תזכיר החוק הופץ ביום  20באוקטובר .2009
יצירה ואיסוף של מידע הנן יעד מרכזי וחשוב לשם שמירה על יעילות שוק ההון .משום כך אין
החוק אוסר על כל ביצוע עסקה במקרה שלאחד מהצדדים לעסקה מידע יתר על משנהו ,שכן הדבר
ישלול את התמריץ העומד לנגד עיני הטורח לאסוף וליצור את המידע .עם זאת ,שימוש במידע
אשר יש בו כדי הפרת אמון כלפי מקור המידע מהווה ניצול לרעה של מידע יתר אשר הסוחר
לא עמל להשיגו .התיקון נועד לאסור על שימוש בלתי הוגן במידע תוך הפרת חובת נאמנות של
המשתמש במידע כלפי מקור המידע ,וכן למנוע ביצוע פעולות הטרמה ( )front-runningעל ידי
מנהלי כספי אחרים ועובדיהם .הטרמה משמעותה ביצוע פעולה בנייר ערך לאור ידיעה מוקדמת
על פעולה צפויה של אחר בניירות ערך .למעשה ,הטרמה הנה מקרה פרטי של שימוש בלתי הוגן
במידע ,אשר לגביו מוצע במסגרת התיקון שלא לדרוש יסוד של הפרת חובת נאמנות.
עוד במסגרת תיקון החוק מוצע לקבוע הסדר אחיד ביחס להגבלות על החזקה ועשיית
עסקאות בניירות ערך ,הקבועות כיום בחוק היעוץ ובחוק השקעות משותפות ,מתוך תפיסה
כי לעניין ההגבלות האמורות ,אין טעם להבחין בין הגורמים המפוקחים על ידי הרשות לפי
כל אחד מן החוקים האמורים.
כב .הצעת חוק להסדרת פעילות חברות הדירוג ,התשס"ט2009-
תזכיר החוק הועבר למשרד האוצר להפצה.
חברות דירוג בעולם כולו עוסקות במתן חוות דעת מעריכה אודות יכולת העמידה של בעל חוב
בהתחייבויותיו או אודות נכס או פעילות אחרים .ואולם ,מרבית חברות הדירוג מתמקדות
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בדירוג אשראי ,כאשר פועל יוצא של דירוג זה הוא צמצום אי הסימטריה באינפורמציה
הקיימת בין מלווים ללווים לגבי יכולת פירעון החוב של הלווים .במהלך השנים גברה
השפעתן של חברות הדירוג ,וכיום אין עוררין על כך שהן מהגופים החשובים ביותר בשוקי
ההון בעולם .באמצעות סולמות דירוג ,חברות הדירוג מביעות את עמדתן לגבי הסתברות
החזר החוב של ישויות שונות ויוצרות בכך כלי תומך השקעה .דירוג הניתן על-ידי חברות
הדירוג משפיע על הריבית שהלווה נידרש לשלם ,ובשל מגבלות רגולטוריות וכן מגבלות
וולונטריות על נכסי הגופים המוסדיים ,משפיע הדירוג גם על החלק שמהווה החוב המונפק
מתיק ההשקעות של המשקיעים המוסדיים.
גלובליזציה ,התפתחות ההנדסה הפיננסית ודוח באזל  ,2הרחיבו את תפקידן של חברות
הדירוג בשנים האחרונות .במשבר ה"סאב-פריים" ,ובמשבר האשראי שבא בעקבותיו,
באו לידי ביטוי כשלים בפעילותן של חברות הדירוג ,כשלים שהתבטאו בעיקר במגבלות
מתודולוגיית הדירוג ,בבעיות של ניגודי עניינים ובהיעדר שקיפות בתהליך הדירוג .התפקיד
המרכזי ששיחקו חברות הדירוג במשברים אלה הביא לתמימות דעים בקרב הרגולטורים
בארה"ב ואירופה לגבי הצורך בבחינה מחודשת והעמקת ההסדרה בתחום זה.
בעקבות תהליכים אלה הוחלט כי גם בישראל יש מקום לשכלל את הסדרת פעילותן של
חברות הדירוג ולהגביר את הפיקוח עליהן .תיקון החוק נועד להסדיר בחקיקה ראשית,
באמצעות חוק יעודי ,את פעילותן של חברות הדירוג ,ולהכפיף אותן לפיקוח הרשות במטרה
להגן על ציבור המשקיעים ולהבטיח שתהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים ,איכותיים,
שוויוניים ובלתי תלויים .לאור הפעילות הרגולטורית הבינלאומית ולאור האופי הבינלאומי
של פעילותן של חברות הדירוג הפועלות בישראל ,מוצע כי עקרונות ההסדר בישראל ייקבעו
באופן דומה להסדרים הקיימים ואלה המתגבשים באירופה ובארצות הברית.
כג .הצעת חוק תקינה מנהלית ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשס"ט2008-
הצעת החוק אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  14בדצמבר .2008
התיקון נועד להקנות לרשות סמכות תקינה מנהלית ביחס לכלל הגורמים המפוקחים על
ידה ,במכלול תחומים ונושאים הקבועים כיום בתקנות מכוח חוק ניירות ערך ,חוק היעוץ
וחוק השקעות משותפות .זאת בדומה לסמכות הקיימת היום לרגולאטורים אחרים בארץ
ובעולם .במסגרת התיקון מוצע מנגנון להסדרת הליך התקינה המנהלית ,תוך הבהרה כי
ההסדרה בדרך זו לא תפגע ביכולת לבצע אכיפה פלילית כנגד הפרת ההוראות מכוחה .כצעד
משלים למהלך זה יומרו קבצי התקנות מכוח החוקים האמורים להוראות מנהליות.
במקביל ,ועל מנת להבטיח את מעורבות מליאת הרשות בהליך התקינה המנהלית ,מוצע להבהיר
את התפקידים המוקנים למליאת הרשות ,לעומת אלה המוקנים לאורגנים אחרים בה.
תיקונים נוספים המוצעים במסגרת תיקון זה :עיגון פעילות הרשות במתן מענה לפניות
מקדמיות של הציבור; איחוד הכללים שעל פיהם פועלת הבורסה ,המצויים כיום בתקנון,
בהנחיות ובהנחיות זמניות ,ל"ספר כללים" אחד שיכונה "תקנון"; ולבסוף 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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כד .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 שהן יטפלו במצבים 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 ,כאשר מימוש או המרת כל ניירות הערך,
הזכות או החיוב האמורים יביאו להחזקה בשיעור של  5%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 לד) ,אושרו על
ידי מליאת הרשות בתאריך  17בנובמבר  .2008הצעת החוק הועברה למשרד האוצר לשם
הפצת תזכיר.
כה .הצעת חוק ניירות ערך (תיקון)(תעודות התחייבות) ,התש"ע2009-
;הצעת החוק אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  30במרץ .2009
לעתים קרובות פיזורם הרב של המחזיקים בתעודות התחייבות ,והעובדה כי בדרך כלל
כל אחד מהם מחזיק בתעודות התחייבות בשיעור קטן ביחס להיקף סדרה מסוימת,
שוללים מהם את התמריץ להשקיע את התשומות והמשאבים הנדרשים לצורך מעקב אחר
השקעתם .הטלת תפקיד זה על הנאמן ,במקום שהוא יבוצע על ידי כל אחד מהמחזיקים,
עשויה להביא לחיסכון בעלויות ולשמירה יעילה יותר על עניינם של האחרונים אל מול
המנפיק .חשיבות תפקיד הנאמן התחדדה אף יותר לנוכח משבר האשראי שפקד את
כלכלות העולם ואת השוק המקומי בשנת .2008
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התיקון המוצע נועד לחזק את מעמדו ואת תפקידו של הנאמן לתעודות התחייבות ולעגן
מפורשות את חובתו לפקח על עמידת המנפיק בהתחייבויותיו הכוללות כלפי מחזיקי תעודות
ההתחייבות .התיקון מבהיר כי על הנאמן לפעול בזהירות ובשקידה ,מבלי להעדיף עניינו של
מחזיק אחד על פני אחר ומבלי לשקול שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת תעודות
ההתחייבות .עוד מוצע לכונן מרשם נאמנים סטטוטורי ,ולקבוע תנאי סף ותנאי כשירות
הנדרשים מנאמן לצורך רישומו במרשם זה .רישום כאמור יהיה תנאי מקדמי על פיו יתאפשר
לנאמן לכהן כנאמן לתעודות התחייבות שהונפקו לציבור.
במקביל מוצע לחזק את מעמדם של המחזיקים בתעודות התחייבות ולהקנות להם מספר
זכויות קוגנטיות בקשר עם תעודות ההתחייבות ,זאת באמצעות קביעת נסיבות מסוימות
אשר בהתקיימן ,תעמוד לזכות המחזיקים עילה להעמיד את תעודות ההתחייבות לפירעון
מידי .כמו כן ,מוצע להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בדבר דיווחים מידיים שעל הנאמן
לדווח למחזיקים ,כדי שביחד עם קביעת תוכנו של הדוח השנתי על ענייני הנאמנות הן
יאפשרו למחזיקים לפקח על פעולות הנאמן ובמידת הצורך להחליפו.
כנדבך משלים לתיקון זה פעל משרד המשפטים ,בשיתוף עם הרשות ,לתיקון חוק החברות
בנושא חברות אג"ח  -תזכיר חוק החברות (תיקון מס' ( )13ממשל תאגידי לחברות איגרות
חוב) ,התש"ע ,2010-שבמסגרתו עוגנו נושאים נוספים המתייחסים לתעודות ההתחייבות,
ובכלל זה התנאים לכינוס אסיפות מחזיקים מיוחדות.
כו .הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון) (תעודות הסל וקרנות הסל) ,התש"ע2009-
הצעת החוק אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  15בנובמבר  .2009עניינו של התיקון
בהסדרת תחום תעודות הסל וקרנות הסל .הצורך בתיקון נובע מההתפתחות המואצת של
מכשירי השקעה פאסיבית העוקבים בעיקר אחר מדדי ניירות ערך ,סחורות ומטבעות ("מוצרי
מדדים" או תעודות סל).
על פי המצב המשפטי כיום נוצר ארביטראז' רגולאטורי בין מוצרים הדומים מאוד באפיונם
ובמטרות ההשקעה בהם .בעוד הסדרת תחום קרנות הנאמנות מכוח חוק השקעות משותפות
בנאמנות הנה הסדרה מפורטת ,מחייבת ,והפיקוח עליו הדוק למדי ,תעודות הסל ,המהוות
מכשיר פיננסי תחליפי להשקעה בקרנות נאמנות ,כפופות לחובות גילוי בלבד .תיקון החוק
נועד להסדיר את תחום תעודות הסל באופן דומה להסדרה הקיימת כיום על קרנות הנאמנות,
בשינויים המחויבים ממאפייניו הייחודיים של תחום זה.
בנוסף מוצע להסדיר את פעילותו של מכשיר פיננסי חדש ,המכונה "קרן סל" .קרן הסל תהיה
קרן נאמנות מחקה ,שיחידותיה יירשמו למסחר בבורסה ורכישת יחידותיה תתאפשר במהלך
המסחר בלבד .מטרת ההסדרה בתחום זה היא לבסס תשתית משפטית למכשיר פיננסי חדש
אשר ירחיב את מגוון המוצרים הפיננסיים הקיים כיום ,יאפשר תחרות הוגנת בין מוצרים
תחליפים ויהפוך את התחרות לאפקטיבית יותר .כן צפוי כי ההסדרה תעניק למנפיקי תעודות
הסל הזדמנות להשתלב בפעילות התפעולית של קרנות הסל ,ככל שיחפצו בכך.
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הצעות חקיקת משנה
כז .תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)(הוראת שעה)(תיקון),
התשס"ט2009-
במסגרת תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה),
התשס"ו 2005-ניתן פטור מתשלום אגרת תשקיף ,למשך שנתיים ,לתשקיפים שבהם מוצעים
ניירות ערך מסחריים או מניות של קרן להשקעות במקרקעין .הפטור ניתן מאחר שבשני
המקרים דובר במכשירים פיננסיים חדשים יחסית ,שעשויה להיות להם תרומה חשובה
לשכלול שוק ההון ,ועל כן הרשות ביקשה לעודד את התפתחותם .עם פקיעתה הוארכה
הוראת השעה בשנתיים נוספות ,עד ליום האחד בינואר  .2010במהלך תקופה זו נעשה
שימוש מועט ביותר בפטור זה ,וזאת לאור מיעוט ההצעות לציבור של ניירות ערך מסחריים
או של מניות של קרנות  .Reitמאחר שהרשות עדיין רואה פטור זה כנחוץ לשם ביסוס
מכשירים אלה ,הציעה להאריך את תחולת הוראת השעה לתקופה של שנתיים נוספות.
תיקון התקנת מונח על שולחן ועדת הכספים.
כח .תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(בקשה לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (תיקון) ,התש"ע;2009-
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(תיקון) ,התש"ע2009-
בחוק היעוץ נקבעו חובות העמידה בבחינות מקצועיות והשלמת התמחות לשם קבלת רשיון
יועץ השקעות ,משווק השקעות ומנהל תיקי השקעות .התקנות המוצעות מחוללות שינויים
בתחום בחינות הרישוי ובתחום ההתמחות ,שמטרתם העלאת הרמה המקצועית של בעלי
הרשיון לפי חוק היעוץ וביחד עם זאת ייעול ופישוט הליכי הרישוי.
בנוסף ,מוצעים שינויים במנגנון האגרות המוטלות על בעלי רשיון ומבקשיו .בין היתר מוצע
לקבוע אגרות דיפרנציאליות על בעלי הרשיון ,להטיל אגרות חדשות וכן להעלות אגרות
קיימות .העלאת סכומי האגרות מיועדת ,בין היתר ,לביטול הפער הבלתי הגיוני בין סכומי
האגרות הנגבים ממנהלי הקרנות הגבוהים בהרבה מאלו הנגבים מבעלי הרשיון .כתיקון
משלים לתיקון זה מוצע התיקון לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט 1989,-המפחית
את סכום האגרה השנתית שמשלמים מנהלי הקרנות.
תיקון התקנות מונח על שולחן ועדת הכספים.
כט .תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(דיווחים ללקוח) ,התשס"ט–;2009
תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(דיווחים לרשות) ,התשס"ט2009-
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עניינם של התיקונים המוצעים בהסדרת נושא הגילוי הנאות של בעלי רשיון לפי חוק היעוץ
באמצעות דיווחים ללקוח ולרשות.
על פי המצב המשפטי הנוהג כיום ,חובות הדיווח החלות על בעלי רשיון הן מצומצמות
ביותר .כך למשל ,אין דרישה בדין לתת ללקוח של מנהל תיקים גילוי בדבר התשואה שהושגה
בתיק במשך תקופה מסוימת ובדבר השאלה אם הלקוח הרוויח או הפסיד כסף על פני תקופה
נתונה .כמו כן ,הדוחות שנשלחים כיום ללקוחות אינם אחידים בצורתם ובתוכנם .כתוצאה
מכך קשה ללקוח לאתר את המידע החיוני עבורו ,אפילו אם מידע זה קיים בדוח ,וכן קשה
ללקוח להשוות בין חברות ניהול תיקים שונות .גם ציבור הלקוחות הפוטנציאליים אינו
חשוף למידע אחיד ובר השוואה ,ואין בידיו כלים מספקים לקבל החלטה עם איזו חברה
בעלת רשיון להתקשר ,שכן כל חברה קובעת בעצמה את התוכן שאותו היא מציגה ללקוח
הפוטנציאלי וכן את אופן הצגת הדברים.
גם לרשות ,כגורם המפקח על בעלי הרשיון ,חסר מידע חיוני לצורכי פיקוח ,בין היתר לאור
העובדה שעל מידע מסוים אין הכרח לדווח "בזמן אמת" .תיקון התקנות נועד לתקן את הכשלים
הנובעים מהמצב הקיים ,ולהסדיר את חובות הדיווח של בעלי הרשיון בשלושה מישורים:
האחד ,דיווח רבעוני של מנהל התיקים ללקוח אודות תיקו המנוהל; השני ,דיווח שנתי של
מנהל תיקים הכולל פרטים אודות חברת ניהול התיקים ,אשר בשלב הראשון יוגש כדיווח
ללקוחות מנהלי התיקים ,ובהמשך יהיה נגיש לכלל הציבור ,והשלישי ,דיווח עתי לרשות.
תיקון התקנות אושר במליאת הרשות ביום  16באוגוסט .2009
ל .תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)(תיקון) ,התש"ע2009-
במסגרת תיקון  35לחוק ,נערכה בחינה מחודשת של היקף הפרסום הנדרש בעיתונים ושל
צורתו .תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים) ,התשס"ח ,2008-שנלוו לתיקון החוק,
המירו את דרישות הפרסום הנרחבות ,שהיו פזורות אותה עת בהוראות החוק ובתקנות
שונות מכוחו ,בדרישות לפרסם מודעות תמציתיות ,המתייחסות בעיקר לשם החברה ,לסוג
האירוע שבגינו מתפרסם הדיווח ולמקומות שבהם ניתן לעיין במידע המלא.
הניסיון שנצבר ביישום דרישות התצורה החדשות מלמד כי ניתן לשמור על בהירות מספקת
במודעות גם בהסתפק בדרישות מחמירות פחות ביחס לגודל הפונט ,הרווח בין השורות
וההדגשים הנדרשים ,ולשם כך מוצע תיקון התקנות.
במקביל מקדם משרד המשפטים תיקון לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת
סוג בחברה ציבורית) ,התש"ס ,2000-שנועד ליצור אחידות בין נוסח המודעות הנדרשות על
פי תקנות ניירות ערך ועל פי תקנות החברות האמורות.
תיקון התקנות הועבר למשרד האוצר.
לא .תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים של תאגיד חוץ) (תיקון) ,התש"ע2009-
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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 לקבוע ארכה ,לפיה במקרים
שבהם מועד הדיווח על פי הדין הזר חל במועד שבו לא מתקיים מסחר בבורסה בישראל,
יוגש הדיווח עד למחצית השעה שלפני תחילת המסחר בבורסה בישראל ,ביום המסחר
הראשון שלאחר הגשתו או פרסומו בחו"ל.
תיקון התקנות הועבר למשרד האוצר.
לב .תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשס"ט;2008-
תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח) ,התשס"ט2008-
התיקון המוצע נלווה לחוק ניירות ערך בעניין מערכת דואר אלקטרוני מאובטח (ראו לעיל,
סעיף א תחת חקיקה) ,ונועד לעגן בתקנות את הסדר פתיחת תיבת הדואר האלקטרוני
המאובטח על ידי הרשות ,וכן את נוהלי 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 הדואר האלקטרוני
המאובטח .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 נוהלי העברת המידע בעת הנפקת תעודה
אלקטרונית חדשה ,או בעת חידוש תוקפה של תעודה אלקטרונית קיימת.
תיקוני התקנות הועברו לשר האוצר ולשר המשפטים לשם אישור העברתם לוועדת הכספים
ולוועדת המדע והטכנולוגיה.
לג .תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים) התשס"ט 2008-וצו 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 כי מי שיפעל בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לעניין ייצוב,
חזקה כי לא יראו בו כמי שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות הערך
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שעליהם נעשו פעולות הייצוב .התקנות המוצעות משלימות מהלך זה וקובעות את
הכללים אשר עמידה בהם יוצרת את החזקה האמורה לעיל .כן מוצע לתקן את התוספת
החמישית לחוק ניירות ערך ,כך שתתאפשר הטלת עיצומים כספיים על חתם הפועל בניגוד
לחלק מהוראות התקנות.
התיקונים אושרה על ידי מליאת הרשות בתאריך  15ביולי  2008והועברו לאישור
שר המשפטים.
לד .תקנות ניירות ערך (חיתום)(תיקון) ,התש"ע2009-
נכון להיום חברה רשאית לשמש כחתם בהצעות לציבור בישראל אם נרשמה כחתם
בישראל לאחר שעמדה בתנאים למרשם כאמור (להלן -המסלול הראשי) או אם היא חתם
זר העומד בתנאים הקבועים בתקנות לחתם כזה (לרבות הרשאה לפעילות כחתם בבורסות
המרכזיות בארה"ב או באנגליה) .אחד התנאים לפעול לפי המסלול הראשי הוא תנאי של
התאגדות חברת החיתום בישראל .מתוך תפיסה כי יש לאפשר לכל חתם שיעמוד בדרישות
בהן עומד חתם ישראלי להירשם במרשם החתמים ,מוצע לבטל את התנאי בדבר מקום
ההתאגדות בישראל .תיקון זה אף התבקש על ידי ארגון ה ,OECD-במסגרת הליך בחינת
הצטרפותה של ישראל לארגון .בנוסף ,מוצע לאפשר לחתמים הפועלים בבורסות אחרות
בעולם ,בנוסף על אלה המנויות לעיל ,לפעול כחתמים בישראל ,ובלבד שנוסף על עמידה
בתנאי התקנות ,קיים מזכר הבנה בין הרשות ובין רשות החוץ במדינה בה התאגדו החתם,
ואותם חתמים המציאו לרשות אישור לכך שהדין במדינת המוצא מאפשר לאכוף כנגד
החתם במדינת המוצא או במקום עסקיו פסק דין שניתן בישראל.
תיקון התקנות אושר במליאת הרשות ביום  6בספטמבר .2009
לה .תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון) ,התש"ע;2010-
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) (תיקון) ,התש"ע;2010-
תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין או נושא משרה בכירה)(תיקון),
התש"ע;2010-
התיקונים עוסקים במספר עניינים כמפורט להלן:
 .1שינויים בנוגע לחובת הגילוי בדבר החזקות של בעלי עניין
בהוראות הגילוי המתייחסות לבעלי עניין מוצעים מספר שינויים .בין היתר :מוצע לקבוע
כי חובת הדיווח על שינוי בהחזקות בעל עניין (בתשקיפים ובדיווח השוטף) תחול גם על
שינוי בהחזקת ניירות ערך שאינם מניות או ניירות ערך המירים למניות; מוצע כי חובת
הגילוי ,בנוגע להחזקות בעלי עניין ,תחול גם על החזקותיהם של נושאי משרה בכירה;
מוצע לקבוע כי במקרה שבו בעל עניין בתאגיד מדווח הוא חברה ,ולא קיים בעל שליטה
באותה חברה ,יובאו פרטים לגבי כל בעלי העניין בחברה האמורה; כן מוצע להרחיב את
ההקלות הניתנות לתאגידים בנקאיים ומבטחים (דיווח מצטבר אחת לשבוע) ,כך שיחולו
על קבוצות דיווח מוסדיות רחבות יותר (בישראל ובחו"ל) ,ואף לקבוע דיווח חודשי ולא
שבוע ביחס לקבוצות דיווח אלה.
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תיקון התקנות בנושא זה נלווה לתיקון החוק (ראו לעיל בסעיף כד תחת
הצעות חקיקה).
 .2גילוי בדבר תוכנית לרכישה עצמית
מוצע לעגן בתקנות הנחיה שפרסמה הרשות מכוח סעיף 36א(ב) לחוק ,לפיה החלטה
בדבר תוכנית רכישה של ניירות ערך על ידי התאגיד או על ידי חברה שבשליטתו,
תחייב דיווח מידי שיכלול פרטים כגון היקף התוכנית ,מועד הפעלתה ,הנימוקים לה
וכדומה .חובת דיווח דומה תיקבע במסגרת דוח הדירקטוריון (רבעוני ושנתי) לגבי כל
תוכניות הרכישה שדווחו בתקופת הדוח או שהן בתוקף במועד הדוח ,תוך פירוט אופן
ביצוען בפועל .כן מוצע כי החלטה על הפסקת התוכנית או שינויה ,תחייב אף היא
הגשת דיווח מידי.
 .3מועד הגשת דיווח מידי
מוצע לבטל את המגבלה לפיה תאגיד שהגיש דיווח מידי לבורסה במהלך מחצית
השעה שקדמה למסחר בבורסה או במהלכו ,נדרש להמתין לפחות שלושים דקות עד
שיהיה רשאי לפרסם את המידע הכלול באפיקי פרסום אחרים .לאור מתכונת הדיווח
האלקטרונית ,אין עוד הצדקה למגבלה זו.
 .4דיווח על שינוי בהון
תקנה  31לתקנות הדוחות מחייבת תאגיד להגיש דוח מידי כל אימת שחל שינוי
בהון הרשום או בהון המונפק של התאגיד .משיקולי עלות ותועלת מוצעת הקלה,
בכפוף למספר סייגים ,לפיה שינוי של פחות מאחוז מהון המניות המונפק ידווח
בדוח מרכז חודשי.
לו .תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ,ובניהול תיקי השקעות
(עוסקים זרים) ,התש"ע;2009-
תקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(בקשה לרשיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (תיקון) ,התש"ע2009-
במסגרת ההצעה לתיקון  11לחוק היעוץ (ראו לעיל סעיף יד תחת הצעות חוק) מוצע הסדר
שלפיו זרים בעלי "היתר זר" לעסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות או בניהול תיקים
("עוסקים זרים") ,יורשו להציע את שירותיהם בישראל ללא רשיון ישראלי מתאים ,בתנאי
שהשירותים יינתנו במסגרת תאגיד בעל רשיון ישראלי ("תאגיד מורשה") ללקוחותיו של
אותו תאגיד .על התאגיד המורשה תוטל ,לפי המוצע ,האחריות וחובת הפיקוח על פעילות
העוסק הזר במסגרתו.
סעיף 10ב לחוק המוצע קובע את תנאי הסף להתקשרות בין התאגיד המורשה לעוסק הזר.
התקנות המוצעות מסדירות את הגשת הבקשה לרישום במרשם העוסקים הזרים על ידי התאגיד
המורשה והעוסק הזר והרישום במרשם ,וקובעות מסמכים ופרטים שעל התאגיד המורשה
והעוסק הזר לצרף בבקשה .עוד מוצע לקבוע חובת דיווח על התאגיד המורשה לגבי הפעילות
של העוסק הזר במסגרתו ולהטיל בהתאם תוספת אגרה על התאגיד המורשה עבור כל עוסק
זר איתו התקשר.
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תיקון התקנות אושר במליאת הרשות ביום  6בספטמבר .2009
לז .הצעת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה
למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התש"ע 2009-וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח
וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התש"ע( 2009-להלן  -צווי
איסור הלבנת הון)
בשנת  2008הניח שר האוצר בפני ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת צווי איסור הלבנת הון
חדשים המבטלים את צווי 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-
טרם אישור הצווים ,נתקבל דוח ביקורת שערך ארגון ה - Moneyval-ארגון מסוג
) (FATF Style Regional Bodyבישראל .הדוח הצביע על מספר נושאים נוספים שיש לתקן
בצווים על מנת לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא זה .לאור האמור ,תוקנו נוסחי צווי
איסור הלבנת הון החדשים בהתאם.

