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הנדון :דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך
בהתאם לסעיף  14לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן — "החוק") ,אני מתכבד להגיש לכם דין
וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך (להלן — "הרשות") בשנת .2014
שוק ההון והבורסה הם משאב כלכלי שעשוי להיות מנוע משמעותי לצמיחה כלכלית ,לתעסוקה ,להגברת
התחרות ולהורדת יוקר המחיה.
אני סבור שהכרה בתפקיד החשוב של שוק ההון והבורסה — כמקום המפגש בין משקיעים ויזמים ,למימון
פעילות כלכלית ולגיוון ערוצי החיסכון וההשקעה לכלל הציבור — הכרחית בשל הפוטנציאל הגלום בהם
להיות מהמרכיבים החשובים ביותר לעידוד הפעילות הכלכלית .שוק הון ובורסה המתפקדים היטב יכולים
גם לתרום להפחתת הגירעון התקציבי ,ובעת הזו לשמש גם כאפקט מצנן לעליות המחירים בשוק הנדל"ן.
אחת השאלות החשובות היא כיצד מתעלים את הכספים של המשקיעים המוסדיים — החיסכון לטווח
ארוך של כלל הציבור — למימון פרויקטים מעודדי תעסוקה וצמיחה לתועלת המשק הכלכלי ולטובת
המשקיעים החוסכים וכלל הציבור 1.5 .טריליון ש"ח בידי המשקיעים המוסדיים בתוספת של כ3.5-
מיליארד ש"ח שנכנסים מדי חודש לשוק ההון ,ולצדם בורסה מפותחת שמעודדת מימון פעילות עסקית
דרכה ,שיתופי פעולה בינלאומיים ומרכזת פעילות פיננסית מקומית ובינלאומית ,הם אמצעים חשובים
ביותר לפיתוח כלכלי ,להגברת התחרות ולהקטנת אי השוויון הכלכלי.
הגברת התחרות מחייבת להתמודד גם עם הדומיננטיות של הבנקים וגופי השקעה גדולים אחרים ,בצד
עידוד פעילות עסקית של עסקים קטנים ובינוניים .אני סבור שעידודם של עסקים קטנים ובינוניים עשוי
להיות גם המפתח להקטנת אי השוויון הכלכלי.
כל אלה תלויים בצורך להגביר את אמון הציבור מחד גיסא ,ואת אמון החברות היצרניות שביכולתן לממן
את פעילותן הכלכלית באמצעות שוק ההון והבורסה בתל אביב מאידך גיסא.
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בשנת  2014המשיכה הרשות במדיניות של אקטיביזם פיקוחי ,שתכליתו הבטחת ההגנה על המשקיעים.
פעילות הרשות בשנת  ,2014כמו גם זו המתוכננת לשנת  ,2015מתבססת לא רק על הצורך הגובר בהגנה על
ציבור המשקיעים ,אלא גם על הצורך להתמודד עם כך שכ 30%-מהחברות הבורסאיות מבקשות להימחק
מן הבורסה בתל אביב ,נוכח העובדה שחברות טכנולוגיה מגייסות הון בחו"ל ולעתים גם מעתיקות לשם
את פעילותן ,ושהמשקיעים המוסדיים מסיטים שיעור גדל והולך מכספי החוסכים למימון פעילות עסקית
זרה ,במקום לממן פעילות עסקית מקומית .עלינו להתמקד בשינוי המגמות הללו למען שגשוגו של שוק
ההון ,לטובת כלל המשק.
כמו כן ,עלינו להתמודד עם הסיכונים המערכתיים המאיימים עלינו מבית ומחוץ .זאת ,בהתחשב בסביבת
הריבית הנמוכה והאפשרות ששערי הריבית יעלו ,וכן על רקע מחסור בהיצע סחורה בבורסה בתל אביב,
המעצים את בעיית הנזילות ותורם לעתים לעליית שעריהם של ניירות הערך באופן שאינו משקף את מלוא
הסיכון הכרוך בהשקעה בהם.
לקראת שנת  ,2015רשות ניירות ערך ניצבת בפני אתגרים משמעותיים להגנה על ענייניו של ציבור
המשקיעים .יישום מפת הדרכים שיזמה הרשות הוא קריטי להמשך מיצוב שוק ההון הישראלי כאחד
משוקי ההון המובילים בעולם מבחינת רגולציה והגנה על משקיעים .פיתוח השוק ,לצד הפעילות השוטפת
הענפה שמקיימת הרשות ,יתרום ליישום מפת הדרכים.
הרשות רואה חשיבות עליונה בהשגת היעדים השונים בשנת  ,2015שהעיקריים שבהם הם :הפיכת שוק
ההון והבורסה למרכז פיננסי בינלאומי ,שינוי מבנה הבורסה ,הגדלת היצע הסחורה בבורסה ,ובכלל זה
מכשירים פיננסים שיכולים לא רק לעודד פעילות עסקית אלא גם להקל על תקציב הממשלה ,הגברת
הנזילות ,עידוד הנפקות ,שיתוף פעולה עם בורסות זרות ,עידוד התחרות בשווקים הפיננסיים ,התמודדות
עם הטענה של עודף רגולציה ,הפחתה בדומיננטיות של הבנקים ושל בתי ההשקעות הגדולים בשווקים
הפיננסיים ,הגברת האכיפה והגברת אמון הציבור באמצעות גילוי ,חינוך הציבור ,אכיפה פלילית ,אכיפה
מנהלית ואכיפה פרטית .כמו כן ,בשנת  2015תחל הרשות לפקח על חברות דרוג וזירות הסוחר (,)Forex
שלא היו תחת פיקוח עד כה .בנוסף ,הרשות תפעל להשלמת החקיקה לשם הכנסת קרנות זרות ,מתן
הקלות לגיוס הון לחברות טכנולוגיה בשיתוף פעולה עם רגולטורים אחרים ,מתן הקלות נוספות בתחום
מדרג הרגולציה והממשל התאגידי ,מימוש האפשרות להצביע באמצעות האינטרנט לכלל המשקיעים מן
הציבור ועוד .אחד היעדים החשובים ביותר בשנת  2015הוא הקלות בתחום ההנפקות הראשונות (,)IPOs
בדומה למגמת ה Jobs Act-האמריקאי.
ההצלחה של אלה תלויה ,במידה רבה ,באמון הציבור והחברות בשוק ההון והבורסה בתל אביב וקשורה
גם לצורך בפיקוח יעיל על שוק ההון ,שמחייב התמודדות עם הטענה לגבי עודף רגולציה ,רגולציה לא
יעילה וטיפול במבנה הפיקוח בהתחשב בצורך להגן על הצרכנים מחד גיסא ,ולהגן על יציבותם של הגופים
הפיננסים לטובת כלל הציבור מאידך גיסא.
אני סבור שחשוב לשקול מבנה פיקוח שמפריד בין הפעילויות המפוקחות הללו ולהקים ועדה ליציבות
פיננסית ,המאגדת בתוכה את הרגולטורים הפיננסיים העוסקים בטיפול בסיכון מערכתי.
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מפת הדרכים של הרשות
באוקטובר  2012שרטטה הרשות תוכנית אסטרטגית בשם "מפת הדרכים" .מדובר במסמך כולל ומקיף
המפרט את האסטרטגיה והיעדים של הרשות לשנים הקרובות .הנחת הבסיס היא כי רגולציה מושכלת
מבטיחה את קיומו של שוק הון הוגן ויעיל ,תומכת ביציבותו על פני זמן ותורמת להגדלת האמון של ציבור
המשקיעים בכלל ולמשיכת משקיעים ,מקומיים וזרים ,בפרט.
יעדי רשות ניירות ערך לשנים הקרובות גובשו בהתאם לעקרונות של איזון ,מידתיות ,שקיפות ,אכיפה
והרתעה ,והם מושתתים על שלושה יסודות :רגולציה ,דה-רגולציה (הקטנת העומס הרגולטורי על הגורמים
המפוקחים) ופיתוח שוק ההון .בכל אחד מנושאים אלה נקבעו יעדים ספציפיים להסדרת שוק ההון,
ובשנה החולפת פעלה הרשות במרץ להשגתם.
רגולציה — בשנת  2014הוסדרו שני תחומי פעילות .האחד — תחום זירות המסחר ,שהחקיקה להסדרת
פעילותן הושלמה ,והשני — תחום חברות הדירוג ,אשר החקיקה המסדירה את פעילותן מצויה בישורת
האחרונה .הפיקוח על תחומים אלה בפועל יחל במהלך השנתיים הקרובות ,בתום תקופת מעבר .על סדר
יומה של הרשות מונחים כמה נושאים המצויים בעיצומו של הליך הסדרה ,ובכללם :הצעה להעביר את
תעודות הסל למסגרת פיקוח חדשה של קרנות סל; הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון; שיפור הדיווחים
של החברות הנסחרות בבורסה וטיובם; והסדרת פעילות ברוקר-דילר בישראל.
דה-רגולציה — לצד הצורך ברגולציה מקיפה בשוק ההון ,יש להכיר בכך שעל הרגולציה להיות מידתית
ומאוזנת .על רקע זה ,הסדרה הראשונה של חקיקת ההקלות עברה בשנת  2014בכנסת ונכנסה לתוקפה.
חקיקה זו כללה שורה של הקלות לגורמים המפוקחים ,שאין בהן כדי לפגוע בציבור המשקיעים .סדרת
ההקלות השנייה ,העוסקת בין היתר בחברות מו"פ ,מצויה בהליכי חקיקה ,וצפוי כי היא תאושר בשנת
 .2015בנוסף ,בוחנת הרשות שורה שלישית של הקלות.
פיתוח שוק ההון — שנת  2014עמדה בסימן פיתוח שוק ההון .במהלך השנה בוצעו תיקוני חקיקה
המאפשרים את תחילת פעולתה של מערכת הצבעות באינטרנט ,שנועדה להגביר את השתתפות הציבור
הרחב באסיפות כלליות .בנוסף ,תוקן החוק כך שיאפשר כניסת קרנות זרות לישראל ,בכפוף לתקנות אשר
יקודמו במהלך השנה הקרובה.
בשנת  2015תמשיך הרשות במאמציה לפיתוח שוק ההון והבורסה .במסגרת זו פרסמה הרשות בדצמבר
 2014להערות הציבור הצעה לשינוי חוק ניירות ערך ,שיאפשר לשנות את מבנה הבעלות על הבורסה ולהפוך
אותה לחברה למטרות רווח .השינוי נועד להפוך את הבורסה לגורם תחרותי ויעיל יותר ,המסוגל להוות
תחרות משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל .מטרת
השינוי המוצע לחוק היא לחזק את מעמדה של הבורסה כתשתית חיונית לפעילות שוק ההון והכלכלה
בישראל ולאפשר את הרחבת פעילותה .זאת ,תוך הבטחה כי הבורסה תפעל לקידום הגינות המסחר
ויעילותו ,מה שיקרין על אמון הציבור בשוק ההון ,על יכולת החברות לגייס כספים בשוק הראשוני ועל
היקפי המסחר בשוק הראשוני והמשני.
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בנוסף ,הרשות תמשיך במאמציה להכניס לבורסה מכשירים פיננסיים מגוונים ופרויקטים מימוניים
באמצעות גיוס חוב ,ובכלל זה :פרויקטים מסוג  ,BOTפרויקטים מתחום התשתיות ,אג"ח מוניציפלי,
קרנות למימון בניית דיור להשכרה ונדל"ן למכירה וכן קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים .בעניין זה,
הרשות משתפת פעולה עם גורמי ממשלה אחרים ,ובהם משרד האוצר ומשרד הכלכלה.
לצד כל אלה ,הרשות תמשיך גם השנה בפעילות אכיפה בלתי מתפשרת ,פלילית ומנהלית ,כדי להבטיח את
תקינות התנהלותו של שוק ההון ולהגביר את אמון ציבור הפועלים והמשקיעים בו.

העלאת אמון הציבור
הרשות הציבה את העלאת אמון הציבור ביעילותו והגינותו של שוק ההון כאחד מיעדיה המרכזיים ,מתוך
הכרה כי בלעדיו לא יוכל להתקיים שוק הון דינמי ומפוקח .הפעילות מבוצעת בשני מישורים מרכזיים:
הגברת האכיפה בשוק ההון — לצד האסטרטגיה של הרשות להקל על הגופים המפוקחים ולפעול לקידומו
של שוק הון יעיל ומפותח ,נדרשת פעילות מוגברת לאכיפה בלתי מתפשרת ,הן פלילית הן מנהלית .כמו
כן ,פועלת הרשות להגדיל את תמיכתה באכיפה אזרחית באמצעות השתתפותה במימון תביעות ייצוגיות
ונגזרות ,כאשר היא סבורה כי יש בכך עניין ציבורי.
הסדרי חוב — התופעה הבעייתית של הסדרי חוב מעיבה על הפעילות בשוק ההון ומעסיקה את הרשות
רבות בשנים האחרונות .הרשות מייחסת חשיבות רבה לייעול הליכי הסדרי החוב ,והנושא נדון גם במסגרת
ועדת הסדרי החוב .ההמלצות הסופיות של הוועדה פורסמו בנובמבר  ,2014ובחודשים הקרובים תחל
עבודת יישום המסקנות במסגרת חקיקה .סגל הרשות צפוי לקחת חלק בתהליך לצד משרד המשפטים,
בהיבטים המצויים תחת פיקוחה של הרשות.
בנוסף ,מתוך הכרה בחשיבותו של החינוך הפיננסי ובהתאמה למגמה העולמית לראות בחינוך המשקיעים
חלק בלתי נפרד מפעילות רשויות ניירות ערך ,יזמה בשנה החולפת הרשות ,יחד עם הטלוויזיה החינוכית,
פרויקט הפקה של סרטוני אנימציה המסבירים מונחים מעולם שוק ההון.
בשנת  ,2015מתכוונת הרשות להמשיך ולהעמיק את פעולותיה בתחום החינוך הפיננסי ,בין היתר תוך
שימוש במדיה התקשורתית כדי להגיע לציבור רחב ככל האפשר.

פעילות בתחום ההסדרה והפיקוח
מחלקת תאגידים — תפקידה העיקרי של מחלקת תאגידים הוא להגביר את השקיפות בשוק ההון
בהתאם להוראות הגילוי הקבועות בדיני ניירות ערך ,בשלושה מישורים :פיקוח ,הסדרה ואכיפה.
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הרשות מפקחת כיום על כ 570-תאגידים מדווחים ,לרבות תאגידי "רישום כפול" (ובכלל זה  22חברות
תעודות סל המפוקחות על ידי יחידת תעודות סל) .בסוף שנת  2014עמד שווי שוק המניות על כ777-
מיליארד ש"ח ושווי שוק אגרות החוב (כולל אג"ח להמרה) עמד על כ 266-מיליארד ש"ח.
בשנת  2014התמקדה פעילות המחלקה בטיפול בנושאים הבאים :היבטים שונים ליישום חובת גילוי שכר
בכירים (תיקון  20לחוק החברות); גיבוש ויישום מתווה גילוי ייחודי לחברות ציבוריות הנסחרות בהתאם
להסדר הרישום הכפול ,מקום שאלו מבקשות לגייס אגרות חוב רק בישראל; פרויקטים למתן הקלות
בדיווח לתאגידים בגילוי בתחום התשקיפים ובתחום הדיווחים המיידיים; וקידום פרויקט שיפור הדוחות,
ובכלל זה שינוי כולל במבנה הדוח התקופתי של החברות.
שנת  2015תוקדש להמשך הטיפול בתחומים אלה וליוזמות לפיתוח שוק ההון שבחינתן החלה בשנת .2014
בכלל זה תעסוק המחלקה ביישום המלצות ועדת המו"פ ,ובתוך כך ,בעידוד הקמת קרנות היי-טק נסחרות
בבורסה ,אשר ישקיעו בתעשיית ההיי-טק הישראלית .בנוסף ,נציג המחלקה ,ביחד עם נציג החשכ"ל,
עומד בראש צוותים בינמשרדיים שנועדו לעודד הקמת קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ,קרנות
נסחרות להשקעה בתשתיות ( )BOT, PFIוקרנות השקעה במקרקעין (קרנות ריט) שיעסקו במימון ,הקמה
ותפעול של פרויקטי דיור להשכרה .במהלך  2014גובש תזכיר לתיקון פקודת מס ההכנסה בהקשר זה.
בנוסף ,המחלקה ממשיכה פעילות שהחלה ב 2014-לקידום רפורמה חקיקתית במתכונת הגילוי בתשקיפים
ובדוחות תקופתיים לשם שיפור איכות הדיווח של התאגידים המדווחים .המחלקה אף נערכת ליישום
שני תחומי פיקוח חדשים שעוגנו לאחרונה בחקיקה :פיקוח על חברות הדירוג בישראל ורישוי של נאמנים
לתעודות התחייבות.
מחלקת השקעות — המחלקה מפקחת ומסדירה את פעילותם של גופים האחראים על ניהול כספי ציבור
בהיקף של למעלה מחצי טריליון ש"ח ,המעניקים שירותי ייעוץ השקעות ושיווק השקעות לציבור רחב,
המשקיע את כספו בשוק ההון .גופים אלה כוללים את ענף קרנות הנאמנות ,ענף תעודות הסל וענף ניהול
התיקים.
במהלך שנת  2014קידמה המחלקה את מהלכי החקיקה הבאים :תיקון  21לחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,שעיקרו העברת תעודות הסל למשטר הפיקוח של החוק; תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות
(תיקון  ,)23שמאפשר הצעה של קרנות זרות לציבור המשקיעים בישראל; הפחתת עמלות ההפצה בקרנות
הנאמנות ,כשבצדה מהלך משלים של התחייבות מנהלי הקרנות ,לתקופה מוגבלת ,להפחית את דמי
הניהול בקרנות שבניהולם .תוצאתו של מהלך זה היתה הפחתת ממוצע דמי הניהול מ 1.91%-בשנת 2007
ל 1.03%-בשנת  ;2014הקמת תשתית דיווחים ייעודית לתחום תעודות הסל והשלמת חקיקת הקפ"מ (קרן
פיקדונות ומלוות) ,שתהווה תת-סוג של קרן כספית שקלית ותחליף אפקטיבי לפיקדון הבנקאי ,המציע
כיום לרוב הציבור שיעורי ריבית נמוכים משמעותית.
בשנת  2015עתידה המחלקה לקדם רפורמת תעודות סל ולהסדיר מוצר פיננסי חדש — "קרנות סל" —
קרנות נאמנות העוקבות אחר נכסי בסיס שנקבעו מראש בכל קרן ,אשר ייסחרו בבורסה במתכונת דומה
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למוצרי ה ETF-המונפקים בחו"ל .המחלקה גם תמשיך ללוות את קידומה של הצעת החוק להקמת קרנות
למחקר ופיתוח ,ותשקיע בפיתוח אמצעי בקרה ממוחשבים בתחום פעילותה.
מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר — המחלקה הוקמה בשנת  2013כמחלקה עצמאית על רקע
ההיערכות לפיקוח על זירות המסחר ולשינוי המבני של הבורסה ,והיא מרכזת את נושאי הפיקוח והבקרה
על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ועל פעילות חבריה .כמו כן ,המחלקה פועלת
להבטחת קיומו של פיקוח על מסלקות הבורסה ,על מנת לוודא את יציבותן ויעילותן .מסלקות הבורסה
מהוות חלק מתשתיות השוק הפיננסי בשוק ההון בישראל וגורם חשוב לקיום המסחר בבורסה .הפיקוח
על מסלקות הבורסה נועד להבטיח את יעילות המסלקות ויציבותן ,במטרה לתרום ליציבות פיננסית
ולצמיחה כלכלית במשק וכדי לוודא שהן לא יהוו מקור לזעזועים בשווקים הפיננסיים .בשנת  2014פעלה
הרשות כדי להחיל על המסלקות עקרונות וסטנדרטים בינלאומיים לתשתיות הפועלות בשוק הפיננסי,
בין היתר באמצעות גיבוש אסדרה מתאימה ובדיקת עמידתן של מסלקות הבורסה באופן היישום של
העקרונות והסטנדרטים הללו.
בנוסף ,בשנים האחרונות החלו לפעול בארץ ובעולם זירות מסחר המאפשרות ללקוחותיהן לסחור במגוון
רחב של מכשירים פיננסים (בעיקר נגזרים וחוזים על מט"ח ,סחורות ומניות) .הסיכון הגבוה הכרוך
במאפייני המוצרים הנסחרים בזירות אלה ,ביחד עם היעדר בקרות בפעילותן של הזירות ,הובילו את
הרשות להסדרת תחום זה ,אשר אינו מפוקח כיום .בשנת  2015תפעל הרשות לבחינת בקשות לרישיון
בתחום זה ולפיקוח ואכיפה בהתאם לסמכויות המוקנות לה .המחלקה גם תמשיך לגבש את המתווה
ליצירת מסגרת חקיקתית לפיקוח תחום הברוקר-דילר ולהסדרתו.

פעילות בתחום האכיפה
מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר — במהלך שנת  2014נבדקו במחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת
מסחר אלפי מקרים של חריגות מסחר ומאות ידיעות על חריגות מסחר .עשרות מהם עברו להמשך בדיקה.
יחידת החקירות טיפלה בשנה זו בקרוב ל 50-תיקי ניירות ערך — פליליים ,מנהליים וחיקורי דין.
המחלקה מקיימת גם בירורים מנהליים אשר דורשים התעמקות ,תשומות וידע רב .בחלקם עולות מדי
פעם סוגיות חדשניות הדורשות לימוד ובחינה משפטית.
בנוסף ,יחידת החקירות מבצעת חקירות משותפות עם רשויות אכיפה אחרות בארץ ומסייעת לרשויות
מקבילות זרות ,בהתאם להסכמי שיתוף הפעולה עליהם חתומה הרשות .לעתים גם נדרשת מעורבות
היחידה בהליכים האזרחיים המשיקים להליכי האכיפה ,והיחידה מעמידה תשומות לצורך כך.
הרשות מעורבת ומשקיעה תשומות בחקיקה בתחום איסוף הראיות והחקירות עם כלל הרשויות החוקרות
בישראל ,כדוגמת חוק החיפוש ,חוק החילוט החדש ,חוק המרשם הפלילי ,חוק חקירת חשודים ,חוק נתוני
תקשורת והתקנות מכוחו והצעת חוק חיסיון מודיעיני.
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בנוסף ,עוסקת מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר בקידום חקיקה ייעודית בתחום ניירות הערך,
בקידום סוגיות הנוגעות לאמצעי אכיפה משלימים ובפרסום עמדות סגל בנושאי אכיפה ,דוגמת עמדת
הסגל בנושא דרכי תרמית.
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות — נכון לסוף שנת  2014טיפלה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות ב42-
תיקי ניירות ערך .מתוך תיקים אלו ,נכון להיום ,מתנהלים כ 26-תיקים בערכאות ראשונה ושנייה .בשנת
 2015צפוי עומס עבודה ניכר במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי ,ופרקליטי המחלקה מועסקים
במקביל בתיקים סבוכים ובעלי חשיבות ציבורית רבה.
מחלקת אכיפה מנהלית — שנת  2014היתה שנת היישום השלישית של מנגנון האכיפה המנהלית שיוסד
בחוק אכיפה מנהלית ,אשר נכנס לתוקף בראשית  .2011נכון לסוף נובמבר  2014הגיעו לטיפולה של
המחלקה שבעה תיקים מנהליים .בשישה תיקים הוגשו כתבי טענות בהפרות שונות למותבי ועדת האכיפה
המנהלית ותיק אחד עדיין מצוי בהכנה .מבין התיקים שהוגשו ,בתיק אחד הוגשה בקשה לאישור הסדר
אכיפה עם המפר ,ובמסגרת תיק נוסף הוגשו שתי בקשות לאישור הסדרי אכיפה שנערכו עם שניים
מהמשיבים בתיק .התיק עודנו מתנהל נגד יתר המשיבים .יתר התיקים שהוגשו עדיין מתנהלים .כמו כן,
הוגשו בשנה זו שלוש בקשות לאישור הסדרי אכיפה שנערכו במסגרת תיקים אשר הוגשו לוועדה בשנה
הקודמת.
ועדת האכיפה המנהלית פרסמה במהלך שנה זו החלטות בשבעה הסדרי אכיפה .בשנת  2015צפויה
המחלקה לטפל בכעשרה תיקים מנהליים.
עיצומים כספיים — לצד ההליך המנהלי מול ועדת האכיפה המנהלית ,כוללים חוקי ניירות ערך הליך
מנהלי של הטלת עיצומים כספיים על ידי ועדה פנימית בראשות יו"ר רשות ניירות ערך ושני חברי מליאה
היושבים לצדו (להלן — "הליך העיצום הכספי הפשוט") .העיצומים הכספיים הפשוטים מוטלים על
גורמים מפוקחים המבצעים הפרות על חוקי ניירות ערך והפרות לפי פרק  4בסימן ד' לחוק החברות .בשנת
 2014הוטלו על גורמים מפוקחים עיצומים כספיים בחמישה מקרים ,וחמישה מקרים נוספים מצויים
בשלבים שונים בתהליך הטלת העיצום הכספי וטרם ניתנה לגביהם החלטה .בשני מקרים הוטלו עיצומים
כספיים על חברות לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס.2000-

פעילות בתחומים נוספים
המחלקה הבינלאומית — המחלקה פעילה בארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך ( )IOSCOושותפה
בכמה צוותי עבודה קבועים העוסקים בנושאים שעל סדר יומה של הרשות .במסגרת חברותה בוועדות
המקצועיות השונות ,אירחה הרשות בשנים  2014-2013שלושה מפגשים של שלוש ועדות הארגון —
הוועדה בנושא אכיפה ושיתופי פעולה בהחלפת מידע ,הוועדה להסדרה ולפיקוח על פעילות חברות דירוג
והוועדה האזורית האירופאית .מעבר לתרומה המקצועית הרבה הצומחת לסגל הרשות מקיום מפגשים
אלה בישראל ,הרשות רואה בכך תרומה למדינת ישראל הן במישור הכלכלי והן במישור התדמיתי.
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במקביל ,על רקע הצטרפותה של ישראל ל ,OECD-הרשות משתתפת באופן קבוע בפעילות בוועדות
הרלבנטיות לעיסוקה ,ובכלל זה הוועדה לשווקים פיננסיים והוועדה לממשל תאגידי .הרשות אף התקבלה
כחברה מן המניין למזכירות הוועדה לממשל תאגידי.
בשנת  2014חתמה הרשות על הסכם שיתוף פעולה עם  24רשויות מאירופה החברות ברשות ניירות הערך
האירופית (להלן —  )ESMAלהעברת מידע פיקוחי שוטף בנוגע למנהלי קרנות זרים המבקשים לפעול
בישראל; ולהיפך — מנהלי קרנות ישראלים שירצו לפעול במדינות אירופה האחרות.
במהלך שנת  2015תחזק הרשות את קשריה עם  ESMAהן ביצירת קשרים בי-לטרליים עם רשויות
אירופאיות כדי ליישם את ההכרה של  ESMAבתשקיפים ישראליים ,והן בקידום שיתוף פעולה בתחום
הפיקוח על חברות דירוג.
ייעוץ משפטי — בשנת  2014עסק הייעוץ המשפטי בשורה ארוכה של עניינים על סדר יומה של הרשות,
בין היתר ,בקידום דברי החקיקה השונים של הרשות בהתאם למפת הדרכים שפורסמה בשנת ,2012
בהליכים משפטיים בהם מעורבת הרשות ובסוגיות משפטיות מגוונות במסגרת הפיקוח השוטף ואכיפת
דיני ניירות ערך .בשנת  2015צפויה המשך העבודה המאומצת ליישום מפת הדרכים ,לרבות סיום שלב
החקיקה של כמה פרויקטים מרכזיים כדלקמן:
• תוכנית ההקלות — תוכנית ההקלות היא אחת משלושה נדבכים מרכזיים בפעילות הרשות בשנים
הקרובות ,כפי שהוצגה במסגרת מפת הדרכים .בשנת  2014אישרה הכנסת את סדרת ההקלות הראשונה
שהובילה הרשות ,אשר כללה הקלות לגורמים מפוקחים בתחומי פעילות שונים .במקביל קידם הייעוץ
המשפטי את סדרת ההקלות השנייה ,ובראשה הצעת חוק שעניינה מתן הקלות לחברות מחקר ופיתוח.
בשנה הקרובה צפויה הכנסת להתחיל בדיונים בסדרת הקלות זו.
• מערכת הצבעות אינטרנטית — במהלך שנת  2015תחל לפעול מערכת הצבעות אלקטרונית שהוקמה
על ידי מחלקת מערכות מידע ברשות ניירות ערך .באמצעות מערכת זו ,יוכלו משקיעים בניירות ערך
להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע ,דרך האינטרנט .מהלך זה נועד לעודד בעלי מניות ,אגרות
חוב ,כתבי אופציה ויחידות השתתפות לממש את זכויות ההצבעה שלהם באסיפות ,וכך להגביר
את מעורבותם בקבלת החלטות .נכון להיום ,שיעור השתתפות הציבור בקבלת ההחלטות בתאגידים
המדווחים ,ובכלל זה בחברות הציבוריות ,נמוך .הסיבות לכך נוגעות ,בית היתר ,לכך שהליך ההצבעה
מסורבל וכולל קבלת אישורי בעלות בניירות הערך מחברי הבורסה .המערכת החדשה נועדה להוסיף
על דרכי ההצבעה הקיימות כיום .מדובר בערוץ נוסף ,נוח ,זמין בכל שעות היממה וידידותי למשתמש.
אחד היתרונות הבולטים בערוץ זה הוא שהמחזיק אינו נדרש להשיג אישור בעלות בנייר ערך מאת חבר
הבורסה ,והמערכת דואגת לכך באופן אוטומטי .יחידת הדוברות תפעל לפרסום המערכת לציבור הרחב
באמצעות קמפיין ציבורי נרחב ,כדי לעודד את השימוש במערכת.
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• קרנות זרות — לאחר דיונים בוועדת משנה של ועדת הכספים ,אישרה בשנת  2014הכנסת הצעת חוק
שתאפשר לקרנות זרות לפעול בישראל ,וכניסתה לתוקף מותנית באישור הכנסת .בשנה הקרובה צפויה
הכנסת לדון בתקנות אלו.
• שינוי מבני בבורסה — הייעוץ המשפטי מלווה את מהלך השינוי המבני של הבורסה בהיבטיו
הרגולטוריים ,ומקדם את התיקונים הנחוצים בחוק ניירות ערך לשם ביצוע השינוי וקביעת מנגנוני
פיקוח מתאימים לבורסה שתפעל למטרות רווח.
פרויקטים רבים נוספים נמצאים בשלבים שונים של טיפול משפטי .ביניהם ניתן למנות את הסדרת
תחום תעודות הסל; פרויקט שיפור הדיווח שעניינו יצירת סטנדרט גילוי נאות של התאגידים המדווחים;
הצעת החוק בעניין איסור הטרמה; ושינויים בתחום החיתום ואופן הצעת ניירות ערך לציבור .לצד אלה,
נמשכה מגמת ריבוי ההליכים המשפטיים בתחום ניירות הערך ,אשר קשורה במידה רבה בהקמת המחלקה
הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,המטפלת באופן ייעודי בתיקי ניירות ערך .הרשות נדרשת
להביע את עמדתה ולהשתתף במספר רב של דיונים בבית המשפט ,וכן מטפלת במספר הולך וגדל של פניות
למימון תביעות ייצוגיות ונגזרות .מגמה זו צפויה להימשך גם בשנה הקרובה.
בשנת  2015מתכננת הרשות להשקיע זמן ולהקצות את כוח האדם הנדרש לצורך השגת יעדים אלה .ניתן
לצפות ,כי בעקבות הגשמת היעדים נראה בשנים הבאות שוק הון יציב ,מפותח ואמין יותר ,ובדרך זו נוכל
להגביר את האטרקטיביות שלו ,הן בעיני משקיעים מקומיים וזרים והן בעיני חברות ויזמים.

בכבוד רב,

פרופ' שמואל האוזר
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רשות ניירות ערך  — 2014מבט חטוף
ב 16-בינואר הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ הגישה את המלצותיה
הסופיות ליו"ר רשות ניירות ערך :ממליצה על מתן הקלות ותמריצים לחברות היי-טק שיירשמו למסחר,
הטבות מס והקמת קרנות הון סיכון סחירות במבנה של קרנות נאמנות.
ב 22-בינואר החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה) ,התשע"ד 2014-עבר
בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת .בין ההקלות שאושרו :הארכת תוקף תשקיפי מדף ,עידוד מנגנון
אנליזות לחברות ציבוריות ועוד.
ב 3-בפברואר הקלות בתשקיפי מדף נכנסו לתוקף .הוארכה תקופת תשקיף המדף משנתיים לשלוש שנים
(הקלה שצפויה להקל מאוד על תאגידים הנסחרים בבורסה ומבקשים לגייס כספים מהציבור); צומצמו
המקרים בהם נדרש תאגיד לבצע תיקון תשקיף מדף לפני גיוס; נקבע כי לא כל הפרת דיווח תגרור אי מתן
היתר או שלילה של תשקיף מדף ,אלא שהרשות תבחן את חומרת ההפרות ,הישנותן והצעדים שננקטו
למניעתן.
ב 17-בפברואר הרשות השיקה אתר אינטרנט חדש ועמוד פייסבוק שישמשו לאחת המטרות שחרטה על
דגלה — חינוך פיננסי במסגרת ההגנה על ציבור המשקיעים.
ב 19-בפברואר הרשות פרסמה הודעה משותפת עם בנק ישראל ,אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,רשות
המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ,בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים
מבוזרים (דוגמת ביטקוין).
ב 19-בפברואר הרשות פרסמה מערך הסדרה חדש לקיום חובת ההשתתפות של מנהלי קרנות נאמנות
באסיפות כלליות של חברות המנפיקות ניירות ערך לציבור ,הכולל גם הסדרה עקיפה של פעילות חברות
הייעוץ לגופים מוסדיים.
ב 10-במרס נכנסה לתוקפה הוראה בדבר התמחות נאותה של יועצי השקעות משווקי השקעות ומנהלי
תיקים .ההוראה כוללת כללים מנחים למתמחה ולמאמנו הנוגעים להכשרת המתמחה ,תוך פירוט התוכן
העיוני והניסיון המעשי שעל המתמחה לצבור במהלך ההתמחות.
ב 16-במרס הרשות פרסמה מתווה חקיקה מקיף שמטרתו שיפור איכות הגילוי בדוחות התקופתיים .זאת,
במטרה לשפר את הרלוונטיות של הדיווח ולהופכו לשימושי לצורכי קבלת החלטות השקעה בידי ציבור
המשקיעים.
ב 27-במרס פורסם החוק לפיקוח על חברות דירוג ,מכוחו יחול בעתיד פיקוח הרשות על חברות אלו.
ב 13-באפריל הרשות פרסמה עמדה משפטית בנושא הגנת נמל מבטחים מפני שימוש במידע פנים בעת
ביצוע עסקאות בניירות ערך על ידי נושאי משרה ,עובדים ובעלי מניות עיקריים ,באמצעות מנגנון של
אימוץ תוכנית מחייבת מראש.
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ב 17-באפריל הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה ,שמונתה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך
לשם שכלול המסחר ולעידוד הנזילות בניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב,
הגישה את המלצותיה הסופיות .בין היתר קראה הוועדה לפעול בדחיפות במטרה לשנות את מבנה הבעלות
על הבורסה ,כמקובל בעולם ,ממבנה של שותפות למבנה של תאגיד למטרות רווח .הוועדה המליצה לעשות
כן באופן המנתק ככל האפשר בין הבעלות לבין החברות ,תוך מזעור ניגוד העניינים בין ניהול הבורסה
לבין האינטרסים השונים של כל הפעילים בבורסה .המלצות נוספות כללו :הורדת עמלות מינימום ,פיתוח
מאגר השאלות ועוד.
ב 30-באפריל פורסם דוח הוועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי חוב בישראל ("ועדת אנדורן").
הוועדה הוקמה בעקבות שורת הסדרי החוב בשוק ההון בישראל ,ויו"ר הרשות נמנה על חבריה.
ב 7-במאי יו"ר רשות ניירות ערך והחשבת הכללית במשרד האוצר מינו שתי ועדות :האחת לקידום הקמת
קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים שמטרתה להקל על קשיי גיוס ההון של עסקים אלה;
והשנייה למימון פיתוח תשתיות שתאפשר כניסתם של משקיעים חדשים לשוק מימון הפרויקטים ,ובכך
צפויה להוזיל את עלויות המימון וההון שלהם ,וכפועל יוצא להפחית את עלויות הקמתם למדינה.
ב 14-במאי ועדות הכספים והחוקה של הכנסת אישרו תקנות בנושא הקלות ומערכת הצבעות אינטרנטית.
ב 27-במאי הרשות אירחה את הוועידה האזורית האירופאית של ארגון רשויות ניירות הערך הבינלאומי
( .)IOSCOבמסגרת זו התארחו נציגי  26מדינות אירופה במשרדי הרשות בירושלים לשורה של הרצאות
ומושבים ,שעסקו בעדכונים על כיווני חשיבה חדשים במדינות השונות ושינויים ברגולציה בכל אחת מהן.
ב 1-ביוני הרשות פרסמה עמדה שמטרתה לעודד חברות ציבוריות לקיים שיחות ועידה פתוחות עם
המשקיעים .בין המטרות העומדות בבסיס השימוש בשיחות הועידה :הגברת החשיפה של החברה לשוק
ההון (המקומי והזר); שיפור והטמעת מערכת יחסים ראויה ועקבית בין החברה לבין משקיעים קיימים
ופוטנציאליים ,וכן תיאום הציפיות בין החברה לבין המשקיעים.
ב 10-ביוני אושרה הוראה למנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות ,ובה מתווה לפישוט וייעול
הליך בירור צרכי לקוח לבעלי רישיון .בנוסח החדש של ההוראה ניתן דגש על מהות הליך בירור הצרכים,
והוא נועד לשפר את ההליך ולייעל אותו עבור הלקוח ובעל הרישיון כאחד .הנוסח כולל הקלות משמעותיות,
הן בביצוע הליך בירור הצרכים הראשוני והן בנוגע להליך העדכון השוטף.
ב 11-ביוני הרשות פרסמה אזהרה לציבור בדבר סיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות .זאת ,לנוכח
העלייה במספר המיזמים הפונים לציבור בפרסומים שעניינם הצעות לביצוע השקעות נושאות תשואה.
ב 30-ביוני הושלם הליך החקיקה של הקפ"מ — קרן נאמנות סולידית שהינה פיתוח של קרן כספית
שקלית ,אשר תהווה תחליף לפיקדון הבנקאי ,המציע כיום לרוב הציבור שיעורי תשואה נמוכים משמעותית
משיעורי התשואה הצפויים במכשיר החדש.
ב 16-ביולי פורסמה הצעת הרשות לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח
(קרנות מו"פ/קרנות היי-טק) .הצעת החוק עוסקת בקידום שני פתרונות עיקריים לעידוד מימון חברות
מו"פ באמצעות הבורסה :האחד ,עידוד הנפקה ראשונה לציבור בישראל של חברות היי-טק גדולות על
ידי עריכת התאמות בדרישות הדיווח והגילוי מחברות היי-טק המעוניינות להירשם למסחר בבורסה.
השני ,עידוד הקמת קרנות היי-טק ,תחת חוק הקרנות ,שייסחרו בבורסה וישקיעו בתעשיית ההיי-טק
הישראלית ,לרבות בחברות שלא נרשמו למסחר .לצד פתרונות אלה וכצעד משלים להן ,הצעת החוק
עוסקת גם בקידום פתרון מימון ציבורי חוץ בורסאי לחברות היי-טק צעירות בדמות מימון המונים
( ,)Crowd Fundingהיינו ,גיוס סכומים קטנים ממספר גדול של משקיעים מהציבור.
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ב 27-ביולי מערך הרישוי פרסם מיזם חדש להנפקת תעודות מזהות ליחידים בעלי רישיון .מטרת המיזם
להעניק לעוסקים המורשים בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות אמצעי זיהוי לשם
הצגתו בפני הלקוח.
ב 29-ביולי הושלמה החקיקה בנוגע לצירוף דוחות כספיים לתשקיפים ודוחות הצעת מדף ,כך שלא
תידרש חתימה מחדש על הדוחות הכספיים המצורפים למועד פרסום התשקיף/דוח הצעת המדף ,במקומו
תידרש הוספת "דוח אירועים" ,הכולל מידע עדכני שאירע בין מועד הדוחות המקורי למועד התשקיף.
ב 29-ביולי נקבעה הקלה לתשקיפי הצעה לראשונה לציבור ( ,)IPOלפיה מתכונת העריכה של דוחות
ביניים כספיים בתשקיפים של הנפקה ראשונה לציבור ייערכו במתכונת רבעונית במקום במתכונת שנתית,
בדומה לתאגידים מדווחים.
ב 3-באוגוסט ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות הפיקוח על זירות הסוחר .אישור התקנות היה
סיומו של מהלך ארוך להסדרת תחום זירות המסחר שאינו מפוקח נכון למועד זה .בתום תקופת מעבר
ומתן רישיונות לזירות הסוחר שיעמדו בתנאים לכך ,יחל הפיקוח מכוח החוק והתקנות.
ב 4-באוגוסט פורסמה עמדה משותפת של רשות ניירות ערך ובנק ישראל ביחס להחזקה במניות הבנקים
על ידי חברות תעודות סל .העמדה נועדה לאפשר לבתי ההשקעות להחזיק מוצרי מדדים העוקבים אחר
מדד הבנקים ,בתנאים שנקבעו בעמדה.
ב 10-באוגוסט במסגרת המהלך לתיקון  21לחוק השקעות המשותפות בנאמנות ,המסדיר את פעילות
תעודות הסל תחת חוק זה ,פרסמה הרשות להערות הציבור טיוטת תקנות ייעודיות בעניין הדוח הכספי.
המטרה :להסדיר את מתכונת הדיווח ואת כללי החשבונאות בתחום תעודות הסל ,באופן התואם את
מאפייניו הייחודיים של מכשיר פיננסי זה.
ב 9-בספטמבר הרשות פרסמה לראשונה מידע מקיף על אודות פעילות החברות לניהול תיקים .המידע
כולל נתונים סטטיסטיים הנוגעים למספר החברות הפעילות בשוק ,להיקף הנכסים המנוהלים ,לחלוקה
בין חברות גדולות ושאינן גדולות ,לפילוח הלקוחות (מוסדיים  /פרטיים) ,לשיעור הכנסות החברות
מהחזרי עמלות ועוד .המידע הוא תוצר של עיבוד נתונים שנלקחו מתוך דיווחים לא פומביים של חברות
בעלות רישיון לניהול תיקים.
ב 5-בספטמבר פורסמה הוראה בדבר מנגנון אנליזות בתשלום לחברות מדעי החיים ,כחלק מיישום
המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ.
ב 10-בספטמבר הרשות פרסמה עמדת סגל משפטית בנושא תרמית במסחר בניירות ערך .העמדה נועדה
לשמש כלי עזר לפעילים בשוק ההון ,לאנשי אכיפה פנימית ולאחרים העוסקים בתחום ,בבואם לבחון אם
התנהגויות או פעילויות במסחר עולות כדי תרמית במסחר כמשמעותה בחוק ניירות ערך ובפסיקת בתי
המשפט.
ב 30-בספטמבר ועדת המדע והטכנולוגיה אישרה תקנות בעניין מערכת ההצבעות האינטרנטית ,ובכך
נכנס לתוקף התיקון העוסק בנושא .מערכת ההצבעות האינטרנטית של רשות ניירות ערך תחל לפעול
בשנת  2015ביחס למניות ,כתבי אופציה ויחידות השתתפות.
ב 30-באוקטובר תיקון מס'  23לחוק השקעות משותפות בנאמנות עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת.
התיקון מסדיר את המסגרת החוקית להצעת קרנות זרות בישראל.
ב 30-בנובמבר פורסמה עמדת סגל חשבונאית בנושא קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות
באיכות גבוהה בישראל — בעמדה נקבע כי מתקיים שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות
גבוהה שהמטבע שלהן הוא שקל; כי יש לעשות שימוש בשיעור התשואה על אגרות חוב קונצרניות באיכות
גבוהה להיוון מחויבות אקטוארית; וכי הבחינה באם איגרת חוב הינה באיכות גבוהה צריכה להיעשות
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ביחס לסיכון המדינה הרלוונטית .עוד נקבע ,כי אופן היישום הראוי למעבר משימוש בשיעור תשואה על
אגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה הינו בדרך של מכאן
ולהבא ,קרי — כשינוי אומדן.
ב 5-בנובמבר הרשות פרסמה מודל תשקיפים חדש במסגרתו מוצע ,כי במקום לפרסם תשקיף נפרד לכל
קרן נאמנות בכל שנה ושנה ,יגיש ויפרסם כל אחד מ 19-מנהלי הקרנות בישראל תשקיף אחד בכל שנה,
אשר יקבל היתר ויכלול את כל הקרנות שבניהולו .בנוסף ,יוגש דוח שנתי המרכז את המידע החשוב
למשקיעים ,ובדרך זו תתאפשר השוואה בין הקרנות השונות ,כפי שנהוג בשווקים בחו"ל .מהלך זה צפוי
להוביל לחסכון משמעותי בעלויות בהן נושא מנהל הקרן כיום.
ב 26-בנובמבר הרשות פרסמה להערות הציבור הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין שינוי מבנה הבורסה.
על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנים האחרונות ,מינה יו"ר רשות ניירות
ערך במאי  2013את הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה .המלצתה המרכזית של הוועדה
הייתה שינוי מבנה הבעלות על הבורסה ומעבר ממודל של שותפות חברים למודל של תאגיד למטרות רווח.
זאת ,בין היתר ,כדי להפוך את הבורסה לגורם תחרותי ויעיל יותר ,שיהווה תחרות משמעותית לבורסות
בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל .הצעת החוק האמורה נועדה להניח את
התשתית החוקית לשינוי מבני של הבורסה.
ב 8-בדצמבר פורסם נוסח גילוי ביחס לסיכון נזילות בתעודות סל.
ב 8-בדצמבר הרשות יזמה הטלת מגבלה על העלאת דמי הניהול בקרנות הנאמנות ובתעודות סל ,כך
שמנהלי קרנות נאמנות ותעודות סל יהיו רשאים להעלות את שכרם רק פעם אחת בשנה — ב 1 -בינואר.