FSRB

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 והרחבת חובת הדיווח על פעולות בלתי רגילות.
ההצעה מונחת על שולחנו של שר האוצר לקראת העברתה לוועדת חוקה.

הנחיות לפי
סעיף 36א
לחוק

 .3הנחיות לפי סעיף 36א לחוק
א .הנחיות חדשות
במהלך השנה פרסמה הרשות מתוקף סמכותה לפי סעיף 36א לחוק ניירות ערך את ההנחיות
הבאות:
( )1גילוי בדבר חלוקת דיבידנד
ההנחיה פורסמה ביום  6באוגוסט  2009ותחילתה ממועד פרסומה.
סעיף  302לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-קובע כלל ,שלפיו חברה רשאית לבצע
חלוקה (קרי  -לחלק דיבידנד או לבצע רכישה עצמית של מניות או ניירות ערך
המירים למניות) בהתקיים שני תנאים במצטבר ("מבחני החלוקה") :החלוקה תיעשה
מתוך רווחיה ("מבחן הרווח") ,ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן
חברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן ("מבחן
יכולת הפירעון").
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תקנה  37לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל 1970-קובעת חובת
דיווח מידי אודות החלטת דירקטוריון חברה על חלוקת דיבידנד ,תוך ציון יתרת
הרווחים לפני ואחרי החלוקה .במסגרת גילוי זה יש ליתן מידע שיאפשר למשקיעים
להעריך את השפעת חלוקת הדיבידנד על יכולת החברה לעמוד בחבויותיה הקיימות
והצפויות בהגיע מועד קיומן .גילוי כאמור נועד להקנות שקיפות באשר להתנהלות
הדירקטוריון ואופן קבלת ההחלטות בתאגיד.
במסגרת ההנחיה נקבעו דרישות גילוי לעניין הבחינה שערך הדירקטוריון לעמידתה
של החברה במבחני החלוקה ,ובפרט לעניין מבחן של יכולת הפירעון .בין היתר,
נדרש לכלול במסגרת הדיווח המידי אודות החלוקה מידע בדבר השפעת החלוקה על
מצבה הכספי של החברה ,מבנה ההון שלה ,המינוף ,הנזילות ,יכולתה להמשיך ולפעול
במתכונת פעילותה הקיימת ותוכנית ההשקעות של החברה .כמו כן נדרשת התייחסות
נפרדת למצב שבו לשם החלוקה ,הסתמך דירקטוריון החברה על יכולתה לממש נכסים
או על מקורות כספיים הנובעים מחברות המוחזקות על ידי החברה.
( )2הגילוי הנדרש בהסדר חוב
ההנחיה נועדה להחליף החלטת מליאה מדצמבר  2002בנוגע לגילוי הנדרש מתאגידים
בעת אישור הסדר המבוצע בחסות בית המשפט לפי סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט-
 ,1999ולהסדיר את מתכונת הגילוי ביחס להסדרי חוב המבוצעים בדרך של שינוי שטר
הנאמנות מחוץ לכותלי בית המשפט (קרי ,לא במסגרת הליך לפי סעיף  350לחוק
החברות) ,הסדרים שהפכו שכיחים יותר עקב המשבר הכלכלי.
הסדר חוב הוגדר בהנחיה כשינוי תנאי תעודות ההתחייבות ,לרבות הצעה של ניירות ערך
אחרים ,שינוי המחייב קבלת אישור המחזיקים בתעודות ההתחייבות או הצעת רכש חליפין.
בהנחיה נקבע כי על תאגידים המצויים בקשיים פיננסיים ,המתקשים לעמוד בהתחייבות
המקוריות שלהם כלפי המחזיקים בתעודות התחייבות והמבקשים לבצע הסדר חוב עם
מחזיקי תעודות התחייבות ,ליתן גילוי שיאפשר למחזיקים לקבל החלטה על אישור הסדר
החוב או דחייתו .על הגילוי לכלול ,בין היתר ,את הרקע והנסיבות שהביאו לקשיים ביכולת
עמידת התאגיד בפירעון התחייבויותיו המקוריות; החלופות שאותן בחן התאגיד בניסיון
למצוא פתרון הולם; תנאי ההסדר המוצע; פירוט המקורות שמהם מתכנן התאגיד לפרוע את
התחייבויותיו על פי התנאים החדשים והסבר מדוע הצעת התאגיד עדיפה למחזיקים על פני
חלופות אחרות העומדות להם (כגון מימוש בטוחות או הגשת בקשת פירוק לבית המשפט).
לגבי הסדר חוב שנעשה שלא על רקע של קשיים פיננסיים ,נקבעו חובות גילוי
מצומצמות יותר.
דרישות הגילוי בהנחיה דומות במהותן לאלה הקבועות בתקנות החברות (בקשה
לפשרה או הסדר) ,התשס"ב ,2002-החלות על אישור הסדר בחסות בית המשפט לפי
חוק החברות ,בתוספות מסוימות.
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ב .הנחיות שהוארכו
( )3גילוי בדבר מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
ההנחיה פורסמה ביום  30בנובמבר  ,2008ותוקפה החל מיום  10בדצמבר .2008
ההתפתחויות האחרונות בשוקי ההון והכספים בעולם מעוררות חשש בדבר פגיעה
ומחזור החוב של תאגידים ולהתפשטותו של "מחנק אשראי" כלל
ביכולת ההחזר ִ
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.
אישור השר להארכת תוקף ההנחיה בשנה נוספת ניתן ביום  11בנובמבר .2009
( )4גילוי בדבר עלות אפקטיבית למשקיע בתעודות סל אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס
ההנחיה פורסמה ביום  10בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מפרסום הדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר .2008
ההתחייבות 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 שבו בחר הלה להתכסות
ובנכסים הפיננסים שבהם 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 לאמדן ולגילוי של עלות
אפקטיבית זאת למשקיע בתעודות סל.
אישור השר להארכת תוקף ההנחיה בשנה נוספת ניתן ביום  11בנובמבר .2009
( )5גילוי בדבר פרטים כלכליים ואחרים ביחס למוצרי מדדים
ההנחיה פורסמה ביום  10בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מיום פרסום הדוח התקופתי
ליום  31בדצמבר .2008
ההנחיה 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 ,שיאפשר למשקיע לבחון כל אחד מהפרמטרים הגלומים
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בנוסחת המרה זו ולהשוותם לפרמטרים הקיימים בתעודות אחרות .הנחיה זו תחול
על כל דיווח של החברה העוסק בתשלומים למחזיקי תעודות הסל או עמלות הנגבות
מהם ,בכל דיווח מותר או נדרש על פי דין.
אישור השר להארכת תוקף ההנחיה בשנה נוספת ניתן ביום  11בנובמבר .2009
( )6גילוי בדבר תיאור מדדים במוצרי מדדים
ההנחיה פורסמה ביום  10בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מיום פרסום הדוח התקופתי
ליום  31בדצמבר .2008
ההנחיה מסדירה את פרטי הגילוי הנדרשים אודות תיאור המדד הנעקב על ידי מוצר המדד
ובכלל זה נתונים כלליים ,נתונים 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.
אישור השר להארכת תוקף ההנחיה בשנה נוספת ניתן ביום  11בנובמבר .2009
( )7גילוי על תוכנית רכישה עצמית ועל רכישה עצמית
ההנחיה פורסמה ביום  16בדצמבר  ,2008ותוקפה החל מיום זה.
קיימת חשיבות רבה לכך שמשקיע ידע אודות תוכניות של חברה לרכוש ניירות ערך
של עצמה ,או תוכניות של חברה בת 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.
אישור השר להארכת תוקף ההנחיה בשנה נוספת ניתן ביום  11בנובמבר .2009
( )8גילוי בדבר נכסי נדל"ן להשקעה
ההנחיה פורסמה ביום  22בפברואר  ,2009ותחילתה לגבי הדוחות התקופתיים של שנת .2008
על פי התקינה הבינלאומית ניתן להציג נכסי נדל"ן להשקעה לפי שווים ההוגן .שווי
הוגן מבוסס מעצם טבעו על אומדנים ,הנחות והערכות שונות .ההנחיה מחייבת את
התאגיד במתן גילוי שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים לבחון באופן השוואתי
את המגמות והשינויים בשווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה ,אופן חישובו של השווי
ההוגן ,ונתונים רלבנטיים נוספים.
ההנחיה הועברה לשר האוצר בקשה להארכת תוקף ההנחיה בשנה נוספת.
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הליכים
משפטיים
שבהם
הרשות
מעורבת

 .4הליכים משפטיים שבהם הרשות מעורבת
א .הליכים אזרחיים שטופלו במהלך השנה
 .1ע"ש  8070/08אלי שירי נגד רשות ניירות ערך
ערעור על החלטת הרשות לפי סעיף 14א לחוק ניירות ערך .עניינו של הערעור
בהחלטת הרשות שלא לפתוח בחקירה פלילית בשל תלונה שנתקבלה בקשר לניהול
תיקים ללא רשיון.
 .2עת"מ  1743/09סיגלית אוריון נגד רשות ניירות ערך
עתירה בבקשה לפסול שאלות בבחינת הסמכה של הרשות מכוח חוק היעוץ.
 .3עתמ  1883/08בבית המשפט המחוזי בירושלים
עתירה של חברה בגין סירוב הרשות ,כטענת העותרת ,להעניק לה רשיון לעסוק בניהול
תיקי השקעות בהתאם לחוק היעוץ.
 .4ת"א  1689/08מולקנדוב דניאל נגד פורוש שרה ,טרי משה ורשות ניירת ערך
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) .נטען לנזק בשל ביטול הסכם בין מנהל קרן לבין התובע נוכח
דברים שנאמרו על ידי הנתבעים.
 .5עת"מ  9022/08בבית המשפט המחוזי בירושלים
עתירה מנהלית נגד הרשות בשל סירובה להעניק לעותר רשיון יועץ השקעות בהתאם
לחוק היעוץ.
 .6ה"פ (י-ם)   6346/07רשות ניירות ערך נגד נובה סטאר ניהול קרנות נאמנות בע"מ
עניינו של הליך זה בבקשת הרשות להורות למנהל קרן להעביר את ניהול הקרנות
למנהל קרן אחר ,לפי סעיף (12ג) לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,או לחלופין ,אם
לא יימצא מנהל קרן שיקבל על עצמו את ניהול הקרנות  -להורות על פירוקן לפי סעיף
(104ד) לחוק.
 .7עת"מ (י-ם)  1092/09קבוצת ברן בע"מ נגד רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית נגד הרשות בשל עיצום כספי שהוטל על העותרת בשל איחור בהגשת
דוח מידי בהתאם לדרישת חוק ניירות ערך ,באשר לסיום כהונתם של שני דירקטורים
מקרב הציבור.
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 .8א (ת"א)  1414/09יעקב רוזנפלד נגד גרינסטון תעשיות בע"מ
עניינו של ההליך בפנייתו של יעקב רוזנפלד ,בעל מניות בגרינסטון תעשיות ,בבקשה
לבית המשפט שיורה לחברה לחשוף בפניו את הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון
וועדת הביקורת בקשר עם אישורה של עסקה עם בעל שליטה שעמדה לאישור בעלי
המניות.
 .9פר"ק (ת"א)  10344/09אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נגד הרמטיק נאמנות
עניינו של הליך זה בפנייתה של חברת אפריקה ישראל להשקעות לבית המשפט בבקשה
לאשר הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות ,עם מחזיקי איגרות החוב המחזיקים ב13-
סדרות נפרדות בעלות מח"מ שונה ,תוך כינוס אסיפת נושים אחת לצורך אישור ההסדר.
 .10פש"ר (ת"א)  3706/09שטאנג בניה והנדסה (בהקפאת הליכים) בע"מ נגד בנק לאומי
לישראל בע"מ
עניינו של ההליך בפנייה של הנאמן אל בית המשפט כדי שזה ייתן הוראות במסגרת
צו להקפאת הליכים.
 .11פש"ר  ,5235/08בש"א   ,6378/09נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ (בהקפאת הליכים)
נגד רשות ניירות ערך
עניינו של ההליך בפנייה של הנאמנים אל בית המשפט בבקשה שזה יורה על הפסקת
העבודה על הדוחות הכספיים של החברה ,כחלק ממספר פעולות צמצום הוצאות
החברה ,במסגרת ההסדר.
 .12פש"ר (ת"א)  1487/09כלל פיננסים נאמנויות נגד גרינסטון תעשיות בע"מ
הליך זה נוגע לשאלה אם זכאי נאמן למחזיקי איגרות חוב להחזר הוצאות שהוא הוציא
לצורך ביצוע פעולות להגנת זכויות מחזיקי תעודות ההתחייבות.
 .13פש"ר (ת"א) 2605/09דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ נ' הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ
בהליך זה נדון אופן זימון אסיפות מחזיקי איגרות החוב ,במסגרת בקשה לאישורו של
הסדר מכוח סעיף  350לחוק החברות.
ב .הליכים מנהליים ומשמעתיים לפי חוק היעוץ
לפירוט הליכים מנהליים לביטול רשיון או התלייתו לפי סעיף (10א) ו(10-א )1לחוק
היעוץ ולפירוט הליכים משמעתיים לפני ועדת משמעת לפי סעיף  33לחוק היעוץ ,ראו
לעיל בפרק .V
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ג .הליכים בעניין קנסות אזרחיים לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות ולפי חוק היעוץ
לפירוט הליכים אלה ראו לעיל בפרק .V
ד .הליכים פליליים
לפירוט כתבי אישום ,תיקים תלויים ועומדים ופסקי דין פליליים ראו להלן בפרק .IX
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אכיפה פלילית

VIII

 .1כתבי אישום

כתבי אישום

בשנת הדוח ,בעקבות חקירות שניהלה הרשות ,הוגשו  14כתבי אישום על ידי פרקליטות מחוז
תל אביב (מיסוי וכלכלה):
א .בחודש ינואר (טבת ,תשס"ט) הוגש בבית משפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד דן כהן
בחשד לביצוע שורת עבירות לפי סעיפים  290,284,415,423,244לחוק העונשין ,התשל"ז-
 1977וסעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-כהן ִהנו עו"ד וכיהן כשופט מחוזי
בין השנים  .1978-1981בין השנים  1991-2001שימש כהן כדירקטור והחל משנת  1993גם
כיו"ר ועדת הנכסים של דירקטוריון חברת החשמל וחבר ועדת המכרזים העליונה .בין
השנים  1996-2004היה כהן בעלים של מספר חברות זרות שלהן חשבונות בחו"ל .כהן
מואשם בכתב האישום בארבע פרשות/אישומים :פרשת רוגוזין ,פרשת ספאנלס ,פרשת
סימנס ושיבוש מהלכי משפט .פרשת רוגוזין  -במחצית שנות התשעים החזיקה חברת
רוגוזין (להלן" :רוגוזין" ,חברה ציבורית במועדים הרלבנטיים לכתב האישום) נכס נדל"ן
בן כ 400-דונם באשדוד ,הצמוד לתחנת הכוח של חברת החשמל לישראל .החשד הנו כי
הוסכם בין עזרא הראל ז"ל (להלן "הראל" ,בעל השליטה ברוגוזין) ודן כהן (כיהן בתפקיד
יו"ר ועדת הנכסים של חברת חשמל לישראל) כי כהן יקדם ִעסקה בה תרכוש חברת החשמל
את קרקעות רוגוזין ,ובתמורה יקבל לכיסו שוחד בעבור השירותים שיעניק לרוגוזין ולעזרא
הראל .במהלך שנת  1995עורר כהן את היוזמה לרכוש את קרקעות רוגוזין והפעיל את כל
כוח השפעתו בדירקטוריון החברה ובהנהלתה על מנת להביא לאישור העסקה .המחיר
העסקה לרכישת קרקעות רוגוזין עמד על סכום של  62.5מיליון דולרים כולל
בו בוצעה ִ
מע"מ – סכום הגדול במאות אחוזים מהסכום הראשוני שאותו ביקשה רוגוזין לקבל
בעבור קרקעותיה בשנת  - 1993בטרם השתלט עליה הראל .זמן קצר לאחר החתימה על
העסקה בשנת  ,1996העביר הראל לחברת אוף-שור זרה בבעלות דן כהן שליש ממניותיה
ִ
של חברה פרטית הנמצאת בבעלותו – חברת קובלט ,בשווי של שני מיליון דולר ,שהיוו את
התמורה בעד פעולותיו של כהן במסגרת תפקידו כעובד ציבור לקידום העסקה עבור הראל
ותעשיות רוגוזין .פרשת ספאנלס  -שיתוף פעולה נוסף של עזרא הראל ודן כהן שבו בדו
השניים ִעסקה ,שבמסגרתה שילמה חברת רוגוזין אינטרנשיונל (חברה נכדה של תעשיות
רוגוזין בבעלות מלאה ,שדוחותיה מאוחדים עם דוחות תעשיות רוגוזין)  800,000דולר בגין
שירותי יעוץ כוזבים שסיפקה לה חברת אוף-שור בשם ולשדה אשר בבעלות כהן .כהן קיבל
במרמה ,ביחד עם עזרא הראל ,את הסכום האמור מכספי רוגוזין אינטרנשיונל ואת אישור
הדירקטוריון של תעשיות רוגוזין להעברה זו ,גרם לרישום פרטים כוזבים במסמכי תעשיות
רוגוזין ורוגוזין אינטרנשיונל בכוונה לרמות ,גרם להכללת פרטים מטעים בדוחותיהן הכספיים
של החברות ,וסייע להראל לקבל במרמה בנסיבות מחמירות את אישור רואי החשבון
של רוגוזין אינטרנשיונל ותעשיות רוגוזין לתקינות לכאורית של העברת הכספים