אכיפה
ב 26-בינואר נחתם הסדר להפסקת הליכים מותנית בין הפרקליטות לבין טל סנונית בגין חשדות לשימוש
במידע פנים שמקורו באיש פנים .סנונית הודה במיוחס לו והוטל עליו עיצום כספי בסך  180אלף ש"ח.
ב 3-בפברואר ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין חברת אינוונטק
ונושאי משרה בכירים בה .על נושאי המשרה הוטלו מגבלות כהונה על תנאי ,ועיצומים כספיים בסכומים
של  250,000-50,000ש"ח .על החברה הוטל עיצום כספי בסך  250,000ש"ח.
ב 3-בפברואר פורסמה החלטת ועדת האכיפה המנהלית מדצמבר  ,2013בה קבעה הוועדה שמנכ"ל חברת
ביג מרכזי קניות בע"מ ,ביצע הפרה מנהלית של שימוש אסור במידע פנים ברשלנות ,כאשר רכש מניות
החברה עשרה ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים של החברה .הוועדה הטילה על המפר עיצום כספי בסך
 100,000ש"ח.
ב 11-בפברואר ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין החברה הפרטית
טיטאן השקעות בע"מ ועובדים בכירים בה ,במסגרתו הודו אלה בהפרות של שימוש אסור במידע פנים
ברשלנות .על החברה הוטל עיצום כספי בסך  450,000ש"ח ,ועל עובדי החברה שסחרו בחשבונותיה הוטלו
עיצומים כספיים בסך  150,000ו 50,000-ש"ח ,ורישיונותיהם על פי חוק הייעוץ הותלו לתקופה של שנה.
ב 26-במרס הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד אבי קליינר בעבירות תרמית
בניירות ערך ,גניבה בידי מורשה וגניבה בידי מנהל ,וכן עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד.
ב 27-במרס הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד ולדימיר יבסטפייב ואריה
בביוב בעבירות תרמית בניירות ערך ,גניבה בידי מורשה ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה
והפרת אמונים בתאגיד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון .עניינו של בביוב פוצל בחודש יולי .2014
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ב 6-באפריל הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון הטילה על חברת להבה ניהול תיקי
השקעות בע"מ עיצום כספי בסך  40,000ש"ח ,בגין הפרות של הוראות צו איסור הלבנת הון בדבר חובת
הליך הכרת לקוח ,זיהוי ,אימות וניהול רישומים ושמירתם.
ב 7-באפריל הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד דוד אדרי ,שי בן דוד ,אהרון
נבון וסער וינטראוב בעבירות תרמית בניירות ערך וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות .לאדרי מיוחסת
גם עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד.
ב 8-באפריל ועדת האכיפה המנהלית פרסמה נימוקיה לאישור הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין
חברת גליקומיינדס בע"מ שניתן ב 10-במרץ  ,2014במסגרתו יוחסו לחברה הפרה של הכללת פרט מטעה
בתשקיף מדף ברשלנות הטעיית רשות ניירות ערך.
ב 18-במאי ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין אברהם מעתוק,
סוחר יום שהודה בהפרות מניפולציה במסחר ,על ידי ביצוע  126עסקאות עצמיות ומתואמות .במסגרת
ההסדר הוטל עליו עיצום כספי בסך  100,000ש"ח.
ב 28-במאי ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין נושאי משרה בכירים
בחברת גליקומיינדס בע"מ ורוה"ח המבקר של החברה ,במסגרתו הודו בביצוע הפרה של הכללת פרט
מטעה בתשקיף מדף ברשלנות והפרת הטעיית הרשות .על רוה"ח המבקר הוטל עיצום כספי בסך 100,000
ש"ח .על המנכ"ל ,סמנכ"ל הכספים ויו"ר הדירקטוריון של החברה הוטלו מגבלות כהונה כנושא משרה
בכירה ועיצומים כספיים בסכומים של  200,000-75,000ש"ח.
ב 9-ביוני רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שלוש חברות ציבוריות בסך כולל של 181,640
ש"ח :עילוי פיננסי בע"מ ,בגין איחור בהגשת שני דוחות כספיים רבעוניים; אלגומייזר בע"מ ,בגין אי
צירוף דוחות כספיים וחוות דעת לדוח עסקה עם בעלי שליטה; אאורה השקעות בע"מ ,בגין חסרים בדוח
דירקטוריון בנוגע לשעבודים לטובת מחזיקי האג"ח של החברה.
ב 30-ביוני הוגש כתב אישום נגד נוחי דנקנר ,איתי שטרום ISP Financial Trading ,ואי.די.בי אחזקות
בעבירות השפעה והנעה בתרמית בניירות ערך ,ועבירת הלבנת הון .בנוסף יוחסו לדנקנר עבירות דיווח
בכוונה להטעות משקיע סביר.
ב 22-ביולי הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד דוד אורון בגין עבירות של
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת דיווח בכוונה להטעות
משקיע סביר.
ב 17-באוגוסט רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שתי חברות ציבוריות בסך כולל של 253,500
ש"ח :על מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ,בגין חוסרים בגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי בניגוד
להוראות חוק ניירות ערך והתקנות לפיו; ועל פוקס-ויזל בע"מ ,בגין אי כהונה של שני דח"צים במשך
תקופה העולה על  90ימים בניגוד להוראות חוק החברות.
ב 21-באוגוסט נחתם הסדר להפסקת הליכים מותנית בין הפרקליטות לבין עדינה קושניר בגין חשד
לפעילות בדרך הפוגעת בניהולה התקין של חברת שחר המילניום .במסגרת ההסדר הודתה קושניר והוטל
עליה עיצום כספי בסך  50,000ש"ח.
ב 26-באוגוסט הוגש לבית המשפט השלום כתב אישום נגד איתן יקותיאל בגין עבירות תרמית בניירות
ערך ועבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד .כתב האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון.
ב 31-באוגוסט הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד פרדי רובינסון ,עו"ד אמיר
דינור ,חברת מילומור ואורן דואדי ,בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת
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אמונים בתאגיד ,עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות דיווח במטרה להטעות .רוה"ח של החברה ,הואשמה
אף היא בסיוע לעבירות דיווח במטרה להטעות.
ב 7-בספטמבר נחתם הסדר להפסקת הליכים מותנית בין הפרקליטות לבין רוה"ח אלון עג'מי ,ששימש
רוה"ח המבקר של חברת שחר המילניום .במסגרת ההסדר הוטל עליו עיצום כספי בסך  300אלף ש"ח.
ב 28-בספטמבר הוועדה להטלת עיצום כספי הטילה על חבר הבורסה אי ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ
עיצום כספי בסך  90,000ש"ח בגין הפרות שונות של הוראות צו איסור הלבנת הון בדבר חובת הליך הכרת
בעל חשבון ,חובת הבקרה השוטפת וחובת הדיווח .החברה הגישה ערעור לבית משפט השלום על החלטה
זו.
ב 6-בנובמבר ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין גבי שכטר ,רואה
חשבון מבקר בחברת אקסטרא פלסטיק בע"מ ,במסגרתו הודה בביצוע שתי הפרות של הכללת פרטים
מטעים בדוחות כספיים רבעוניים ברשלנות .במסגרת הסכם הטילה הוועדה על רואה החשבון עיצום כספי
בסך  100,000ש"ח ,והדגישה את חשיבות תפקידם של רואי החשבון המבקרים כשומרי סף ,וקבעה את
העקרונות המנחים באכיפה נגד רואי החשבון.
ב 24-בדצמבר ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה מתוקן בין רשות ניירות ערך לבין חברת
אקסטרא פלסטיק בע"מ ,במסגרתו הודתה החברה בביצוע שתי הפרות של הכללת פרטים מטעים בדוחות
כספיים רבעוניים ברשלנות .במסגרת ההסדר המתוקן הוטל על החברה עיצום כספי בסך  220,000ש"ח.
הסדר האכיפה המקורי בו הוטל סכום עיצום כספי נמוך יותר נדחה על ידי הוועדה ב 19-בנובמבר .2014
ב 30-בדצמבר הוגש כתב אישום לבית המשפט השלום בתל אביב נגד אמיתי מצליח בגין עבירות גניבה
בידי מורשה ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות רישום כוזב
במסמכי תאגיד.
ב 31-בדצמבר רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שתי חברות ציבוריות בסך כולל של 41,835
ש"ח :ג'רוסלם השקעות בטכנולגיות בע"מ ,בגין איחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים לשנת ;2013
ווקסיל ביו בע"מ ,בגין אי פרסום דוח מיידי על הצעה פרטית מהותית.
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 .1הגדרות
"הבורסה" — הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"הרשות" — רשות ניירות ערך;
"חוק איסור הלבנת הון" — חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס;2000-
"חוק אכיפה מנהלית" — חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה),
התשע"א;2011-
"חוק דירוג האשראי" — חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד2014-
"חוק ההקלות" — חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה) ,התשע"ד;2014-
"חוק החברות" — חוק החברות ,התשנ"ט;1999-
"חוק הייעוץ" — חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ"ה;1995-
"חוק העונשין" — חוק העונשין ,התשל"ז;1977-
"חוק השקעות משותפות" — חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד;1994-
"חוק חופש המידע" — חוק חופש המידע ,התשנ"ח;1998-
"חוק הריכוזיות" — החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד;2013-
"חוק ניירות ערך" — חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-
"מפת הדרכים" — התוכנית האסטרטגית שפרסמה הרשות באוקטובר ;2012
"צו איסור הלבנת הון" — צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה
למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,התשע"א;2010-
"תקנות בעלי שליטה" — תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א;2001-
"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" — תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)
התש"ל;1970-
"תקנות הצעה פרטית" — תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה),
התש"ס;2000-
"תקנות הצעת רכש" — תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס;2000-
"תקנות זירות סוחר" — תקנות ניירות ערך (זירות סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה.2014-
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 .3בעלי תפקידים בכירים ,מנהלי מחלקות ועובדים
חברי מליאת רשות ניירות ערך בסוף חודש דצמבר ( 2014טבת התשע"ה):
פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר;
מר האני חאג'-יחיא ,רו"ח ,עו"ד;
ד"ר קרן בר-חוה ,רו"ח;
פרופ' אורלי שדה;
מר מיקי קהן;
ד"ר שי פלפל;
גב' פנינה גיא ,עו"ד;
מר מיקי שניידר ,עו"ד;
גב' שלי אודווין אהרוני ,עו"ד;
פרופ' אתי אינהורן ,רו"ח;
גב' שולמית ברנע-פרגו ,עו"ד;
גב' נטע דורפמן-רביב ,עו"ד.
מליאת הרשות מתכנסת בדרך כלל אחת לחודש .המליאה פועלת באמצעות ועדות העוסקות בנושאים
הבאים :בקשות למתן היתר לפרסום תשקיפים; מתן פטורים וארכות; עניינים הקשורים בבורסה;
כספי הרשות ותקציבה; אי תלות רואי החשבון המבקרים בחברות הכפופות לחוק ניירות ערך; רישוי
יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות; קנסות אזרחיים המוטלים על מנהלי קרנות
נאמנות; נושאים אחרים ,לפי הצורך.

כינוסי המליאה ּוועדותיה בשנת :2014
מליאת הרשות —  11ישיבות;
הוועדה לענייני גילוי ודיווח —  55ישיבות;
הוועדה לענייני השוק המשני —  8ישיבות;
הוועדה שהוסמכה לדון בהטלת קנסות ועיצומים —  4ישיבות בנושאים כמפורט להלן:
תובענות ייצוגיות —  4ישיבות;
הטלת עיצום כספי לפי חוק ניירות ערך —  3ישיבות;
ועדת פיקוח והסדרה —  7ישיבות בעניין מתן רשיונות והיתרים על פי חוק השקעות משותפות וחוק
הייעוץ;
ועדת הכספים —  5ישיבות;
ועדת ביקורת —  4ישיבות.
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עובדיה הבכירים של רשות ניירות ערך בסוף חודש דצמבר ( 2014טבת התשע"ה):
עו"ד אמיר וסרמן
עו"ד אורנית קרביץ
עו"ד אלי לוי
ד"ר אילנה מודעי
עו"ד עודד שפירר

—
—
—
—
—

עו"ד אורלי דורון
ד"ר גיתית גור-גרשגורן
מר נתן הרשקוביץ'
עו"ד מוטי ימין
מר דודו לביא
גב' שרונה מזליאן-לוי
רו"ח איציק שורקי

—
—
—
—
—
—
—

היועץ המשפטי לרשות;
יועצת בכירה ליו"ר ומנהלת המחלקה הבינלאומית;
מנהל מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר;
הממונה על האכיפה המנהלית;
המזכיר הכללי;
מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב
(מיסוי וכלכלה);
מנהלת מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי;
מנהל מחלקת מערכות מידע;
מנהל מחלקת תאגידים;
מנהל מחלקת השקעות;
דוברת הרשות;
מנהל המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר.

לפי חוק ניירות ערך ,יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר .מקצת מן החברים ממונים מקרב
הציבור ,ומקצתם מקרב עובדי המדינה; אחד מהם הינו עובד בנק ישראל .הרשות מעסיקה עורכי דין,
רואי חשבון ,כלכלנים ועובדי מִנהל.
מצבת כוח האדם המאושרת ,נכון לסוף חודש דצמבר  ,2014עומדת על  262משרות ,ובכללן משרות
מתמחים וסטודנטים.

בסוף חודש דצמבר ( 2014טבת התשע"ה) אוישו  250.7משרות ,לפי הפירוט דלהלן:
לשכת היו"ר
ייעוץ משפטי
המחלקה הבינלאומית
מחלקת תאגידים
מחלקת השקעות
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות
אכיפה מנהלית
חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר
מחקר כלכלי
מערכות מידע
הפיקוח על הבורסה וזירות מסחר
ארגון ,כספים ומשאבי אנוש
מתמחים
סטודנטים

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4.5
11
3.5
50.75
46
15
6
41.67
7
7
9
18.27
18
13

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

שיעורי הגברים והנשים ברשות בדצמבר  51% :2014גברים ו 49%-נשים.
שיעור האקדמאים ברשות עומד על כ 92%-מהעובדים ,מרביתם עורכי דין ,רואי חשבון וכלכלנים.
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המזכיר הכללי
המזכיר הכללי אחראי לתפעולה השוטף של הרשות ,למעקב אחר יישום המדיניות שקבע היו"ר
בתחומי הפעילות השונים של הרשות וכן לתיאום ולאינטגרציה בין המחלקות השונות ברשות.
מזכ"ל הרשות גם משמש כמנהל מחלקת ארגון ,כספים ומשאבי אנוש .תחומי אחריותו המרכזיים
הם כדלקמן :ניהול תחום הכספים והחשבות ברשות ,לרבות הדיווח הכספי של הרשות ,ניהול כספיה,
ניהול מערך גביית האגרות ,בניית הצעת התקציב השנתי ,טיפול בהליכי אישור התקציב מול משרד
האוצר ּוועדת הכספים של הכנסת ופיקוח על ביצועו; ניהול מערך משאבי האנוש ברשות ,לרבות
תקני כוח אדם ואיושם ,שכר ,הסכמי עבודה ותנאי עבודה ,מסלולי קידום של העובדים ,הדרכות
מקצועיות ורווחת העובדים; ניהול תחום הרכש וההתקשרויות המקצועיות והתפעוליות ועריכת
מכרזיה של הרשות; ניהול המשאבים החומריים (בינוי ,משק ,רכב) ותחום הביטחון והבטיחות.
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 .4תחומי האחריות של הרשות
הרשות הוקמה על פי חוק ניירות ערך ,ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות
ערך .במסגרת תפקידה מטפלת הרשות ,בין היתר ,בתחומים שלהלן:
 .1מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל
פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור;
 .2בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים כדלקמן:
א .דוחות שוטפים מיידיים ודוחות כספיים רבעוניים ותקופתיים;
ב .דוחות על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה;
ג .דוחות על הקצאות פרטיות בחברה;
ד .מפרטים של הצעות רכש;
ה .דוחות שוטפים של קרנות נאמנות.
 .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;
 .6פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה;
 .7רישוי ,הסדרת הפעילות ופיקוח על ניהולן התקין וההוגן של זירות סוחר לחשבונן העצמי;
 .8עריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך ,חוק השקעות משותפות ,חוק הייעוץ
וחוקים נוספים ,הקשורים להפרת חוקים אלה;
 .9ניהול הליכי אכיפה מנהליים — לרבות בירורים מנהליים לגבי הפרות מנהליות על פי חוק ניירות
ערך ,חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ — ופתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה
המנהלית בהוראת יו"ר הרשות;
 .10הרשות משתתפת ,עם לשכת רואי חשבון בישראל ,במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות.
תקציב הרשות ממומן מהמקורות הבאים :אגרות שנתיות המוטלות על התאגידים הכפופים לחוק ניירות
ערך וחוק השקעות משותפות; אגרות המוטלות בשל בקשות למתן היתר לפרסום תשקיפים והקצאות
פרטיות; אגרות רישוי של יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות; אגרות המוטלות על הבורסה .תקציב
הרשות מאושר על ידי שר האוצר ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת.
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 .5דרכי ההתקשרות עם הרשות
 5.1פנייה לרשות ,ובכלל זה לממונה על פניות הציבור:
בדואר :רשות ניירות ערך ,כנפי נשרים  ,22ירושלים 9546434
בדוא"לpublic@isa.gov.il :

באמצעות פקס02-6513646, 03-5601041. :
בטלפון02-6556555 :

 5.2פנייה לממונה על חופש המידע ברשות:
להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע ולשאלות בנושא ,ניתן לפנות לממונה על יישום החוק
ברשות:
עו"ד אופיר איל ,טל'03-7109811 :
פקס' ,03-5136841 :דוא"לoffire@isa.gov.il :

 5.3פנייה ליחידות אחרות הנותנות שירות לציבור:
פנייה ליחידות אחרות הנותנות שירות לציבור ברשות (קו ישיר למסירת מידע ,מידע על יועצים,
מידע בנושאי רישוי) אפשרית באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת
.www.isa.gov.il
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 .6סקירת פעילות הרשות בשנה החולפת ועיקרי הפעולות המתוכננות
לשנה הנוכחית בזיקה לתוכניות העבודה
 6.1מחלקת תאגידים
א .כללי
 .1תחומי הפעילות של מחלקת תאגידים
מחלקת תאגידים מפקחת על כלל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך לציבור ,בין במסגרת גיוסי חוב
ובין במסגרת גיוסי הון .מדובר בכ 570-תאגידים נסחרים מדווחים ,מתוכם  430חברות ציבוריות
שנסחרות בישראל בלבד 69 ,חברות אג"ח ,ו 43-חברות דואליות .בנוסף על אלה ,המחלקה מפקחת
על כמה עשרות חברות שנמחקו מהמסחר בבורסה אך עדיין חייבות בדיווח על פי הוראות החוק.
במחלקה עובדים רואי חשבון ,עורכי דין וכלכלנים ,שמרביתם משמשים כרפרנטים של התאגידים
המדווחים ,ולמרביתם תחומי אחריות מקצועיים — משפטיים או חשבונאיים .כל תאגיד מדווח
מטופל על ידי רפרנט בכל ההיבטים הקשורים לחובות הדיווח שלו על פי חוק ניירות ערך.
בהיותה אחת מזרועות הביצוע של רשות ניירות ערך ,וכחלק מתפקידה של הרשות להגן על עניינו
של ציבור המשקיעים ,תפקידה העיקרי של מחלקת תאגידים הוא להגביר את השקיפות בשוק ההון
באמצעות הסדרה על פי חוק ניירות ערך.
לצורך מילוי תפקידה ,המחלקה פועלת בשלושה מישורים :פיקוח ,הסדרה ואכיפה.
במישור הפיקוח פועלת המחלקה להבטיח כי התאגידים המדווחים מקיימים את חובות הדיווח
שלהם על פי דין .במישור ההסדרה פועלת המחלקה לגיבוש דרישות הגילוי והתאמתן להתפתחויות
בשוק ההון ,כך שהגילוי ישרת את המשתמשים באופן מיטבי ,ישקף מידע מהותי ורלוונטי ויעמיק
את השימוש בדיווחים לצורך קבלת החלטות השקעה .במישור האכיפה ,המחלקה מאתרת הפרות
של הוראות הדין בידי התאגידים המדווחים או בעלי העניין בהם ומעבירה מקרים אלה לטיפול
אכיפתי.

 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
א) טיפול שוטף בהיבטים שונים ליישום תיקון  20לחוק החברות וחוק הריכוזיות — הן במישור
התאגידי והן במישור הגילוי .במסגרת זו טופלו עשרות דוחות זימון אסיפה לצורך אישור מדיניות
תגמול בחברות הציבוריות הנמנות עם מדד ת"א  100של הבורסה.
ב) פיתוח השוק — בחינה יזומה של אפשרויות לחלופה מימונית ,שתתבצע בשוק ההון ותשמש
בתחומים עתירי צורכי מזומנים (כגון :עסקים קטנים ובינוניים ופרויקטים של תשתיות) ,שכיום
ממומנים בעיקר באמצעות המערכת הבנקאית והלוואות פרטיות מגופים מוסדיים.
ג) קידום חקיקה הנוגעת למימון חברות מחקר ופיתוח ועידוד הנפקות והקמת קרנות הון סיכון
סחירות.
ד) שיפור הדוחות — במהלך השנה אישרה הרשות סט תיקוני חקיקה נרחב במסגרת פרויקט
שיפור הדוחות .פרויקט זה צפוי להביא לכדי שינוי כולל במבנה הדוח התקופתי ,באופן שייכללו בו
הדיווחים הבאים :דוח הנהלה (שיחליף את דוח הדירקטוריון); פרק תיאור עסקי התאגיד ,שיכלול
פרק מימון ונזילות ייחודי; דוחות כספיים; וכן פרק ממשל תאגידי ,שירכז את כלל היבטי הממשל
התאגידי הפזורים כיום בכל חלקי הדוח .הליכי החקיקה צפויים להתבצע במהלך שנת .2015
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ה) פיתוח גילוי ייעודי לחברות החזקה — במהלך השנה התקיימו דיונים בסגל לגבי פרויקט גילוי
ייעודי לחברות החזקה .בין היתר ,נערכו מפגשים עם גורמים בשוק ההון ,לרבות אנליסטים,
דירקטורים וגורמים המייצגים חברות .הרשות תפרסם את תוצרי הפרויקט להערות ציבור במהלך
.2015
ו) סיום הליכי התקנת תקנות לפיקוח על חברות דירוג והחלתו של ההסדר החוקי המכפיף את
חברות הדירוג לפיקוח הרשות.
ז) השלמת החקיקה בנוגע לצירוף דוחות כספיים לתשקיפים ודוחות הצעת מדף כך שלא תידרש
חתימה מחדש על הדוחות הכספיים המצורפים למועד פרסום התשקיף  /דוח הצעת המדף וכן
הוספת “דוח אירועים" ,הכולל מידע עדכני שאירע בין מועד הדוחות המקורי ועד מועד התשקיף.
ח) (פרויקט הקלות לחברות  — IPOמטרת הפרויקט היא לעודד הנפקות  IPOדשות על ידי מתן
הקלות שונות לחברות שינפיקו במהלך תקופה מסוימת .ההקלות הנבחנות הן בתחומי הדיווח
והממשל התאגידי.

 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
א) המשך קידום הפרויקטים הקיימים לפיתוח השוק:
תוכנית העבודה של מחלקת תאגידים כוללת המשך בחינה יזומה של חלופות לפיתוח שוק ההון.
במסגרת זו נכללים פרויקטים הבאים :חברות מחקר ופיתוח; קרנות השקעה במקרקעין; נדל"ן יזמי;
ניירות ערך מסחריים; קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים; מימון מוניציפלי; מימון פרויקטים
מתחום התשתיות .להרחבה ,ראו פרק ג' הסדרה ,סעיף .1א).
ב) השלמת הפרויקטים של שיפור הדוחות וההקלות בדיווח:
עקרונות הפרויקט כוללים ,בין היתר ,התאמה של מבנה הדוחות והסדרת דרישות הגילוי ,באופן שכל
פרק ירכז דרישות גילוי בעלות תכלית זהה או דומה; קביעת כללי גילוי ענפיים; הבהרת עקרונות
המהותיות והדיווח מנקודת מבטה של הנהלת התאגיד; וקביעת הוראות גילוי ייעודיות להיבטי
הממשל התאגידי .בכוונת סגל הרשות לפעול לעיגון ההמלצות בתקנות הרלוונטיות .להרחבה ,ראו
פרק ג' — הסדרה ,סעיף .1ג).
ג) השלמת הטיפול בתחום השלדים הבורסאיים בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך:
בכוונת סגל הרשות לפעול להסדרה של התחום ,לרבות באמצעות שיתוף פעולה עם הבורסה ובחינת
קביעת כלל שימור ספציפי לשלד בורסאי .להרחבה ,ראו פרק ג' — הסדרה ,סעיף .1ד).)4
ד) ועדת הסדרי החוב:
הרשות חברה בוועדה המגבשת המלצות להסדרת היבטים שונים של תחום הסדרי החוב .הרשות
תפעל ליישום המלצות הוועדה ,ככל שיידרש ,וכן סיום הליך התקנת תקנות הנאמנים תוך גיבוש
מודל פיקוח .להרחבה ראו פרק ב' — פיקוח ,סעיף .3ה).