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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ולסיווג ההעברה כנכס במאזן ולא כהוצאה .פרשת סימנס  -בשנת  1999פרסמה חברת
החשמל מכרז לרכישת טורבינות גז בהיקף של מאות מיליוני דולרים .למכרז נגשו כמה
חברות ,ביניהן סימנס ,באמצעות נציגתה בארץ – חברת סימנס ישראל ,ג'נרל אלקטריק
ומספר חברות נוספות .לאחר בחינת ההצעות בחברת החשמל ,הסתמנו שתי מתמודדות
רציניות במכרז  -סימנס וג'נרל אלטריק .מבין השתיים ,הצעתה של סימנס הייתה עדיפה
על זו של ג'נרל אלקטריק (זולה ב ,)27%-אך ההודעה על הזכייה התעכבה .אורן אהרונסון
(להלן :אהרונסון) ,מנכ"ל סימנס ישראל ,אשר חשש מפני הפסד במכרז ,יצר בתחילת 2001
קשר עם דן כהן ,אשר באותה תקופה נחשב לדירקטור הדומיננטי ביותר בחברת החשמל,
וחבר בוועדת המכרזים של דירקטוריון החברה .הוסכם ביניהם כי כהן יפעיל את השפעתו,
קשריו ומעמדו בחברת החשמל על מנת להבטיח את זכייתה של סימנס במכרז ,ובתמורה
יקבל  1/3%משווי העסקה ,כמיליון אירו ,וכי כספי השוחד יתקבלו בחשבון זר שבשליטת
כהן .כהן מילא את חלקו בהסכם וסייע לסימנס להשיג באופן ישיר ועקיף הבטחה של
זכייתה במכרז .כך גם אורן מילא את חלקו בהסכם ,ובהתאם להנחיותיו של דן כהן העביר
לוולשדה ,חברת האוף-שור הזרה שבבעלות כהן ,את הכספים המוסכמים1,049,000 ,
אירו .שיבוש מהלכי משפט  -כהן ניסה לנתק כל קשר בינו לבין החשבון שבו קיבל את
כספי העבירות ,וכן ניסה להרחיק את עצמו מן העבירות ,ובכך שיבש את החקירה .בניגוד
להודעתו של כהן ,חברת ולשדה הייתה החל מהקמתה ובכל התקופה הרלבנטית לכתב
האישום בבעלותו ובשליטתו ,וחברו של כהן ,שהוצג כבעליה ,שימש אך ורק כ"איש קש"
עבורו .ת"פ .4004/09
ב .בחודש אפריל (ניסן ,תשס"ט) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד מיכאל
גביש בחשד לעבירות על סעיפים  383 ,415,425,244ביחד עם סעיף  393לחוק העונשין,
התשל"ז ,1977-עבירות על סעיפים (54א)( )1ו )2(-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968 -להלן:
"החוק") ,סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך – פרט מטעה בדוח ,ביחד עם תקנה (33א)()6
לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ,וביחד עם סעיף (37ב) לחוק ניירות ערך ,וכן ביחד עם
סעיף (53ד) לחוק ניירות ערך – עבירה נמשכת .חברת מרץ השקעות בע"מ (להלן" :חברת
מרץ" או "החברה") הייתה בתקופה הרלבנטית לכתב האישום בעלת רשיון לניהול תיקי
השקעות ,ועיקר פעילותה הייתה ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות מנוהלים .הכנסות
חברת מרץ מניהול תיקי הלקוחות התקבלו משני רכיבים )1( :דמי ניהול שנגבו מכל לקוח,
בגובה אשר סוכם בנפרד עם כל לקוח ו )2( -החזרי עמלות שקיבלה חברת מרץ מחברי
הבורסה .ניהול תיקי לקוחות משמע ביצוע פעולות בניירות ערך בחשבונות הלקוחות,
על פי שיקול דעת של מנהל התיקים .בעל החברה ומנהלה היה (ועודנו) רמי תמרי (להלן:
"תמרי") .על פי החלטתו של תמרי ,חלוקת העבודה בחברת מרץ הייתה כדלהלן :כל מנהל
תיקים היה אחראי על ניהול תיקי ההשקעה של כל הלקוחות של חבר בורסה מסוים
(למשל :מנהל תיקים אחד היה אחראי על כל הלקוחות אשר חשבונותיהם נוהלו בבנק
לאומי ,וכיו"ב) .החריג לכלל זה היה מיכאל גביש ,אשר ניהל את תיקי לקוחותיו בכל חברי
הבורסה .גביש הנו בעל רשיון לניהול תיקי השקעות .בין השנים  ,2000-2007ובכלל זה
בתקופה הרלבנטית לכתב האישום ,הוא עבד כמנהל תיקים בחברת מרץ .בניגוד לשאר
מנהלי התיקים בחברת מרץ ,הלקוחות שניהל גביש הוגדרו כלקוחות בלעדיים שלו ,וגביש
ניהל את חשבונותיהם באופן בלעדי ,ללא קשר לשאלה באיזה בנק נוהל חשבונם .בכדי
לייעל את העבודה ,בכל אחד מהבנקים שבהם ניהלו לקוחות החברה את חשבונותיהם
ניהלה החברה חשבון על שמה ,חשבון שהוגדר "חשבון מפצל" .השימוש בחשבון המפצל
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איפשר לבצע פעולות משותפות לכלל הלקוחות של אותו מנהל תיקים .במהלך השנים
( 2006-2007עד מועד סיום העבודה) פעל גביש בחשבונות לקוחותיו ובחשבונות המפצלים
תוך שהוא מבצע מעשי מרמה רבים ,מגוונים ונפרדים .בין השאר דאג גביש לכך ,שבימי
מסחר רבים פעולותיו המרמתיות השונות יניבו לחשבונות המפצלים של חברת מרץ רווחים
מובטחים על חשבון הפסדים מובטחים שנגרמו לשניים מלקוחותיו ("הלקוחות הנפגעים").
באותם ימי מסחר דאג גביש כי הרווחים הנ"ל שהופקו באופן מרמתי הועברו ("פוצלו")
בלעדית למספר חשבונות של לקוחותיו איתם חפץ להיטיב ("הלקוחות המועדפים") .כל
חשבונות הלקוחות המועדפים אשר נהנו מפעולות המרמה והגניבה שלו נוהלו באופן
עצמאי ובלעדי על ידו .לכל החשבונות המועדפים גרם גביש הפסדים משמעותיים לפני
ביצוע העבירות .חלק ניכר מההפסדים נגרמו ללקוחות הנ"ל בעקבות הפעולות שהוא
נקט ,שהיו בניגוד למדיניות ההשקעה בתיקים אלה ובניגוד להרשאת הלקוחות .גם את
החשבונות של הלקוחות הנפגעים הוא ניהל באופן עצמאי לחלוטין .הלקוחות הנפגעים היו
שני הלקוחות הגדולים ביותר של גביש ,אשר שווי חשבונותיהם היה הגבוה ביותר ,ביניהם
קופות הגמל בניהול בנק המזרחי-טפחות .בתקופה הרלבנטית לכתב האישום ,הוציאו
קופות הגמל של בנק המזרחי-טפחות את ניהול כספי העמיתים למספר מנהלי תיקים
חיצוניים .אחד ממנהלי התיקים החיצוניים הייתה חברת מרץ השקעות ,אשר ניהלה עבור
קופות המזרחי-טפחות שני חשבונות ,בהיקף של עשרות מיליוני שקלים חדשים .חשבונות
אלה נוהלו בחברת מרץ באופן בלעדי ועצמאי על ידי גביש .ת"פ .4130/09
ג .בחודש יוני (תמוז ,תשס"ט) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד נועם
טפר בחשד לשימוש במידע פנים בידי איש פנים  -עבירה לפי סעיף 52ג' לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן "החוק") .במועדים הרלבנטיים לכתב האישום עסק טפר במתן
שירותי קשרי משקיעים ויחסי ציבור לחברות ציבוריות בארץ .טפר היה אחראי על תחום
קשרי המשקיעים והיה אמון על הפן השיווקי של החברות ,שלהן הוא העניק שירותים
כאמור אל מול משקיעים מוסדיים ,משקיעים פרטיים ,אנליסטים ואל מול התקשורת,
על חיזוק קשרי הלקוחות של החברות עם משקיעים קיימים ועל פיתוח קשרים חדשים
עם משקיעים פוטנציאלים .מספר פעמים עשה טפר שימוש במידע פנים שהשיג במסגרת
עבודתו בחברות שלהן הוא העניק שירותים כאמור ,תוך שהפיק רווח מפעילותו זו .העבירות
בוצעו במניות חברת מדקון ,במניות ואופציות של חברת ארזים ,במניות חברת סטארלימס
ובמניות חברת טאואר .בפעילותו האמורה גרף לכיסו רווח של כ .₪ 58,277-ת"פ .5760/09
ד .בחודש יולי (אב ,תשס"ט) הוגש בבית משפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד שמואל
מאיה בחשד ליעוץ וניהול תיקי השקעות ללא רשיון  -עבירה על סעיף (39א)()1לחוק
הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה1995-
(להלן "החוק") .מאיה עבד בתקופה הרלבנטית לכתב האישום כמרצה וכקבלן משנה בחברת
ברוקרטוב בע"מ ,חברה העוסקת במתן מגוון שירותים ומוצרים בשוק ההון .בתקופה
הרלבנטית לכתב האישום עסק מאיה בביצוע עסקאות ,לפי שיקול דעתו וללא רשיון
ניהול מנהל תיקים ,בחשבונם של למעלה מחמישה לקוחות בו זמנית (סעיף  3לחוק קובע
רשימת עיסוקים שאינם מצריכים רשיון ,והוא מאפשר ,בין היתר ,בסעיף (3א)( ,)3ליחיד
לנהל תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית
אחת) ,במסגרת תיקי השקעות שפתחו הלקוחות בהראל ,תוך שביודעין ועל מנת להתחמק

115

רשות ניירות ערך

מן המגבלות והתנאים הקבועים בחוק הוא הקים ועמד בראש מערך ,שעסק בניהול תיקי
לקוחות (להלן "המערך") .המערך הורכב מעובדיו של מאיה ,שלא היו בעלי רשיון ניהול
תיקים ,ושכל אחד מהם ניהל עד חמישה תיקי לקוחות בו זמנית .ת"פ .15072-08-09
ה .בחודש ספטמבר (אלול ,תשס"ט) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד
מאיר דור בחשד לשימוש במידע פנים בידי איש פנים  -עבירה לפי סעיף 52ג' לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח .1968-במועדים הרלבנטיים לכתב האישום כיהן דור כיו"ר דירקטוריון חברת
תפן הנדסת תעשייה וניהול וניתוח מערכות בע"מ (להלן "החברה") ,שהנה חברה ציבורית.
מתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה קיבל דור דיווח חודשי על מצבה הכספי של
החברה מסמנכ"ל הכספים וכן קיבל דיווח שוטף בדבר מצבה .ביום  ,16.11.03כשבוע לפני
פרסום הדוחות התקופתיים של החברה לרבעון השלישי של שנת  2003אשר שיקפו שינוי
לרעה במצבה הכספי של החברה ,הורה דור למכור את החזקותיו האישיות במניות החברה
מחשבונו .בין התאריכים  16-18לחודש נובמבר  2003נמכרו כל אחזקותיו .יום למחרת
פרסום הדוחות ירד שער המניה ב .23.5%-ההרעה במצבה של תפן לא הייתה ידועה לציבור
בעת שדור מכר את מניותיו .ת"פ .14419-09-09
ו .בחודש אוקטובר (תשרי ,תש"ע) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד
אפרים יונה בחשד לביצוע שורת עבירות לפי סעיף  415לחוק העונשין ,התשל"ז,1977-
עבירות על סעיף (54א)((54,)1א)( )2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-בתקופה שבין ינואר
 2006עד ינואר  2008עסק יונה לפרנסתו ,במסחר בניירות ערך לשם הפקת רווחים לעצמו,
ובמקביל הנחה שני חברים קרובים כיצד לפעול בחשבונותיהם .חברים אלה מכירים את
יונה שנים רבות ,אינם מתמצאים בשוק ההון ופנו אל יונה לשם קבלת הנחיותיו למסחר,
משום שסמכו על ידיעותיו ובקיאותו בתחום .בשל כך הם פעלו על פי הנחיותיו ,מבלי
שהפעילו את שיקול דעתם באשר לסוג ,לכמות או למחיר ניירות הערך שנמכרו או נקנו
על ידם ,כשהם נותנים בו אמון מלא וסבורים שהנחיותיו נועדו לטובתם .יונה ,לעומת
זאת ,פעל ליצירת רווחים בחשבונו ,תוך ניצול חשבונותיהם של חבריו ,כשהוא מניע
אותם לבצע עסקאות במניות ,אשר הניבו רווחים בחשבונו והפסדים בחשבונותיהם ,תוך
הצגת מצגי שווא כלפיהם ,כי הנחיותיו נועדו לטובתם ולהשאת רווחים לחשבונותיהם
ותוך הסתרת העובדה כי הוא ,לרוב ,הצד השני בעסקאות אלה .בחלק מן המקרים השפיע
יונה בפעולתו על שערי המניות .כתוצאה מפעולתו התרמיתית הרוויח יונה סך כולל של
כ .₪ 100,382-ת"פ .15159/10/09
ז .בחודש אוקטובר (תשרי ,תש"ע) הוגש בבית משפשט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד
דוד ויגדורוביץ בחשד לעבירות על סעיפים (117ב)((117,)5ב)((117,)6ב)((117,)7ב)( )8לחוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-סעיף  220לפקודת מס הכנסה ,סעיף  423לחוק העונשין,
התשל"ז 1977-וסעיפים (53א)((53 ,)4א)( )2לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-חברת דור אלון
אנרגיה אשר הנה חברה ציבורית ,מחזיקה ב 100%-ממניות חברת דור אלון תפעול תחנות
דלק בע"מ שהנה חברה פרטית .חברת דור אלון אנרגיה מאחדת בדוחותיה הכספיים את
פעילותה של דור אלון תפעול .החשד הוא כי ויגדורוביץ ,אשר הנו רו"ח מוסמך בהשכלתו,
כיהן כמנכ"ל דור אלון תפעול החל משנת  1995ועד לחודש יולי  ,2007המועד שבו נחשפה
הפרשה .ויגדורוביץ רשם פעולות יומן אשר גרמו לתשלום בחסר של עשרות מיליוני שקלים
לשלטונות מס ערך מוסף ,לאי רישום הוצאות ול"ניפוח" ההכנסות בספרי חברת דור אלון
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תפעול ,ולפיכך גרם להצגת דוחות כספיים מטעים של חברת דור אלון תפעול בשנים 2003-
 2006ושל חברת האם שלה ,חברת דור אלון אנרגיה ,לשנים  2003-2006ולרבעון הראשון
של שנת  .2007פעילותו של ויגדורוביץ גרמה לתביעת מס תשומות כוזב בסך של כ40-
מיליון  .₪כמו כן הוצאות בסך כ 31-מיליוני שקלים לא נרשמו בספרי החברה .בפעולותיו
אלה גרם לפרסום דוחות כספיים מוטעים הן של חברת דור אלון תפעול והן של חברת דור
אלון אנרגיה ולהטעיה בתשקיף שפרסמה דור אלון אנרגיה בחודש מאי  ,2005שבמסגרתו
פורסמו דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת  2005וכן דוחות כספיים לשנת .2004
אישום נוסף הנו בגין הימנעות מלזקוף הטבות שניתנו למנהלי תחנות דלק בתלושי השכר
שלהם כהכנסה החייבת במס .סך ההטבות שקיבלו מנהלי התחנות ולא שולם עליהן מס
כדין בשל פעילותו אינו נופל מכ 3.2-מיליון  .₪ת"פ .4212/09
ח .בחודש אוקטובר (חשוון התש"ע) הוגש בבית משפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד
שגיב יוחנן נציה ,אברהם ארביבו ,משה סבג ,דוד נציה ,אורלין נציה ונסים רום ,בחשד
להפרת סעיפים  415,418,423,424 ,392לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-עבירה על פי סעיפים
(53א)((54 ,)4א)((53 ,)1ה) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ;1968-עבירה על פי סעיף  16לתקנות
(עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א ;2001-עבירות על פי סעיף
ניירות ערך ִ
(3א)(,ב) לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס .2000-בתקופה הרלבנטית לכתב האישום הייתה
חברת אורליין ייזום והשקעות בע"מ (להלן" :חברת אורליין" או "החברה") חברה ציבורית,
אשר על פי דיווחיה עסקה ,בתקופה הרלבנטית ,בתחום האלקטרוניקה הבידורית ובמועד
מאוחר יותר בתחום ההשקעות .אהרן לילוף ז"ל (להלן" :לילוף") ,איש עסקים בתחום
יבוא וסחר במוצרי חשמל ,רכש בחודש יולי  2003את השליטה בחברה מידי בעלי השליטה
הקודמים בה ,באמצעות אחר ,שלמה זילברמן ,אשר שימש כ"איש קש" עבורו ,לצורך
הסוואת אחזקתו של לילוף במניות החברה ופעילותו במסגרתה .בחודש אוקטובר 2003
העביר זילברמן ,על פי הוראתו של לילוף ,את המניות בהם החזיק עבור לילוף לידי נציה
ואחרים .נציה ,שמתוקף אחוז אחזקותיו היה "בעל שליטה" בחברה ,כיהן החל מיום 22.10.03
כדירקטור בחברה ,והחל מיום  26.11.03כמנכ"ל החברה והאחראי על ניהול הסיכונים בה.
על פי החלטת הדירקטוריון מיום  28.12.03היה נציה מורשה חתימה של חברת אורליין,
וחתימתו היחידה חייבה את החברה .נציה ,אגב מילוי תפקידו בחברה אורליין ,נהג במרמה
והפרת אמונים הפוגעים בחברה ,תוך שהוא עושה שימוש בסמכויותיו בחברה לשם קידומם
של מטרות ואינטרסים פרטיים שלו ,באופן המנוגד לתכליות ולאינטרסים של חברת אורליין
ובעלי מניותיה מקרב הציבור .בחלק מן המקרים ביצע יחד עם לילוף מעשי תרמית וזיוף,
יצר שורה של רישומים כוזבים בספר המניות של חברת אורליין ובספרי החשבונות שלה
וגרם להכללה של פרטים מטעים בדוחות הרבעוניים שלה ובדיווחיה המידיים ,כל זאת על
מנת להטעות את ציבור המשקיעים וליצור מצג שווא של חברה פעילה ורווחית ,ועל מנת
להניע את הציבור לסחור במניותיה ,מרביתן מניות אשר הונפקו ונרשמו למסחר בדרכי
רמייה וכזב .בכתב האישום מספר אישומים כדלהלן :ההקצאה הפרטית :נציה קיבל במרמה
ובנסיבות מחמירות את אישור הבורסה לרשום למסחר מניות ,אשר למעשה לא הוקצו
ותמורתן לא שולמה .הטעייה ותרמית בדוחות הרבעון השני והשלישי בשנת  :2004נציה
קיבל במרמה את אישורם של רואי החשבון להצגת ענייניה של החברה בדוחותיה הכספיים
וגרם לכך שבדוחות הכספיים של החברה ליום  ,30.6.04שהוגשו לרשות ולבורסה באיחור ,היו
פרטים מטעים ,וזאת כדי להטעות משקיע סביר .זיוף מניות :נציה זייף בנסיבות מחמירות
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תעודות מניה של החברה .נציה הניע את הציבור לרכוש את המניות המזויפות ,כשהוא
יוצר מצג כוזב ,לפיו מדובר במניות שהונפקו ונרשמו למסחר כדין ,תוך העלמת העובדה
המהותית כי מדובר במניות שזויפו ,הונפקו ונרשמו למסחר בתרמית .הקצאה פרטית:
נוכח המעשים המתוארים למעלה נוצר פער של כשמונה מיליון  ₪בין הון המניות המונפק
של החברה ,הרשום בספרי הבורסה ,לבין הון המונפק שלה ,הרשום בחברה לרישומים
ובמסלקת הבורסה .לצורך צמצום פער זה והסתרת מעשי התרמית שננקטו כמתואר לעיל,
יזמו נציה ולילוף ביצוע הקצאה פרטית כוזבת של שמונה מיליון ערך נקוב מניות לאיש
עסקים גרמני בשם גבי הורן .השניים קיבלו את הסכמתו להיות הניצע בהקצאה הפרטית
והוסכם עימו כי המניות יוקצו לו מבלי שהוא יפרע את תמורתן לחברה ,על חשבון חוב
עסקי שחב לו לילוף .הלבנת הון :נציה פעל יחד עם אברהם ארביבו ומשה סבג ברכוש אשר
הופק כתוצאה ממעשי התרמית שביצע במטרה להסתיר ולהסוות את מקורו ,את זכויותיו
בו ,את מיקומו ,את תנועותיו ואת עשיית הפעולות בו .דיווח מטעה בכוונה להטעות :דוד
נציה ,אורלין נציה ונסים רום כיהנו כדירקטורים בחברה אף שחסרו להם הן כישורים והן
כוונה להפעיל את סמכויותיהם ולמלא את התפקידים המסורים לדירקטורים של חברה
על פי דין .הנאשמים לא טרחו ללמוד אודות החברה ופעילותה ,לא התייצבו לישיבות
הדירקטוריון ,כולן או חלקן ,לא הקפידו כי ישיבות כאלו יתקיימו במועד או בכלל ,אישרו
את דוחותיה הכספיים של החברה וחתמו על מסמכים שונים כפי שהתבקשו וללא הפעלת
שקול דעת כלשהו .במהלך כל תקופת כהונתם הציגה חברת אורליין פרטים מטעים ביחס
לכהונתם ,על מנת להציג לציבור מצג שווא של חברה ציבורית המתנהלת כדין .אורלין
הוצגה כדירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית אף שלא הייתה בעלת מיומנות
כזו .רום הוצג כחבר ועדת ביקורת ,אף שוועדה כזו מעולם לא התכנסה ולא פעלה ,וקשריו
המשפחתיים עם שגיב ואורלין הוסתרו .במהלך כל תקופת כהונתם נמנעו מנקיטת אמצעים
כלשהם על מנת למנוע את עבירות הדיווח של החברה ועבירות אחרות ,על אף שידעו או
יכלו לדעת או שהיה עליהם לדעת אודותיהן .ת"פ .4218/09
ט .בחודש נובמבר (חשוון ,תש"ע) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד יובל
גפני (להלן "גפני") בחשד לשימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים  -עבירה לפי סעיף 52ד
לחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968-ועבירות על סעיף  4לחוק איסור הלבנת הון  -פעולות
ברכוש אסור .גולן מלאכת מחשבת ( )1977בע"מ (להלן" :גולן") הנה והייתה במועדים
הרלבנטיים לכתב האישום ,חברה ציבורית .עודד דסאו ( להלן":דסאו") היה בתקופה
הרלבנטית לכתב האישום בעל שליטה בחברה ,ומחודש דצמבר  2005החזיק 73.04%
מהון המניות המונפק של גולן .בנוסף ,בתקופה האמורה שימש דסאו יו"ר דירקטוריון
החברה .דסאו ניהל בפועל את ענייניה של גולן ,היה המוציא והמביא בחברה ובעל זכות
חתימה לחיוב החברה והיווה בתקופה הרלבנטית לכתב האישום איש פנים בגולן .בין גפני
לבין דסאו קיימת היכרות ממושכת וקשרים ִעסקיים בעיקר בתחום היהלומים .בנוסף,
גפני נהג להלוות לדסאו סכומי כסף גבוהים (מיליוני דולרים) לצרכיו האישיים של דסאו
ולחברות פרטיות מתחום היהלומים והנדל"ן שבשליטת דסאו .במהלך החודשים שבין
יוני  2006למרץ  ,2006ולהבטחת חלק מחובותיו של דסאו ,שיעבד דסאו  50%מאחזקותיו
בגולן לטובת גפני .בתקופה הרלבנטית לכתב האישום ,חובותיו של דסאו כלפי גפני
עוררו חששות מהעדר יכולתו של דסאו לפרוע הלוואותיו .כתוצאה מכך דרש גפני מדסאו
העסקית .החל מינואר  2006או סמוך לכך ,חלקו גפני ודסאו
עדכונים לגבי התנהלותו ִ
משרד בבורסה ליהלומים ברמת גן ,ומתוקף הקרבה הפיזית והקשרים העסקיים ביניהם
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העסקית של דסאו ומודע למעמדו של דסאו כאיש פנים בגולן.
היה גפני מעורה בהתנהלותו ִ
במהלך החודשים שבין אוגוסט  2005ופברואר  2006ניהלה גולן ,בעיקר באמצעות דסאו,
משא ומתן עם דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ וכן עם נהור בע"מ לרכישת אחזקות
בחברת א.מ.ד פיתוח נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן" :אמד") ,חברה פרטית ששווייה כ150-
מיליון דולר ארה"ב .ביום  4.2.06דיווחה גולן לבורסה ולרשות כי התקשרה בהסכם לרכישת
 50%ממניות אמד בתמורה כוללת של  75מיליון דולרִ .עסקה זו הייתה מהותית לחברה,
היוותה שינוי במצבה ובמעמדה של גולן ונתפסה כקפיצת מדרגה ִעסקית מבחינתה .במהלך
התקופה שבין ראשית חודש פברואר  2006ועד ליום  ,16.5.06עיקר מרצו של דסאו היה נתון
העסקה בסך  65מיליון דולר .במהלך הלילה
לחיפושים אחר מימון יתרת התמורה להשלמת ִ
שבין יום  15.5.06לבין יום  ,16.5.06ניהל דסאו מו"מ עם נציגי חברת בוימלגרין קפיטל
בע"מ (להלן":קפיטל") ,שבשליטת ישעיהו בוימלגרין .המו"מ הבשיל לידי הסכמה עקרונית,
שעיקרה הכנסת קפיטל כמשקיע אסטרטגי בעסקת אמד ושיתוף פעולה בין קפיטל וגולן.
דסאו סיפר לגפני על קיומו של מו"מ זה .לאחר גיבוש ההסכמה ,בבוקר יום  16.5.06לפני
השעה  ,11:53במשרדם של דסאו וגפני שבבורסה ליהלומים ברמת גן ,מסר דסאו לגפני
מידע פנים שהיה מצוי בידו לפיו "סגר" את עסקת אמד והצליח בה ,וזאת בטרם פורסם
המידע לציבור בדיווח מידי בשעה  .14:48עובדה זו ,שהייתה נכונה באותה עת ,כי דסאו
מצא משקיע מבוסס והצליח לגייס מימון בסך  65מיליון דולר שישלים את עסקת אמד,
וזאת במועד הסגירה ,וכן העובדה כי הסכמה זו היוותה שינוי מהותי במצבה של גולן ,לא
היו ידועות לציבור באותה עת והיה בהן כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך
של החברה ,אילו נודעו לציבור .בין גפני לבין אריה (ריקו) שירזי (להלן" :ריקו") וירון (ירי)
הלוי (להלן":ירי") היו קיימים יחסי גומלין שבמסגרתם ריקו סייע לנאשם בגביית כספים
וירי סייע לו בענייני מס ,ועל כן חפץ גפני לגמול להם טובה .טרם הפרסום התקשר גפני
לביטון משה ,לניצן שירזי ,לריקו ,לירי וליצחק בן זקן ,מסר להם את מידע הפנים והמליץ
להם לרכוש את מניית גולן מאחר שהייתה אמורה להתפרסם הודעה בדבר עסקת נדל"ן
גדולה .בנוסף הוא הבטיח להם כי במקרה של הפסד הוא יהיה אחראי לו .לאחר השיחה בין
גפני לבין ריקו ,התקשר ריקו לאנשים נוספים :יצחק ברינג ,איציק חיימוב ,שלום דומרני
וויקי עטיה ,והציע להם לרכוש במהירות את מניית גולן ,וזאת בטרם פורסם הדוח המידי
בדבר ההסכם עם בוימלגרין קפיטל .כתוצאה מהעברת מידע הפנים שטרם נודע לציבור
על ידי גפני כמפורט לעיל ,רכשו חיימוב איציק ,חיימוב נרי ,ברינג ,סער רשף ,ויקי וכן בני
משפחתו של ויקי את המניות בטרם פורסם הדוח המידי בעניין .בסופו של דבר העסקה
ומסמך ההבנות בין חברת גולן לבין בוימלגרין קפיטל בוטל מאחר שלא היה ניתן למלא
אחר התנאים המתלים בהסכם .לאחר שצפיות האחרים לרווחים לא התממשו ,ובמענה
לדרישת ריקו בשמם של האחרים להשבת כספי ההשקעה ,הסכים גפני להשיב לכל מי
שהשקיע כספו ברכישת המניות את כספי ההשקעה וכן תוספת מידית של  ,5%וזאת
בתנאי וכנגד המצאה לידיו של ניירות ההעברה המתעדות את הרכישה של המניות ,וכך
נעשה .מניות גולן הנן זכויות המהוות "רכוש" כהגדרתו בסעיף  1לחוק איסור הלבנת הון,
תש"ס ,2000-כנגד ולאחר קבלת המסמכים המתעדים את רכישת מניות גולן ,העביר גפני
לחשבונם של האחרים באמצעות העברה בנקאית או במזומן סכומי כסף התואמים את
השקעתם במניות גולן .במהלך החודשים אוגוסט  - 2006דצמבר  ,2006העביר גפני 188529
ערך נקוב מניות גולן לידי יהודית נעים ,מזכירתו של דסאו ,בהעברה מחוץ לבורסה וללא
תמורה .את המניות אלה מכרה יהודית בבורסה והתמורה היוותה פירעון חובות פרטיים
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של דסאו לה .רכישת מניות גולן ,אשר נעשתה על סמך ותוך שימוש במידע הפנים המתואר
ומפורט באישום הראשון דלעיל ,הנה "עבירת מקור" ,כהגדרתה של זו בסעיף  2לחוק איסור
הלבנת הון ,ולפיכך הנן "רכוש אסור" ,כהגדרתו בסעיף (3א)( )1ולצורך סעיף  4לחוק איסור
הלבנת הון .בקבלתו ובהעברתו את מניות גולן ,כמפורט דלעיל ,עשה נאשם מספר אחת
פעולות ברכוש אסור ביודעו כי הוא רכוש אסור .ת"פ .6775-11-09
י .בחודש נובמבר (חשוון ,תש"ע) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד אסתר
פינקלשטיין בחשד לשימוש במידע פנים בידי איש פנים  -עבירה לפי סעיף 52ג' לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן "החוק") ,ונגד דן פינקלשטיין וחברת גשר לרכב בע"מ אשר
בבעלותו ,בחשד לעבירות שימוש במידע פנים ביחד עם סעיף  23לחוק העונשין ,התשל"ז-
 .1977בתקופה הרלבנטית לכתב האישום שימשה אסתר כמנהלת הפרסום של חברת מי
עדן בע"מ (להלן "החברה") .היא הייתה מקורבת לבעלי השליטה ומשרדה מוקם בקומת
ההנהלה ,ועקב כל האמור הייתה מודעת לקיומם של מגעים בין החברה לבין חברת דנונה
ולהתקדמות משמעותית במשא ומתן ועל העסקה הצפויה ("איש פנים" כהגדרתו בחוק).
אסתר מסרה לדן בן זוגה (שהנו "איש פנים" מתוקף היותו בן זוג של "איש פנים" כהגדרתו
בחוק) את המידע אשר נודע לה עקב תפקידה ומעמדה בחברה ,בטרם פורסם לציבור,
וזה רכש מניות בשווי של כשלושה מיליון  ₪לשלושה חשבונות (חשבון משותף של בני
הזוג ,חשבון על שמו וחשבון על שם החברה שבבעלותו) טרם פרסום הדוח המידי בדבר
החתימה על העסקה .מיד לאחר הפרסום ועליית שער המניה (בשיעור של כ )22.5%-מכר
פינקלשטיין חלק מאחזקותיו במניה וגרף רווח בסך של כחצי מיליון  .₪ת"פ .3392711/09
יא .בחודש דצמבר (טבת ,תש"ע) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד אלון
נאור בחשד להפרת סעיפים  415ו 393-לחוק העונשין ,התשל"ז 1977-וסעיף (54א)( )2לחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-נאור הנו פעיל ותיק בשוק ההון ,בקיא ברזי המסחר בשוק
ההון על כל שלביו ואפיוניו ועוקב באופן שוטף אחר התנהלות המסחר בבורסה .בתקופות
שונות בין חודש יוני  2007לבין חודש יוני  2008עסק נאור במסחר בניירות ערך באמצעות
חשבונות שונים שהיו מצויים בשליטתו .בנוסף קיבל נאור ממשקיעים אחרים שם משתמש
וסיסמת גישה לחשבונותיהם .המסחר בחשבונות אלה התנהל על ידי נאור על פי שיקול
דעתו הבלעדי ,ורובו ככולו בוצע באמצעות האינטרנט ממחשבו הביתי .נאור סחר בניירות
ערך של חברות ציבוריות ,שנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,כשבתקופה הרלבנטית
לכתב האישום התנהל המסחר בניירות ערך בבורסה בשיטת מסחר "הרצף" ,אותה הוא
הכיר היטב .פעילותו התרמיתית של נאור במניות המנויות בכתב האישום התאפיינה בדפוסי
פעילות ברורים :נאור נהג "לגייס" את המשקיעים בנסיבות חברתיות .לאחר יצירת הקשר
הראשוני הוא היה מציג את עצמו כפעיל בקיא בשוק ההון ומציע למשקיעים לנהל עבורם
את פעילותם בבורסה .כל זאת בלי שגילה למשקיעים כי בכוונתו להשתמש בחשבונותיהם
על מנת להפיק רווח לעצמו .על בסיס מצגים אלה הביא נאור את המשקיעים למסור לו את
שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה לחשבונם באינטרנט .לאחר קבלת ההרשאה החל נאור
לפעול בחשבונות המשקיעים על פי שיקול דעתו הבלעדי .פעילותו של נאור בחשבונות
המשקיעים התרכזה בעיקר ברכישה וקנייה של מניות דלות סחירות .פעילותו של נאור בהן
במניות אלה ,הן באמצעות חשבונותיו והן באמצעות חשבונות המשקיעים ,היוותה לעיתים
קרובות חלק ניכר מנפח הפעילות היומי של מניות אלה .נאור הזרים הוראות קנייה ומכירה
מחשבונותיו ובמקביל הזרים פקודות קנייה ומכירה משלימות מחשבונות המשקיעים שהיו
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בשליטתו ,באופן שיצר עסקאות עצמיות בין חשבונות נאור לבין חשבונות המשקיעים
שבשליטתו .שעריהן של העסקאות העצמיות בהן רכש נאור את המניות מן המשקיעים
היה נמוך משעריהן של העסקאות העצמיות שבהן הוא מכר את המניות למשקיעים.
מכירת המניות מחשבונות המשקיעים לחשבונותיו במחיר נמוך ומכירה חוזרת של אותן
המניות מחשבונו לחשבון המשקיע במחיר גבוה יותר יצרה למעשה עסקה סיבובית בין
חשבונות המשקיעים לחשבונותיו .בעסקה סיבובית זו הופק רווח מובטח לחשבונותיו
והפסד כספי מובטח לחשבונות המשקיעים .הרווח וההפסד האלה הם בגובה ההפרש שבין
השערים הממוצעים של העסקה העצמית הראשונה והעסקה העצמית השנייה ,כפול מספר
המניות שעברו בעסקאות .לצורך הבטחת ביצוע העסקאות העצמיות פעל נאור במניות
דלות סחירות שבהן הסבירות לתיאום בין הוראות המכירה והרכישה גבוהה ,והזרים את
הוראות הקנייה או הרכישה מחשבונותיו ואת הוראות הקנייה או הרכישה מחשבונות
המשקיעים בסמיכות זמנים  -בחלק מן המקרים הפרשי הזמנים הסתכמו בשניות ספורות.
בכך יצר נאור רווח בחשבונותיו על חשבונם של המשקיעים .בנוסף השפיע נאור במישרין
על תנודות שערי המניות שבהן סחר וגרם להעלאת שעריהן ,למניעת ירידתן או להורדת
שעריהן ,הכול לפי מבוקשו ,ולצורך מימוש תוכנית המרמה שלו .פעילותו חשפה את
הציבור לנתוני מסחר כוזבים ,אשר יצרו מצג שווא של פעילות ערה ותקינה בניירות הערך,
תוך ניצול שיטת המסחר לרעה .בדיקת פעילותו בתקופה הרלבנטית לכתב האישום מעלה
כי נאור ביצע למעלה מ 2300-עסקאות עצמיות בין חשבונותיו לבין חשבונות המשקיעים.
ת"פ .2553012/09

יב .בחודש דצמבר (טבת ,תש"ע) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד צבי מור,
מיכאל ינובסקי ויוסי דיין בחשד לאי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
( 1968להלן "החוק") ,תקנות בעלי שליטה ,תקנות דוחות מידיים ,תקנות דוחות שנתיים,
עבירה לפי סעיף ( 53ג)( )8לחוק ועבירות לפי סעיף ( 53א)( )4לחוק .חברת דור כימיקלים
בע"מ (להלן :חברת דור) הנה חברה ציבורית ,וחברת כרמל כימיקלים בע"מ (להלן :חברת
כרמל) היא חברה פרטית בבעלות מלאה של בעלי השליטה בחברת דור .שתיהן היו מצויות
בקשר עסקי ארוך שנים ,שבמסגרתו חברת דור סיפקה לחברת כרמל פורמלין בכמויות
גדולות .בתקופה הרלבנטית לכתב האישום (בין חודש נובמבר שנת  2000לחודש ינואר
 2005ועד בכלל) התקיימו בין חברת דור לחברת כרמל עסקאות חריגות בקשר למכירת
הפורמלין האמורה ,עסקאות שלא אושרו כדין ולא דווחו לציבור .עסקאות חריגות אלו היו
בניגוד להתחייבויות התשקיפיות שנטלה על עצמה חברת דור ,ולעתים דיווחו הנאשמים
במפגיע פרטים מטעים בקשר לעמידה בהתחייבויות תשקיפיות אלו .צבי מור היה יו"ר
הדירקטוריון של חברת דור ,בעל שליטה בה ובעל שליטה בחברת כרמל ,מיכאל ינובסקי
היה מנכ"ל חברת דור ויוסי דיין היה סמנכ"ל כספים ומזכיר חברת דור .כתב האישום
מצביע על ארבעה אישומים מרכזיים ,שהנם דיווח מטעה ביחס לקיום מנגנוני ביקורת
תשקיפיים על מחיר הפורמלין ,אי דיווח על מכירה במחירי הפסד לחברת בעלי השליטה,
אי דיווח על מתן אשראי מועדף לחברת בעלי השליטה בניגוד להתחייבות התשקיפית ואי
דיווח על הסדר מיטיב עם חברת בעלי השליטה בקשר לחוב כספי שחבה חברת כרמל
לחברת דור  .ת"פ .37265-12-09
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יג .בחודש דצמבר (טבת ,תש"ע) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד
פייגנבאום תמיר בחשד לביצוע שורת עבירות לפי סעיף (39א) לחוק היעוץ .בתקופה
הרלבנטית לכתב האישום היה פייגנבאום פעיל בשוק ההון והשקיע בין היתר כספים
בחברת פינוטק טריידינג אינק (להלן :פינוטק")  -חברה הרשומה כחברת חו"ל .פייגנבאום
גייס לקוחות לפינוטק הן באופן עצמאי והן כמגייס רשמי של החברה מתוקף הסכם שיווק
שנחתם ביניהם .בתקופה הרלבנטית לכתב האישום היה פייגנבאום מיופה כוח לניהול
חשבונותיהם של שלושה עשר לקוחות בפינוטק וביצע למענם עסקאות קנייה ומכירה ,בין
היתר בחוזי ( CFDפירושו  ,Contract For Differenceחוזה עתידי כהגדרתו בחוק השקעות
משותפות ,התשנ"ד ,)1994-זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כשאין בידיו רשיון לניהול
תיקים לפי חוק היעוץ .ת"פ .3686612/09

יד .בחודש דצמבר (טבת ,תש"ע) הוגש בבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד רונן
קריסטל בחשד לעבירות על סעיפים  415ו 424,425,392,244-לחוק העונשין התשל"ז,1977 -
אי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך  -עבירות לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך
יחד עם תקנה  36לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידים) ותקנות בעלי שליטה,
התש"ל .1970-חברת ג'ולקס שוקי הון בע"מ (להלן" :ג'ולקס") הנה חברה ציבורית אשר
נסחרת בבורסה .חברת ג'ולקס הייתה חברת שלד בורסאי בשליטת חברת "אפסווינג" בע"מ
שבשליטת ירון ייני ,והיא החלה להיות פעילה לאחר שנקנתה על ידי קריסטל .ביום 30.4.08
רכש רונן קריסטל ,איש עסקים ויזם ,את השליטה בחברה בהתאם לדוח ההקצאה ,שלפיו
אמור היה רונן קריסטל להעביר את אחזקותיו בחברת טרבט השקעות וייזום בע"מ (להלן:
"טרבט") ,לחברת ג'ולקס בתמורה ל 32-מיליון מניות וכן להזרים סכום של  8.6מיליון ₪
לחברת ג'ולקס בתמורה ל 3.9-מיליון מניות נוספות .לקיום ההקצאה היו שני תנאים:
הראשון ,שהונה העצמי של טרבט ,עובר למועד ההקצאה ,לא יפחת מ 22-מיליון  ,₪והשני,
שתושלם עסקת רכישה קודמת של נכס שהיה בבעלות חברת מול הים התיכון בע"מ (להלן:
"מול ים") .בפועל קיבל קריסטל במרמה בנסיבות מחמירות אישור של רואי החשבון של
טרבט ושל ג'ולקס ,לכך שטרבט עמדה בתנאי דרישת הון עצמי מינימלי של  22מיליון ,₪
ביודעו כי בפועל ,הערבות הבנקאית הראשונה שנטל מחשבונה של טרבט מקטינה את
הונה העצמי של טרבט בגובה הערבות ,ולעניין מול ים  -התמורה בגין התשלום הראשון לא
שולמה בפועל ,וחרף התחייבותו כי התשלום עבור שליש מהמלון יהיה מכספו ולא מכספי
טרבט ,הרי שהערבות הבנקאית הראשונה הוצאה מחשבונה של טרבט ,אשר כתוצאה מכך
נושאת בחיוב לתשלום עבור המלון .אישום נוסף הנו בגין המשך משיכות הכספים שלא
כדין לאחר ההקצאה .קריסטל ביצע עשרות משיכות כספיות מחשבונות טרבט וג'ולקס,
בין באמצעות משיכות של המחאות ובין באמצעות העברות בנקאיות ,לשימושו האישי
ושלא לצרכי החברה ,מבלי שיידע איש על כך ומבלי שקיבל את האישורים הנדרשים על
ידי מנגנוני החברה למשיכות .סך כל המשיכות נאמד בכ .₪ 3,000,000-אישום נוסף הנו בגין
נטילת ערבות שלא כדין וללא דיווח ,שיעבודים של הבנק את הפיקדונות מכספי טרבט ,לא
הובאו לידיעת אורגני ג'ולקס הרלבנטים ולא קיבלו את אישורם .מדובר בערבות לטובת
התחייבות שהיה על קריסטל לשאת בעצמו ,ושלא באמצעות כספי טרבט שהנה חברה
בת של חברה ציבורית .קריסטל לא יידע איש בחברה באשר להוצאת הערבות הבנקאית
השנייה ,וזאת על מנת לאפשר את הוצאתה של הערבות מחשבונה של טרבט ללא הפרעה.
כנגד הערבות הבנקאית דרש הבנק מקריסטל בטוחה בגובה הערבות ,ולשם כך שיעבד
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הבנק פיקדונות של טרבט .סה"כ שיעבד הבנק פיקדונות של טרבט בסך  4.1מיליון  ₪כנגד
שתי הערבויות הבנקאיות שלקח ,אשר גרמו להכבדה על תזרים המזומנים של החברה.
אישום נוסף הנו פרשיית "עזר לציון" ,שבה משך קריסטל מחשבונה של טרבט המחאות
בסכום כולל של  ₪ 470,780לפקודתה של "עזר לציון" ,ביודעו כי הם יועברו לידיו של
מנכ"ל חברת "עזר לציון" וכי אינם לצורכי החברה או לטובתה .בכך הפר קריסטל אמונים
ופעל ללא זכות בדין בכספי החברה בת של החברה הציבורית ג'ולקס ,תוך שהוא עושה
בכספי ג'ולקס כבשלו .על מנת להסתיר את מתן ההמחאות מחשבונה של החברה שלא
לטובתה של החברה ,החליטו קריסטל ואחרים להציג מצג כוזב ,באופן שייראה כאילו
ההמחאות ניתנו לצורכי החברה ובמסגרת פעילותה העסקית .ת"פ .40610-12-09

 .2פסקי דין פליליים בערכאה ראשונה
במהלך השנה ניתנו שבעה פסקי דין בערכאה ראשונה.

פסקי דין
פליליים
בערכאה
ראשונה

א .בחודש ינואר (טבת תשס"ט) הרשיע בית המשפט המחוזי את אביב אלגור ואיאן נייג'ל
דיוויס ,וזיכה מחמת הספק את אסתר אלפסי ואבי שץ .הנאשמים הורשעו בכך שגרמו
לקבלת שתי החלטות באסיפה הכללית של חברת צינורות המזרח התיכון (להלן "החברה")
שלא כדין ,בזמן היותם בעלי השליטה בחברה .עניינה של העסקה העיקרית שלגביה נסב
כתב האישום הוא באישור לכאורה שנתנה האסיפה הכללית להסכם בין החברה לבין בעלי
השליטה לגבי מתן דמי ניהול .ההחלטה הנוספת עניינה בעסקה חריגה בין בעלי השליטה
לבין החברה ,בהקשר להתקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה .ת"פ (ת"א) .40162/05
בחודש מאי (אייר ,תשס"ט) גזר בית המשפט המחוזי את עונשם של אביב אלגור ואיאן
נייג'ל דיוויס לאחר שהרשיעם במספר רב של עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין.
על אביב אלגור הושתו  24חודשי מאסר בפועל ,ובנוסף קנס כספי בסך של  ₪ 2,000,000או
 18חודשי מאסר תחתיו ,כמו כן 18 ,חודשי מאסר אם יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו
ממאסר עבירה של קבלת דבר במרמה ,ושישה חודשי מאסר אם יעבור תוך שלוש שנים
מיום שחרורו ממאסר כל עבירה לפי חוק ניירות הערך .על איאן נייג'ל דיוויס הושתו 18
חודשי מאסר בפועל ,ובנוסף קנס כספי בסך של  ₪ 2,000,000או  18חודשי מאסר תחתיו,
כמו כן  18חודשי מאסר אם יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה של קבלת
דבר במרמה ושישה חודשי מאסר אם יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר כל
עבירה לפי חוק ניירות הערך .ת"פ (ת"א) .40162/05



מספר פסקי הדין הניתנים בבתי משפט אינו תואם בהכרח את מספר כתבי האישום שהוגשו ,זאת משום שבכתבי אישום
שבהם יותר מנאשם אחד ניתנים לעתים פסקי דין נפרדים ,ולהיפך :כתבי אישום נפרדים מאוחדים לפעמים לתיק אחד.

123

רשות ניירות ערך

ב .בחודש פברואר (שבט ,תשס"ט) גזר בית המשפט השלום בת"א את עונשו של הרצל
ארשלמי לאחר שהורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בביצוען של שורת עבירות
על סעיפים (54א)( )1ו(54-א)( )2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-על הנאשם הוטלו שנים
עשר חודשי מאסר על תנאי ,קנס כספי בסך  ₪ 18,000או  180ימי מאסר תמורתו והתחייבות
להימנע מביצוע עבירה לפי חוק ניירות ערך ,לתקופה של שלוש שנים .ת"פ .8073/06
ג .בחודש מרץ (אדר תשס"ט) גזר בית המשפט השלום את עונשו של עו"ד דן צימרמן לאחר
שהרשיעו על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בביצוען של שתי עבירות שעניינן אי קיום
ההוראות הקבועות בסעיף  36לחוק ניירות ערך תשכ"ח ,1968-ואשר עיקרן הכללת פרט
מטעה בדוחות מידיים ,עת שימש כיועץ משפטי חיצוני של חברת כים ניר שירותי תעופה
בע"מ ,חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך .בית המשפט הטיל על צימרמן קנס
בסך  ₪ 30,000או  30ימי מאסר תמורתו .תפ (ת"א) .1105/09
ד

בחודש מרץ (אדר תשס"ט) גזר בית המשפט השלום את עונשו של גיל פרס לאחר שהרשיעו
על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בביצוען של עבירה על פי סעיף  425לחוק העונשין,
תשל"ז 1977-ואי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך ,עבירות לפי סעיפים (53א)()4
ו(53-ה) לחוק ניירות ערך יחד עם תקנות בעלי שליטה (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה)
התשס"א ,2001-ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) תש"ל ,1970-עת שימש
בתפקיד מנכ"ל חברת גולן מלאכת מחשבת ( )1977בע"מ ,חברה ציבורית ,ואיפשר לעודד
דסאו ,בעל השליטה ,למשוך כספים מהחברה במועדים שונים ,וזאת ,מבלי לקבל אישור על
כך מהאורגנים המתאימים בחברה ,ומבלי לדווח ,כנדרש בחוק .בית המשפט גזר על פרס
מאסר בפועל של חמישה חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס כספי
בסך  .₪ 80,000ועוד גזר בית המשפט כי פרס יהיה מוגבל למשך חמש שנים מלכהן במשרת
דירקטור .ת"פ .6493/07

ה .בחודש מרץ (אדר תשס"ט) גזר בית המשפט השלום בת"א את עונשם של דניאל אזוגי
ויצחק ספקטור לאחר שהורשעו על פי הודאותיהם ,במסגרת הסדר טיעון ,בביצוען של
ארבע עבירות על סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-הנאשמים הסתירו מידע
מהותי מציבור המשקיעים אודות הסכמות שנחתמו ביניהם ,עת מכר אזוגי (שהיה הבעלים
של  83%ממניות החברה הציבורית יסת"א) מחצית מאחזקתו במניות לספקטור .בית
המשפט גזר על הנאשמים עונש של מאסר למשך שני חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות,
מאסר על תנאי למשך  12חודשים לתקופה של שלוש שנים ,וכן הושתו עליהם הקנסות
הבאים ₪ 160,000 :על אזוגי ו ₪ 80,000-על ספקטור .ת"פ .8743/07
ו .בחודש אפריל (אייר ,תשס"ט) זיכה בית המשפט השלום את גרינפלד יוסף מעבירה על
סעיף 52ג לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-ביחס לתוכנית איחוד ההון .המדובר בהכרעת
דין שניתנה לאחר שבית המפשט המחוזי בע"פ  70226/08ביטל את הזיכוי של בית משפט
השלום בעניין זה בת"פ  .2617/04בית המשפט קבע כי במועדים הרלבנטיים לכתב האישום
לא נתגבש "מידע פנים" בכל הנוגע לתוכנית איחוד ההון ,וכי גרינפלד לא היה מודע להיותו
בגדר "מידע פנים" .ת"פ .2617/04
ז .בחודש יולי (תמוז ,תשס"ט) גזר בית המשפט השלום בת"א את עונשו של טל דורון לאחר
שהורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בביצוען של עבירה על סעיף (39ב) לחוק
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הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה 1995-ועבירה על סעיף
(52ט) ביחד עם סעיף (53ב)( )8לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-הנאשם הודה כי בהיותו
יועץ השקעות בבנק דיסקונט רכש עבור עצמו והחזיק יחד עם אשתו ניירות ערך של
חברות הנסחרות בישראל וחברת טבע הנסחרת בארץ ובארה"ב .על הנאשם הוטלו עבודות
שירות לציבור בהיקף של  200שעות ללא הרשעה .ת"פ .6494/08

 .3פסקי דין בערעורים פליליים
במהלך השנה ניתנו ארבעה פסקי דין בערעורים פליליים.