ב .פיקוח
 .1תשקיפים וגיוסי הון וחוב
במסגרת פעילותה השוטפת מקדישה הרשות משאבי ניהול ותשומות זמן לבדיקת תשקיפים המוגשים
על ידי תאגידים מדווחים .תשקיפים אלה נבדקים במסלולי בדיקה שונים (מלאה  /חלקית /
מקוצרת) ,בין היתר ,על בסיס מדיניות ניהול סיכונים ותוך הגדרת סדרי עדיפויות לבדיקת תשקיפים
בזיקה לתוכנית העבודה לבדיקת דוחות תקופתיים ורבעוניים .הטיפול בבקשות למתן היתר לפרסום
תשקיף ,שנקבע לגביהן כי תיבדקנה בנוהל בדיקה מלאה ,נעשה בידי צוות הכולל רואי חשבון ועורכי
דין.
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במהלך שנת  2014נבדקו  82בקשות להיתר פרסום תשקיף בנוהל בדיקה מלאה או חלקית ו39-
1
בקשות בנוהל בדיקה מקוצרת.
2

טבלה  :1מספר הבקשות להיתר לפרסום תשקיף וההיתרים שניתנו בשנים
2
2014-2012
השנה

מספר
הבקשות
שהוגשו

תשקיפים
מספר
ההיתרים
שניתנו

2012
2013
2014

120
137
121

102
121
111

הנפקות
ראשונות
לציבור
( )IPOsמסך
ההיתרים
שניתנו
)2 (2%
)5 (4%
)15 (13%

תשקיפי
מדף מסך
ההיתרים
שניתנו
)88 (86%
)98 (81%
)78 (70%

 .2נתונים על גיוסים והנפקות בשנים 2014-2013

תשקיפי מדף
סה"כ דוחות
מס'
התאגידים הצעת מדף
שהציעו
ניירות
ערך על פי
תשקיף מדף
124
96
240
133
176
130

3

בשנת  2014גייס המגזר העסקי כ 4,448-מיליון ש"ח במניות ,כתבי אופציות ואג"ח להמרה ,מתוכם
 3,742מיליון ש"ח בשוק המקומי .זאת בהשוואה לכ 5,166-מיליון ש"ח בשנה הקודמת ,מתוכם
 4,204מיליון ש"ח בשוק המקומי .בשנה זו גייס המגזר העסקי באמצעות אגרות חוב (למעט אג"ח
להמרה) סכום של כ 32,564-מיליון ש"ח ,זאת בהשוואה לכ 28,449-מיליון ש"ח בשנה הקודמת .כמו
כן גייס המגזר העסקי סכום של כ 1,078-מיליון ש"ח באמצעות מימוש כתבי אופציה 4,בהשוואה
לכ 1,096-מיליון ש"ח בשנה הקודמת.

1

2

3
4

החל מתשקיפים שהוגשו על בסיס הדוחות התקופתיים לשנת  2013ועד לתשקיפים שהוגשו על בסיס דוחות הרבעון
השלישי לשנת .2014
הנתונים מתייחסים לתשקיפים שהוגשו ולתשקיפים שקיבלו היתר בין התאריכים ה 1-בפברואר בכל אחת מהשנים
המנויות בטבלה ועד ה  31-בינואר בשנה העוקבת.
נתוני הגיוס בפרק זה נלקחו מדיווחי הבורסה.
כולל מימוש כתבי אופציה על ידי חברות בנות.
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5

טבלה  :2גיוס הון והקצאות באמצעות מניות ,ניירות ערך המירים ואג"ח בשנים 2014-2013
(מיליוני ש"ח)
מניות ,כתבי אופציה ואג"ח להמרה:
א .הנפקות לציבור
מניות וכתבי אופציה בשוק המקומי
אג"ח להמרה בשוק המקומי
הנפקות בחו"ל
ב .הנפקות פרטיות
מניות וכתבי אופציות בשוק המקומי
אג"ח להמרה בשוק המקומי
גיוס בחו"ל (ע"י חברות דואליות)
ג .מימוש כתבי אופציות
6
אופציות למניות
7
אופציות ליחידות השתתפות
אופציות לאג"ח להמרה
סה"כ מניות ,כתבי אופציה ואג"ח להמרה
אגרות חוב:
א .הנפקות לציבור
אג"ח קונצרניות
8
ב .הנפקות פרטיות
אג"ח קונצרניות
אג"ח רצף מוסדיים
אג"ח נש"ר
ג .מימוש כתבי אופציות לאג"ח
סה"כ אגרות חוב
סה"כ גיוסי הון לציבור והנפקות פרטיות

2013

2014

3,910
293
962

3,166
576
706

1,206
258
606

3,479
0
428

388
5
46
7,674

391
1
0
8,746

28,449

32,564

5,412
1,719
462
657
36,699
44,373

3,419
20,109
976
686
57,754
66,501

5678

 .3הדיווח השוטף
תאגיד שניירות הערך שלו הוצעו לציבור חב בחובות דיווח שונות מכוח חוק ניירות ערך ותקנותיו,
כל עוד ניירות הערך מוחזקים בידי הציבור .חובות אלה כוללות הגשת דוחות מיידיים ,דוחות
תקופתיים ודוחות רבעוניים.
במסגרת המעקב השוטף שמקיים סגל הרשות ,הוא בוחן — באופן רציף ומחזורי — את דוחותיהם
הכספיים (תקופתיים או רבעוניים) של תאגידים מדווחים ,על מנת לוודא את נאותות הגילוי ומידת

5
6
7
8
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לא כולל מוצרי מדדים.
מתוכם  7.7מיליון ש"ח על ידי חברות בנות בשנת  ; 2013לא היו מימושים על ידי חברות בנות בשנת .2012
מתוכם  0.8מיליון ש"ח על ידי חברות בנות בשנת  ; 2012לא היו מימושים על ידי חברות בנות בשנת .2013
למעט  5,514מיליון ש"ח בגין הנפקת אג"ח מובנות לחברות בנות בשנת  ,2012ולמעט  5,323מיליון ש"ח בגין .הנפקת
תעודות פיקדון לחברות בנות בשנת .2013

דוח שנתי 2014

הציות לחוק ניירות ערך ,לתקנות על פיו ,להנחיות מכוחו ולכללי חשבונאות ודיווח מקובלים שמטרתם
להגשים את עקרון הגילוי הנאות .בנוסף נבחנים גם הדיווחים השוטפים של התאגיד ,ובמידת הצורך
ניתנות לתאגידים אלה הוראות לתיקון דוחות מיידיים ,רבעוניים ותקופתיים .במקרים אחרים
ניתנות הוראות להבהיר דיווחים שפורסמו ,להשלים מידע או לגלות מידע נוסף לציבור.
א) בדיקת דוחות כספיים
בשנת  2014המשיך סגל הרשות לקיים בדיקות יזומות של דוחות כספיים של תאגידים מדווחים,
גם כאשר התאגידים לא הגישו תשקיף לרשות .בחירת התאגידים הנבדקים נעשית בהתאם למודל
סיכונים פנימי ,המביא בחשבון ,בין היתר ,את משך הזמן שחלף מאז הפעם האחרונה בה נבדק
התאגיד וכן את מצבו הפיננסי.
בבדיקות שנערכו בשנת הדוח ,התמקד סגל הרשות בבדיקת הנאותות של יישום תקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים ( ,)IFRSבבדיקת סוגיות משפטיות שונות ,עמידה בסטנדרט גילוי ענפי ,בבחינת
הערכות שווי שצורפו לדוחות ,בקיצור הדוחות ובטיובם.
טבלה  :3בדיקה יזומה של דוחות כספיים2014-2012 ,
השנה

מס' הדוחות הכספיים שנבדקו

2012

49

2013

31

2014

25

להלן הנושאים העיקריים שבהם טיפל הסגל:
 )1בתחום החשבונאי:
מקרא — IFRS :תקן דיווח כספי בינלאומי;  — IASתקן חשבונאות בינלאומי.
א .צירופי עסקים ( ,)IFRS 3קיומה של שליטה ( ,)IFRS 10הטיפול החשבונאי בעסקאות צירופי
עסקים תחת אותה שליטה ,קיומה של השפעה מהותית ( ,)IAS 28נאותות הטיפול החשבונאי
במעבר מבסיס מדידה אחד לאחר ,תוך בחינה אם חל שינוי מהותי בטיב ההחזקה (למשל,
מעבר משליטה להשפעה מהותית);
ב .שערוך נכסי נדל"ן להשקעה ( ,)IAS 40לרבות נאותות הגילוי בהערכות שווי שצורפו וסבירות
ההנחות העומדות בבסיסן;
ג .סיווג נכסים בין שוטפים לבלתי שוטפים וסיווג התחייבויות בין שוטפות לבלתי שוטפות
(;)IAS 1
ד .נאותות הסיווג של נכסי מקרקעין ורכוש בדוחות הכספיים (מלאי ,נדל"ן להשקעה ,רכוש
קבוע);
ה .נאותות הגילוי בדבר בחינת מוסכמת העסק החי שבבסיס עריכת הדוחות הכספיים (,)IAS 1
וכן נוסח חוות דעת רואה החשבון המבקר בנוגע לסוגיה זו;
ו .ירידת ערך של נכסים ,מוחשיים ובלתי מוחשיים ( ,)IAS 36ירידת ערך של מכשירים פיננסיים,
ובפרט ירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה (;)IAS 39
ז .זיהוי יחידות מניבות מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין (;)IAS 36
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ח .סיווג מכשיר פיננסי כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני (;)IAS 32
ט .בחינת האופן ועיתוי ההכרה בהכנסה ,לרבות בסיס דיווח ההכנסות (ברוטו/נטו)
(;)IAS 18
י .אופן הצגת מזומנים מוגבלים בשימוש ,ובכלל זה מזומנים שמקורם בליווי בנקאי לפרויקטים
(.)IAS 7
 )2בתחום המשפטי:
א .סוגיות הקשורות לזהות בעל השליטה בתאגיד;
ב .אישור עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי שליטה יש בהן עניין אישי; לפירוט נוסף ,ראו
סעיף (.3ב) להלן“ ,עסקאות בעלי שליטה";
ג .אישור תגמול נושאי משרה בתאגיד בעקבות תיקון  20לחוק החברות;
ד .זיקה וזניחות הזיקה של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים;
ה .בחינת התנהלות הדירקטוריון ּוועדותיו ,לרבות התייחסות לסוגיית עניין אישי של דירקטור;
ו .חלוקה;
ז .סוגיית אי תלות רואה החשבון המבקר;
ח .ניגודי עניינים של נושאי משרה ותחומי פעילות.
 )3הערכות שווי
בשנת הדוח ערך הסגל בדיקות עומק של מספר הערכות שווי ,תוך שהוא נעזר בחלק מהמקרים
במומחים חיצוניים .מהלכים אלה הביאו להעמקת הגילוי באשר לנושאים שונים בהערכות
השווי ,ובהם ביסוס ההנחות; הוספת מידע במסגרת הערכת השווי ,כגון מידע על תחזיות לעומת
תוצאות עבר; תמיכה בשווי ההוגן באמצעות גישות נוספות; ביסוס מתודולוגיה ועוד.
ב) עסקאות בעלי שליטה
עסקאות של חברות ציבוריות אשר לבעלי שליטה יש בהן עניין אישי מדגימות באופן הבולט
ביותר את בעיית הנציג בחברות עם שליטה ריכוזית ,המאפיינות את השוק הישראלי ,והן עשויות
לפגוע באמון הציבור בשוק ההון .מסיבה זו מגביל חוק החברות את האפשרות של חברה להתקשר
בעסקאות שכאלה לעסקאות שהן לטובתה ,ואשר אושרו במנגנון הכולל רוב מיוחד מבין בעלי
המניות שאין להם עניין אישי באישורן.
העסקאות הנגועות בעניין אישי של בעל השליטה ,ואשר דורשות את הליכי האישור המיוחדים,
מפורטות בסעיף  )4(270לחוק החברות .עסקאות אלה כוללות עסקאות חריגות עם בעל שליטה או
שלבעל השליטה יש עניין אישי ,בהן הצעות פרטיות שלבעל השליטה יש עניין אישי בהן ,וכן אישור
תנאי ההעסקה והכהונה של בעל שליטה או קרובו.
נוכח ההשלכות של עסקאות אלה ,מתייחסים אליהן דיני ניירות ערך באופן מיוחד :תקנות בעלי
שליטה קובעות את דרישות הגילוי החלות על חברה ציבורית בקשר עם הליכי האישור המיוחדים
של עסקאות כאמור .גם כאשר עסקה עם בעל שליטה אינה דורשת אישור מיוחד באסיפת בעלי
המניות ,החברה נדרשת לתת בגינה גילוי הן בדוח מיידי והן במסגרת הדוח התקופתי ,וזאת מכוח
תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
לצד בחינת הגילוי אודות העסקה עצמה ,סגל מחלקת תאגידים בוחן סוגיות שונות הקשורות
בעסקאות עם בעלי שליטה ועמידתן בהוראות חוק החברות ,כגון בחינת זהות בעלי השליטה
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בתאגיד; 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 המהותיות של הנכס או הפעילות נשוא העסקה; בחינת אופן אישור העסקה
באורגנים השונים של החברה ,בחינת כשירותם של הדירקטורים החיצוניים ,בחינת עבודת ועדת
הביקורת ,ועוד.
סגל הרשות מקדיש תשומת לב מיוחדת לבחינת הליכי אישור העסקאות בדירקטוריון ובוועדת
הביקורת של חברות .כמו כן בוחן סגל הרשות את הדיווחים על תוצאות ההצבעות באסיפות
הכלליות.
טבלה  :4עסקאות בעלי שליטה2014-2012 ,
השנה

סה"כ הדיווחים המיידיים על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה
9

מספר הדיווחים

מספר העסקאות שדווחו

2012

442

776

2013

432

679

2014

408

727

10

910

 )1שכר בכירים
מאז כניסתו לתוקף של תיקון  ,20בסוף שנת  ,2012פרסם סגל המחלקה הן הוראות גילוי בעניין
והן החלטות סגל (עמדת סגל  ,)101-16המשקפות את עמדותיו בסוגיות הנוגעות ליישום הוראות
התיקון .כמו כן ,במהלך שנת  2014פרסם סגל הרשות טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לאישור מדיניות
תגמול ושכר בכירים ,שעברה למתווה חקיקה ושולבה במסגרת ההצעה לתיקון תקנות ניירות ערך
אשר פורסמה במסגרת פרויקט שיפור הדוחות.
במהלך השנה פרסם סגל המחלקה הבהרות בנוגע לגילוי הנדרש ביחס לפרטים מסוימים המצוינים
בתוספת ,ובכלל זה חובת גילוי היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה ובין השכר
הממוצע והחציוני של עובדי החברה; חובת גילוי היחס בין השכר הקבוע והחציוני ועוד .כמו כן
פרסם סגל הרשות בתחילת שנת  2014הבהרה ביחס ליישום תקנה 10ב(א) לתקנות הדוחות לנוכח
אימוץ מדיניות תגמול בחברות .בנוסף ,מכיוון שחברות השייכות למדד היתר קיבלו ארכה בת
שלושה חודשים לאימוץ מדיניות תגמול ,עסק סגל הרשות בתחילת שנת  2014במתן מענה ותמיכה
לחברות רבות בתקופת זמן קצרה בנוגע לסוגיות הנגזרות מיישום תיקון  20בפועל.
 )2חוק הריכוזיות
ביום ה 11-בדצמבר  2013פורסם ברשומות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד( 2013-להלן — “חוק הריכוזיות") .במסגרת פעולות ליישום החוק ,פרסם סגל הרשות
הבהרה ביחס לכניסתו לתוקף של סעיף  25לחוק הריכוזיות ,העוסק בממשל תאגידי מוגבר בחברות
שכבה אחרת במהלך תקופת המעבר שעד קיפול פירמידות חברות.

9
10

הנתונים מתייחסים למספר הדוחות לזימון אסיפה לאישור עסקאות עם בעל שליטה שפורסמו במהלך השנה.
הנתונים כוללים  318עסקאות בשנת  270 ,2012בשנת  2013ו 204-בשנת  2014שדווחו בסיווג "אחר" ,ייתכן כי יש ביניהן
עסקאות שלא נעשו עם בעל שליטה.
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בעקבות עבודת הכנה של סגל הרשות ומשרד המשפטים  ,פורסמו במהלך חודש יוני  2014תקנות
הפוטרות חברות מסוימות מתחולת החוק (חברות שלא יסווגו כחברות שכבה) ,שכן אין אינטרס
ציבורי לראותן ככאלו (תקנות לקיום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת
שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה) ,התשע"ד .2014-כמו כן פורסמו תקנות שהינן פרי עבודה
משותפת של סגל הרשות ומשרד המשפטים ,אשר פוטרות מחלקים מסוימים מהוראות המעבר
(סעיף  25לחוק) חברות זרות ,חברות המוגדרות כחברות שכבה עקב השקעת כספי פנסיה וגמל של
חברת שכבה שנייה ועוד.
במהלך עבודתו השוטפת של סגל הרשות הוא נדרש לסוגיות הנוגעות לפרשנות חוק הריכוזיות
ותחולתו ביחס למצבים מורכבים.
ג) הצעות פרטיות
ההצעות הפרטיות בחברות ציבוריות בישראל מוסדרות על ידי שני מקורות :חוק החברות ותקנות
הצעה פרטית .חוק החברות קובע את מנגנוני האישור הנדרשים לצורך ביצוע ההצעות הפרטיות
השונות ומסדיר את מידת הגילוי והפירוט הנדרשים בכל סוג של הצעה פרטית — בהתאם לשיעור
ההון המונפק ,לתמורה המשולמת (מזומן וניירות ערך או באופן אחר) ולאפיונו של הניצע בהקצאה.
בהתאם להוראות חוק החברות ,האסיפה הכללית נדרשת לאשר הצעה לאחר שהדירקטוריון אישר
אותה רק במקרה של הצעה שהינה “הצעה פרטית מהותית" ,כהגדרתה בחוק החברות 11.עוד קובע
חוק החברות ,כי נדרש אישור של האסיפה הכללית לכל הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה עניין
אישי ,גם אם אינה עסקה חריגה ,וזאת במתכונת המיוחדת הקבועה לכך בחוק החברות.
תקנות הצעה פרטית קובעות שלושה מדרגי גילוי :הצעה חריגה ,שלה ניתן הגילוי הרחב ביותר ,הצעה
מהותית והצעה לא מהותית ,כהגדרתן בתקנות הצעה פרטית .דוחות ההצעה הפרטית נבדקים על
ידי סגל הרשות כחלק מבדיקת דיווחיה השוטפים של חברה .בהתאם לקבוע בתקנות הצעה פרטית,
הרשות מוסמכת לבקש הסברים ,פרטים ,ידיעות ומסמכים ,ובמידת הצורך להורות על תיקון דוח
מיידי ודחיית אסיפת בעלי המניות למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ21-
יום ממועד פרסום התיקון לדוח.
טבלה  :5הצעות פרטיות (מהותיות וחריגות)2014-2012 ,
השנה

סה"כ הדיווחים על הצעות פרטיות

2012

142

2013

136

2014

211

ד) הצעות רכש
תקנות הצעת רכש קובעות את החובה להגיש מפרט הצעת רכש בשלושה מקרים:

11
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בהתאם להוראות חוק החברות“ ,הצעה פרטית מהותית" הינה הקצאה שמתקיים בה אחד מאלה:
( )1הצעה של  20%או יותר מזכויות ההצבעה בחברה לפני ההנפקה ,כשהתמורה — כולה או חלקה — אינה במזומן או
בניירות ערך הרשומים למסחר ,או שאינה בתנאי שוק ,ואשר כתוצאה ממנה יגדלו החזקותיו של בעל מניות מהותי
(דהיינו ,בעל מניות המחזיק  5%או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה) בניירות הערך של
החברה ,או שכתוצאה ממנה יהפוך אדם לבעל מניות מהותי לאחר ההנפקה;
( )2הצעה שכתוצאה ממנה יהפוך אדם לבעל שליטה בחברה.
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 )1הצעת רכש רגילה ,דהיינו פעולה של מציע המכוונת להניע ציבור של בעלי מניות או ניירות ערך
המירים של חברה רשומה למכור למציע ניירות ערך;
 )2הצעת רכש מלאה ,כהגדרתה בסעיף  336לחוק החברות;
 )3הצעת רכש מיוחדת ,כהגדרתה בסעיף  328לחוק החברות.
המבקש להפנות הצעת רכש למחזיקים במניות של חברה רשומה חייב לעשות זאת על פי מפרט
בכתב ,בהתאם לפירוט ולתנאים הקבועים בתקנות הצעת רכש.
לפי הקבוע בתקנות הצעת רכש ,הרשות מוסמכת לדרוש הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר
לפרטים הכלולים במפרט הצעת הרכש ולגבי כל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכלול במפרט על פי
התקנות ,ואף להורות על תיקון המפרט.
בהתאם לסמכות זו ,נדרשו מציעים לציין במפרט פרטים שונים בנושאים הבאים :אופן חישוב שיעור
ההיענות המזערי הנדרש לקיבול הצעת רכש מלאה לפי סעיף  337לחוק החברות; ניכוי מניות החברה
המוחזקות על ידי החברה הבת של החברה; הסכמים שיש למציע עם אחר; עניין אישי של ניצעים,
ועוד.
טבלה  :6הצעות רכש2014-2012 ,
הצעת רכש
מיוחדת