פסקי דין
בערעורים
פליליים

א .בחודש נובמבר (כסלו תש"ע) נדחה ערעורה של המדינה על זיכוים מחמת הספק של
הנאשמים רונן רשף ,גולן כהן וחברת אופמת השקעות מעבירות של השפעה בדרכי תרמית
על שער מניית פרטנר ,לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך (להלן  -החוק) ,שניתן בבית
משפט השלום בתל אביב בת"פ  .4131/05בית המשפט המחוזי קבע כי טענות המדינה,
שהנן טענות של עובדה שנבחנו והוכרעו על ידי בית משפט קמא ,סותמות למעשה את
הגולל על הערעור .בית המשפט המחוזי קיבל את הסברם של הנאשמים למתן הוראות
קנייה שניות ספורות לפני נעילת המסחר ,מעשה אשר הביא לעליית שער ב 49%-ורווח
של ארבעה מיליון  .₪ע"פ (ת"א) .70384/08
ב .בחודש נובמבר (חשוון תש"ע) קיבל בית המשפט את ערעורו של רוני תירושי וזיכה אותו
מאשמת עבירות של שימוש במידע פנים ,לפי סעיף  52לחוק שניתן בבית משפט השלום
בתל אביב בת"פ (ת"א)  .2737/05בית המשפט המחוזי קבע כי אדם שקיבל מידע פנים עקב
קשריו החברתיים אך לא מתוקף קשריו העסקיים של החברה ,לא עונה בנסיבות העניין על
הגדרת "איש פנים" .ע"פ (ת"א) .70907/08
ג .בחודש מרץ (אדר תשס"ט) דחה בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור שהגיש
אהרון הראל .בית המשפט המחוזי השית על הראל מאסר בפועל של תשעה חודשים,
שהופחת במסגרת הערעור לשישה חודשי מאסר אך בית המשפט קבע כי אלה ירוצו בכלא
בע"פ (ת"א)  .)70783/06בקשת הערעור הושתתה על היעדר הנמקה של בית המשפט
המחוזי מדוע הפחית את העונש לשישה חודשי מאסר אך נמנע מלאפשר את ריצויו
בעבודות שירות ,כשלשיטת המבקש ,כשבית המשפט פוסק שישה חודשים ,ברירת המחדל
היא לכאורה עבודות שירות .בית המשפט העליון דחה את העמדה כי ברירת המחדל היא
עבודות שירות ,והוא קבע כי מדובר בנושא שבסמכות בית המשפט המחוזי .עמדה נוספת
בהחלטה היא כי בעבירות כלכליות מסוימות אין להסתפק בעבודות שירות אלא יש להטיל
עונש מרתיע של מאסר בפועל .במקרה זה בית המשפט המחוזי דן וקבע כי מדובר במעשים
בעלי חומרה ממשית ,ולפיכך העונש ראוי .רע"פ .9549/08
ד .בחודש יוני (תמוז ,תשס"ט) קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב באופן חלקי את
הערעורים על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב בת"פ  8522/99כדלהלן :בערעור
 ,71173/06הוא ערעורה של מדינת ישראל נגד דיסקונט ישראל שוקי הון השקעות בע"מ,
ישראל אפריימי ומאיר דלאל ,אשר זוכו לחלוטין  -הערעור נדחה; בערעור  ,71528/06אף
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הוא ערעורה של מדינת ישראל נגד י.ל.ר שוקי הון בע"מ ,מאיר הדר ויוסף טייכר ,באשר
לזיכוי המשיבים משתי העבירות שיוחסו להם באישום הראשון וכן באשר לקולת העונש
שהוטל על המשיבים בגין העבירות בהן הורשעו  -הערעור נדחה; בערעור  ,71527/06הוא
ערעורו של יוסף טייכר נגד מדינת ישראל נגד הרשעתו באישום השני והשלישי ,ולחלופין,
נגד חומרת העונש  -המערער זוכה מעבירת השפעה בתרמית ,בה הורשע במסגרת האישום
השני .עונש המאסר בפועל אשר הוטל עליו בוטל והקנס אשר נגזר עליו הועמד על סך
 ;₪ 70,000בערעור  ,71581/06הוא ערעורה של י.ל.ר שוקי הון בע"מ נגד מדינת ישראל,
נגד ההרשעה ,ולחלופין נגד חומרת העונש  -המערער זוכה מעבירת השפעה בתרמית על
תנודות השער אשר יוחסה לו ,ובמסגרת האישום השני ,גזר הדין יוותר על כנו; בערעור
 ,71582/06הוא ערעורו של מאיר הדר נגד מדינת ישראל ,נגד הרשעת המערער ,ולחלופין,
נגד חומרת העונש  -הערעור התקבל ,ולפיכך המערער זוכה מהעבירות שבהן הורשע וגזר
דינו בוטל .ע"פ (ת"א) .71173/06
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חקירות ומודיעין

IX

מחלקת חקירות ומודיעין 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.
במהלך שנת הדוח בוצע רה-ארגון פנימי ,שבמסגרתו מוזגו מחלקת החקירות ומחלקת איסוף ומחקר
למחלקה מאוחדת אחת הנושאת את השם" :מחלקת החקירות והמודיעין".
כחלק מאסטרטגיית הרשות להשתלב בתהליכי הגלובליזציה ,המשיכה גם בשנה החולפת
מגמת הגידול בהיענות המחלקה לבקשות לחיקור דין של רשויות זרות במסגרת האמנות
עליהן חתמה הרשות.
כמו כן נמשכה מגמת שיתופי הפעולה בין מחלקת החקירות והמודיעין של הרשות לבין גופי
האכיפה האחרים וכן שיתופי הפעולה במסגרת המאבק של רשויות האכיפה בישראל למיגור
הפשע הכלכלי.
בנוסף המחלקה ביצעה פעילות מוגברת לאכיפת עבירת השימוש במידע פנים ,באמצעות הפעלת
מודיעין פיתוח כלי חקירה וביצוע פעולות חקירה רבות בתחום עבירות אלו .כפועל יוצא ,ניכרת
עלייה בטיפול בתיקי חקירה בתחום עבירות השימוש במידע פנים בשנה זו.
מחלקת החקירות והמודיעין איתרה וחקרה מספר אירועים בתחום ניהול התיקים ויעוץ ההשקעות,
שבמהלכם בעלי מקצוע בתחומים אלה ,בעלי רשיון ושאינם בעלי רשיון ,ניצלו את האמון שנתנו
בהם לקוחותיהם והעבירו כספים מחשבונות הלקוחות לחשבונם שלהם ,תוך שימוש במסחר
בניירות ערך וללא ידיעתם של הלקוחות (לרבות לקוחות מוסדיים וגדולים).
בסוף שנת  2008נכנס 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 ו-ג לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) התשנ"ו 1996-על חוקרי הרשות; סמכות חיפוש ללא צו במשרדים,
כאשר יש חשש לשיבוש ואין סיפק 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' .במהלך שנת הדוח הטמיעה מחלקת החקירות והמודיעין את
השימוש בסמכויות אלו במקרים הנדרשים.
להלן מובאים נתונים על התפלגות תיקי חקירה שהועברו לטיפול מחלקת החקירות ,תיקי חקירה
שהועברו לפרקליטות ,כתבי אישום ומצבת תיקי החקירה שנמצאים במחלקת החקירות והמודיעין
ובפרקליטות ביום  31בדצמבר  .2009במקום שהמיון הוא לפי עבירות  -המיון הוא לפי העבירה
העיקרית בתיק או בכתב האישום (לפי העניין) שבו מדובר.
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לוח   :15התפלגות תיקי חקירה שהועברו לטיפול מחלקת החקירות
בחמש השנים האחרונות ,לפי סוגי עבירות
2005

2006

2007

2008

2009

סה"כ

סוג העבירה
תרמית בניירות ערך

7

5

1

2

4

19

שימוש במידע פנים

2

4

3

2

6

17

פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או
בדוח מידי)
איחור ואי דיווח

6

2

2

5

4

19

-

1

11

1

-

3

ניהול תיקי השקעות או יעוץ השקעות,
ללא רשיון

-

2

-

-

-

2

חיקור דין

2

5

8

7

9

31

עבירות עובד חבר בורסה ופעילות
אסורה ל בעל רשיון ניהול תיקי
השקעות

-

1

1

-

-

2

עבירות משמעת

-

-

1

-

-

1

עבירות לפי חוק השקעות משותפות
בנאמנות
עבירות לפי חוק העונשין :שוחד ,גניבה,
קבלת דבר במרמה

1

-

1

-

1

3

-

-

-

-

2

2

סה"כ

18

20

18

17

262

99

לוח  :16תיקים בהם הייתה הכרעה אם יש או אין ראיות לכאורה לביצוע עבירה
בחמש השנים האחרונות

1
2
3
4
5
6

128

שנה

תיקים בהם הייתה הכרעה
כי אין ראיות לכאורה לביצוע
עבירות

תיקים בהם הייתה הכרעה
כי יש ראיות לכאורה
לביצוע עבירות

סה"כ

2005
2006
2007
2008
2009
סה"כ

1
1
2
4
0
8

9
9
9
16
12
55

10
310
411
520
612
63

נתונים אלה כוללים את "פרשת חפציבה" שבמסגרתה נחקרו עבירות נוספות על חוק העונשין ועל חוק
איסור הלבנת הון על פי הסמכה מיוחדת.
נתונים אלה כוללים שלושה תיקים שפוצלו מתיקים קיימים.
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.
נתון זה אינו כולל שבעה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהן הועברו לרשות הזרה.
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לוח   :17התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בחמש השנים האחרונות,
לפי סוג העבירה העיקרית בתיק
2005

סוג העבירה

2006

סה"כ

2007

2008

2009

תרמית בניירות ערך

7

7

3

4

3

24

שימוש במידע פנים

1

1

3

6

4

15

פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או
בדוח מידי)

2

3

3

4

4

16

עבירות עובד חבר בורסה

-

-

1

-

-

1

איחור ואי דיווח

2

-

3

1

-

6

קבלת דבר במרמה

-

-

-

1

-

1

עבירה לפי חוק השקעות משותפות
בנאמנות
עבירות לפי חוק העונשין :שוחד,
גניבה ,קבלת דבר במרמה

3

-

-

1

-

4

-

-

1

1

2

4

סה"כ

15

11

14

18

13

71

בסוף שנת הדוח נותרו במחלקת החקירות שנים עשר תיקי חקירה שהחקירה בהם טרם הסתיימה.
כן נותרו תשעה חיקורי דין שהטיפול בהם עדיין לא הסתיים.
לוח   :18התפלגות כתבי אישום 7בחמש השנים האחרונות ,לפי סוג העבירה העיקרית
2005

2006

2007

2008

2009

סה"כ

העבירה
תרמית בניירות ערך

3

4

-

3

4

14

שימוש במידע פנים

1

-

-

-

3

4

פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או
בדוח מידי)

3

1

3

2

4

13

קבלת דבר במרמה

1

1

-

1

-

3

לקיחת שוחד

-

-

-

-

1

1

ניהול תיקי השקעות או יעוץ
השקעות ,ללא רשיון

-

-

-

1

2

3

חוק השקעות משותפות בנאמנות

-

1

1

-

-

2

סה"כ

8

7

4

7

14

40

 7מספר 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   :19מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2009וטרם ניתנה
בהם החלטה אם להגיש כתב אישום ,לפי שנת העברתם
שנה

מספר התיקים

2007

2

2008

7

2009

10

סה"כ

19

בפרקליטות נותרו  19תיקים ,אשר בשמונה מתוכם התקבלה החלטת פרקליטות להעמיד לדין אך
טרם הוגש כתב אישום עקב הליכי שימוע .ב 11-תיקים טרם נתקבלה החלטת פרקליטות להעמיד
לדין /לסגור (ביניהם שלשה עם המלצת סגירה שניתנה על ידי הממונה על האכיפה).
בשני תיקים מבין שמונת התיקים שבהם התקבלה החלטה להעמיד לדין ,התקיים שימוע כשהעבירות
המרכזיות בתיקים שבשימוע היו :אחד  -מידע פנים ,אחד  -תרמית.

     לוח   :20מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2009וטרם ניתנה בהם
                    החלטה אם להגיש כתב אישום ,לפי סוגי עבירות

העבירה
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4

שימוש במידע פנים

7

פרט מטעה /דיווחים

7

קבלת דבר במרמה  -עונשין

1

סה"כ

19
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מחקר ,פיתוח ויעוץ כלכלי ואסטרטגי

X

 .1יעוץ אסטרטגי

יעוץ
אסטרטגי

המחלקה הכלכלית של הרשות 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
מהמפה הבינלאומית של שוקי ההון.

 .2יעוץ כלכלי

יעוץ
כלכלי

בשנת הדוח ניתן יעוץ כלכלי בסוגיות שונות העומדות על הפרק ליו"ר הרשות ולמחלקות
השונות ברשות.
המחלקה הגישה סיוע למחלקת תאגידים ,למחלקת יועצי השקעות ,למחלקת חקירות
ולפרקליטות בנושאים הקשורים למסחר בבורסה והתנהלות השווקים .היא גם עזרה למחלקה
הבינלאומית לעדכן מידע עבור ארגונים בינלאומיים .כמו כן המחלקה עובדת במשותף עם
המחלקה לפיקוח על השוק המשני בנושאים הקשורים לבקרה ופיקוח על המסחר.
במהלך השנה הובילה המחלקה הכלכלית ואף השתתפה בצוותי עבודה בנושאים שונים:
המחלקה ריכזה צוות להערכת חדלות פירעון בשוק אג"ח חברות; השתתפה בפורום אכיפה
ברשות ,בצוות לבחינת הנפקת קרנות הון סיכון ,בצוות הרשות בנושא מתווכים פיננסים
ובצוות הרשות בנושא ניהול ידע.

 .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 ,שבא לידי ביטוי בצורה חריפה
בשוק אג"ח החברותִ ,הנו תהליך ספירלי מתעצם :חוסר האפשרות לגייס כספים גורם לקיפאון
בפעילות העסקית ,מגביר את הסכנה לחדלות פירעון של חברות שיתקשו להחזיר חובות וחוזר
חלילה .כמו כן קיים קשר הדוק בין יכולת הפירעון של חברות בשוק המשני לבין התאוששותו
של השוק הראשוני.

צוות
משותף
להערכת
חדלות
פירעון
בשוק
אג"ח
חברות

את הצוות המשותף להערכת חדלות פירעון בשוק אג"ח החברות ריכזה וכיוונה המחלקה
הכלכלית .תפקידה של המחלקה לאסוף אינפורמציה מכל הגורמים המעורבים ברשות ומחוצה
לה ,לרכז אותה ,לעבד ולנתח אותה ולהעביר את המסקנות הרלבנטיות לגורמים פנימיים
ברשות ולרשויות נוספות במידת הצורך.
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עבודה
משותפת
עם מכון
מילקן
וקרן
קורת

 .4עבודה משותפת עם מכון מילקן וקרן קורת
המחלקה יסדה יחד עם תוכנית עמיתי קרן קורת שבמכון מילקן מיזם משותף .קרן זו מקיימת
תוכניות מחקר ,שבמסגרתן ניתנות מלגות לסטודנטים מצטיינים בוגרי מוסדות להשכלה
גבוהה .במסגרת המחקר מוצבים העמיתים במשרדים ממשלתיים ופרלמנטריים ומקבלים
הדרכה ממומחים בינלאומיים.
במסגרת המיזם המשותף הוצבו במחלקה הכלכלית של הרשות ארבעה עמיתים המבצעים
מחקר בנושאים בעלי זיקה לתחומי פעילותה של הרשות ולמטרותיה .המחלקה מספקת
לעמיתים יעוץ ,הכוונה ותמיכה בכל הקשור למחקריהם וצוות מטעם הקרן מלווה אותם.

עבודות
מחקר
שבוצעו
השנה:

 .5עבודות מחקר שבוצעו השנה:
א .תחייתו של "ניהול הסיכונים"  -בהתייחסויותיהם למשבר הכלכלי הרבו העיתונות,
הכלכלנים והפרשנים הפיננסיים להשתמש במונחים "ניהול סיכונים" ו"חמדנות" .בעוד
ש"חמדנות" (ִ )greedהנה תכונה אנושית ,שכידוע מכוונת את התנהגות הפרט מאז ומתמיד,
"ניהול סיכונים" ( )risk managementהוא מונח אמורפי .השימוש הנרחב שנעשה במונח זה
בהקשר למשבר חייב את כלל השחקנים בשוק ההון ,ואת הרגולטור בפרט ,לעמוד על טיבו.
המחקר עורך ניתוח מעמיק של מונח זה במטרה להבין את מה שהסתבר כאחד המקורות
המרכזיים לכשל שנוצר במשבר הנוכחי וככלי למניעת המשבר הבא.
ב .שוק אג"ח חברות  - 2003-2008משבר האשראי הפוקד את העולם הוא מהמשברים
החמורים ביותר שהתחוללו מאז השפל הגדול של שנת  .1929בעוד שבעולם המשבר מצא
ביטוי פיננסי בקריסה של מערכות בנקאיות ,בארץ התבטא המשבר בשוק האשראי החוץ
בנקאי .המחקר מתמקד בשאלה" :כיצד חדר ארצה משבר כלכלי שהחל כתוצאה מניהול
לקוי של מערכות כלכליות בחו"ל וכיצד התפתח לצורתו הנוכחית?".

פיקוח
על השוק
המשני ועל
הבורסה

שיתוף
פעולה
מחקרי בין
הרשות
ומוסדות
האקדמיה
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 .6פיקוח על השוק המשני ועל הבורסה
במהלך השנה עבדה המחלקה ,יחד עם מחלקת הפיקוח על השוק המשני ,על נושאים שונים
הקשורים לפיקוח על השוק המשני ועל הבורסה .במסגרת זו עסקה המחלקה בליווי דיוני
דירקטוריון הבורסה ,בהכנת החומר לדיוני ועדת הרשות לענייני בורסה ובטיפול בנושאים
שוטפים נוספים המשותפים לרשות ולבורסה.

 .7שיתוף פעולה מחקרי בין הרשות ומוסדות האקדמיה
המחלקה מפעילה תוכנית לשיתוף פעולה מחקרי ,שמטרתה להרחיב את תשתית המחקר
ברשות באמצעות גיוס חוקרים מהאקדמיה לעבודות מחקר משותפות .בתוכנית זו משתתפים
תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי בכלכלה ,מנהל עסקים ומשפטים מהמוסדות להשכלה
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גבוהה .המועמדים לתוכנית 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 לתוכנית ,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 היא 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.

ניהול
מערכת
לזיהוי
מסחר חריג
בניירות
ערך

133

רשות ניירות ערך

134

דוח שנתי 2009

תובענות ייצוגיות
 .1מימון תובענות ייצוגיות בשנת 2009
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
תובענות
ייצוגיות
בשנת
2009

בשנת הדוח הוגשו לרשות שש בקשות מימון אשר טרם נדונו על ידה .בקשת מימון משנת הדוח
הקודמת נמשכה על ידי התובע ,לאחר שהובהר לו כי סגל הרשות לא מצא לנכון להמליץ על
מימונה.