סה"כ מפרטי הצעות
רכש

השנה

הצעת רכש רגילה הצעת רכש מלאה

2012

8

31

6

45

2013

6

22

2

30

2014

2

21

3

26

ה) הסדרי חוב ונאמנים
בעשור האחרון נערכו גיוסי חוב נרחבים בשוק ההון באמצעות הנפקה של אגרות חוב לציבור,
כתחליף לגיוס אשראי בנקאי .משבר האשראי הגלובלי והשפעותיו המקומיות הגדילו את הסיכון
לפגיעה משמעותית ביכולתן של החברות המנפיקות להחזיר את חובן למחזיקי אגרות החוב ולמחזר
אותו בהמשך.
טיפול שוטף בהסדרי חוב
במסגרת הטיפול השוטף בהסדרים נבחנים ,בין היתר ,הפרטים הבאים :הגילוי שניתן על ידי החברות
הן במסגרת ההסדר והן עובר לו; הגילוי הניתן על ידי בעל שליטה במקרים שבהם ההסדר כולל
התחייבות של בעל השליטה לתשלום החוב למחזיקים ,בין אם ממקורות עצמאיים ובין אם ממקורות
של חברה בשליטתו; הצורך בביצוע ההסדר בחסות בית משפט באמצעות מינוי מומחה לאור תיקון
 18לחוק החברות ,לרבות עיתוי הפנייה לבית משפט למינוי מומחה; וכן ההיתכנות של הנפקת ניירות
הערך המוצעים בהסדר ורישומם למסחר בהתאם להוראות הדין.
במסגרת הסדרים שנערכו בחסות בית המשפט לפי סעיף  350לחוק החברות ,נדרשת הרשות על פי
רוב להגיש את עמדתה לגבי אופן כינוס אסיפות סוג; הגילוי הניתן למחזיקי ניירות הערך של התאגיד
לפני מתן ההחלטה בדבר אישור ההסדר; והצורך במינוי מומחה לשם בחינת ההסדר המוצע .כמו כן,
לעתים התייצבה הרשות בפני בית המשפט ,בהתאם לסמכותה על פי סעיף 35טו(ב) לחוק ,והציגה
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את עמדתה בעניינים שבהם ראתה חשיבות ,מתוקף תפקידה ,להגן על עניינו של ציבור המשקיעים
בניירות ערך.
הוועדה לבחינת הסדרי החוב בישראל
על רקע הסדרי החוב הרבים שפקדו את המשק מתחילת משבר האשראי הגלובלי והשלכותיהם
הרחבות על המערכת הפיננסית ואמון הציבור בה ,מונתה בחודש מאי  2013ועדה ציבורית לבחינת
הסדרי החוב בישראל בראשות הגב' יעל אנדורן ,מנכ"לית משרד האוצר .תפקיד הוועדה ,שהרשות
חברה בה ,הינו לבחון ולגבש המלצות להסדרת היבטים שונים של תחום הסדרי החוב ,ובכלל זה
קביעת עקרונות להסדרי חוב של לווים ממגזרים שונים והשלכותיהם על מתן האשראי ותמחורו,
הסדרת תהליכים לגיבוש ואישור הסדרי חוב ,קביעת עקרונות להטלת מגבלות על בעל שליטה
בתאגיד שמצוי בהסדר חוב ובחינת הצורך במתן גילוי בדבר הסדרי חוב בחובות שאינם סחירים.
בחודש אפריל  2014פורסמו המלצות הביניים של הוועדה ,ובחודש נובמבר  2014פורסמו ההמלצות
הסופיות .ההמלצה המרכזית של הוועדה כוללת מתווה מוגדר של שני שלבים לניהול הסדר חוב,
אשר נגזרים ממצבה הכלכלי של החברה.
השלב הראשון חל על חברה שנמצאת בקשיים אך עדיין עומדת בתשלומים לנושים .שלב זה הינו
וולונטרי והכניסה אליו תחול בהתקיים תניה פיננסית שהוגדרה מראש בתנאי האג"ח או לפי החלטת
חברה במהלך חיי האג"ח .עם הכניסה לשלב זה ימונה משקיף בדירקטוריון מטעם המחזיקים ,אשר
ינהל משא ומתן להסדר מול החברה .מטרת השלב היא להגביר את פיקוח הנושים על החברה בשלב
שבו גדל ניגוד העניינים בין בעלי המניות לבין הנושים .בנוסף ,חברה שהחליטה על כניסה לשלב
זה ללא תניה פיננסית שהוגדרה מראש ,תיהנה מתקופת בלעדיות שבמהלכה לא יינקטו נגדה הליכי
חדלות פירעון ,ותקום חזקה כי נושאי המשרה בה פעלו לטובת החברה ונושיה .מטרת התמריצים
היא לעודד חברות להיכנס למשא ומתן להסדר בשלב מוקדם לחדלות פירעון.
השלב השני חל מהמועד שבו החברה לא עמדה בתשלום חוב ,ובשלב זה על הנאמן להגיש לבית
המשפט בקשה לפירוק ,תקום חזקה כי החברה חדלת פירעון ובית המשפט ימנה בעל תפקיד לניהול
החברה .מטרת השלב הזה היא ליצור ודאות בנוגע לתוצאות אי עמידה בתשלום חוב וכן להציב
בפני החברה איום אמיתי לאובדן השליטה ,אשר יספק לה תמריץ להגיע להסדר בשלב מוקדם יותר.
בנוסף למתווה השלבים ,גיבשה הוועדה המלצות נוספות ,ובהן :הטלת חובת גילוי לגבי אשראי אשר
בעל שליטה נטל לשם מימון רכישת מניות השליטה בתאגיד; חובת גילוי על התנהלותו בעבר של בעל
שליטה בחברות בשליטתו אשר נקלעו לקשיים פיננסיים; מינוי “נאמן מוביל" לכל סדרות תעודות
ההתחייבות; מינוי נציגות משותפת למחזיקים; מינוי “מנהל חוב" מקצועי מטעם המחזיקים ,בנוסף
לתפקיד הנאמן ,אשר יכריע בכל ענייני ניהול החוב באופן עצמאי; צמצום משמעותי בעילות ניגודי
העניינים באסיפות מחזיקים; והגבלת שכר בעלי תפקיד בהסדר לשכר של יועץ משפטי בחברות
ממשלתיות.
הרשות ,אשר היתה חברה בוועדה ,הגישה עמדת מיעוט ביחס להמלצות הביניים של הוועדה ,אשר
קבעו חובה קוגנטית למינוי משקיף עם התקיימות תניה פיננסית שתוגדר על ידי הרגולטורים .הרשות
הסבירה בעמדת המיעוט כי קביעת תניות מנדטוריות להכנסת נציג מטעם הנושים לדירקטוריון
אמנם עשויה להיתפס במבט ראשון כמקדמת את עניינם של הנושים מקרב הציבור אך ,בפועל,
עלולה לפגוע הן בחברה והן בנושים — שכן היא עלולה להביא לדירקטוריון משותק ולעומתי,
ופומביות ההליך עלולה להרתיע חברות מלגייס אשראי ציבורי .מעבר לכך ,חובות הגילוי המוטלות
כיום על חברות מכוח חוק ניירות ערך מאפשרות לנושים לקיים פיקוח יעיל על פעולות החברה
ולנקוט בהליכים ככל שהם רואים לנכון.
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בהמלצות הסופיות של הוועדה התקבלה עמדת הרשות ונכללה בהמלצות הסדרה וולונטרית של
מוסד המשקיף ,תוך מתן תמריצים אשר יעודדו חברות לאמץ מוסד זה.
הרשות הציגה עמדה עצמאית נוספת בקשר לתפקיד הנאמן לאור המלצת הוועדה לצמצם את
תפקידו כמסייע אדמיניסטרטיבי בלבד בכל הקשור לניהול הסדר .לעמדת הרשות ,צמצום תפקיד
הנאמן עומד בניגוד לתפישה שהיתה עד כה ביחס לתפקיד הנאמן — כגורם מרכזי מהותי בשמירה
על זכויות המחזיקים ,ואף עומד בניגוד לתיקוני החקיקה האחרונים בחוק ניירות ערך — אשר עדיין
לא הושלמו במלואם והשלכותיהם טרם קיבלו ביטוי מלא ב"שטח".
טבלה  :7הסדרי חוב2014-2012 ,
שנה

מספר
החברות

2012
2013
2014

31
10
9

12

ערך נקוב מתואם של
החוב הנכנס להסדרים
(מיליוני ש"ח)
9,998
5,814
3,337

13

סה"כ ערך נקוב מתואם
14
של החוב הסחיר
(מיליוני ש"ח)
262,447
263,631
256,630

אחוז החוב
הנכנס מהחוב
הסחיר
3.81%
2.21%
1.30%

14 13 12

ו) סיום חובת דיווח
במהלך השנה החולפת ,פורסם ברשומות תיקון לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים שעניינו הוספת
חלופות נוספות לסיום חובות הדיווח .באופן זה נוספו אפשרויות לסיים חובת דיווח של תאגיד
שמחזיקי ניירות הערך בו אינם עולים על  35או  200מחזיקים ,לפי העניין .כן נוסף מתווה של סיום
תחולת החוק על תאגידים הנמצאים בהליכי פירוק ובהליכי כינוס נכסים לכלל נכסיהם .מעבר
לאלה ,עוגנה סמכות הרשות להפסיק ביוזמתה את תחולת החוק בתנאים ובנסיבות המפורטים
בתקנות.
טבלה  :8תאגידים שסיימו את חובות הדיווח2014-2012 ,
השנה
2012
2013
2014

סה"כ תאגידים
33
26
38

 .4ביקורות בתאגידים מדווחים באמצעות יחידת הביקורת
יחידת הביקורת היא אחת מזרועות הפיקוח של מחלקת תאגידים והיא מבצעת ביקורת בתאגידים
מדווחים .בהקשר זה ,ביקורת הינה בדיקת מצב ,הערכה או פעולות לצורך השוואה בין המצב בפועל
בתאגידים המדווחים לבין הוראות הדין החלות בנושא מסוים או הנורמות האמורות להתקיים בו.

12

13
14

חברה יכולה להופיע מספר פעמים בטבלה במידה שהיתה צד למספר הליכי הסדר עם מחזיקים בסדרות אג"ח שונות שלה,
או שהיתה צד להליכי הסדר שני או שלישי ,ככל שההסדרים שקדמו לכך לא צלחו.
נכון למועד כניסת החברה להליכי ההסדר.
אג"ח חברות ואג"ח להמרה (נכון לסוף השנה).
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המחלקה עורכת ביקורות רוחב ,שבהן נבדק נושא מסוים במדגם הכולל מספר תאגידים מדווחים,
ביקורות פרטניות או ביקורות במיקור חוץ באמצעות בדיקת נושא מסוים בתאגיד מדווח אחד
ולעיתים אף יותר.
רוב הביקורות נערכות על ידי עובדי יחידת הביקורת ,בשיתוף עם המערכים הנוספים במחלקת
תאגידים ,וחלקן נערכות בשיתוף עם בודק במיקור חוץ בהתאם לסעיף 56ו לחוק ניירות ערך .סעיף
זה מאפשר לרשות לבצע בדיקות בתאגידים מדווחים על ידי מי שאינם עובדיה .במקרה זה ,מסמיכה
הרשות שמאי מקרקעין ,אקטוארים ,כלכלנים ובעלי מקצועות חופשיים נוספים לעריכת ביקורות.
סגל הרשות משתף את התאגידים המדווחים ,שומרי הסף שלהם וציבור המשקיעים במסקנות
העולות מביקורות הרוחב באמצעות פרסום דוחות על ממצאי ביקורת מרכזיים על מנת לשפר את
הטיפול והדיווח של התאגידים המדווחים באותם נושאים.
בשנת  2014נערכו ביקורות בנושאים הבאים:
א) ביקורות רוחב
נערכו ביקורות רוחב בשלושה נושאים ,ובמסגרתן נבדקו  17תאגידים מדווחים כמפורט להלן:
א 1.מגזרי פעילות בדוחות הכספיים ( — )IFRS 8מטרת הביקורת היתה לבחון את זיהוי מקבל
ההחלטות התפעולי הראשי ( )CODMעל ידי התאגיד המדווח; לבחון האם קביעת מגזרי
הפעילות מתאימה לחומר הנסקר על ידי ה ;CODM-האם קיבוץ מגזרי פעילות ,ככל שבוצע,
עומד בהוראות  ;IFRS 8בחינת העקביות בסיווג ההוצאות בין המגזרים ועמידת התאגיד
המדווח בדרישות הגילוי לפי  IFRS 8בדגש על מידע שלא קיימת חובה חלוטה לגלותו אלא
אם נסקר על ידי ה.CODM-
א 2.עסקאות בין תאגיד לבין בעל השליטה בו — מטרת הביקורת היתה לבחון את התנהלות ועדת
הביקורת בהיבט של סיווג עסקאות עם בעל השליטה בתאגיד כעסקאות לא חריגות ,לרבות
בחינת ההרכב של ועדת הביקורת בעת אישור העסקאות והאופן שבו הוועדה בדקה את
הנושא ,וזאת על מנת לבחון האם קיימים כשלים בתהליך הבחינה הנערכת על ידי התאגידים
וכתוצאה מכך האם קיימת בעיה בדיווחיהם לציבור.
א 3.לקוחות והפרשה לחובות מסופקים — מטרת הביקורת הינה להרחיב ולהעמיק את הבדיקה
הנערכת באופן שוטף על ידי סגל המחלקה בנושא לקוחות והפרשה לחובות מסופקים בגינם,
בין היתר באמצעות זיהוי שיטת ההפרשה שעל פיה פועלת החברה המבוקרת ,העקביות בביצוע
ויישום השיטה ,זיהוי חובות בעייתיים ספציפיים ,תוך זיהוי הפרשות שבוצעו בחסר ,שלא
בוצעו כלל או זיהוי הפרשות שבוצעו ביתר ונאותות הגילוי שניתן בקשר ליתרת הלקוחות
והפרשה לחובות מסופקים.
ב) ביקורות פרטניות או ביקורות במיקור חוץ
המחלקה ערכה ביקורות בשישה תאגידים מדווחים ,ומתוכן נעזרה בבודק במיקור חוץ בחמישה
תאגידים ,בנושאים הבאים:
ב 1.נדל"ן
בדיקת הערכות שווי של שתי חברות ציבוריות לגבי שני קניונים בבאר שבע ,על הזכויות
והשטחים הצמודים להם ,ככל שהדבר רלוונטי .זאת , ,על מנת לוודא כי ערכיהם של אותם
נכסים סבירים לאור הגידול המשמעותי בהיקף שטחי המסחר בעיר בשנים האחרונות;
ב 2.בדיקת הערכת שווי שבוצעה לפעילות חדשה  /נכסים שתוכננה להיכנס לחברה ציבורית אשר
מניותיה נסחרו ברשימת השימור
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חברה ציבורית שמניותיה נסחרו ברשימת השימור תכננה לערוך הסדר למירוק החברה,
ובמקביל לבצע הצעה פרטית כנגד הכנסת פעילות חדשה לחברה .מטרת הביקורת היתה לבחון
את סבירות שווי השימוש של בית הזיקוק המפורק שהחברה מעוניינת לקלוט במסגרת הקצאה
פרטית טרם ההחלטה על ביצועה ,ולוודא כי כל מידע רלוונטי שיעלה במהלך הביקורת בקשר
לפעילות החדשה יקבל ביטוי בדיווחי החברה טרם החלטה על ביצוע ההצעה הפרטית;
ב 3.ירידת ערך ()IAS 36
המחלקה בחנה את סבירותן של ההנחות העיקריות שאותן הביאו בחשבון שלוש חברות
ציבוריות ומעריכי שווי מטעמן ,בבואן לקבוע את שווין של פעילויות שנרכשו בעבר בענף
החשמל הקמעונאי וכן את הערכות השווי ששימשו לקביעת הסכומים בני ההשבה בדוחותיה
הכספיים לשנת  ,2013לרבות בחינת הצורך ברישום ירידת ערך בגין הנכסים הבלתי מוחשיים
בדוחות הכספיים ליום ה 31-בדצמבר  2013הקשורים לרכישת פעילויות אלה בעבר.
ב 4.מרשם חתמים
יחידת החיתום במחלקת תאגידים אמונה על פיקוח והסדרה של תחום החיתום .כמו כן ,היא
עוסקת ברכיבים מסוימים של אכיפה מנהלית בתחום החיתום ובתוך כך בפעילות השחקנים
בו .יחידת החיתום עוסקת בבקרה שוטפת על עמידת החתמים בתנאי הכשירות הנדרשים
בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו ועוסקת בבדיקת דוחות מיידים ושנתיים המוגשים לרשות
על ידי החתמים.
טבלה  :9נתוני מרשם החתמים2014-2012 ,
שנה

סה"כ חתמים פעילים

חתמים זרים

חתמים לא פעילים

2012

22

2

46

2013

21

3

28

2014

20

3

25

 .5רישום כפול
בהתאם להסדר הרישום הכפול ,תאגידים הנסחרים ב ,NASDAQ-ב ,NYSE-ב AMEX-או בLSE-

) )Main Market, Primary Listingרשאים ,החל מ ,2005-לרשום למסחר בבורסה בישראל את ניירות
הערך שלהם הנסחרים בבורסות האמורות ,וזאת בהסתמך על דיווחים הזהים לאלה המדווחים על
ידם בחו"ל ,והכול בהתאם לאמור בפרק ה' 3לחוק ניירות ערך.
בשנת  2014נרשמה למסחר בבורסה בישראל חברה אחת ברישום כפול ,לעומת שלוש חברות בשנת
 ;2013חברה מדווחת אחת עברה לדיווח בהתאם למתכונת הרישום הכפול ,לעומת שנת  ,2013שבה
עברו שלוש חברות מדווחות לדיווח בהתאם למתכונת הרישום הכפול.
נכון לסוף שנת הדוח 44 ,חברות רשומות ברישום כפול .בשנת  2014הפכה חברת רישום כפול אחת
לתאגיד מדווח ,בדומה לשנת  ,2013ושלושה תאגידי רישום כפול נמחקו מהמסחר בבורסה ,לעומת
ארבעה בשנת .2013
תאגידי רישום כפול מדווחים בהתאם לדין הזר החל עליהם .בבדיקת דיווחים אלה ,הרשות מביאה
בחשבון את העובדה שחברות אלה כבר נתונות לפיקוחה של רשות הפיקוח האמריקאית ( )SECאו
הבריטית ( ,)FSAשרמות הפיקוח שהן מפעילות הינן מהגבוהות בעולם .כידוע ,מצב דברים זה היווה
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אבן יסוד בהחלטה לאפשר מתן הקלות במסגרת פרק ה' .3בנוסף לכך ,בפרק ה' 3נקבע ,כי באותם
מקרים שבהם הרשות תגיע 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.
במהלך שנת  ,2013בחן סגל הרשות את סוגיית הגילוי של חברות ברישום כפול המנפיקות אג"ח
בישראל בלבד ,והמליץ לשנות את מודל הגילוי בהקשר זה.
מודל הגילוי החדש — “ המודל ההיברידי" — הינו מודל המורכב משילוב בין הוראות הגילוי החלות
על התאגידים מתוקף הדין הזר לבין הוראות גילוי ייעודיות מהדין הישראלי אשר נוגעות לעניינים
הרלוונטיים למחזיקי אגרות החוב ,בהם :גילוי על סימני אזהרה בתאגיד וצירוף דוח תזרים מזומנים
חזוי; גילוי על הבחינה שנעשתה על ידי הדירקטוריון לגבי מצב הנזילות של החברה; דיווחים מיידיים
לטובת המחזיקים בתעודות התחייבות שבמחזור; פרטים על חלוקת דיבידנד; פדיון מוקדם של
אגרות חוב; פשרה או הסדר וגילוי אגב הסדרי חוב.
בספטמבר  2013אושרה המלצת סגל רשות ניירות ערך בנושא זה על ידי מליאת הרשות ופורסמה
לציבור.

 .6חברות דירוג אשראי
החוק להסדרת פעילות חברות דירוג אשראי אושר בכנסת ופורסם ברשומות במרס  .2014החוק צפוי
להיכנס לתוקף עם כניסתן לתוקף של התקנות מכוחו באפריל  ,2015למעט לעניין חברה שאושרה
כחברה מדרגת על ידי הממונה על שוק ההון ערב יום התחילה ,קרי ,מדרוג ומעלות  ,S&Pשלגביהן
יחולו הוראות החוק בתום שנה מיום תחילתו.
החוק מסדיר בחקיקה ראשית את פעילותן של חברות הדירוג ומכפיף אותן לפיקוח רשות ניירות
ערך ,במטרה להגן על ציבור המשקיעים ולהבטיח שהליך הדירוג והדירוג יהיו אמינים ,איכותיים
ובלתי תלויים.
בדומה למתכונת הפיקוח על גופים אחרים ברשות (יועצי השקעות ומנהלי קרנות) ,שלגביהם אין
הרשות מקיימת פיקוח לגבי שיקולי השקעה ,נקבע בחוק כי הרשות לא תתערב בתוכן הדירוג
ובמתודולוגיה שלו ,אך תדרוש חשיפה של המתודולוגיות והמידע העומדים בבסיס הדירוג ,במטרה
להבטיח בקרה על אמינות הדירוג.
מאז ההחלטה כי הפיקוח על החוק יבוצע על ידי מחלקת תאגידים ,המחלקה מעורבת ומלווה את
הדיונים בקשר עם הליך החקיקה שאותו מובילה המחלקה המשפטית .להרחבה ,ראו פרק הייעוץ
המשפטי בסעיף .6.6

ג .הסדרה
המחלקה מקיימת פעילות הסדרה נרחבת שמטרתה לשמור על ענייניו של ציבור המשקיעים.
במסגרת זאת ,המחלקה פועלת למימוש יעדיה של רשות ניירות ערך לשנים הקרובות ,המתפרסים
על פני שלושה מישורים :רגולציה ,דה-רגולציה ופיתוח שוק ההון .במישור הרגולציה פועלת המחלקה
לעיצוב דרישות גילוי שישרתו באופן מיטבי את המשקיעים ,ישקפו מידע מהותי ורלוונטי ויעמיקו
את השימוש בדיווחים לצורך קבלת החלטות השקעה .במישור הדה-רגולציה פועלת המחלקה
לאתר דרישות גילוי המייצרות נטל רגולטורי ,שניתן להפחיתו מבלי שתהא בכך פגיעה בענייניו של
ציבור המשקיעים .במישור פיתוח שוק ההון המחלקה מעורבת בקידום שורה ארוכה של פרויקטים
שמטרתם הקלת הנגישות של חברות ציבוריות לשוק ההון ,גיוון מכשירי ההשקעה העומדים לרשות
המשקיעים וכן פיתוח מודלים מימוניים שיתנו מענה מימוני באמצעות שוק ההון לתחומים שעד
היום לא שימשו כיעדי השקעה בשוק ההון.
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 .1פרויקטים שטופלו בשנת 2014
א) פיתוח השוק
תוכנית העבודה של מחלקת תאגידים כוללת בחינה יזומה של חלופות לפיתוח שוק ההון .במסגרת
זאת ,המחלקה פועלת להסרת חסמים ולפיתוח של מודלים שיהוו אלטרנטיבה מימונית ,באמצעות
שוק ההון ,לתחומים עתירי מזומנים ,שכיום ממומנים בעיקר על ידי המערכת הבנקאית והלוואות
פרטיות מגופים מוסדיים .פרויקטים אלה מחייבים תשתית רגולטורית מורכבת ויצירתית ,שכוללת,
בין היתר ,תמריצי מס ותמיכה ממשלתית .המחלקה פועלת בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים
על מנת לגבש מתווה כולל בעל היתכנות כלכלית גבוהה .במסגרת זו נכללים הפרויקטים שלהלן:
)1

חברות מחקר ופיתוח
נציג המחלקה ונציגת הבורסה עמדו בראש ועדה בין-משרדית שמינה יו"ר הרשות ,שגיבשה
דרכים למימון חברות היי טק באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן — “ועדת
המו"פ") .בין ההמלצות :עידוד הנפקות ראשונות לציבור של חברות היי טק גדולות יחסית
ועידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות .בראשית שנת  2014פרסמה הוועדה את המלצותיה
הסופיות .במהלך שנה זו קידמה הרשות הליכי חקיקה בהתאם להמלצות ועדת המו"פ .הצעת
החוק אושרה בקריאה ראשונה בחודש נובמבר  .2014הצעת החוק עוסקת בעיקר בנושאים
הבאים :הקמת קרנות הון סיכון סחירות במתכונת של קרנות נאמנות סגורות; עידוד חברות היי
טק להירשם למסחר בבורסה באמצעות הקלות והתאמות בדרישות הגילוי בתשקיף ,בדיווח
השוטף ולגבי דרישות ממשל תאגידי; הסדרת מודל של מימון המונים ( ,)crowd-fundingאשר
יאפשר לחברות הזנק (סטרט אפ) לגייס מימון מהציבור באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות
ייעודיות אשר יהיו כפופות לפיקוח הרשות.

)2

קרנות השקעה במקרקעין
נציג המחלקה עומד בראש צוות משנה בין-משרדי שבוחן את החסמים הרגולטוריים לפעילות
קרנות השקעה במקרקעין (קרנות ריט) במימון ,הקמה ותפעול של פרויקטי דיור להשכרה וכן
בוחן חסמים אחרים לפעילות קרנות הריט בכלל .הצוות עתיד להציע פתרונות לחסמים אלה,
על מנת לעודד הנפקה של קרנות ריט חדשות בבורסה וכן על מנת שקרנות אלה יוכלו לשמש
מקור מימון משמעותי לדיור להשכרה במסגרת פרויקט הדיור הלאומי.

)3

נדל"ן יזמי
סגל המחלקה בוחן דרכים ואמצעים להפיכת הבורסה לחלופה יעילה ונוחה למערכת הבנקאות
בכל הנוגע למימון פרויקטים של נדל"ן יזמי.

)4

ניירות ערך מסחריים
סגל המחלקה ,בשיתוף עם מחלקת השקעות ,בוחן אפשרויות להסרת החסמים לפיתוח שוק
ניירות ערך מסחריים (סחירים ושאינם סחירים) .מנקודת מבטם של התאגידים הנסחרים ,נייר
ערך מסחרי מהווה חלופה זמינה לאשראי בנקאי לזמן קצר ,שכן הוא מספק להם אשראי שוטף
לניהול פעילותם .מנקודת מבטם של המשקיעים ,נייר ערך מסחרי משמש תחליף ישיר לפיקדון
בנקאי ,ומציע תשואה גבוהה יותר.

)5

קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים
נציג המחלקה ונציג החשב הכללי באוצר עומדים בראש צוות בין-משרדי הבוחן מודל שיאפשר
הקמת קרנות נסחרות ,אשר יוכלו לשמש מקור מימון נוסף ויעיל לעסקים קטנים ובינוניים על
מנת להקל על קשיי גיוס ההון שלהם.
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)6

מימון מוניציפלי
בפרויקט זה מגבש הסגל מודלים שיאפשרו לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים להנפיק
לציבור אגרות חוב ,כחלופה למימון באמצעות המערכת הבנקאית.

)7

מימון פרויקטים מתחום התשתיות
נציג המחלקה ונציג החשב הכללי באוצר עומדים בראש צוות בין-משרדי שבוחן מודל אשר
יאפשר הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות בשיתוף המגזר הפרטי בישראל .כניסתם של
משקיעים חדשים לשוק מימון הפרויקטים צפויה להוזיל את עלויות המימון וההון שלהם,
וכפועל יוצא — להפחית את עלויות הקמתם למדינה.

ב) פרויקט ההקלות — סדרת ההקלות השנייה
הקלות ופיתוח שוק ההון — אופני ביצוע הצעה לציבור
במהלך שנת  2013פרסמה הרשות להערות הציבור הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק
ההון — עדכון מנגנוני הצעת ניירות הערך לציבור במטרה להעמיד בפני חברות וחתמים מגוון רחב
של כלים ומנגנונים להצעת ניירות ערך .מתוך כלים אלו ניתן יהיה לבחור במנגנון ההצעה המתאים
להנפקה נתונה על פי מאפייניה ,בהתאם ליתרונות ולחסרונות הכרוכים בכל אחד מהם .עיקרי
הצעת החקיקה הינם :מנגנון ההצעה הלא אחידה יעודכן ,כך שיופחת היקף ההתחייבות החיתומית
המינימלי הנדרש; עדכונים בהצעה אחידה — מרשימת הזכאים להשתתף במכרז המוסדי יושמטו
המשקיעים העונים להגדרה של “לקוח כשיר" ,ותתאפשר הצעה אחידה עם טווח וכמויות; יעודכנו
מועדי התקופה להגשת הזמנות כדי להרחיב את לוחות הזמנים; ותבוטל החובה לחתימת חתם על
טיוטת תשקיף המפורסמת לציבור בהנפקה ראשונה של ניירות ערך על פי טיוטת התשקיף.
עוד במסגרת פעולותיה של רשות ניירות ערך לשכלול שוק ההון המקומי והגברת המסחר בבורסה,
הוסיף הסגל לעסוק בקידום הליך החקיקה בעניין מנגנון הצעה לציבור תוך כדי המסחר בבורסה
המכונה בשם ) .At the Market Offering (ATMמנגנון זה יאפשר גמישות גדולה יותר לתאגידים
המבקשים להנפיק הון או חוב ,כמו גם קיצור דרך משמעותי נוסף ב( time to market-עיתוי הגעה
לשוק) ,יפשט את תהליכי ההנפקה הקיימים ואף יוזיל את עלויות ההנפקה של התאגידים .עם זאת,
על פי המוצע ,השימוש במנגנון ה ATM-יכול שייעשה בתנאים מסוימים בלבד ,אשר ימנעו את ניצולו
לרעה ויבטיחו את תקינות המסחר.
ג) שיפור הדוחות
במהלך שנת  ,2010החלה רשות ניירות ערך בפרויקט לשיפור הדיווח של התאגידים המדווחים,
שמטרתו לשפר את הרלוונטיות של הדיווח ולהופכו לשימושי יותר לצורכי קבלת החלטות השקעה
בידי ציבור המשקיעים .לאחר תהליך ארוך של בחינת כלל דרישות הגילוי בדוח השנתי ,במהלך שנת
 2014פרסם סגל הרשות להערות הציבור הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך המיישמת את כל רכיבי
הפרויקט .לאחר עיון ודיון בהערות הציבור שהתקבלו ,פרסם הסגל לציבור נוסח הצעה מתוקנת
והחל לפעול מול משרדי הממשלה הרלוונטיים לשם עיגונה בתקנות.
עקרונות הפרויקט כוללים ,בין היתר ,התאמה של מבנה הדוחות והסדרת דרישות הגילוי ,כך שכל
פרק ירכז דרישות גילוי בעלות תכלית זהה או דומה; קביעת כללי גילוי ענפיים; הבהרת עקרונות
המהותיות והדיווח מנקודת מבטה של הנהלת התאגיד; וקביעת הוראות גילוי ייעודיות להיבטי
הממשל התאגידי.
)1
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א .דיון וניתוח של ההנהלה:
תכלית דוח ההנהלה היא לספק למשקיעים את ההסברים הדרושים להם על מנת להבין את
המגמות וההתפתחות במצב עסקי התאגיד מנקודת מבטה של ההנהלה .דוח הדירקטוריון
במתכונתו הנוכחית כולל פריטי מידע מגוונים מעבר להסברי הדירקטוריון לגבי מצב והתפתחות
עסקי התאגיד וכאלה שאינם רלוונטיים לתכליתו.
ההצעה לדוח ההנהלה כוללת את הרכיבים הבאים:
( )1סקירת הנהלה — סקירה עסקית באשר להתפתחויות שחלו בעסקי התאגיד ,מצבו
הפיננסי ,תוצאות הפעילות ,הונו העצמי ,תזרימי המזומנים ומצב הנזילות שלו;
( )2יעדים ואסטרטגיה עסקית — תיאור האסטרטגיה של התאגיד ,יעדיו העסקיים וצפי
להתפתחות (התוכניות העסקיות בשנה הקרובה שחורגות ממהלך העסקים הרגיל);
( )3מידע תחזיתי נוסף (רכיב רשות) — הכללת מידע צופה פני-עתיד ,לרבות תחזיות רווח
וביצועים פיננסיים עתידיים של התאגיד ,כגון הכנסות; רווחיות גולמית  /תפעולית צפויה;
רווח לפני מימון ,מסים ,פחת והפחתות ) ;(EBITDAההכנסה הממוצעת מלקוח (;)ARPU
וכיוצא באלו;
( )4התממשות מידע צופה פני-עתיד שדווח בעבר — אופן התממשות מידע צופה פני-עתיד
שדווח בעבר והסברי ההנהלה לסטיות מהותיות מאוד מדיווחי עבר.
ב.

תיאור עסקי התאגיד:

( )1במסגרת פרויקט שיפור הדוחות נערכה רביזיה מקיפה של דרישות הגילוי הכלולות
בפרק תיאור עסקי התאגיד מתוך ראייה של כלל דרישות הגילוי בדוח השנתי .במסגרת בחינה
זו דרישות גילוי העוסקות באותו עניין רוכזו יחד ,בוטלו כפילויות ,צומצמו דרישות גילוי אשר,
לפי ניסיון הסגל ,לא הובילו לתוספת מידע מהותי ובוטלו דרישות גילוי העוסקות בנושאים
המתעדכנים באופן שוטף.
( )2גילוי ענפי — ועדת ברנע המליצה להמשיך ולפתח דרישות גילוי ייעודיות לתחומי פעילות
שונים .בעקבות המלצותיה ,וגם עקב שינויים שחלו בכללי החשבונאות ,במהלך שנת 2014
המשיכה הרשות לקדם הוראות גילוי בנוגע לכמה תחומי פעילות (ראו להלן בסעיף “ ,2גילוי
ענפי").
( )3פרק מימון ונזילות — תת-פרק חדש בדוח תיאור עסקי התאגיד ,העוסק באופן אינטגרטיבי
בהיבטי מימון וסיכון הנזילות ,על רקע לקחים מהמשבר הפיננסי האחרון .במתכונתו הנוכחית,
פרק תיאור עסקי התאגיד כולל התייחסות מצומצמת בלבד לנושאי המימון והנזילות .היבטי
גילוי הקשורים למימון ונזילות מצויים גם בדוחות הכספיים המאוחדים מכוח הוראות הגילוי
שנקבעו בכללי החשבונאות המקובלים ומכוח תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע .2010-תת-הפרק צפוי לכלול את הרכיבים הבאים:
.1

מצב המימון הנוכחי — מצבת הלוואות מהותיות; מסגרות אשראי; הנפקות; רכישה
עצמית של ניירות ערך של התאגיד; חלוקת דיבידנדים;

.2

נזילות התאגיד — מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון; גילוי על הון חוזר ומדיניות
התאגיד בניהולו; גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי; ניתוח אופן שירות החוב בעתיד
הנראה לעין.

.3

אסטרטגיה מימונית — תיאור האסטרטגיה המימונית של התאגיד לגבי היבטי המימון
שלו ,מבנה ההון שלו ויחס ההון/חוב ,דרכי הגשמתה של האסטרטגיה ושינויים שחלו בה.
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ג.

מידע כספי:

בחודש דצמבר  2012פורסמה להערות הציבור הצעה לתקן את תקנות ניירות הערך העוסקות
בנושאי דיווח כספי 15.עניינם של התיקונים המוצעים בהבהרת תקנות מסוימות ,התאמתן
לשינויים שחלו מאז התקנתן ,עדכוני דרישות גילוי וכן הקלות נוספות בדרישות הגילוי וביטולן
של אותן הוראות גילוי שסגל הרשות מצא ,מטעמים שונים ,כי אין בהן עוד צורך.
חלק מתקנות אלו נכנסו לתוקף במהלך שנת  2014וחלקן מונחות כיום על שולחנה של הכנסת.
ד.

ממשל תאגידי:

דוח ממשל תאגידי נפרד ,המשלב ומרכז בתוכו הוראות גילוי וכללים ייעודיים ,יהווה מסד נוח
למשתמשי הדוחות כדי לגלם את שוויו של איכות הממשל התאגידי בתאגיד בנייר הערך שלו,
ובעקיפין לתמרץ את התאגיד לשפר את איכות הממשל התאגידי.
בהקשר זה ,הציע סגל הרשות ,כי חלק מהוראות הגילוי הקיימות כיום בתקנות ניירות ערך
יבוטלו או יעודכנו ,וחלקן האחר — תכליתן תיושם במסגרת שאלון ממשל תאגידי .זאת מתוך
מטרה לפשט את הגילוי הנוכחי בדרך של ביטול כפילויות בדרישות הגילוי ,צמצום מידע
ושיפור הרלוונטיות שלו לציבור המשקיעים ,לרבות בעניין תגמולי שכר בכירים ,מבקר פנימי,
רואה החשבון המבקר וכן עסקאות בעלי עניין ובעלי שליטה.
הדוח יורכב מארבעה חלקים עיקריים :חלק ראשון — גילוי על הדירקטורים ונושאי המשרה
הבכירה בתאגיד; חלק שני — גילוי לתגמולי נושאי משרה בכירה; חלק שלישי — עסקאות עם
בעלי שליטה ובעלי עניין בתאגיד; חלק רביעי — שאלון ממשל תאגידי.
)2

גילוי ענפי
א .תחום מדעי החיים — בחודש אוקטובר  2012פרסמה הרשות להערות הציבור טיוטת
הנחיית גילוי בנוגע לפעילותן של חברות העוסקות בתחום מדעי החיים .בשים לב להיקף
הערות הציבור שהתקבלו ,החליטה הרשות לפסוח על שלב הפרסום של הנחיית הגילוי ,ובמקום
זאת לגשת ישירות לשלב של תיקון התקנות הרלוונטיות .התקנות נמצאות כיום על שולחנה של
הכנסת.
ב .תחום הנדל"ן להשקעה — טיוטת תקנות בנושא גילוי ייעודי לתחום הנדל"ן להשקעה
מונח על שולחנה של הכנסת.
ג .תחום הנדל"ן היזמי — במהלך השנה פרסם סגל הרשות להערות הציבור הצעה לתיקון
תקנות העוסקות בגילוי ייעודי לתחום הפעילות של נדל"ן יזמי.

)3

קיצור הדוחות
לצד קידום החקיקה לשם שיפור המובנות של הדוחות ואיכות הגילוי כמתואר לעיל ,הרשות
פועלת לשיפור איכות הדיווח תחת הוראות הרגולציה הקיימות ולפיכך פרסמה בשנת  2012את
עמדתה בנושא (החלטה  :105-25קיצור הדוחות).
הרשות רואה חשיבות רבה בכך שדיווחיהם של תאגידים מדווחים יהיו פשוטים ,רלוונטיים
ומהימנים .בהחלטה שפרסמה הודיעה הרשות ,כי היא מצפה מהתאגידים ומכל הגורמים
הרלוונטיים לתהליך הדיווח להקדיש את המאמצים הדרושים ולקיים את התהליכים שיביאו
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תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע( 2010-להלן — "תקנות דוחות כספיים") ,תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן — "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים") ,תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של
ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס( 2000-להלן — "תקנות הצעה פרטית") ,תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין
בעל שליטה בה) התשס"א( 2001-להלן — "תקנות עסקה עם בעל שליטה") ותקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף — מבנה וצורה) התשכ"ט( 1969-להלן — "תקנות פרטי תשקיף").
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לידי כך שדוחותיהם יענו על תנאים אלה .כדי להקל על התאגידים המדווחים ליישם את
העקרונות המתוארים בעמדה ,הוסיפה הרשות מספר רב של דוגמאות והצעות ליישום.
תאגידים מדווחים הוזמנו לפנות לסגל הרשות ולהיעזר בו לפתרון הבעיה .כמו כן הובהר ,כי
סגל הרשות מתעתד לשים דגש על שיפור הדוחות מבחינה זו בבדיקות השוטפות של דוחות
ושל טיוטות תשקיפים .במהלך שנת  2014אכן הדגיש סגל הרשות בבדיקת מסמכי גילוי את
חשיבות הגילוי הענייני הממוקד.
על מנת להמשיך ולסייע לעורכי הדוחות במלאכת שיפור איכות הדיווח ,סגל הרשות מעדכן
מעת לעת את ההחלטה (העדכון האחרון נערך בחודש דצמבר  ,)2014וכולל בו הצעות ודוגמאות
נוספות לאופנים שבהם ניתן לשפר את איכות הדיווח.
ד) פרויקטים נוספים
)1

מתכונת צירוף דוחות כספיים לתשקיפים ,דוחות הצעה פרטית ,דוחות ניגוד ו"דוח אירועים"
ביולי ובאוגוסט  2014פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך ,המחילים כללים חדשים
לצירוף של דוחות כספיים לתשקיפים והצעות מדף ,וכן לגבי דוחות הצעה פרטית או עסקה עם
בעל שליטה ,שבמסגרתם נדרש צירוף דוחות כספיים (כל סוגי דוחות אלה ייקראו להלן “מסמך
הצעה").
בהתאם למודל החדש ,דוחות כספיים הנכללים במסמך הצעה לא ידרשו חתימה מחדש במועד
פרסום מסמך ההצעה ,והם יצורפו למסמך ההצעה כפי שנחתמו במקור .הכללה זו יכולה
להיעשות גם על דרך הפניה לדוחות המקוריים כפי שפורסמו במגנ"א ,במקרים בהם מדובר
בדוחות כספיים של תאגיד מדווח (אפשרות זו תהיה רלוונטית בעיקר בתשקיפים והצעות
מדף) .כל האירועים המהותיים שהתרחשו ממועד החתימה המקורי על הדוחות הכספיים
האחרונים (שנתיים או ביניים ,לפי העניין) ועד מועד מסמך ההצעה יפורטו בדוח נפרד ,המכונה
“דוח אירועים" ,אשר מטרתו הינה מתן מידע עדכני על התאגיד נכון למועד הדיווח .למסמך
ההצעה יצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר ,בדבר הסכמתו להכללת חוות דעתו על
הדוחות הכספיים הנכללים במסמך ההצעה.
בנוסף ,במסגרת התיקון נקבעה הקלה לתשקיפי הצעה ראשונה לציבור ( ,)IPOלפיה מתכונת
העריכה של דוחות ביניים כספיים בתשקיפים של הנפקה ראשונה לציבור ייערכו במתכונת
רבעונית במקום במתכונת שנתית ,בדומה לתאגידים מדווחים .כמו כן ,שונתה והוקלה מתכונת
העריכה של דוח דירקטוריון ביניים המצורף לתשקיף ,כך שייערך במתכונת רבעונית במקום
במתכונת שנתית ,בדומה לדיווח השוטף ,ותוך אפשרות להכללת דוחות הדירקטוריון בדרך של
הפניה לדיווח השוטף.

)2

תיקון מבחני הרווח בחלוקת דיבידנד
חוק החברות קובע מבחן כפול כאשר תאגיד מחלק רווחים — מבחן הרווח ומבחן יכולת
הפירעון .לצורך הגדרת עודפים העומדים בבסיס מבחן הרווח ,מפנה חוק החברות לכללי
החשבונאות המקובלים .השינויים שחלו בכללי החשבונאות המקובלים החלים על תאגידים
מדווחים ,ובפרט אימוץ תקני החשבונאות הבינלאומיים ,הציפו קשיים הנוגעים למבחן הרווח
ומידת התאמתו בעת הנוכחית לתכלית שעמדה בבסיסו .בפרט ,המעבר לחשבונאות אשר
היקף התבססותה על מדידת שווי הוגן ,שיש בה שינויים תכופים יחסית ,העלה קשיים ביחס
לנאותות מבחן הרווח.
על רקע בעיות וקשיים אלו ,סגל הרשות בחן מחדש בשנים האחרונות את הוראות מבחני
החלוקה בחוק החברות .לצורך כך ,קיים הסגל דיונים עם נציגי משרד המשפטים ועם גורמים
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שונים בשוק .לאור זאת ,פרסמה הרשות בחודש מרס  2014את הצעתה לתיקון מבחן הרווח
הקבוע בחוק החברות ,הכוללת מודל חדש למבחן הרווח .ההצעה נדונה במליאת הרשות
והועברה לבחינת משרד המשפטים.
ההצעה כוללת רק את אותן התאמות הנחוצות ,לדעת סגל הרשות ,על מנת שמבחן הרווח ימשיך
לקיים את העקרונות ששימשו בחישוב הרווח הניתן לחלוקה לפני אימוץ תקני החשבונאות
הבינלאומיים .מבחן הרווח ימשיך להיות מבוסס על הדוחות הכספיים המאוחדים וינוטרלו
שינויים ברווח אשר אינם נחשבים “רווח שמומש" ,כדוגמת רווחי שערוך של נדל"ן להשקעה,
שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים מסוימים ,רווחי שערוך כתוצאה מגישת המעברים
במצבי שליטה ,שליטה משותפת והשפעה מהותית וכן רווחי אקוויטי מיישום שיטת השווי
המאזני.
)3

שיחות ועידה
שיחת ועידה פתוחה מהווה פלטפורמה טכנולוגית היוצרת ערוץ תקשורת בלתי אמצעי בין
החברה לבין הגורמים השונים בשוק ההון ,ובמסגרתה מציגים נציגי החברה מידע על אודות
החברה לקבוצה בלתי מוגבלת של מאזינים אשר רשאים להצטרף לשיחה .בשנים האחרונות
אנו עדים לעליית המודעות בקרב החברות בשוק ההון לחשיבות הקשר שלהן עם גורמים
בשוק ההון .בין המטרות העומדות בבסיס השימוש בשיחות הוועידה :הגברת החשיפה של
החברה לשוק ההון (המקומי והזר); שיפור והטמעת מערכת יחסים ראויה ועקבית בין החברה
לבין משקיעים קיימים ופוטנציאליים ,כמו גם התאמת הציפיות בין החברה לבין המשקיעים.
בנובמבר  2014פרסמה הרשות עמדה משפטית המעודדת את השימוש בשיחות ועידה אשר
יעמדו בתנאים הבאים :תינתן הודעה בטווח זמן סביר בטרם קיום השיחה; תתאפשר גישה
שווה ונוחה לכלל הציבור; לאחר קיום השיחה ,תינתן לציבור הרחב אפשרות להאזין לשיחה
המוקלטת.

)4

שלדים בורסאיים
במהלך השנה השלימה המחלקה עבודה מקיפה של ריכוז וניתוח נתונים על  92חברות ציבוריות
אשר היוו במהלך השנים  ,2013-2005למשך פרק זמן כזה או אחר — “שלד בורסאי" .הרקע
לפרויקט זה — השימוש ההולך וגובר בשלד בורסאי לשם הפיכת פעילות פרטית לציבורית ,חלף
ביצוע תהליך של הנפקה ראשונה לציבור .הנתונים שנאספו ונותחו מראים כי יש מספר חסרונות
לתופעת השימוש בשלדים בורסאיים כפלטפורמה לצורך הפיכת פעילות פרטית לציבורית,
מבלי להזדקק לפרסום תשקיף .ברוב המקרים ,הפעילויות שנוצקו לשלדים הבורסאיים לא
היו איכותיות דיין ולא הניבו למשקיעים תועלות כלכליות עודפות בהשוואה לחברות אחרות
אשר הגיעו לבורסה באמצעות הליך  ;IPOלאורך התקופה שבה החברה עונה על הגדרת שלד
בורסאי ,קיים חוסר ודאות באשר להמשך פעילותה והישרדותה כחברה ציבורית ,וחוסר ודאות
זה אינו מאפשר תמחור נכון של מניותיה ,אלא על בסיס ספקולציות באשר לפעילות שתוכנס
אליה בעתיד .בכוונת סגל הרשות לפעול להסדרה של התחום ,לרבות באמצעות שיתוף פעולה
עם הבורסה ובחינת קביעת כלל שימור ספציפי לשלד בורסאי.