 .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
 85סעיף 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 ( 13.1.2004מועד הצעת הרכש המלאה) .ב"כ התובע המייצג ,עו"ד רונן עדיני ,עסק
בביצוע חלוקת כספי הפשרה לחברי הקבוצה ,ולפי דיווחו ,הושלמה החלוקה .ת"א .1498/04

הליכי
תובענות
ייצוגיות
שהסתיימו
בשנת
הדוח

ב .תובענה ייצוגית נגד רייכרט תעשיות בע"מ ואח'  -ביום  7.6.2007ניתן פסק דין בבית
המשפט העליון (להלן  -פסק הדין העליון) בערעור התובע הייצוגי וערעור מר דן רייכרט
(להלן  -רייכרט) ,שהונחו בפניו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי .בפסק הדין העליון
נקבעו עקרונות להגדרת "בעל שליטה" לצורך הטלת אחריות ואושרה קביעתו של בית
המשפט למטה כי מר רייכרט היה "בעל שליטה" בחברה ונושא בשל כך באחריות משנית
לנזקי קבוצת התובעים.
לעניין קביעת הנזק וחישובו  -בפסק הדין העליון 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 .בסמוך לאחר תום שנת הדוח ניתנה החלטת
בית המשפט המחוזי בתיק על ידי כבוד השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן (הלן – פסק הדין
המחוזי) .פסק הדין המחוזי קבע כי השפעת התרמית על מחיר נייר הערך מתבטאת בגודל
השינוי במחירו ,בסמוך לאחר גילוי התרמית .השופטת בחנה את מחיר המניה בימים
שקדמו לסבב המעצרים וגילוי התרמית בשוק ,ואת מחיר המניה בימים שלאחר הגילוי.
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הפער בין מחירי המניות הוא המשקף את השפעת התרמית על מחיר נייר הערך ,וזאת
מתוך הנחה כי השוק אינו משוכלל ,ועל כן מחיר התרמית טרם מתן גילוי פומבי אינו
מגולם במחיר המניה .לפיכך השופטת קבעה ,כי הנזק לכל תובע הנו מכפלת מספר ניירות
הערך שבידו ,בפער בין מחיר המניה טרם הגילוי על התרמית לבין מחירה בסמוך לאחר
הגילוי .את החבות בפיצוי הטילה השופטת על הנתבעים ,מר דן רייכרט ומר מנשה כהן ,על
פי קביעת פסק הדין העליון ,לפי המעורבות היחסית של כל אחד מהם בפרשה .סך הפיצוי
הועמד על  ₪ 9,043,384בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגילוי ועד התשלום
המלא בפועל .הגמול לתובע הייצוגי הועמד על  ₪ 400,000ושכר הטרחה שנפסק לבא כוח
התביעה הועמד על  .₪ 1,300,000ת"א  ,1134/95רע"א   8377/96 ,8268/96ו.8332/96-

הליכי
תובענות
ייצוגיות
התלויים
ועומדים

 .3הליכי תובענות ייצוגיות התלויים ועומדים
ג .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  ,16.8.2000הוגשה 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  ,2007ובינואר  2009ניתן פסק דינו של בית המשפט אשר דחה את
בקשת אישור התובענה כייצוגית .עיקרי הטעמים לדחיית בקשת האישור הנם כלהלן :א.
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 הנו מי שיש לו עילת תביעה המעוררת שאלות מהותיות של עבודה ומשפט
המשותפות לכלל חברי הקבוצה .לאור העובדה שמדובר במספר אירועים ובחברי קבוצה,
אשר כל 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 כי קיימת סמכות לבית
המשפט לפי סעיף (10ג) לחוק תובענות ייצוגיות להגדרת תת קבוצה ,אם מצא כי לגבי חלק
מחברי הקבוצה מתעוררות שאלות של עובדה או משפט ,אשר אינן משותפות לכלל חברי
הקבוצה ואולם 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
( 1999להלן  -עסקת אלסינט אירופה ישראל) .ב .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 1967/95
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מגן וקשת בע"מ נגד טמפו תעשיות בירה ואח' ,לפיה "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 .במהלך שנת  2009הוגש ערעור לבית המשפט העליון .הערעור תוקף את קביעות בית
המשפט קמא המתוארות לעיל .טרם התקיים דיון בבית המשפט העליון בנושא .ת"א
 ,1318/99בש"א ( .10029/99ראו גם דוח לשנת  2007עמוד  ,109דוח לשנת  2006עמוד ,108
דוח לשנת  2005עמוד  102ודוח לשנת  1999עמוד  .)42ת"א , 1318/99בש"א ,10029/99
ד .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 אגרות החוב של החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב .בספטמבר  2009נדחתה בקשת הנתבעים לדחיית הדיונים בתיק
עד לסיום ההליך הפלילי נגדם ,בשל החשש מהפללה עצמית ,וכן בשל התדרדרות מצבו
הבריאותי של אחד העדים המרכזיים .בהחלטה מאוקטובר  2009דחתה השופטת מיכל נד"ב
את בקשת התובעים לצרף כראיה לכאורה מכוח סעיף  42לפקודת הראיות את פסק הדין
הפלילי שניתן כנגד החברה .פסק דין זה נתקבל בהסדר טיעון בו הודה המפרק בעבירות
המיוחסות לחברה .השופטת קבעה כי אין כל הגיון בהגשת פסק הדין המרשיע נגד צדדים
בתיק כאשר החברה אינה צד הנוטל חלק פעיל בהליך האזרחי .בשאלה האם ניתן להגיש
את כתב האישום כראיה נגד הדירקטורים ,שהם בבחינת "מי שאחריותו נובעת מאחריות
מורשע" ,קבעה השופטת כי אין לראות באחריות הדירקטורים כאחריות סטטוטורית
מכוח מעמדם ,בדומה לאחריות שולח ,מבטח או מעביד .השופטת קבעה כי אחריותו של
דירקטור היא אחריות אישית לעוולות שהוא ביצע וממילא הוא אינו חייב בחבות אזרחית
"אוטומטית" עקב חבות החברה .לעניין המשקל שהיה לתת לפסק הדין לו נתקבל כראיה,
קבעה השופטת כי קיים ספק של בדבר משקל פסק הדין המרשיע ,שנתקבל בהסדר טיעון.
זאת משום שלמפרק אין "קירבה משפטית" לדירקטורים וברי כי האינטרסים שלהם שונים.
כנגד קביעות אלו הגישו באי כוח התביעה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון אשר
טרם הוכרעה .בקשת האישור מצויה בשלב ההוכחות( .לפירוט לגבי התביעה ראו גם בדוח
לשנת  2002עמוד  72סעיף 1ג ובדוח לשנת  2006עמוד  109סעיף 3ג)  .ת"א .1934/02
ה .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
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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 ולאחרונה,
בסמוך לתום שנת הדוח ,התבקשו בעלי הדין למתן עמדותיהם ביחס להשלכות על ההליך
הנדון ,של פסק הדין ע"א  10406/06עצמון נ' בנק הפועלים ,בו נקבעו לאחרונה על ידי
בית המשפט העליון קביעות תקדימיות לעניין הערכת שווי הוגן של מניות בתביעה לסעד
הערכה( .פירוט לגבי התביעה ראו גם בדוח לשנת  2002עמוד  72סעיף 1ג) רע"א ,779/06
ת"א  ,2338/02בש"א .20012

ו .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 2002
ערעור 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 המשיך
לנהל נגדם את הליך התובענה הייצוגית .במרץ  2009דחתה כבוד השופטת ציפורה ברון
את בקשת אישור התובענה כייצוגית נגד רואי החשבון ,זאת לאחר דחיית מספר בקשות
להוסיף לתיק התובענה מסמכים שיש בהם כדי לחזק את התשתית העובדתית בבסיס
טענת התביעה ,והם תובענה שהגיש מפרק הבנק כנגד פירמת רואי החשבון ,תובענה
שהסתיימה בפשרה בין הצדדים" ,דו"ח המנהל המיוחד לתיק בימ"ש" ופסק הדין במשפט
הפלילי שנוהל נגד מעורבים בפרשת בנק למסחר .באפריל  2009הוגש לבית המשפט העליון
ערעור על קביעות בית המשפט קמא ,ובכללן הסירוב לכלול את המוצגים הנ"ל ,וכן טענה
כנגד הוצאות המשפט הגבוהות שהושתו על התובע .הערעור טרם נדון( .לפירוט לגבי
התביעה ראו גם בדוח לשנת  2002עמוד  73סעיף 1ו) ת"א  ,1521/02ע"א .10927/02

ז  	.תובענה ייצוגית נגד דור כימיקלים ואח'  -עניינה העיקרי של התובענה הנו הטעיית
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 105
סעיף  )1ת"א .1185/05

ח .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-
במכשור רפואי בתחום רפואת השיניים.
אביב ,ציינה החברה בתשקיף כי היא עוסקת ִ
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 המשך ההתמודדות של השווקים בעולם עם המשבר הכלכלי
הגלובאלי .פסגת ההתדיינויות על נושא זה הייתה במסגרת הכנס השנתי של הארגון הבינלאומי
של רשויות ניירות ערך IOSCOי (.)International Organization of Commissions Securities
ארגון הכנס ואירוחו בישראל היה הפרויקט המרכזי שאותו הובילה המחלקה בשנת הדוח.
פרויקט זה ,יחד עם פעולות אחרות שהמחלקה הובילה במהלך השנה ,משתלבים במטרה
המרכזית של המחלקה הבינלאומית ,שהיא  -למצב את מעמדה של הרשות בזירה הבינלאומית
של רשויות ניירות הערך המתקדמות בעולם.
פעילות המחלקה התמקדה בשני אפיקים:
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 ,חברות דירוג ,דרישות גילוי (פרסום תשקיפים ודיווח שוטף) ,חברות בבורסה
וכדומה ,ואכן זו המגמה כיום במדינות רבות .ארגונים כגון הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות
ערך  IOSCOשהנו 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 פעלה הרשות בשיתוף פעולה אינטנסיבי עם מספר
רשויות חוץ שהנן צד להסכם הרב צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה ,בחסות
( IOSCOלהלן :הסכם  .)IOSCOהסכם זה מאפשר 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.
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הרמוניזציה
של דיני
ניירות ערך

 .2הרמוניזציה של דיני ניירות ערך
א.

השתתפות בפורומים בינלאומיים מובילים

א   .1פעילות במסגרת ארגון

IOSCO

		 ארגון  IOSCOהוקם לפני כשני עשורים במטרה לקדם שיתופי פעולה בין רשויות ניירות
ערך בעולם .מאז פיגוע  ,11.9.2001שבעקבותיו 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  IOSCOזכו 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.
בשנת הדוח השתתפה המחלקה באירועים ובדיונים המפורטים להלן במסגרת ארגון :IOSCO
.1
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גולת הכותרת של אירועי  IOSCOהשנה הייתה כנס  -  IOSCO 2009הכנס ה 34-של
הארגון ,שהתקיים השנה ,לראשונה בתולדות הארגון ,בישראל .מאות ראשי רשויות
ניירות ערך ,ראשי בורסות ויו"רים ונציגים של מוסדות וארגונים פיננסים מרחבי העולם
הגיעו ארצה להשתתף בכנס אשר נחשב לאחד האירועים המשמעותיים והיוקרתיים
בעולם הכלכלי הרגולטורי הגלובלי .השנה התווספה לכנס חשיבות מיוחדת בשל
היותו הזדמנות המפגש הראשונה מאז סוף שנת  ,2008של ראשי רשויות ניירות ערך
מכל העולם לדיון בהשלכות המשבר הפיננסי הבינלאומי .ועידת  IOSCO 2009והכנס
הפומבי שבעקבותיה היו מוקד לדיונים מרתקים לגבי האמצעים להתמודד עם המשבר.

		

המחלקה שהובילה את ארגון הכנס יחד עם המזכיר הכללי של הרשות ,הייתה אחראית
על גיבוש תוכני הכנס ונושאי הדיונים הפומביים ,על הרכב הדוברים ,וכן על כל
ההיבטים הארגוניים של הכנס ,לרבות האירועים הנלווים ,האירוח ,וכמובן הפגישות
המקצועיות השונות שהזדמנו הודות לכנס.

		

רשימת הדוברים שהופיעו בכנס בתל אביב הייתה אטרקטיבית ומרתקת וכללה
אישים בעלי שם מהקהילה הפיננסית העולמית ,וביניהם:
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יו"ר רשות ניירות הערך האמריקאית ,הגב' מרי שפירו (בהופעה בינלאומית ראשונה
מאז מינויה); יו"ר ומנכ"ל גולדמן זאקס מר לויד ס .בלנקפיין; נשיא  ,S&Pמר דיווין
שרמה; נגיד הבנק האיטלקי ,ויו"ר הפורום ליציבות פיננסית ,פרופ' מריו דראגי; יו"ר
רשות ניירות ערך הבלגית ויו"ר ארגון רשויות ניירות ערך האירופי ( ,)CESRפרופ'
אדי וויימירש; יו"ר רשות ניירות ערך הניו-זילנדית ויו"ר הוועדה האקזקוטיבית של
ארגון  ,IOSCOהגב' ג'יין דיפלוק; פרופ' ג'ון קופי מאוניברסיטת קולומביה ,מומחה
בעלי שם עולמי לדיני ניירות ערך וממשל תאגידי; מרטין וולף ,העורך והפרשן
הכלכלי הבכיר בעיתון פייננשל טיימס ,וכן אישים נוספים המעורים ומשפיעים על
שוק ההון הגלובאלי.

		

בין הנושאים שנדונו בכנס היו:
·

לקחי המשבר הכלכלי  -פיתוח והתפתחות הכלכלות אחרי המשבר; שינויים
משמעותיים בתיאוריות כלכליות ומבנים כלכלים; תפקיד הרגולציה במשבר;
רגולציה או דה-רגולציה ,מבנה הפיקוח הנאות על שוקי ההון,

·

שיפור תפקיד רשויות ניירות ערך במציאות משתנה ; זיהוי האתגרים החדשים
העומדים בפני הרשויות והשחקנים בשוק וההתמודדות עמם; מציאת האיזון
המתאים בין עידוד והבטחת יציבות במערכת פיננסית לבין חדשנות פיננסית;
רגולציה של מכשירים פיננסים וגופים לא מפוקחים,

·

השלכות המשבר הכלכלי הבינלאומי על שווקים צומחים; יתרונות וחסרונות
של שווקים מתעוררים; תפקידם של שווקים אלה בתהליך ההתאוששות
הכלכלית הגלובאלית.

·

ממשל תאגידי וניהול סיכונים; תגמול בכירים והשפעתו על ניהול סיכונים;
כיצד להבטיח את המשקיעים לאחר המשבר; ממשל תאגידי כשיקול בתהליך
דירוג החברות.

		

הרשות רואה בוועידה פרויקט בעל חשיבות לאומית עצומה ,אשר בין יעדיו  -חיזוק
מעמד הרשות והמשך מיצובה כחברה דומיננטית בארגון ,קידום שוק ההון המקומי
וכלכלת ישראל ושיפור תדמיתה של ישראל בכלל .לפיכך הושקעו משאבים ומאמצים
רבים בארגון הכנס ובהפקתו ,כמו גם בשיווקו באתר הכנס www.iosco2009.org
ובשאר הכלים השיווקיים שנבחרו.

		

ההשקעה ללא ספק נשאה פרי :העובדה שבשיא המשבר התכנסו רגולטורים,
אנשי עסקים ודמויות מפתח מרחבי העולם כאן בישראל כדי לדון בסוגיות
הבוערות ביותר שעל סדר היום ,היא תעודת כבוד בינלאומית עבור מארחי הכנס
 הרשות והבורסה לניירות ערך בפרט ,ועבור מדינת ישראל בכלל .ראשי IOSCOאף הכתירו את הכנס כ"ציון דרך" באירועי הארגון ,אשר העלה את הרף למארחי
כנסים עתידיים.

141

רשות ניירות ערך

142

		

המחלקה הבינלאומית מסכמת בסיפוק את הפרויקט המרכזי שנטלה על עצמה
בשנה החולפת .להערכתנו הכנס השיג את כל המטרות שיועדו לו מבחינת הרשות,
ומבחינת הארגון ,והמשתתפים בכנס זכו לחוויה בלתי נשכחת ,הן מבחינה מקצועית,
והן בהיבט החברתי ,תיירותי ורגשי.

.2

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

.3

הובלת פרויקט בקבוצת עבודה  EMC WG4העוסקת בנושאי אכיפה וחילופי מידע
במסגרת הסכם יוסקו  :המחלקה יזמה והובילה הקמת פורטל לשיפור יכולות חילופי
המידע בין חברות יוסקו.

.4

השתתפות (במעמד משקיף) ב– ,European Regional Committeeובתוך כך חיזוק קשרי
הרשות עם רשויות ניירות הערך האירופאיות והארגון האירופי המאגד אותן )CESR(,
ומיצוב מעמדה של הרשות כמתקדמת וכ"מיישרת קו" עם החקיקה הפיננסית
האירופאית.

.5

 :IOSCO Technical Committee Conferenceהרשות השתתפה בפאנלים הפומביים של
הוועידה ,בעיקר בנושאי סוכנויות דירוג ,מתווכים ומוצרים פיננסיים בלתי מפוקחים,
 Fair Value Accountingועוד.

.6

מפגשי  :IOSCO MMOU Screening Groupמאז הצטרפותה כחברה בפורום יוקרתי זה
בשנת  ,2007נוטלת הרשות חלק פעיל בתהליכי הסינון והקבלה של חברות IOSCO
שמבקשות להתקבל כצד להסכם  .IOSCOדיוני הפורום עוסקים בבחינה מדוקדקת
של התשתית המשפטית של המועמדות להצטרפות להסכם אל מול העקרונות
הנוקשים לשיתוף פעולה שמציב הארגון .בשנת הדוח השתתפה הרשות בשלושה
מפגשים של הפורום.

.7

 :IOSCO Emerging Markets Committee (EMC) Conferenceהרשות השתתפה בדיוני
הועדה וקיימה פגישות עם ראשי הארגון להעמקת השתלבותה בעבודת הארגון,
בעיקר בתחומי החשבונאות והדיווח .במסגרת דיוני קבוצת העבודה  EMC WG5בנושא
השקעות משותפות ,הציגה המחלקה את ממצאי הדוח שהכינה בנושא התפתחות
תכניות להשקעה משותפת בשווקים מתעוררים בשנים .2005-2007

.8

פעילות בנושא ה : IFRS-במהלך שנת הדוח הקים  ,IOSCOבעקבות יוזמה שהעלתה
המחלקה בפני יו"ר הארגון ,פורום ליישום ואכיפה של  . IFRSהפורום קיים מספר
דיונים בהחלטות  ,IFRSתוך השתתפות פעילה של הרשות (וכן נציגים מאוסטרליה,
ניו-זילנד ,שוויץ ,פורטוגל ,צרפת ,בריטניה ,גרמניה ועוד) אשר ממשיכה למצב עצמה
כשחקן פעיל בתחום ה.IFRS-
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א 	 .2פעילות במסגרת פורומים בינלאומיים חשובים שלא במסגרת

IOSCO

על מפגשים חשובים אלה נמנים בעיקר:
·

במסגרת מאמצי המחלקה לסייע בפתיחת השוק הישראלי לשחקנים זרים ,נפגשו נציגי
המחלקה עם מספר מוסדות פיננסיים מובילים בעולם על מנת להשיב על שאלותיהם
בעניין הרגולציה הישראלית ,מגמותיה העתידיות וההתפתחויות הצפויות בשוק .בין
הגופים עמם נפגשה המחלקה במהלך שנת הדוח:

            Bank of New York Mellon, Brown Brothers Harriman, Deutsche Bank,
JPMorgan, State Street, UBS

·

בסוף שנת  2009ריכזה 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) .עיקר הנושאים שנידונו במפגשים היו התמודדות עם המשבר הפיננסי,
בעיקר בשוק האג"ח ,והאמצעים הרגולטוריים שהרשות נקטה כדי לשפר את בטחון
המשקיעים ולייצב תנודתיות בשוק.

ב.

IFRS

		

מעבר לפעולות בארגון  IOSCOבנושא זה ,כאמור בפסקה א ,8.1המחלקה השתתפה,
יחד עם נציגים ממחלקת התאגידים ,בסמינר בנושא אכיפת החלטות  IFRSשארגן
( CESRארגון הרגולטורים בתחום ניירות ערך של האיחוד האירופי) בנובמבר של שנת
הדוח .השתתפות זו היא במסגרת מאמץ מתמשך של המחלקה למצב את הרשות
כאחת הרשויות המובילות והמקצועניות ביישום ואכיפה של .IFRS

ג 	.הצטרפות לארגון  OECDוהפעילות במסגרתו
במאי  2007החליטה מועצת שרי ארגון OEDC

י( ,)Organization for Economic Cooperation and Developmentלהזמין 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 אּומץ בנובמבר  2007על ידי מועצת הארגון .בינואר 2008
ערכה 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 .הרשות
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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.
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ביוני  ,2008כשלב ראשון בתהליך ההצטרפות ,הגישה ישראל מזכר הבנה ראשוני,
ובכך נפתח השלב השני שכלל מילוי שאלונים ,פגישות עם צוותי בדיקה והשתתפות
בישיבות הוועדות הרלוונטיות .בשלב השלישי ,לאחר מילוי השאלונים ,נערכו
ישיבות שימוע במסגרת דיוני הוועדות הרלוונטיות במטה הארגון בפריז.

		

במסגרת השלב השלישי פעלה הרשות בשנת הדוח בתחומים הבאים:

		

ממשל תאגידי  :באפריל  2009נערך שימוע למדינת ישראל .במסגרת השימוע נבחנה
התאמתם של דיני הממשל התאגידי בישראל לעקרונות הממשל התאגידי שנקבעו
על ידי ארגון ה .OECD-השימוע נערך על ידי ועדת ההיגוי לממשל תאגידי של הארגון.
יו"ר הרשות עמד בראש משלחת לארגון שכללה נציגים מהמחלקה הבינלאומית
וממחלקת התאגידים ברשות ,ממשרד המשפטים ומרשות החברות הממשלתיות.
השימוע והמצגת שהוצגה במסגרתו על ידי יו"ר הרשות זכו לשבחים רבים מוועדת
ההיגוי הן בגין עמידתה של ישראל בסטנדרטים הנדרשים (ואף מעבר להם) ,והן בגין
רמת שיתוף הפעולה והבאת מידע מקיף ורלבנטי במשך כל תהליך ההצטרפות בכלל
ובמשך השימוע בפרט .הרשות ,בשיתוף עם משרד המשפטים ,דיווחה לוועדת ההיגוי
לממשל תאגידי ,על פי בקשתה ,על התקדמות הרפורמות שהיא מובילה בתחומי
הממשל התאגידי ואף השתתפה בדיוני הוועדה בנובמבר .2009

		

שווקים פיננסיים :המחלקה נטלה חלק פעיל בעבודת צוות שווקים פיננסיים גם
בשנת הדוח הנוכחית (בהמשך לשימוע בנושא שווקים פיננסיים שהתקיים בשנת
 )2008וסייעה במילוי שאלונים שנשלחו מהארגון .באוקטובר  2009נטלה הרשות
חלק משמעותי ,יחד עם בנק ישראל ,בשימוע הנוסף שנערך בפני ועדת השווקים
הפיננסיים של הארגון ,שימוע שהוכתר בהצלחה.

		

ועדת ההשקעות :שימוע נוסף נערך לישראל ביוני  ,2009והפעם במסגרת ועדת
ההשקעות .ועדה זו מרכזת ,בין היתר ,את בחינת הקודים הפיננסיים לליברליזציה
בתנועות הון ובשירותים פיננסיים .הרשות השיבה לשאלות בנושאי חיתום ויעוץ
השקעות ,קיימה שיחות רבות עם מזכירות הארגון ,והיא מקדמת רפורמות חשובות
ומהותיות ביותר לפתיחת השוק הישראלי בפני חתמים ויועצי השקעות זרים.

		

קבוצת העבודה למניעת מתן שוחד לפקידים זרים :במסגרת תהליך ההצטרפות
נשלח צוות בדיקה לישראל ביולי  .2009הצוות נפגש עם נציגי ממשל ,אקדמיה
והשוק המקומי .הרשות לקחה חלק משמעותי בדיונים עם צוות הבדיקה ונתנה
מענה בעל פה ובכתב לשאלות הצוות ולשאלונים השוטפים .בנובמבר  2009הסתיים
שלב הביקורת השני ,לאחר שימוע שנערך בפריז .המלצת הקבוצה בעניין הצטרפות
ישראל לארגון צפויה להתקבל במרץ .2010
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ד     .פעילות בזירה האירופאית
במהלך שנת הדוח התחזקו המגעים עם  ,CESRארגון הגג של רשויות ניירות הערך
באירופה ,שכללו משא ומתן להכרה בדיני ניירות הערך של הרשות בתחום התשקיפים
כשקולים לאלו האירופאים .במסגרת זו התקיימו מספר פגישות עם נציגי הארגון,
במטרה להביאו למסקנה כלל אירופאית לגבי איכות דיני ניירות ערך הישראליים.
מהלך זה צפוי להמשיך בשנת  ,2010ויסודו בהסכם התקדימי עם הרשות הצרפתית
להכרה הדדית ברגולציה בתחום התשקיפים .ההסכם האמור הוא הראשון מסוגו
לרשות בישראל ,והוא אף צעד חסר תקדים לאיחוד האירופי שהפעיל לראשונה
סמכות חדשה שניתנה לרשויות ניירות הערך באירופה על פי דירקטיבת התשקיפים
( )EC/2003/71ודירקטיבת השקיפות ( )EC/2004/109האירופאיות להכיר במשטרי
רגולציה מחוץ לאירופה כשקולים (.)equivalent

		

ה	 .

הסדרת תחום הcustodians-

		

המחלקה ,בראשות מנהלת המחלקה ,הובילה וארגנה השנה את עבודתה של הוועדה
הבין משרדית המורכבת מנציגי הרשות ,משרד האוצר ,בנק ישראל ,משרד המשפטים,
הבורסה לניירות ערך ורשות המס .הוועדה בחנה את הצורך להסדיר ברגולציה את
תחום המשמורת ( ,)custodyוגיבשה המלצות לרגולציה שרצוי להחיל בישראל בתחום
זה על מנת להגן על משקיעים.

		

המחלקה השלימה בסוף שנת הדוח את הכנתו של דוח הוועדה הסוקר את עבודתה
ואת המלצותיה לרגולציה של שירותי קסטודי בישראל .יישום הדוח צפוי ב.2010-
ו 	  .הכנת ניירות עבודה ,שאלונים ,מחקרים ומצגות

		

ז	 .

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.

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:
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משלחת לימודית ל ( -FSAבריטניה) ול( AMF-צרפת)  -בביקור השתתפו נציגי המחלקה
וכן נציגים מהיעוץ המשפטי הבכיר ברשות .הביקור כלל פגישות אינטנסיביות עם נציגים
מה FSA-ומה  -AMFלהכרת הרגולציה שלהם בשני תחומי רגולציה עיקריים :סמכויות
 Rulemakingוסנקציות מנהליות.
השתתפות בכנס אכיפה בינלאומי יוקרתי   -המחלקה ארגנה השתתפות של נציג בכיר
מהרשות בכנס האכיפה היוקרתי  Wilton Park conferenceאשר מארח מדי שנה ה .FSA
בכנס זה דנים נציגי הרשויות הפיננסיות המובילות בעולם בסוגיות בוערות בנושאי אכיפה,
והשנה ניאותו מארגני הכנס להזמין נציג מהרשות לכנס ,וזאת בזכות הקשרים האמיצים
שטוותה המחלקה עם המארגנים.

שיתופי
פעולה
באכיפה
ובחילופי
מידע

		
.3

שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע
פעילות במסגרת הסכם  ,IOSCOעיקרי ההסכם והצדדים לו

  א	 .

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
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.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 ִהנו בכפוף למגבלות הדין המקומי החל על כל
אחת מהרשויות.

.3

הסיוע יינתן ,בין השאר ,לעניין חקירה ואכיפת חוקים הקשורים לנושאים הבאים:
א.

מידע פנים ,מניפולציית שוק ,דיווח כוזב,

ב.

רישום ,הנפקה ,הצעה או מכירה של ניירות ערך ודרישות הדיווח
הקשורות אליהן,

ד.

מתווכי שוק ,ובכלל זה יועצי השקעות מורשים או רשומים ,השקעות משותפות,
ברוקרים ,דילרים וסוכני העברה,

ד.

שווקים ,בורסות וגופי סליקה ותשלומים.
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ב	 .

.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 :אלבניה,
אלברטה ,אוסטרליה ,אוסטריה ,בחריין ,בלגיה ,ברמודה ,ברזילBritish Columbia , ,
 ,BVIבולגריה ,איי קימאן ,סין ,קרואטיה ,קפריסין ,צ'כיה ,דנמרק ,דובאי ,פינלנד,
צרפת ,גרמניה ,יוון ,גרנזי ,הונג-קונג ,הונגריה ,ניגריה ,הודו, Isle of Man ,ישראל,
איטליה ,יפן ,ג'רזי ,ירדן ,קניה ,ליטא ,לוקסמבורג ,מלזיה ,מלטה ,מקסיקו ,מרוקו,
הולנד ,ניו-זילנד ,ניגריה ,נורבגיה ,אונטריו (קנדה) ,פורטוגל ,פולין ,קוויבק (קנדה),
רומניה ,סרביה ,סינגפור ,סלובקיה ,סלובניה ,דרום-אפריקה ,ספרד ,סרי לנקה,
 ,Srpskaתאילנד ,טורקיה ,בריטניה ,ארה"ב).West African Monetary Union ,

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-
במסגרת הטיפול בבקשות סיוע ארגנה המחלקה בשיתוף עם מחלקת חקירות ,משלחות
של חוקרים לדיונים והתייעצויות בארץ ובחו"ל להעמקת שיתוף הפעולה בין הרשות
לרשויות חוץ.

 .4אתר הרשות באנגלית
אתר האינטרנט בשפה האנגלית של הרשות נערך ומנוהל על ידי המחלקה הבינלאומית .האתר
פונה לקהל יעד המורכב מרגולטורים זרים וארגונים כלכליים בינלאומיים ,כדוגמת IOSCO
ו OECD-וכן משחקנים בשוק הפיננסי העולמי .בשנת הדוח המחלקה הוסיפה לאתר באנגלית
מידע אשר היה קיים בעבר בעברית בלבד ,בעיקר בנושאי אכיפה וכללי חשבונאות.

אתר
הרשות
באנגלית
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מערכות מידע

XIII

 .1דיווחים אלקטרוניים  -מגנא

דיווחים
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 ,חברות לשיווק השקעות וחתמים .הפרויקט מיועד
לרתום את תחום התקשורת האלקטרונית והאינטרנט לשירותו של ציבור המשקיעים והגופים
הכפופים לפיקוח הרשות.
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 הרחב ,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  2009נרשמו במערכת אלפי
מורשי חתימה והתקבלו וטופלו  481,384דיווחים שונים ,ומתוכם  98,312בשנת הדוח בלבד.
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.il
שם ניתן לראות דיווחים שונים של הישויות שהוזכרו לעיל 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 טפסי הדיווח לשינויי חקיקה שוטפים .המערכת תרמה תרומה משמעותית
לזכייה של הרשות ,פעם רביעית ברציפות ,בפרס ראשון בתחרות “ממשל זמין” שמשרד האוצר
עורך בין כל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים בתחום המחשוב לשירות הציבור.
במהלך שנת הדוח בוצעה פעילות שוטפת של הכנסת גרסאות חדשות ,שינויים ושיפורים
במגנא ובדיקתם לפני העברה לשימוש ,ובדיקת העמידה ברמת שירות של הSLA -
( )Service Level Agreementמול הספק החיצוני .השנה בוצעו ונבדקו חמש גרסאות הכוללות כ250-
שינויים במערכת וכן ,בקרת  SLAשוטפת.
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להלן טבלה מסכמת של הפעילות במגנא בשנת :2009
סיכום נתונים לשנת 2009
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי
סה”כ נפחי דיווחים לשנת 2009
סה”כ דיווחים פומביים בלבד במגנא  -שנתי
סה”כ דיווחים לא פומביים בלבד במגנא  -שנתי
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -תאגידים בישראל
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -תאגידים ברישום כפול
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -קרנות
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -חתמים
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -חברות יעוץ
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -מנהלי תיקים
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -משווקי השקעות
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -נאמנים
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -הצעות רכש
סה”כ דיווחים במגנא  -שנתי  -בנקים
סה”כ טפסים פעילים במגנא
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -תאגידים בישראל
סה”כ טפסים פעילים במגנא -תאגידים ברישום כפול
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -קרנות
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -נאמנים
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -חברות יעוץ
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -מנהלי תיקים
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -מנהלי בנקים
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -מנהלי חתמים
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -הצעות רכש
סה”כ טפסים פעילים במגנא  -משווקי השקעות
סה”כ מדווחים פעילים

כמות
98,308
25GB
79,943
18,365
69,485
2,095
21,800
369
189
3,293
370
466
118
123
372
135
27
94
16
17
21
10
24
11
17
6,079

פעילויות מרכזיות בשנת הדוח:
א 	 .תמיכה בדפדפנים
לאור חשיבותה הרבה של המערכת והצורך לתת שירות למשקיעים רבים בארץ ובעולם ולתמוך
במרבית מערכות המחשוב הקיימות אצל אותם משקיעים ,שידרגה הרשות את אתר ההפצה
כך שיתמוך בדפדפנים מהדור החדש וכן כאלו שאינם מבוססים על טכנולוגיות מייקרוסופט.
החל משנת הדוח ניתן לצפות בנתונים ובדוחות באתר ההפצה גם באמצעות כל הדפדפנים
המובילים הקיימים בשוק.Internet Explorer 8, Firefox, Chrome :
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ב   .התאמת אתר טופס למגנא II
אתר טופס הוא אתר נוסף של מגנא המאפשר למדווחים להוריד ולמלא טפסים ללא צורך
בחתימה אלקטרונית וללא אפשרות שליחת הדיווח .מדווחים רבים עושים שימוש באתר זה
לצורך הכנת טיוטות ולצורך הדרכה .עד היום האתר היה בנוי בטכנולוגיה מיושנת ,ולא הייתה
התאמה מלאה בינו לבין שאר חלקי המערכת .לכן נוצר צורך להסב אותו כדי להגיע לזהות בינו
ובין אתר הדיווח האמיתי .בשנת  2009בוצעה הסבה והתאמת אתר טופס למגנא  IIולnet.-
ג 	 .מכרז חדש לתחזוקת מגנא
ההסכם עם חברת טלדור בעניין פיתוח מגנא ותחזוקתו יסתיים בסוף שנת  .2010בשל מורכבותה
הרבה וחשיבותה של המערכת ,נדרשת תקופת חפיפה של מספר חודשים עם החברה החדשה
שתיבחר .לפיכך הרשות פתחה כבר בשנת הדוח בהכנות לביצוע מכרז לבחירת החברה שתמשיך
בפיתוח ובתחזוקה של המערכת .הכנתו של המכרז הסתיימה ,והוא פורסם לאחר שנת הדוח.
תהליך בחירת הספק הזוכה יתקיים במהלך שנת .2010
ד 	 .שדרוג ה“גורם מאשר”
הגורם המאשר הנו מנגנון המאפשר ייצור והנפקה של תעודה אלקטרונית לזיהוי וחתימה על
מסמכים (כתחליף לחתימה ידנית) .טכנולוגיה זו מיושמת במגנא על כל הדיווחים הנשלחים אל
הרשות בצירוף חתימה אלקטרונית .ברשות קיימת טכנולוגיה של “גורם מאשר” ,אולם היא
איננה משומשת בפועל כיוון שגורם פרטי המאושר על פי חוק מנפיק תעודות אלקטרוניות .יחד
עם זאת הרשות משמרת את היכולת הטכנולוגית להנפיק בעצמה תעודות לחתימה אלקטרונית,
אם ייווצר מצב שבו הגורם המאשר הפרטי לא יוכל לבצע זאת.
עם השלמת חדר המחשבים החדש בתל אביב ,ולאור הצורך בשדרוג המערכת המיושנת של
הגורם המאשר ברשות ,הוחלפו השרתים והטכנולוגיה ,ובוצעה התקנה חדשה מלאה במשרדי
הרשות בתל אביב.
ה 	 .אדמיניסטרציה של מגנא
תחום פעילות נוסף במסגרת מגנא הוא נושא האדמיניסטרציה של המערכת וטיפול במדווחים
ובמורשי דיווח ,כולל אלו המבקשים את אישור הרשות להיות מורשי דיווח .השנה טופלו כ700-
טפסים למינוי או גריעה של מורשי חתימה ,כן נבדקו וטופלו כ 370-בקשות להארכות תוקף
תעודות ,בוצע רישום של כ 50-גופים חדשים ,וטופלו כ 200-טפסים לעדכון פרטים של מדווחים.
במהלך השנה  28גופים שינו את שמם ,ו 274-גופים ביצעו עדכון של פרטיהם במגנא .כן התבצעו
כ 300-פניות יזומות לתאגידים בשל אי-התאמות בנתונים המדווחים (כגון מספרי תעודת זהות
שגויים) ,וכ 100-פניות נוספות לחברות בשל אי-עמידה בדרישות החוק לגבי מספר מינימאלי של
מורשי חתימה בתאגיד .בנוסף התבצע טיפול בסגירת תאגידים וגופים נוספים שחדלו להיות
תאגידים מדווחים ,ומבוצעים טיוב נתונים בתחום בעלי עניין ומענה לפניות ושאלות של הגופים
והמדווחים .כמו כן בוצעו כ 2100-בדיקות נכונּות תעודות זהות ,בעיקר של מבקשי רשיון יעוץ.
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ארכיון
מסמכים
ומשרד
ממוחשב

 .2ארכיון מסמכים ומשרד ממוחשב
מערכת זו מאפשרת ִארכוב 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 הן את מערכת הדיווחים
ואחזור מסמכים המגיעים מהמדווחים ואשר חלקם מופצים גם
האלקטרוניים לצורך ִארכוב ִ
לציבור (ראו סעיף  1לעיל) ,והן את מערכת אמיגו לצורך ארכוב הידיעות שמתקבלות מאתרי
העיתונים .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 הדוח:
א  .פיצול בסיס נתונים הפומבי
מאות אלפי המסמכים הזורמים מהמערכות השונות לארכיון ,הביאו לכך שבסוף שנת 2009
הגיע בסיס הנתונים הפומבי למכסימום קיבולתו האפשרית .בדומה לתהליך שבוצע שנה
קודם לכן עם בסיס הנתונים הפנימי של הרשות ,נוצר צורך לפצל את בסיס הנתונים
הפומבי ולשנותו ,וכן לשנות ולתקן את כל מנגנון הקליטה וההפצה למגנא (ולמערכות
משיקות אחרות העושות שימוש בארכיון) .הפרויקט כלל ,בין השאר ,ביצוע שינוי בדוחות
ובחיפושים .פרויקט זה ,כולל השינויים בממשקים למערכות השונות ,הושלם בהצלחה.
ב  .שדרוג גרסה
השנה בוצע שדרוג מסיבי של כלל המערכת ,לגרסה  ,8.5הכוללת יכולות חדשות ומשוכללות
בתחום הדואר האלקטרוני ,ניהול יומנים ,קבוצות עבודה ,ועוד .בתהליך מורכב ומסובך
שודרגו כל שרתי הרשות ועמדות הקצה של המשתמשים בשני אתרי הרשות בו זמנית,
ללא השבתה כלשהי של השירותים הניתנים על ידי המערכת לעובדי הרשות ולגורמים
חיצוניים ,וללא תקלות כלשהן .כמו כן התקיימה סדרה של הדרכות לשימוש נכון במוצר
החדש ואחריה ליווי העובדים על ידי אנשי המקצוע ,עד להטמעה מלאה של המערכת.
ג 	 .התחברות מרוחקת למערכת המשרדית
השנה הורחב משמעותית הפרויקט המאפשר התחברות מהבית בצורה מאובטחת לתיבת
הדואר ברשות ,תוך אפשרות קבלה ושליחה של דואר באופן שקוף מהמחשב האישי בבית.
נבנו עשרות עמדות עבודה וירטואליות כדי להקל על העבודה ולהעלות את מספר העובדים
שיכולים לנצל את השירות .נכון לסוף שנת הדוח ,מספר המורשים להשתמש בטכנולוגיה זו
עומד על כ .60-בנוסף ניתן לגשת לארכיון הרשות ,לגשת ליומן ,לעבוד במערכת התפעולית
כאילו המשתמש נמצא פיזית ברשות .כל זאת תחת מעטה כבד של אבטחת מידע שימנע
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פריצה לא מורשית מבחוץ (נעשה שימוש בזיהוי באמצעות תעודה אלקטרונית בדומה
למגנא) ,וימנע הכנסה בשוגג של מידע מסוכן (כגון וירוסים) או הוצאה בשוגג של מידע
מסווג החוצה.
ד 	 .הקמת שרת   traveler
השנה הוקם שרת  travelerברשות ,המאפשר סנכרון אוטומטי של הודעות דואר ,יומנים
ומשימות ,עם מכשירי  PDAכגון טלפונים סלולאריים ומחשבי כף יד .הסנכרון נעשה
באמצעות הרשת הסלולארית .השרת מאפשר עבודה מקוונת מחוץ למשרד בכל שעות
היממה ,וללא צורך באמצעי מחשוב נוספים .מרבית מנהלי המחלקות של הרשות צוידו
במכשירי פלאפון מתאימים והם נגישים בכל עת למשרד הממוחשב שלהם.
ה 	 .הקמת מערך גיבוי  חדש
בשנת הדוח עלו משמעותית כמויות המסמכים בארכיון הרשות ,כולל מסמכי מגנא ,אמיגו,
אגאתה ,מסמכים פנימיים ,מסמכי דואר נכנס ויוצא ,ואחרים .הארכיון מכיל כיום למעלה
מ 2.5-מיליון מסמכים .כדי לתת מענה מתאים לשמירה ולהגנה עליהם ,הוחלפה מערכת
הגיבוי המרכזית של הארכיון במערכת חדשה ,מודרנית ,המסוגלת להתמודד עם ההיקפים
הגדולים של המידע .המערכת מסוגלת לגבות באופן אוטומטי על גבי אוסף של קלטות גיבוי
המסומנות באמצעות ברקוד ,כאשר רובוט מחליף בין קלטות אלו ומחליט מהי הקלטת
הפנויה .גם פעולת השחזור פשוטה ומהירה הרבה יותר מאשר במערכת הישנה.

 .3מערכת מחשוב תפעולית

מערכת
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 .בשנת הדוח בוצעו כ 720-בקשות לשינויים ושיפורים
במערכת בהיקף נרחב.

פעילויות מרכזיות בשנת :2009
א 	 .עיבוד נתונים וממשקים
מערכת ( BIהמפורטת בסעיף  10להלן) עושה שימוש בנתונים מתוך המערכת התפעולית,
ובמהלך השנה עובדו נתונים ונבנו ממשקים לצורך זה .הפעילות כללה שני חלקים מרכזיים:
נתונים דמוגרפיים של ישויות הנמצאות בפיקוח הרשות (כגון קרנות נאמנות ,חברות לניהול
השקעות) ,וכן נתונים על מדיניות ההשקעות של גופים אלו .מידע זה מהווה את הבסיס
עליו עובדת מערכת  BIכדי לזהות ולאתר חריגים במסחר.
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ממשקים נוספים שהוקמו במהלך השנה הנם ממשקים למערכות חיצוניות לרשות המזרימות
נתונים כלכליים וסטטיסטיים על שוק ההון ,בעיקר לצורך שימוש של המחלקה הכלכלית.
ב  .פיתוחים חדשים
הפיתוחים המחשוביים החדשים שבוצעו בשנת הדוח הם :רציפות מחירים ובקרה ענפית
בתחום הקרנות ,קליטת טפסי מגנא חדשים (ראו סעיף  1לעיל) ושיפורים משמעותיים
בטפסי תהילה (ראו סעיף  7להלן) ,שינוי במהלך חישובי אגרת קרנות ,שדרוג מערכת כספית
חתמים ,קליטה אוטומטית של בעלי עניין מדיווחי מגנא ועוד.
ג  .דוחות חדשים תוך שימוש ב”מזהה החד-ערכי”
השנה בוצעה הרחבה של דוחות למזהה חד-ערכי .הפעילות כללה קליטה ,עיבוד והפקה של דוחות
חריגים הכוללים את הנתון החדש המתקבל מהבורסה והמכונה “מזהה חד-ערכי” .פעילות זו
נועדה לתת פתרון חלקי וזמני ,עד לתום הקמת מערכת  BIחדשה (ראו סעיף  10להלן).
ד  .שיפורים טכנולוגיים
השנה הוחל במהלך שדרוג טכנולוגי של המערכת התפעולית .שדרוג זה בא לידי ביטוי
בהחלפת שרתים .מעבר לגרסה חדשה של בסיסי הנתונים ( ORACLEגרסה  ,)10ותשתיות
מחשוב חדשות .מרבית הפעילות הסתיימה בשנת הדוח ,והפעלה מלאה של המערכת
המשודרגת צפויה בתחילת שנת .2010
כמו כן בוצעה רוויזיה בטכנולוגיות אבטחת המידע של המערכת ,ובסיוע מומחים חיצוניים
תוגברה האבטחה על המערכת ועל הנתונים ,באמצעות כלים חדשים המתקדמים מסוגם.

אתר
אינטרנט

 .4אתר אינטרנט
במהלך השנה המשיך האתר ( )www.isa.gov.ilלהתעדכן 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.
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח:
א 	 .תמיכה בדפדפנים
בדומה לשדרוג שבוצע במגנא ,כך שתתמוך בדפדפנים מהדור החדש ובכאלו שאינם מבוססים
על טכנולוגיות מייקרוסופט (ראו סעיף 1א לעיל) ,בוצע מהלך דומה גם באתר האינטרנט של
הרשות .החל משנת הדוח ניתן לצפות בדפים מהאתר התדמיתי ,גם באמצעות כל הדפדפנים
המובילים הקיימים בשוק.Internet Explorer 8, Firefox, Chrome :
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ב 	 .הקו החם למחלקת חקירות ומודיעין
בשנת הדוח הושלמה הקמתו של “הקו החם” באתר האינטרנט של הרשות .הקו החם מאפשר
לציבור למסור מידע ישירות למחלקת חקירות ומודיעין ברשות כל אימת שהוא נתקל בחשדות
לעבירות על דיני ניירות ערך או בחשדות אחרים לפעילות לא חוקית או לא תקינה בשוק
ההון או הקשורה לפעילות בו .הפנייה יכולה לכלול זיהוי מלא של הפונה ,אך יכולה גם להיות
אנונימית .כל הפניות מועברות אוטומטית לתיבת הדואר של המטפלים הרלבנטיים במחלקת
חקירות ומודיעין .מטרת מנגנון זה היא לייעל ולשפר את זרימת המידע למחלקת החקירות ,כדי
לאתר בצורה טובה יותר עבירות אפשריות.
ג 	 .פניות למחלקת השקעות
על מנת לשפר את השירות הניתן לציבור ולבטל את זמני ההמתנה הטלפוניים בפניות למחלקת
השקעות ,הוקם באתר מנגנון לפניות למחלקה בנושא רישוי יועצים ,משווקים ומנהלי תיקים.
הפונים מוזמנים לבחור את הנושא המתאים לפנייה מתוך הרשימה מוגדרת ולתאר בגוף הפנייה
את בקשתם .באופן דומה לקו החם שהוזכר לעיל ,כל פנייה כזו מועברת באופן אוטומטי
לגורמים המתאימים ברשות .הטיפול והמענה של פניות כתובות אלו נעשה בצורה מהירה
ויעילה ,תוך תיעוד מסודר של הפניות.

 .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.

מערכת
מודיעין
מרכזית
 -אמיגו

בשנת הדוח הורחב מאגר המערכת במקורות פומביים נוספים ,שהופיעו באינטרנט במהלך
השנה .סך הכול נאספו ונשתלו השנה בארכיון הרשות  213,017פרטי מידע .מיום הקמת
המערכת נשתלו שם סך הכול  1,103,370פריטים.

 .6מחשוב עבור מחלקת חקירות
א  .מחשוב פורנזי

מחשוב
עבור
מחלקת
חקירות

המערכת המתקדמת למחשוב הפורנזי במחלקת חקירות הוקמה לפני כשנתיים ,והוכיחה
את עצמה באופן מלא .השיפור והיעול של עבודת המחלקה ניכרים ובולטים כמעט בכל תיק

155

רשות ניירות ערך

הכולל כמויות גדולות של מידע ומסמכים שנתפסו במהלך החקירה .המערכת כוללת שרת
ונפחי אחסון ,יחד עם תוכנת חיפוש ואחזור מתקדמת ,המאפשרת העתקה וחיפוש מידע
אלקטרוני רב .השנה בוצעה הגדלה של נפחי האחסון של המערכת ,כדי למנוע מצב שבו
תיקי חקירה עתידיים והורדה ייאלצו אותנו למחוק ולהוריד מידע מתיקים קודמים.
ב  .כספת Cyber Ark
לבקשת מחלקת חקירות ,המחלקה משתתפת באפיון המידע הנדרש בנושא חשבונות עו”ש.
המטרה היא לקבל מידע זה באופן ממוחשב ,ולקלוט אותו למערכות המידע של הרשות
בהתאם (אגאתה/מערכת תפעולית ו/או מערכת  .)BIהטיפול הוא בשני מישורים :הראשון
 אפיון ורכישה של “כספת” להעברה מאובטחת של מסמכים ומידע בינינו ובין הבנקים.ה”כספת” אמורה לשמש הן לקבלה עתידית של קבצי חשבונות העו”ש והן לקבלת קבצי
חשבונות ניירות ערך המועברים כיום בדיסקטים .פעילות זו הושלמה במלואה ,והכספת
נרכשה בשנת הדוח .מישור שני הוא אפיון השדות של נתוני העו”ש העתידים להתקבל.

מערכת
טפסים
ותשלומים

 .7מערכת טפסים ותשלומים
במהלך השנה עלו לאוויר טפסים מקוונים נוספים של הרשות לשרת התשלומים של הממשלה
המופעל באמצעות “תהילה” .הטפסים הם עבור מגזרים שונים מהציבור הרחב ,לצורך פנייה
לרשות במכלול תחומים .במהלך השנה הועברו דרך המערכת כ 12-אלף טפסים ,ותשלומים על
סך של כ.₪ 10,500,000-
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.