ה) פרויקטים חשבונאיים
)1

שוק עמוק
תקן חשבונאות בינלאומי  19הטבות עובד (להלן “ "IAS 19או “התקן") עוסק בטיפול החשבונאי
בהטבות לעובדים ,בין היתר לאחר פרישה ובהתחייבות בגין פיצויים .התקן קובע כי יש
לחשב את ההתחייבות לתשלום פיצויים לעובדים (שעונים להגדרת תוכנית הטבה מוגדרת) לפי
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שיטה אקטוארית המכונה “שיטת יחידת הזכאות הצבורה" (.)projected unit credit method
בשיטה זו ,נערכת תחזית אקטוארית לתשלומים העתידיים מכוח התוכנית ,וזאת בהסתמך על
פרמטרים כגון תחזיות תמותה ,תחזיות עזיבה ,ואף תחזיות קידום בשכר ובתפקיד .לאחר מכן,
התשלומים העתידיים מהוונים לתאריך המאזן ,וחלק יחסי מהם ,לפי שיעור צבירה יחסי ,מוכר
כהפרשה בדוחות הכספיים.
התקן קובע כי ,ברמה העקרונית ,שיעור ההיוון שבו ייעשה שימוש ייקבע בהתייחס לתשואות
שוק בסוף תקופת הדיווח על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה .כמו כן קובע הסעיף ,כי
במדינות שבהן לא מתקיים “שוק עמוק" באגרות חוב כאמור ,ייעשה שימוש בתשואת שוק
בסוף תקופת הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות .כלומר ,כאשר קיים “שוק עמוק" באגרות חוב
קונצרניות באיכות גבוהה ,שיעור ההיוון ייגזר מתוך עקום התשואות שלהן .כאשר לא קיים
שוק עמוק כאמור — שיעור ההיוון ייגזר מתוך עקום התשואות הממשלתי.
היות שבדרך כלל שיעורי התשואה בעקום התשואות הממשלתי נמוכים יותר מאשר בעקומים
הקונצרניים ,הרי שבמצבים שבהם קיים “שוק עמוק" ,ההפרשות האקטואריות בדוחות
הכספיים יהיו נמוכות יותר ,ולהיפך.
התקן אינו מרחיב בכל הנוגע לשאלה מהן “אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה" ,והוא גם
איננו מפרט מהם המאפיינים לפיהם ניתן לומר כי השוק באגרות החוב האמורות הינו “עמוק".
הפרקטיקה שהשתרשה בישראל ,מאז היישום לראשונה באופן מחייב של ה IFRS-בשנת 2008
ועד למועד דברים אלה ,הינה שימוש בעקום התשואה של אגרות חוב ממשלתיות .יצוין כי
האמור נעשה מבלי שנבחנה ,לפחות לא באופן פורמלי או פומבי ,שאלת קיומו או אי קיומו
של “שוק עמוק" .לאור ההשלכות המהותיות האפשריות של הנושא על תאגידים מדווחים
מסוימים ,המוסד לתקינה בחשבונאות נדרש לנושא במהלך שנת  ,2014ואולם עקב ניגודי
עניינים פוטנציאליים הובא הנושא ,בסופו של דבר ,לפתחה של הרשות.
בחודש דצמבר  2014פרסמה הרשות נייר עמדה לפיו קבעה כי בישראל מתקיים שוק עמוק
לאגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הוא שקל .עמדה זו התבססה
על עבודתו של המומחה הכלכלי שנשכר בתחילה על ידי המוסד לתקינה ולאחר מכן על ידי
הרשות ,ד"ר חיים לוי-קידר ,אשר הגיע למסקנה כי מתקיים בישראל שוק עמוק באגרות חוב
בדירוגים גבוהים (בדירוג המקומי) .עוד ראוי לציין כי בשנים מוקדמות ,הראיות דווקא לא
הצביעו על כך שהשוק עמוק .לאחר שהרשות בחנה את סבירות חוות הדעת ,לרבות באמצעות
המחלקה הכלכלית שלה ,היא אימצה את חוות הדעת .לאור אימוץ חוות הדעת ,עמדת הרשות
קבעה כי כאשר יש שוק עמוק ,יש לעשות שימוש בשיעור התשואה על אגרות חוב קונצרניות
באיכות גבוהה להיוון מחויבות אקטוארית ,וכי הבחינה באם אגרת חוב הינה באיכות גבוהה
צריכה להיעשות ביחס לסיכון המדינה הרלוונטית .מעבר לכך וכנימוק נוסף ציינה הרשות,
למעלה מן הצורך ,כי השימוש בשיעור תשואה על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה מהווה
את האפשרות המועדפת בתקן .כמו כן נקבע כי אופן היישום הראוי למעבר משימוש בשיעור
תשואה על אגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה
הינו בדרך של מכאן ולהבא ,קרי — כשינוי אומדן.
)2

תיקון תקנות דוחות כספיים שנתיים ותקנות דוחות תקופתיים ומיידיים
במהלך השנה פורסמה הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנושאי דיווח כספי ,על מנת להתאים
את הוראות התקנות לשינויים שחלו בתקני ה IFRS-מאז תיקונם האחרון ,וכן שילוב תיקונים
נוספים שמטרתם שיפור דרישות הגילוי בהתאם לתקנות ומתן הקלות במקרים המתאימים.
התיקון המוצע לתקנות דוחות כספיים שנתיים כולל ביטול של תקנות רבות ,זאת לאור הניסיון
שנצבר מאז התקנתן בדבר יחס העלות-תועלת של מסירת המידע (לרבות עומס מידע בדוחות
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כספיים) או לאור כפילויות מול דרישות ה( IFRS-אף אם דרישות הגילוי בתקנות היו דומות
אך לא זהות לאלו הקבועות בתקנים) .התיקון אושר בוועדת הכספים של הכנסת בחודש
דצמבר .2014
התיקון לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים פורסם בנובמבר  ,2014ובמסגרתו נערכו תיקונים
בנושאים שונים ,ובהם מידע כספי פרופורמה (תיקונים והבהרות להגדרת אירוע פרופורמה,
למקרים בהם נדרש דוח פרופורמה ולמתכונת עריכתו) ,ביטול דרישת הגילוי אודות אומדנים
חשבונאיים קריטיים בדוח הדירקטוריון (בשים לב לגילוי הנדרש בדוחות הכספיים מכוח
ה ,)IFRS-קביעת תקופת מעבר לדיווח לפי הוראות פרק ו' לתאגיד שאינו עוד ברישום כפול,
תיקון מבחני צירוף דוחות חברה כלולה בתקופת ביניים (כך שהמבחן לתקופת ביניים ייעשה
תוך ראייה שנתית ,ויצמצם השפעה רבעונית נקודתית) ,הכללת אפשרות לתקן דוח דירקטוריון
מבלי לחתום מחדש על הדוח הכספי במקרים בהם התיקון אינו משליך על הדוח הכספי או
אינו נובע מתיקון הדוח הכספי ,ועוד.

 .2פניות מקדמיות
במסגרת הליך של פנייה מקדמית ,חברות רשאיות לפנות לסגל הרשות בשאלות חשבונאיות ומשפטיות
לפני ביצוע פעולה מסוימת ,על מנת לבחון את אופן הטיפול הראוי בה .פנייה מקדמית היא בדרך
כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים ,שהתשובה לה אינה ברורה מאליה .הרשות
מפעילה שיקול דעת באשר לדחיפות ולנחיצות המענה לפניות מסוג זה .לאור מאפיינים אלה ,פניות
מקדמיות נחלקות לשלושה סוגים עיקריים:
●

בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה;

●

בקשה להנחיה של הרשות לגבי הטיפול החשבונאי בעסקה שהפונה ביצע  /הינו צד לה;

● בקשה לקבלת הודעת אי-אכיפה ( — )no action letterדהיינו ,אישור הרשות לכך שלא תנקוט
פעולת אכיפה עתידית בנסיבות מסוימות שאותן החברה מתארת בפנייתה.
הטיפול בפניות המקדמיות נעשה בהתאם לנוהל בנושא זה שפורסם באתר הרשות .במהלך שנת
 2014הוגשו למחלקת תאגידים  77פניות מקדמיות ,לעומת  95בשנת .2013
טבלה  :10פניות מקדמיות2014-2012 ,
השנה
2012
2013
2014

מס' פניות בתחום
החשבונאי
63
50
37

מס' פניות בתחום
המשפטי
30
45
48

סה"כ פניות
93
95
85

 .3שאלות ותשובות ,עמדות המליאה והסגל והחלטות אכיפה בנושאי חשבונאות
וביקורת
א) שאלות ותשובות
הרשות מפרסמת באתר האינטרנט שלה ,החל מראשית תקופת האימוץ של תקני ה ,IFRS-שאלות
ותשובות ( )FAQsבסוגיות הנוגעות לדיווח לפי כללי חשבונאות בינלאומיים ,לאופן יישומם וכן
לגילויים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך והנחיות שפורסמו מכוח החוק .באתר
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מתפרסמות ההחלטות החשבונאיות והמשפטיות של סגל הרשות ,שיש בהן חשיבות עקרונית לציבור
המשקיעים ולתאגידים המדווחים .באופן זה מבקשת הרשות לתרום להגברת השקיפות ולהקטנת
אי הוודאות בקרב תאגידים מדווחים.
ב) עמדות המליאה והסגל
עמדות מליאה והסגל הן עמדות מקצועיות בסוגיות הנוגעות ליישום דיני ניירות ערך .הרשות והסגל
מפרסמים עמדות שבכוחן לסייע לציבור להחילן בנסיבות דומות .לעתים ניתנות עמדות הסגל אגב
דוחות מיידיים של תאגידים ,וגם אלה מתפרסמות באתר הרשות .בנוסף לכך ,סגל הרשות מפרסם
הודעות לחברות באתר תחת הכותרת “הודעות לחברות".
ג) תמצית עמדות המליאה והסגל ושאלות ותשובות שפורסמו במהלך שנת 2014
עמדת סגל חשבונאית מספר  :21-1קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה
בישראל
בנובמבר  2014פורסמה עמדת סגל חשבונאית בנושא קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות
באיכות גבוהה בישראל ,להרחבה ראו פרויקטים חשבונאיים בסעיף ג(.1.ה) בפרק זה.

 .4עמדות מליאה וסגל בנושאים משפטיים
א) עמדות כלליות
החלטה  — 101-18הגנת נמל מבטחים מפני שימוש במידע פנים בעת ביצוע עסקאות בניירות
ערך של תאגיד על ידי נושאי משרה בכירה ,עובדים ובעלי מניות עיקריים בתאגיד
במסגרת עמדת הסגל ,ניתנה הגנה (נמל מבטחים) לנושאי משרה בכירה ,עובדים ובעלי מניות עיקריים
בתאגיד הרוצים לבצע עסקאות בניירות הערך של התאגיד תוך צמצום החשש כי יפרו את הוראות
החוק לעניין איסור השימוש במידע פנים .ההגנה מבוססת על מספר עקרונות :ניסוח תוכנית פרטנית
בכתב לביצוע עסקאות בניירות ערך ,אי הדירות התוכנית ,מועדים וביצוע על ידי חבר בורסה או
מנהל תיקים בלתי תלוי או חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה משמשים כחברה האם או כחברה
האחות שלה.
החלטה  — 103-32הכרה בתאגידים זרים מסוימים כ"משקיעים מתוחכמים" בהתאם לסעיף
15א(ב)( )2לחוק ,לעניין רישום ומסחר במערכת המסחר למשקיעים מוסדיים
סעיף 15א(ב)( )2לחוק ניירות ערך מסמיך את הרשות להכיר במשקיעים שהתאגדו מחוץ לישראל
כמשקיע מסווג (לצורך בחינת התקיימותה של הצעה לציבור) ,וזאת אם הרשות סבורה כי יש בידו
היכולת לקבל את המידע הדרוש לו לשם קבלת החלטה להשקיע בניירות ערך (קרי ,ככל שהינו בעל
מאפיינים דומים למשקיעים “מתוחכמים" ישראלים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך).
בהתאם לסמכות זו ,אישרה ועדת תשקיפים להכיר בגופים מסוימים ,אשר נחשבים כמשקיעים
מתוחכמים בארצות הברית ובאיחוד האירופי ,כמשקיעים מסווגים ,וזאת לצורך רישום ומסחר
במערכת המסחר למשקיעים מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
החלטה  — 103-33ייעוד תמורת הנפקת ניירות ערך המוצעים לציבור
בהתאם לקבוע בתקנות  43-39לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה),
התשכ"ט ,1969-תאגיד נדרש לכלול בתשקיף ,לרבות בדוח הצעת מדף ,גילוי בדבר ייעוד תמורת
ההנפקה ,הכולל פרטים על תוכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ההנפקה,
הסכומים הנדרשים להשגת כל אחד מהיעדים ולוחות הזמנים הדרושים לכך .במסגרת עמדת הסגל
ניתן פירוט בדבר המידע שעל התאגיד לכלול במסגרת ייעוד התמורה על מנת שבידי המשקיע הסביר
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יהיה המידע המהותי הנדרש לו לצורך קבלת השקעה מושכלת ,וזאת הן לגבי ייעוד תמורת ההנפקה
למימון הפעילות העסקית של התאגיד ,והן לגבי ייעוד תמורת ההנפקה בתקופת הביניים שבין מועד
גיוס הכסף ועד למועד השימוש בו למימון הפעילות העסקית של התאגיד בהתאם לייעוד שנקבע לו.
החלטה  — 103-34סדרת ניירות ערך
בסעיף  1לחוק ניירות ערך מוגדר המונח “ניירות ערך" כתעודה המונפקת בסדרות על ידי חברה
ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם .על פי עמדת הסגל ,יש לפרש את המונח
סדרה באופן רחב כמספר תעודות המקנות זכויות כלכליות דומות שנועדו למטרת השקעה דומה
ומאופיינות בסיכויים ובסיכונים דומים ,אף אם קיימים ביניהן הבדלים מסוימים אשר אינם נוגעים
למהות ההשקעה .כן הובהר ,כי כאשר מונים את מספר הניצעים או המשקיעים לצורך החריג של
הצעה לעד  35ניצעים ללא תשקיף ,יש לכלול את כלל המשקיעים בסדרות השונות של ניירות הערך
של החברה ,תוך מיון בין מניות וניירות ערך המירים למניות לבין ניירות ערך אחרים .כן הובהר כי,
ככלל ,יש למנות במצטבר את הניצעים בכל אחת מהסדרות גם כאשר התשואה על כל סדרה תלויה
בהצלחת פרויקט אחר של החברה.
החלטה  — 103-35הצעה פרטית למשקיעים מתוחכמים
ככלל ,הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור טעונה פרסום של תשקיף .יחד עם זאת ,החוק קובע
מספר חריגים אשר אחד מהם קבוע בסעיף 15א(א)( )7לחוק ניירות ערך ,והוא הצעה או מכירה
למשקיעים “מתוחכמים" ,הכוללים בעיקר את הגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק .בין גופים
אלו נכללים תאגיד בעל הון עצמי העולה על  50מיליון ש"ח וכן יחיד הרוכש בעבור עצמו אשר ממלא
אחר שניים מבין שלושה תנאים (נזילות ,מומחיות ,עסקאות בניירות ערך) .ואשר נתן את הסכמתו
מראש לכך שייחשב כלקוח “מתוחכם" (להלן — “תאגיד כשיר" ו"לקוח כשיר") .במסגרת עמדת
הסגל הובהר כי על המציע חלה החובה לנקוט את כל האמצעים הסבירים לאימות עמידתו של
הניצע בתנאי הכשירות של לקוח “מתוחכם" .בנוסף ,מונה העמדה מספר דרכים אשר יקימו חזקה
בדבר היותם אמצעים סבירים לצורך אימות עמידתו של לקוח כשיר ותאגיד כשיר בתנאי הכשירות,
ובכלל זה קבלת אישור מגורם חיצוני שלמציע יש יסוד סביר לסמוך עליו ,המאשר כי נקט אמצעים
סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה ,תוך פירוט אותם אמצעים וקובע
כי המשקיע עומדת בדרישות ההגדרה .מועד אימות עמידת הניצע בתנאי הכשירות יהא ,ככלל,
במועד המכירה ,כאשר במועד ההצעה ניתן להסתפק בהצהרת הניצע בדבר עמידתו בתנאי הכשירות.
עוד הובהר ,כי את האימות ניתן לבצע אחת לשנה ,וכי במהלך השנה ניתן להסתפק בהצהרה של
המשקיע שהוא עדיין עומד בתנאי הכשירות .כמו כן הוצגו במסגרת העמדה תנאים שבהם המציעים
רשאים לפנות למשקיעים מתוחכמים באמצעות האינטרנט לשם עמידה בהוראות סעיף 15א(א)()7
לחוק.
החלטה  — 105-27גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי
ביום ה 30-בדצמבר  2012תוקנו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,ובין השאר עוגנה
בהן הנחיה בדבר הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ובוצעו מספר תיקונים נוספים הנוגעים
לעיתוי הפרסום .על רקע זה ,ובעקבות פניות ושאלות הבהרה מצד התאגידים המדווחים ,פורסמה
עמדת סגל זו ,אשר כוללת קובץ של שאלות ותשובות שמטרתן לסייע לתאגידים המדווחים בהבנת
עיקר השינויים שבוצעו במסגרת תיקון התקנות.
החלטה  — 105-28מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם ,כמידע פנים
ביום ה 3-בפברואר  2014פורסמה החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית בעניינו של איתן בר זאב.
על פי החלטת המותב ,יוחסה אחריות בהפרה רשלנית של שימוש במידע פנים למנכ"ל חברת ביג
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מרכזי קניות בע"מ (להלן — “החברה") בשל כך שכ 10-ימים לפני פרסום דוחות כספיים ,כאשר היו
בידיו נתוני הטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים ,רכש מניות של החברה .לאחר פרסום ההחלטה,
התקבלו ברשות ניירות ערך פניות באשר למשמעות החלטת המותב ,ובפרט האם לעמדת סגל הרשות
יש חזקה שאינה ניתנת לסתירה כי דוחות כספיים טרם פרסומם הינם בגדר מידע פנים .במסגרת
עמדת הסגל הובהר כי פרשנות סגל הרשות הינה בהתאם לפסיקה הפלילית הנהוגה ביחס להגדרת
מידע פנים .בהתאם לכך ,סגל הרשות בוחן בכל מקרה את כל היסודות בהם נקב המחוקק להגדרת
מידע פנים ,ובכלל זה האם היה במידע כדי להשפיע משמעותית על שער נייר הערך הנדון .כמו כן
הובהר כי סגל הרשות רואה בעיתוי ביצוע העסקה — זמן קצר לפני פרסום דוחות כספיים — חזקה
לעניין מהותיות המידע הנוגע לדוחות ,אולם כי חזקה זו ניתנת לסתירה.
החלטה  — 105-29עמדת סגל בנושא קיום “שיחות ועידה"
ביום ה 18-בנובמבר  2014פורסמה החלטת סגל בנושא קיום שיחות ועידה .להרחבה ראו בחלק
ההסדרה סעיף (ד) ,פרויקטים נוספים.
החלטה  — 108-4חובת נאמן לפרסם דוח שנתי וחובת נאמן לזמן אסיפה לאישור מינויו
במסגרת עמדת הסגל ,נדונו שתי סוגיות המוסדרות במסגרת תיקון  50לחוק ניירות ערך .האחת,
עמדה לפיה חובת הנאמן להגיש לרשות ולבורסה דוח שנתי על ענייני הנאמנות ,נכנסה לתוקף במועד
כניסתו לתוקף של התיקון ,והיא אינה כפופה להתקנת תקנות בנושא ,אשר נועדו לצקת תוכן לעניין
אופן עריכת הדוח אך הן לא מקימות את חובת ההגשה עצמה .הובהר ,כי החובה התקיימה גם עובר
לתיקון החוק ,ומטרת התיקון היתה לעגן במפורש חובה זו וכן לעגן את אופן הגשתו הפומבית של
הדוח .פרשנות תכליתית זו עולה בקנה אחד גם עם הוראות התחילה של התיקון לחוק.
השנייה ,עמדה לפיה חובת הנאמן לזמן אסיפת מחזיקים לאישור מינויו מתום  14ימים ממועד הגשת
הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות ,חלה רק ביחס לנאמנים לסדרות תעודות התחייבות שהונפקו
לאחר כניסת תיקון  50לתוקף .זאת ,לאור פרשנות הסגל לפיה מטרת הסעיף היתה ליצור הסדר חדש
שלא נועד לחול על נאמנים שמונו טרם כניסתו לתוקף.
ב) פרסום עמדות סגל שפורסמו אגב דיווחים פומביים ועמדות שהוגשו לבית המשפט
במהלך שנת  2014ניתנו על ידי סגל הרשות חמש עמדות משפטיות פומביות במסגרת דיווחי חברות.
כל העמדות ניתנו בהתייחס לבעלי שליטה ונושאי משרה בחברה .כמו כן הוגשו עשר עמדות לבית
המשפט:
)1

עמדות סגל שפורסמו אגב דיווחים פומביים —
א.

פברואר  — 2014עמדת סגל לגבי דיווח של חברת ביומדיקס אינקובטור בע"מ :תהליך
הסיווג של דירקטורים כבלתי תלויים הינו הליך קונסטיטוטיבי ולכן לא ניתן לסווג
בדיעבד דירקטור כדירקטור בלתי תלוי אף אם התקיימו בו תנאי הכשירות .לפיכך,
דירקטור יוכר כבלתי תלוי רק לאחר שהצהיר כי הוא עומד בתנאי הכשירות וועדת
הביקורת אישרה זאת.

ב.

אפריל  — 2014עמדת סגל לגבי דיווח של חברת בירמן עצים ופירזול בע"מ :בנושא עניינו
האישי של בעל מניות אשר מקיים קשרים עסקיים מהותיים ומתמשכים עם החברה
באישור עסקאות אשר לבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי.

ג.

יוני  — 2014עמדת סגל לגבי דיווח של חברת לידר החזקות והשקעות בע"מ :בנושא עניין
אישי של בעל מניה אשר מכר את מניותיו לבעל השליטה לאחר המועד הקובע ולפני מועד
כינוס האסיפה.
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ד.

אוגוסט  — 2014עמדת סגל לגבי דיווח של חברת אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ:
בנושא קיומו של עניין אישי של נושאי משרה באישור עסקה הכוללת הסרת ערבויות
אישיות של נושאי המשרה.

ה.

אוגוסט  — 2014עמדת סגל לגבי דיווח של חברת ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ :בשאלה
מתי יש לראות במתן הטבה כספית הניתנת לנושא משרה בחברה ציבורית על ידי חברה
פרטית הנשלטת על ידה (בבעלות מלאה או חלקית) כרכיב בתנאי הכהונה וההעסקה של
נושא המשרה בחברה הציבורית כמשמעות מונח זה בסעיף  )2(270לחוק החברות.

ו.

נובמבר  — 2014עמדת סגל לגבי דיווח של חברת ישרוטל בע"מ :בנושא סיווגם של בני
משפחה המחזיקים בחברה פרטית השולטת בחברה הציבורית כבעלי שליטה מכוח תקנון
החברה הפרטית המהווה בפועל הסכם הצבעה.

ז.

דצמבר  — 2014עמדת סגל לגבי דיווח של חברת פרוטאולוג'יקס בע"מ :בנושא עניין אישי
של מצביע ,לאור העובדה שבמקביל להצבעה ,הוא קשר עסקה לרכישת תאגיד שלגביה
ניהל משא ומתן עם בעל השליטה בחברה ואף נזקק לאישורם בשל היותם בעלי מניות
ונושים מרכזיים של אותו תאגיד.

)2

עמדות שהוגשו לבית משפט

א.

נובמבר  — 2013עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה לא ניתן לאשר
פטור מתביעות מצד מחזיקי תעודות ההתחייבות בהליך קולקטיבי כופה מכוח חוק
ניירות ערך ,ויש לאשר פטור כאמור במסגרת הליך בבית משפט.

ב.

דצמבר  — 2013עמדה שבמסגרתה הצטרף סגל הרשות לעמדת הבורסה לניירות ערך בתל
אביב ,אשר התנגדה לבקשת חברה להארכת מועד מימוש אופציות ,אשר הוגשה לאחר
יום המסחר האחרון בכתבי האופציה.

ג.

דצמבר  — 2013עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה למחזיק כתב
אופציה אין זכות קנויה לכפות הארכה של מועד מימוש אופציות על חברה בניגוד
לעמדתה.

ד.

ינואר  — 2014עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה לא ניתן לעשות
שימוש בסעיף  350לחוק החברות וליהנות מפטור מתשקיף ופטור מחסימה כאשר מדובר
בהקצאה פרטית של ניירות ערך בתאגיד שאינו נתון בקשיים .מדובר במהלך מלאכותי,
שכל מטרתו לעקוף את הוראות הגילוי והחסימה שבחוק ניירות ערך.

ה.

ינואר  — 2014עמדה במסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה מועד רכישת תעודות
התחייבות ,אפילו אם ידוע שבמועד זה החברה מצויה בקשיים ,אינו מצדיק כשלעצמו
סיווג לאסיפת סוג נפרדת .כמו כן ,קיומן של עילות תביעה נגד חברה מהווה שיקול
לגיטימי ברכישת תעודות התחייבות ,שכן מדובר בשיקול של כדאיות כלכלית ,שאינו
מצדיק ,כשלעצמו ,סיווג לאסיפת סוג נפרדת.

ו.

פברואר  — 2014עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה המבחן הרלוונטי
לכינוס אסיפות סוג לפי סעיף  350לחוק החברות הוא מבחן הפגיעה בזכויות המשפטיות,
ולא הכלכליות ,ועל כן אין להדיר מחזיקי כתבי התחייבות נדחים מהצבעה בהסדר לפי
סעיף .350

ז.

אפריל  — 2014עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה קיימת חובת
ביצוע הצעת רכש מיוחדת בהתאם להוראות סעיף  328לחוק החברות ,במועד מימוש
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אופציות שהוקצו לניצע במסגרת הסדר חוב לפי סעיף  350לחוק החברות ,אשר מימושן
יביא אותו להחזקה של למעלה מ 45%-מהון המניות בחברה.
ח.

אפריל  — 2014עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה סעיף 52יד 1לחוק
ניירות ערך ,הקובע את הדחיית חובו של בעל שליטה בתאגיד בקשיים מכוח תעודות
התחייבות המוחזקות על ידו ,חל על תעודות ההתחייבות המוחזקות על ידי חברה נכדה,
שכן במועד שבו התעוררה שאלת ההדחייה ,בעלי השליטה עדיין כיהנו כבעלי שליטה
בחברה.

ט.

יוני  — 2014עמדה שבמסגרתה הוסבה תשומת הלב לכך ,שבעת חלוקת דיבידנד בעין
על חברה לבחון האם קיים צורך באישור לפי סעיף  275לחוק החברות ,וכן בדבר הצורך
בבחינת יכולת הפירעון במועד ההחלטה על חלוקה בפועל ולא רק במועד קבלת אישור
החלוקה על ידי בית המשפט.

י.