כספת
(מגנא
הפוכה)–
מערכת
יעל

 .8כספת (מגנא הפוכה) – מערכת 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.
הפרויקט הטכנולוגי של הכספת מלּווה 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 2008
וכן בוועדת המדע והטכנולוגיה בשנת  .2009הצפי הוא כי בשנת  2010יסתיימו הליכי החקיקה.
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 .9מערכת  ERPלחשבות

מערכת ERP

לחשבות

הפעילות שבוצעה השנה כללה הקמת מודול חדש לטיפול בהסכמים .מודול זה מאפשר מעקב
על כלל הסכמי הרשות (בעיקר הסכמים מתמשכים) כולל סכומי תשלומים ,מועדי התשלום,
התראה על סיום וצורך בהארכת ההסכם וכד’ .למודול זה ממשק עם הארכיון לארכוב ההסכמים
עצמם ,וממשק עם מערכת ה ERP-המרכזית ,הגוזרת את ההזמנות הרלבנטיות להסכמים.

 .10מערכת חריגי מסחר BI
עם החלטת הרשות והבורסה להעביר לרשות מספר מזהה חד-ערכי מוצפן (המייצג את החשבון
המבצע את הקנייה או המכירה) יחד עם נתוני המסחר האחרים המתקבלים מהבורסה ,ולאור
העובדה שמערכת החריגים הקיימת ברשות הנה מיושנת ואינה עונה על הצרכים החדשים,
הוחלט על הקמת מערכת מידע חדשה לתחקור נתוני מסחר ברשות ,על פי התפיסות
והטכנולוגיות המתקדמות ביותר הקיימות היום בעולם בתחום ה.BI (Business Intelligence)-
מטרת המערכת היא לאשר או להפריך את החריגים בצורה אוטומטית במידת האפשר ועל ידי
כך לאפשר לעובדי הרשות לטפל באירועים המהווים בבירור חריגה לא מוסברת.

מערכת
חריגי
מסחר BI

מערכת זו הנה פתרון ארגוני כולל לצורך ניתוח נתוני מסחר ,מתן יכולות תחקור ,בקרה ואיתור
חריגים ,באופן גמיש ,עצמאי ,מהיר וברמת משתמש הקצה .המערכת נותנת מענה למיכון
תהליכי איתור חריגים ותחקור נתוני מסחר המתקיימים במחלקות :פיקוח על השוק המשני,
חקירות ומודיעין ,השקעות ,תאגידים וכן לסייע לעבודת המחלקה הכלכלית .במסגרת המערכת
הוקם מחסן נתונים ( )Data Warehouseשל נתוני מסחר ,יחד עם נתונים ממערכות אחרות (כגון
מגנא) ונבנה כלי המאפשר הפקת דוחות באופן עצמאי על ידי המשתמשים ,ביצוע שאילתות
ואיתור החריגים .בנוסף ,נבנתה תוכנה מיוחדת שעובדת בכל לילה ומאתרת חריגים באופן
אוטומטי ,בעזרת מגוון קריטריונים שנבנו מראש ותוך שימוש ,בין היתר ,במספר המזהה החד-
ערכי המוצפן .במסגרת התוכנה מוקמים שני מודולים שונים לאיתור חריגים :מודול אחד הוקם
עבור חריגים בתחום בקרת מסחר ומודול נוסף יוקם בשנת  2010עבור חריגים בתחום מתווכים
במסחר (כגון קרנות נאמנות) .במקרה של פעילים פרטיים ,נעשה שימוש במזהה החד-ערכי
המוצפן ללא פענוח ,ובמקרה של מתווכים במסחר ,המודול כולל פענוח של שם הפעיל.

פעילויות מרכזיות בשנת הדוח:
א  .ביצוע מכרז להקמת המערכת
עם תום שלב האפיון הראשוני של המערכת יחד עם מחלקות אחרות ,הכינה המחלקה
את מסמכי המכרז ,והרשות יצאה במכרז פומבי ( )Request For Proposalsלהקמת המערכת
על פי האפיון .התקבלו מספר הצעות ,וצוות טכני ומקצועי ביצע תהליך יסודי של בדיקת
ההשוואה בין ההצעות ,והמליץ על בחירת זוכה .לאחר שלב של מו”מ והחלטה של ועדת
מכרזים ,נחתם הסכם והחל יישום הפרויקט.
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ב 	 .הגדרת דרישות ואפיון מפורט
המחלקה הובילה תהליך של אפיון מפורט של צרכי הרשות והמחלקות השונות :מחלקת
הפיקוח על השוק המשני ,חקירות ומודיעין ,תאגידים ,השקעות והמחלקה הכלכלית.
הדבר נעשה באמצעות סדרת פגישות עם מנהלי מחלקות ועובדים ,ובסיוע החברה
המיישמת את הפרויקט.
ג 	 .פיתוח המערכת שלב א
המחלקה ליוותה את פיתוח המערכת בכל ההיבטים :מעקב על לוחות הזמנים והתקציב באמצעות
פגישות סטאטוס שבועיות ,פתרון בעיות טכנולוגיות ונוהליות שהתעוררו במהלך שלבי היישום,
בדיקת איכות התוצרים והתאמתם לאפיון ולצרכי הרשות ,ותיאום בין גורמים פנימיים וחיצוניים
המעורבים בממשקים השונים של המערכת עם מערכות אחרות ברשות .פותח מודול קליטת
הנתונים ,נבנה מחסן הנתונים ,הוכן סט של דוחות מוכנים מראש עבור המשתמשים ,והושלמה
מערכת החריגים המזהה חריגי מסחר בהתאם לקריטריונים שהוגדרו .בנוסף הוקם מסך מרכז
של כל המידע וסטאטוס טיפול באירועים עבור הדרג המנהל (.)Dashboard
ד   .בדיקות ,הטמעה והדרכה
עם תום הפיתוח ,הובילה המחלקה תהליך של בדיקות יסודיות של כלל רכיבי המערכת,
הן מבחינת הפונקציונאליות הנדרשת והן מבחינת העמידות ,הביצועים והזמינות .לאחר
סיום בדיקות קבלה אלו ,התבצעה ,באמצעות החברה המיישמת את הפרויקט ,הדרכה
מרוכזת לעובדי הרשות המיועדים להשתמש במערכת ,ולאחריה ליווי והטמעה של
השימוש בכל הפונקציות.
ה 	 .התחלת יישום שלב ב
בד בבד עם השלמת שלב א ,הוחל באפיון ויישום שלב ב (שיופעל בשנת  :)2010מערכת
חריגים בנושא מתווכים במסחר (כולל קבלת נתונים מאגף שוק ההון במשרד האוצר לגבי
קרנות פנסיה וקופות גמל ושילובם במערכת) ,קליטת נתונים בזמן אמת ,יישומים יעודיים
של מודיעין וחקירות ,טיפול בנתוני מזהה חד-ערכי של תעודות סל.
ניהול ידע

 .11ניהול ידע
המידע והידע הקיימים ברשות ואשר משמשים את עובדי הרשות ,מקורם הן במערכות המידע
שברשות ,הן במקורות מידע חיצוניים והן אצל העובדים .מערכות המידע ברשות כוללות מספר
רב של מערכות המטפלות בנושאים שונים ופועלות בשיטות וטכנולוגיות מגוונות .בנוסף ,קיים
ידע רב שנשאר אצל עובדים וחשוב לתעד אותו ,למשל מסמכים והתכתבויות בתיבת הדוא”ל,
שיחות טלפון שלא מתועדות ,תובנות וכו’.
מטרת הפרויקט לניהול ידע ברשות הוא לרכז את הידע והמידע המבוזרים בכלי אחיד ואינטגרטיבי
הכולל את מירב המקורות הקיימים היום לידע זה (הן מקורות פנימיים והן חיצוניים).
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פעילויות מרכזיות בשנת הדוח:
א .הוקם צוות בין-מחלקתי הכולל נציגים ממרבית מחלקות הרשות הרלבנטיות לפרויקט,
לצורך הגדרה ואפיון של צורכי הרשות ,וליווי הפרויקט של כל שלביו.
ב .בוצע איסוף דרישות ברמה מחלקתית ,על פי שיוך מקצועי וברמה הארגונית ,ובסיומו הוכן מסמך
הגדרת דרישות ואפיון ראשוני .שלב זה בוצע בשיתוף חברת מומחים המלווה את הפרויקט
כיועצים חיצוניים .התבצעו ראיונות עם כל מחלקות הרשות והועלו הנקודות הבעייתיות.
ג .בוצע מיפוי ואיסוף הידע והמידע שאותם יש לנהל על מנת להשיג מטרות ארגוניות .הוגדרה
פלטפורמה לאיסוף הידע הנמצא אצל האנשים באופן שוטף ורציף ,תיוגו והפצתו .מסמך
מסקנות והמלצות הועבר לצוות הבין מחלקתי ואושר על ידו.
ד .כלי מחשובי ליישום ניהול הידע נמצא כיום בשלבי בחירה כחלק מתוכנית עבודה מפורטת
ליישום ההמלצות .בימים אלו הושלמה כתיבת  RFPלמכרז ליישום כלי חיפוש במאגרי
המידע הפנימיים ובאתרים חיצוניים ,כחלק מהנגשת המידע הקיים לעובדים.
בשנת  2010יושלם חלק זה של הפרויקט ,כולל בחירת כלי מחשוב מתאים ,התאמתו לצורכי
הרשות והטמעתו במחלקות השונות.

 .12מערכת לניהול רכבים

מערכת
לניהול
רכבים

לבקשת המזכיר הכללי ובשיתוף פעולה עם אנשי המנהל ,השתתפה המחלקה באפיון ,רכישה,
התקנה והטמעה של מערכת מידע לניהול רכבי הרשות .למערכת פונקציות רבות לניהול ומעקב
פרמטרים הקשורים לרכבים ,טיפולים המתבצעים ,צריכת דלק ,רישוי הרכבים והנהגים וכד’.
IOSCO 2009 .13

IOSCO

2009

בתיאום עם המחלקה הבינלאומית ועם המזכיר הכללי ,הקימה המחלקה ביתן במסגרת כנס
 .IOSCO 2009בביתן הוצג סרטון טלוויזיה שהוכן במיוחד לכנס ,על מערכות המידע ברשות
בכלל ועל מגנא בפרט ,ולווה בחומר אינפורמטיבי מקיף שנמסר למבקרים .לביתן הייתה הצלחה
רבה הן מבחינת מספר המתעניינים והן מבחינת מספר הפניות שהגיעו אחרי הכנס ונענו
בהסברים מפורטים בהמשך .הסרטון ישמש את הרשות גם לכנסים ואירועים שונים בעתיד.

 .14תשתיות – שרתים ,תקשורת ואבטחת מידע
במהלך שנת הדוח בוצעו שיפורים ניכרים בתחום תשתיות המחשוב של הרשות .בין הנושאים
החשובים שטופלו ניתן למנות את הפעילויות הבאות:

תשתיות
– שרתים,
תקשורת
ואבטחת
מידע
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א .השלמת הקמת חדר מחשב חדש בתל אביב בקומה  :3פיקוח על פרויקט ההקמה
(חשמל ,מיזוג ,UPS ,תקשורת מחשבים וטלפוניה) ,שדרוג המערכות בעקבות השיפוץ,
התקנת מערכות שליטה ובקרה ,התקנה והפעלה של מרכזיה חדשה והגדלת מספר קווי
הטלפון החיצוניים ,שדרוג תשתיות הרשת בתל אביב ומעבר לקצב של  1Gמקצה לקצה.
ב .שדרוג מערכת הפעלה נובל ,לגרסת  LINUXמתקדמת .הפרויקט ,שהחל בשנת הדוח ויסתיים
בתחילת  ,2010כולל :החלפת שרתים ישנים ,מערכי אחסון ,מערכות הפעלה ותוכנות עזר.
ג .שדרוג תשתיות תקשורת ,הגדלת קיבולת הקווים באתרים השונים ,והקווים בין אתרי
הרשות בתל אביב וירושלים .בנוסף הוקם קו גיבוי חדש בין האתרים ,כך שגם אם תתרחש
תקלה כלשהי בתקשורת ,קו הגיבוי יאפשר את המשך הפעילות הרגילה של מערכות המידע
ברשות.
ד .שדרוג ומעבר ל OFFICE 2007 -כולל הסבות קבצים ישנים ,התקנת המערכת החדשה בכל
מחשבי הרשות ,הכנת חומרי הדרכה ,ביצוע הדרכה מרוכזת של משתמשים והטמעה מלאה.
ה .שדרוגים נוספים :מעבר ל ,IE7 (Internet Explorer Ver.) 7-שדרוג גרסאות אנטי-וירוסwin2003 ,
לשרתים ,והרחבת מערכות הגיבוי.
ו.

ביצוע “בדיקות חדירה” באמצעות חברה חיצונית ,המתמחה בפריצה למערכות מחשוב.
בעקבות פריצה יזומה זו שונו כלים ושיטות ושופרה אבטחת המידע בכל השכבות.

ז.

תחזוקה שוטפת של כלל המערכות ,עדכון נהלים ובקרה על רמת השירות למשתמשים
פנימיים וחיצוניים.

ח .המשך החלפת כל המחשבים האישיים והמדפסות המיושנות במחשבים ,במערכות הפעלה
ובמדפסות חדשות.
פעילויות אלה ,בעיקר בתחום שדרוג התשתיות של התקשורת ואבטחת המידע ,ימשיכו
להתבצע גם בשנת .2010

160

דוח שנתי 2009

XIV

פניות הציבור
 .1טיפול בפניות הציבור

טיפול
בפניות
הציבור

בשנת הדוח טופלו ברשות  663פניות ציבור לעומת  529פניות ציבור בשנת . 2008

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

152
160
208
173
131
441
462
454
470
529
663

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-
בתאריך  24.02.2009נוסף לאתר של הרשות "קו ישיר למסירת מידע" .קו זה מאפשר לציבור
להגיש מידע בעניין חשדות לעבירות על דיני ניירות ערך או בעניין חשדות אחרים לפעילות לא
חוקית בשוק ההון באופן מקוון ומבלי שנדרשת הזדהות .המידע נמסר ישירות לבחינת מחלקת
חקירות ומודיעין .בשנת הדוח התקבלו ברשות  130פניות באמצעות הקו הישיר.

מספר פניות לרשות לפי שנה
ʤʰʹʩʴʬʺʥʹʸʬʺʥʩʰʴʸʴʱʮ
700
600
500
400
300
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ʺʥʩʰʴʸʴʱʮ
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דוח הממונה
על יישום
הוראות חוק
חופש המידע,
התשנ"ח-
1998

 .2דוח הממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
ב .במהלך שנת הדוח הוגשו לרשות  11בקשות לקבלת מידע (לעומת  12בקשות בשנת .)2007
שמונה בקשות נענו במלואן ,שלוש בקשות נדחו ,הואיל ודּובר במידע שאין לגלותו על
פי דין או במידע אשר גילויו עלול לשבש את תפקודה התקין של הרשות או את יכולתה
לבצע את תפקידיה.
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.

דרכי
התקשרות

 .3דרכי 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:
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים ,מיקוד 95464
טל02-6556555 :
פקס02-6513646 :
E-mail: public@isa.gov.il
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חינוך משקיעים

XV

חוק ניירות ערך קובע את תפקידה של הרשות כ"שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך".
הפרשנות שניתנה להגדרה זו של תפקיד הרשות הביאה אותה לעצב אסטרטגיה דו-ראשית ,המנחה
את פעילותה בחמש השנים האחרונות .לאסטרטגיה זו שני יעדים :שכלול ופיתוח שוק ההון והגברת
הפעילות בו וחיזוק אמון הציבור בהוגנות של שוק ההון הישראלי.
כחלק מאסטרטגיה זו ,הרשות אינה מסתפקת בפעילותה לגיוון המוצרים המוצעים והשחקנים
הפעילים בשוק ההון ובשיפור תשתיות השוק (הנגזרים מהיעד הראשון) וליעול האכיפה ,שיפור
השקיפות ופיקוח על גורמי הבקרה (הנגזרים מהיעד השני) .העלאת מודעותו של ציבור המשקיעים
לזכויותיו ולחובותיו בבואו לרכוש שירותים ומוצרים פיננסיים בשוק ההון ,ובכך לתרומתו המובהקת
להשגת שני היעדים כאמור ,הוא תחום שיש הכרח שהרשות תעסוק בו.
יעדיו של חינוך המשקיעים הם במישור החינוכי והערכי .בבסיסו חייבת לעמוד ההנחה שמדינת
ישראל שואפת להעניק שוויון הזדמנויות לכל תושביה .השאיפה לשוויון זה חוצה את כל תחומי
החיים ,וממילא היא גם נחלת התחום הכלכלי .בתחום זה ,לא פחות מאשר בכל תחום אחר ,ישנה
חשיבות רבה להגדלה מכסימלית של מספר המשתתפים ולהגדלת התודעה הצרכנית וההגינות
האישית והקולקטיבית בקרב משתתפים אלה.
על מנת להגיע ליעדים אלה יש צורך בפיתוח כלים חשיבתיים ,תודעתיים ומקצועיים מיוחדים
במינם .כלים אלה אמורים לשרת את כלל הציבור .יחד עם זאת ,יש לצאת מההנחה שקיומה של
בורות יחסית בקרב הציבור ביחס לכל תחום שוק ההון מחד ,ואי-קיומה של תודעה שלפיה שוק
ההון עשוי לשרת גם את צורכי "האזרח הקטן" ,מביאים לכך שמרבית הציבור מדיר את רגליו
מהשתתפות פעילה בו .כך קורה ,שהציבור אינו עושה שימוש בכלים שכבר עומדים לרשותו -
ולעתים אף אינו מודע לקיומם.
השאיפה היא שאצל ציבור המשקיעים הפוטנציאלי תתגבש תחושה שהפעילות בשוק ההון אינה
משהו שמעבר להישג ידו אלא פעילות שיש לה כללים משלה ,ושכללים אלה ניתנים לתפיסה,
להפנמה ולשימוש .יתר על כן ,יש להטמיע בתודעה של ציבור זה את התפיסה ,ששוק ההון אינו
מקום ששמורות בו זכויות בלעדיות או זכויות בכורה למביני דבר בלבד ,ושבידיו מצויים כלים
המאפשרים לו לבצע ביקורת על המתרחש.
בשנת  2009התמקדה הרשות בפעילות בקרב קהלים שבהם המודעות לנושאים פיננסיים נחשבת
לנמוכה .בין השאר ,שודרה פינה דו-שבועית קבועה בתחנת רדיו הפונה לציבור הדתי והחרדי
("רדיו קול חי") למטרה דומה והתבצעה הפצה של מסרים כתובים באמצעות העיתונות החרדית,
שפרסמה כללים לצרכנות פיננסית מודעת .בנוסף ,התבצע קמפיין אינטרנטי שמטרתו להפיץ את
המסר החינוכי באמצעות הפניה לאתר חינוך המשקיעים שהקימה הרשות ( .)www.kesef.org.ilבמקביל
הופק והופץ סרטון אנימציה בשם "ושלא יעבדו עליכם" ,שנועד להזהיר את ציבור המשקיעים מפני
השקעה בשוק ההון שלא באמצעות יועצים מורשים .הסרטון ,שאורכו כשלוש דקות ,ניתן לצפייה
באתר חינוך המשקיעים .זהו הסרטון השני מסוג זה שמפיקה הרשות ,לאחר שב 2008-היא העלתה
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לאתר את "משקיעים בזהירות" ,המסביר את החשיבות של קבלת יעוץ מקצועי ,רציני ואחראי
בהשקעות בניירות ערך.
בנוסף ,מתבצעת בחינה של פעילות להגברת המודעות לצרכנות פיננסית נכונה בקרב קהלים רחבים
יותר ,תוך תיאום עם גורמים ממשלתיים נוספים.
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תקציב לשנת 2009
(באלפי )₪

מס
סעיף

תקציב מאושר
2009

תקציב מעודכן
2009

ביצוע תקציב
2009

כללי :סה"כ הוצאות:

136,645

136,645

119,898

שכר :סה"כ:

68,680

68,880

64,926

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

[ ] 181
53,040
8,090
4,530
290
[ ] 18
1,300
790
200
160
280

[ ] 181
53,025
8,090
4,530
305
[ ] 18
1,300
790
200
185
455

[ ] 181
50,852
6,755
4,511
303
[ ] 18
1,095
634
135
185
455

הוצאות נלוות :סה"כ

7,720

7,900

6,936

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

900
1,700
90
4,530
500

900
2,070
100
4,530
300

599
2,069
99
3,890
278

אחזקה :סה"כ

17,070

17,365

16,747

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

970
680
14,000
920
300

970
715
14,000
1,180
300

880
714
13,725
1,179
238

)הועבר לסעיף (2002
200

)הועבר לסעיף (2002

200

)הועבר לסעיף (2002
12

)הועבר לסעיף (4016

)הועבר לסעיף (4016

)הועבר לסעיף (4016

)הועבר לסעיף (4011

) הועבר לסעיף (4011

)הועבר לסעיף (4011

2001
2002
2003
2004
2005

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009

שם הסעיף                   
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מס
סעיף

שם הסעיף                   

תקציב מאושר
2009

תקציב מעודכן
2009

ביצוע תקציב
2009

פעילות מקצועית :סה"כ

13,100

12,060

9,114

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

200
1,700
350
600
500
1,460
1,900
200
750
300
3,500

123
1,448
261
516
253
1,200
1,900
14
644
201
2,385

200
400

200
400

58
111

8,770

8,915

8,799

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

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
קשרי חוץ בינלאומיים

5001
5002
5003
5004

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

6001
6002
6003

תקציב פיתוח :סה"כ
מערכות מידע (תוכנה וחומרה(
רכישת כלי רכב
שיפוץ מבנים

7005
7006
7010

רזרבה :סה"כ
רזרבה לשכר
רזרבה להתייקרויות
רזרבה כללית

הכנסות :סה"כ (הערכה)
9001
9002
9003
9004

166

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

)הועבר לסעיף (6001

)הועבר לסעיף (6001

)הועבר לסעיף (6001

)הועבר לסעיף (6001

)הועבר לסעיף (6001

)הועבר לסעיף (6001

7,800
970

7,945
970

7,940
858

16,985

17,205

13,377

14,485

14,485

10,661

2,500

2,720

2,716

4,320

4,320

2,430
800
1,090

2,430
800
1,090

0
0
0

137,000

137,000

146,896

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

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

45,159
80,403
12,217
9,116

דוח שנתי 2009

תקציב מאושר לשנת 2010
(באלפי )₪

מס
סעיף

שם הסעיף                   

       תקציב
לשנת 2010

כללי :סה"כ הוצאות:

143,880

שכר :סה"כ:

73,950
[ ] 193

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

57,400
8,800
4,900
270

[ ] 24

2001
2002
2003
2004
2005

3001
3002
3003
3004
3005
3007

1,730
710
הועבר ל4017 -

140
הועבר ל4018 -

הוצאות נלוות :סה"כ

8,110

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

900
1,700
110
4,900
500

אחזקה :סה"כ

17,530

הוצאות ארגוניות
צורכי משרד
אחזקת בית ותיקונים
דואר וטלפונים
ציוד ,מכונות וריהוט
שינויים במבנים והתקנות

970
700
14,500
980
380
אוחד עם 6003

167

רשות ניירות ערך

מס
סעיף

4001
4002
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4013
4015
4016
4017
4018

שם הסעיף                   

תקציב
לשנת 2010

פעילות מקצועית :סה"כ

10,430

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
קרן למחקרים אקדמיים
קשרי חוץ בינלאומיים
ביקורת פנימית
הכנת דוחות כספיים

2,000
450
600
500
1,900
2,700
150
1,000
360
הסתיים
370
400
200
500

מערכות מידע :סה"כ

10,980

אחזקת מחשבים
רכישת מידע ממוחשב

9,700
1,280

תקציב פיתוח :סה"כ

18,100

6001
6003

מערכות מידע (תוכנה וחומרה(
שיפוץ מבנים

16,100
2,000

7005
7006
7010

רזרבה :סה"כ
רזרבה לשכר
רזרבה להתייקרויות
רזרבה כללית

4,430

5003
5004

הכנסות :סה"כ (הערכה)
9001
9002
9003
9004

168

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

אוחד עם 4008

2,540
800
1,090

145,000
31,000
95,000
9,000
10,000