ספטמבר  — 2014בעתירה מנהלית שהוגשה נגד הרשות ,הוצג במסגרת כתב התשובה
הרציונל של החלטה  103-34לגבי סדרת ניירות ערך לציבור המצוינת לעיל בסעיף  .4לאור
החלטה  103-34השיבה הרשות לעותר כי המתווה לגיוס שהוצע על ידיו מהווה סדרה
ולכן הוא מהווה הצעה של ניירות ערך לציבור הטעונה פרסום תשקיף בהתאם להוראות
סעיף  15לחוק ניירות ערך.
בחודש אוקטובר  2014הגישה הרשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי לבית
המשפט העליון .במסגרת הערעור טענה הרשות כי החלטת בית המשפט המחוזי מוטעית,
וכי היה עליו לקבוע כי המתווה שהציע העותר מהווה סדרה של ניירות ערך המחייב,
לצורך הוצאתו לפועל ,פרסום תשקיף .לפרטים נוספים ר' סעיף .3ג..

יא .אוקטובר  — 2014עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה דיני ניירות
ערך הקובעים מהו המידע הרלוונטי שאותו על החברה לגלות עובר ולצורך ביצוע הסדר
לפי סעיף  350לחוק החברות ,באים בנוסף להוראות תקנות החברות ולגילוי הנדרש
מכוחן .משלא עמדה החברה בדרישות הדין הללו ,הרי שלא כל המידע המהותי הנדרש
לצורך קבלת ההחלטה הובא בפני בעלי המניות הנדרשים לקבל החלטה לאישור ההסדר.
בנוסף ,הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה עיקרון הדחיית בעלי המניות בחברה חדלת
פירעון (כפי שהובא בעניין שטאנג) מבוסס על התפיסה שהחברה שייכת ,הלכה למעשה,
לנושים .על פי עמדת הרשות ,חברה המציעה הסדר לבעלי מניותיה מבלי שהחברה עוברת
לידי נושיה ,אלא ממשיכה להתנהל תחת בעלי השליטה הקיימים כאשר רק בעלי מניות
המיעוט נדחים ,לא יכולה להישען על עיקרון ההדחיה כאמור לעיל.
יב .נובמבר  — 2014עמדה שבמסגרתה הביע סגל הרשות את תפיסתו ,לפיה שיעור ויתור
שונה על חוב לסדרות אג"ח שונות מהווה עניין המובחן באופן מהותי בין שתי הסדרות
ועל כן מצדיק כינוס אסיפות נפרדות מכוח סעיף (350א )1לחוק החברות .כאשר שיעור
הוויתור גדול יותר מצד סדרת אג"ח קטנה ,כינוס אסיפת נושים אחת עלול להוביל למצב
מגוחך שבו למחזיקי סדרת האג"ח הגדולה יש הכוח לכפות את ההסדר על מחזיקי סדרת
האג"ח הקטנה ,אשר נאלצים לערוך ויתור משמעותי יותר ,גם אם התנגדו להסדר.
יג.

דצמבר  — 2014הודעה מטעם בעל תפקיד ,שהוגשה בהסכמת הרשות ,ולפיה הפטור
מאחריות מחתימה על דוחות כספיים שביקש בעל התפקיד יחול למעט אם יוכח כי בעל
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התפקיד נהג בפזיזות או בזדון .ככל שיוכח כי בעל התפקיד פעל ברשלנות ,יחול על בעל
התפקיד פטור מאחריות בהתאם לסעיפים (258ב) ו(259-א) לחוק החברות .הובהר כי
הפטור האמור יחול בגין הליכים אזרחיים בלבד.
ג) החלטות אכיפה בנושאי חשבונאות וביקורת
החלטות אכיפה בנושא חשבונאות:
על רקע בדיקות של דוחות כספיים של תאגידים מדווחים שנערכו ,פורסמו החלטות אכיפה
חשבונאיות הנוגעות לצעדים שננקטו במקרים שבהם הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים היה
שגוי .בשנת  2014פרסם סגל הרשות שלוש החלטות אכיפה:
מספר החלטה

נושא ההחלטה

14-1

הצגה מחדש בגין אי גילוי נאות על יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

14-2

קיזוז סימנים חיוביים ושליליים בעת בחינת הצורך בבדיקת ירידת ערך של
נכס בלתי מוחשי.

14-3

עיתוי הכרה בהפסד מירידת ערך נכס פיננסי

החלטות אכיפה בנושאי ביקורת:
סגל רשות ניירות ערך רואה חשיבות רבה בקיומה של ביקורת נאותה על הדוחות הכספיים של
חברות מדווחות ,ופועל במספר ערוצים להבטחת מטרה זו .במסגרת הבחינה השוטפת שעורך סגל
הרשות לדוחות שמפרסמים התאגידים ,נתקל הסגל במספר מקרים שבהם רואה החשבון המבקר של
החברה לא פעל על פי כללים הנדרשים ממנו מתוקף תפקידו .במקרים מעין אלה ,סגל הרשות פועל
מול התאגיד שבדוחותיו נמצאו כשלים כאמור ,ובמידת הצורך גם מול רואה החשבון המבקר של
החברה .בנוסף לטיפול הפרטני כאמור ,מוצא סגל הרשות לנכון להביא חלק ממקרים אלה לידיעת
הציבור ,לרבות פרסום פעולות האכיפה שבוצעו בעניינם.
ד) אכיפה — עיצום כספי ואכיפה מנהלית
בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,הוסמכה הרשות לנקוט הליכי עיצום כספי וכן הליכי אכיפה
מנהליים בעקבות הפרתן של הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו .בשנת  2013הועבר הטיפול
בעיצומים הכספיים ובאכיפה המנהלית מהמחלקות המפקחות ברשות (תאגידים והשקעות) למחלקת
אכיפה מנהלית ,המרכזת את הטיפול בהליכים אלה .לפרטים נוספים בדבר הליכי העיצום הכספי
והליכי האכיפה המנהליים שננקטו במהלך שנת הדוח ,ראו להלן בפרק  :6.9אכיפה מנהלית.
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 6.2מחלקת השקעות
א .כללי
 .1תחומי פעילות מחלקת השקעות
מחלקת השקעות מסדירה את פעילותם של גופים שונים האחראים על ניהול כספי ציבור בהיקף
של מעל חצי טריליון ש"ח ומפקחת עליהם .מדובר בגופים המשתייכים לענפי קרנות הנאמנות,
תעודות הסל וניהול התיקים .בנוסף ,הרשות מפקחת על בעלי רישיון ייעוץ השקעות ושיווק
השקעות ,המעניקים שירותים לחלק ניכר מאזרחי מדינת ישראל המשקיעים את כספם בשוק ההון,
הן במסגרת מערך הייעוץ בבנקים והן באופן עצמאי ,על ידי חברות ויחידים.
כמו כן ,המחלקה עוסקת במתן היתרים ורשיונות בתחומים דלעיל.

 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
א) קידום חוק ההקלות על תקנותיו וההוראות הכרוכות במימושו בכל תחומי פעילות המחלקה.
ב) תיקון  21לחוק השקעות משותפות ,העוסק בעיקר בהעברת תעודות הסל למשטר הפיקוח של
החוק — קידום הצעת החוק ,פרסום טיוטות של מספר רב של תקנות מכוחו וטיפול בהערות הציבור
שהתקבלו.
ג) תיקון  23לחוק השקעות משותפות — התיקון לחוק אושר בקריאה שלישית במליאת הכנסת
ופורסם בחודש יולי  .2014בעקבות תיקון החוק תתאפשר הצעה של קרנות זרות לציבור המשקיעים
בישראל ,דבר הצפוי להגביר את התחרות בתחום ולפתח את שוק ההון .כמו כן אושרו במליאת
הרשות טיוטות נוסחי התקנות הדרושות לצורך הצעת יחידות של קרנות חוץ בהתאם לתיקון החוק,
וזאת לאחר שנתקבלו הערות הציבור.
ד) פורסם נוסח מתוקן של ההוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח.
ה) הושלם הליך החקיקה שתאפשר הצעה לציבור של יחידות הקפ"מ (קרן פקדונות ומלוות).
ו) נכנסה לתוקף ההוראה בדבר התמחות נאותה בייעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקים
ונערכו ביקורות ראשונות בנושא זה.
ז) מודל תשקיפים חדש — הרשות יזמה מודל תשקיפים חדש לקרנות הנאמנות אשר נועד להפחית
משמעותית את מספר הבקשות למתן היתר ,ליצור הצגה אחידה ובת-השוואה של הנתונים לנקודת
זמן נתונה ולצמצם את העלויות למנהל הקרן ,וכל זאת תוך שמירה על עקרון הגילוי הנאות .פורסמו
טיוטות רלוונטיות להערות ציבור.

 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
א) יישום ההקלות שהטיפול בהן החל במהלך שנת ;2014
ב) המשך קידום תיקון  21לחוק השקעות משותפות;
ג) המשך קידומן של התקנות מכוח תיקון  23לחוק השקעות משותפות והיערכות לקליטתן של
קרנות זרות;
ד) השתתפות בהמשך קידום הצעות חקיקה לשם יצירת תשתית להקמת קרנות למחקר ופיתוח וכן
פיתוח שוק הנע"מים;
ה) גיבוש וקידום של הקלות נוספות בתחומי פעילות המחלקה.
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 .4כלי האסדרה המשמשים את סגל המחלקה
סגל המחלקה פועל בדרך של קידום חקיקה ראשית וחקיקת משנה .כמו כן ,בידי הסגל מספר כלים
שאינם מצריכים את מעורבות המחוקק:
א) הוראות מכוח סעיף (97ב) לחוק השקעות משותפות ומכוח סעיף (28ב) לחוק הייעוץ.
ב) הנחיות גילוי מכוח סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך.
ג) 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
אינן ברורות דיין ,או זקוקות לביאור נוסף ,או שלשונן כללית ויש לפרטן.
ד) הנחיות מקדמיות ( — )pre-rulingבמסגרת הליך זה ,רשאים הגורמים המפוקחים על ידי מחלקת
השקעות לפנות לסגל הרשות בשאלות חשבונאיות ומשפטיות לפני ביצוע פעולה מסוימת ,על מנת
לבחון את אופן הטיפול הראוי בה .פנייה מקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת ,בעלת היבטים
חדשניים או רוחביים ,שהתשובה לה אינה ברורה מאליה .הרשות מפעילה שיקול דעת באשר לדחיפות
ולנחיצות המענה לפניות מקדמיות לפי מאפייניהן .פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים:
●

בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה;

● בקשה לקבלת הודעת אי-אכיפה ( — )no action letterדהיינו ,אישור הרשות לכך שלא תינקט
פעולת אכיפה עתידית בנסיבות המתוארות בפנייתה של החברה.
ה) שאלות ותשובות (“שו"ת") — פרסום שאלות ותשובות שמקורן בסוגיות העולות במסגרת
הפעילות השוטפת של המחלקה ,וזאת על מנת לקדם את השקיפות מול הגופים המפוקחים ולהבהיר
את הסביבה המשפטית שבה הם פועלים.

ב .קרנות נאמנות
 .1כללי
נכון לסוף שנת  ,2014הגיע מספר קרנות הנאמנות הפעילות ל — 1,306-כולן קרנות נאמנות פתוחות.
במהלך השנה נוספו  134קרנות פתוחות חדשות 85 .קרנות חדלו לפעול ,מתוכן  80מוזגו לקרנות
אחרות והיתר פורקו .מספר מנהלי הקרנות הפעילים לא השתנה השנה ,והוא עומד על  .19מספר
הנאמנים לקרנות נאמנות הפעילים בסוף שנת הדוח עמד על חמישה .נאמן נוסף מחזיק באישור
לשמש כנאמן לקרנות ,אך אינו משמש בתפקיד בפועל.
השנה נרשם שיא בגודלה הממוצע של קרן בענף קרנות הנאמנות מאז כניסתו לתוקף של חוק
השקעות משותפות בשנת  200 :1995מיליון ש"ח (לעומת  184מיליון ש"ח בשנה שעברה).
שווי הנכסים שהוחזקו בקרנות הנאמנות ,נכון לסוף דצמבר  2014עמד על כ 261.5-מיליארד ש"ח
(במהלך השנה אף הגיע השווי הנקי לסכום שיא של כ 272.3-מיליארד ש"ח) ,בהשוואה לכ230.8-
מיליארד ש"ח בסוף שנת ( 2013ראו טבלה  .)11העלייה בהיקף הנכסים בשנת  ,2014שעמדה על
כ 30.7-מיליארד ש"ח ,נובעת בעיקר מעודף יצירות — בהיקף של כ 26.44-מיליארד ש"ח — וכן
מרווחי הון ,שהגיעו לכ 4.26-מיליארד ש"ח.
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ש"ח (במהלך השנה אף הגיע השווי הנקי לסכום שיא של כ 272.3-מיליארד ש"ח) ,בהשוואה
לכ 231.2-מיליארד ש"ח בסוף שנת ( 2113ראו טבלה  .)11העלייה בהיקף הנכסים בשנת
26.22
 ,2112שעמדה על כ 31.7-מיליארד ש"ח ,נובעת בעיקר מעודף יצירות – בהיקף של כ-
שנתי
דוח
מיליארד ש"ח – וכן מרווחי הון ,שהגיעו לכ 2.26-מיליארד ש"ח.

2014

תרשים  :1מספר קרנות הנאמנות2114-2111 ,

תרשים  :1מספר קרנות הנאמנות2014-2010 ,

(במיליארדי ש"ח)
2014-2010
הנאמנות,
קרנות
נכסינכסי
שווי
תרשים:2:
במיליארדי ש"ח)
( 2114-2111
הנאמנות,
קרנות
שווי
תרשים 2

בהתאם להוראות סעיף (73ג )1()1לחוק השקעות משותפות ,על קרנות הנאמנות להיות

מסווגות
הסיווגיםלהיות
רשימתהנאמנות
בתקנות.קרנות
משותפות ,על
(73ג)1()1
להוראות סעיף
מתפרסמת
השקעות האוצר
לחוקשקבע שר
הוראות
בפרסום על פי
בהתאםמסווגות
הנאמנות ,לרבות
הסיווגיםסיווגי
סטטיסטיים על
להלן נתונים
הרשות.
האינטרנט של
האינטרנט של
קרנות באתר
מתפרסמת
בתקנות .רשימת
האוצר
שקבע שר
באתרפי הוראות
בפרסום על
שנת .2112
נכון לסוף
קטגוריה,
נתונים ושווי נכסיהן
להלןהקרנות
הרשות.מספר
לרבות מספר הקרנות ושווי נכסיהן
הנאמנות,
קרנות
בכל סיווגי
סטטיסטיים על
בכל קטגוריה ,נכון לסוף שנת .2014
טבלה  :1נתונים סטטיסטיים של קרנות נאמנות על פי סיווגיהן ,נכון ל 31-בדצמבר 2114
גודל קרן ממוצעת
(במיליוני ש"ח)

מספר קרנות (נכון
ל 31-בדצמבר 2114

שווי נכסים
(במיליוני ש"ח)

אג"ח בארץ – כללי
קרן כספית

922

622996

94.136

39

732935

.29,61,4

אג"ח בארץ – מדינה

.29

3523,2

935143

אג"ח בארץ – חברות והמרה

992

922,6,

.3912.

שיעור מנכסי
הקרנות
26.5%
20.7%
18.2%
11.4%
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טבלה  :11נתונים סטטיסטיים של קרנות נאמנות על פי סיווגיהן ,נכון ל 31-בדצמבר 2014
מספר קרנות
(נכון ל31-
בדצמבר )2014

שווי נכסים
(במיליוני ש"ח)

גודל קרן
ממוצעת
(במיליוני ש"ח)

שיעור
מנכסי
הקרנות

אג"ח בארץ — כללי

299

69,206

231.46

26.5%

קרן כספית

42

54,047

1,286.83

20.7%

אג"ח בארץ — מדינה

192

47,489

247.34

18.2%

אג"ח בארץ — חברות
והמרה

209

29,868

142.91

11.4%

אג"ח בארץ — שקליות

175

28,833

164.76

11.0%

מניות בחו"ל

120

10,396

86.63

4.0%

אג"ח בחו"ל

76

9,064

119.27

3.5%

מניות בארץ

129

8,658

67.12

3.3%

גמישות

20

1,500

75.02

0.6%

אגד קרנות

15

1,115

74.36

0.4%

ממונפות ואסטרטגיות

18

764

42.46

0.3%

חו"ל כללי

1

304

304.06

0.1%

אג"ח בארץ — מט"ח

5

210

42.02

0.1%

לתושבי חוץ בלבד

5

64

12.72

0.0%

על פי הנתונים ,ובעיקר בשל סביבת הריבית הנמוכה ,ניתן לראות הסטה של כספים מהקרנות
הכספיות (פדיונות של כ 7.6-מיליארד ש"ח) וחיפוש אלטרנטיבות השקעה באפיקים אחרים,
סולידיים פחות .אפיק האג"ח הכללי ,שבו גויסו השנה כ 18.9-מיליארד ש"ח ,הוא אפיק ההשקעה
הגדול ביותר כיום .אפיקים נוספים שגדלו השנה :אפיק אג"ח מדינה ואפיקי המניות והאג"ח בחו"ל.
עוד יצוין כי סגמנט הקרנות המחקות ,שעדיין מתאפיין ברובו בדמי ניהול אפסיים ,רשם השנה זינוק
יוצא דופן של כ 9.8-מיליארד ש"ח והוא עומד ,נכון לסוף שנת  ,2014על כ 24.5-מיליארד ש"ח.

 .2היתרים להחזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות ורישוי מנהלי קרנות ונאמנים
הטיפול בבקשות ההיתר נערך במסגרת נוהל מתן היתר להחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן ולאישור
מנהל קרן ,המתפרסם באתר האינטרנט של הרשות .במהלך שנת הדוח נדונו ואושרו שלוש 16בקשות
להיתר החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן.
הטיפול בבקשות לאישור חברה כנאמן לקרן נערך במסגרת נוהל אישור נאמן לקרן ,המתפרסם גם
הוא באתר הרשות .במהלך שנת הדוח אושרה בקשה אחת לאישור חברה כנאמן לקרנות נאמנות.
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מספר זה משקף את מספר הבקשות לקבלת היתר ,אך בפועל מספר ההיתרים שניתן הינו בהתאם למספר הישויות
המשפטיות הרלוונטיות לפנייה .כלומר ,בקשה לקבלת היתר מניבה ,בדרך כלל ,מספר היתרים לגוף הפונה.
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 .3תשקיפים
מתן היתרים לפרסום תשקיפים
תוקפו המירבי של תשקיף של קרן פתוחה עומד על  12חודשים מיום פרסומו .כדי להבטיח רציפות
בהצעה של יחידות קרן נאמנות לציבור ,על מנהל הקרן לפרסם תשקיף לפחות אחת לשנה.
בשנת הדוח ניתנו  1,346היתרים לפרסום תשקיפים ,מהם  134היתרים לתשקיפים של קרנות נאמנות
המציעות לראשונה יחידות לציבור (בהשוואה ל 1,289-היתרים בשנת  ,2013מהם  110היתרים
לתשקיפים של קרנות נאמנות שיחידותיהן הוצעו לציבור לראשונה) .כמו כן ,ניתנו  19היתרים
לפרסום תשקיפי מנהל קרן (חלק ב' של תשקיף קרן).
במקביל ,הוחל בגיבוש מודל תשקיפים חדש לקרנות הנאמנות ,ונוסח התקנות הרלוונטיות לעניין זה
פורסם להערות הציבור.

 .4דוחות
א) במהלך שנת הדוח חלה ירידה בהיקפי הדיווחים שהגישו מנהלי הקרנות לציבור .בשנת 2014
הוגשו  22,219דוחות( 17בהשוואה ל 30,642-דוחות 18בשנת  ,)2013על פי ההתפלגות הבאה21,908 :
דוחות שמנהלי קרנות מחויבים להגיש על פי החוק והתקנות (בהשוואה ל 30,307-דוחות בשנת
 ,)2013ו 311-דוחות שנאמנים לקרנות מחויבים להגיש על פי החוק והתקנות (בהשוואה ל335-
דוחות בשנת .)2013
ב) במהלך השנה נוסף טופס דיווח חדש אחד — ק( 063אומדן תשואה בקפ"מ).
ג) תקנה (22א) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) ,התשנ"ה ,1994-קובעת שעל מנהל
קרן להגיש לרשות דוח חודשי הכולל נתונים בדבר נכסי הקרן ,התחייבויותיה ,תקבוליה והוצאותיה
במתכונת המפורטת בתוספת לתקנות .ביום ה 3-באוקטובר  2014פורסם חוזר למנהלי קרנות
ולנאמנים ,הכולל ריכוז שינויים והבהרות בנוגע לדוח החודשי .בחוזר זה ריכז סגל הרשות את כל
העמדות שפורסמו בקשר לדוח החודשי ואת התשובות שניתנו לשאלות בנושא ,לרבות הבהרות
לשאלות שטרם פורסמו ,כדי להציג באופן ברור ,עדכני ושלם את התייחסות הסגל למקרים השונים.

 .5השתתפות של מנהלי קרנות נאמנות באסיפות כלליות
סעיף  77לחוק מגדיר את חובתו של מנהל קרן להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של תאגיד
שהקרן מחזיקה בניירות הערך שלו ,אם באסיפות אלה מובאות לאישור הצעות החלטה שיש בהן
משום פגיעה אפשרית בעניינם של בעלי היחידות ,לרבות הצעות החלטה לאישור עסקאות עם בעלי
עניין והצעות החלטה שיש בהן לקדם את עניינם של בעלי היחידות.
סעיף (77ג) לחוק מחיל על מנהל קרן שהשתתף באסיפה כללית כאמור חובה להגיש דוח לרשות
ולבורסה על אופן הצבעתו באסיפה.
בטבלה שלהלן מובאים נתונים על שיעור ההשתתפות של מנהלי הקרנות באסיפות כלליות שבהן היו
מחויבים להשתתף ולהצביע על פי חוק.19.

17
18
19

הספירה מתייחסת לדוחות פומביים בלבד (דוחות אשר הוגשו לציבור) ,ואינה כוללת דיווחים שאינם פומביים.
דיווח על אירועים נפרדים במספר קרנות ,אשר אוגד לצורכי נוחות בטופס דיווח אחד ,נרשם כמספר דיווחים.
בהעדר נתונים על ניירות הערך המוחזקים בקרנות במהלך החודש ,ההנחה היא שהחזקת נייר ערך בסוף החודש שקדם
למועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הכללית וכן בסוף החודש שבו התקיימה האסיפה הכללית מהווה החזקה בנייר
הערך בתאריך האסיפה הכללית .כמו כן ,ההנחה היא כי אסיפה שבה השתתף מנהל קרן אחד לפחות הינה אסיפה שבה
היו אמורים להשתתף מנהלי קרנות אחרים ,וכן כי אסיפות שזומנו באמצעות טופסי מגנא ת( 133דיווח על עסקה עם בעלי
שליטה) ו-ת( 138דיווח על הצעה פרטית) — הובאה בהן לאישור לפחות החלטה אחת שבה אמור היה מנהל הקרן המחזיק
במניות החברה להשתתף ולהצביע.
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טבלה  :12שיעור ההשתתפות של מנהלי קרנות באסיפות כלליות שבהן היו מחויבים להשתתף
ולהצביע על פי חוק2014-2010 ,
השתתפו פחות
מ 30%-מהמנהלים

השתתפו בין 30%
ל 70%-מהמנהלים

השתתפו למעלה מ70%-
מהמנהלים

מספר
אסיפות

באחוזים

מספר
אסיפות

באחוזים

מספר
אסיפות

באחוזים

2.0%

135

13.4%

850

84.6%

78

9.0%

732

84.6%

8.2%

593

88.5%

807

91.7%

764

95.3%

שנה

מספר
האסיפות

2010

1,005

20

2011

865

55

6.4%

2012

670

22

3.3%

55

2013

880

21

2.4%

52

5.9%

2014

802

4

0.5%

34

4.2%

השנה התאפיינה במעורבות גבוהה ביותר של מנהלי הקרנות באסיפות הכלליות ,כאשר בלמעלה
מ 95%-מהאסיפות נכחו והצביעו יותר מ 70%-ממנהלי הקרנות.

 .6עריכת ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות
במהלך שנת הדוח נערכו ביקורות אצל מנהלי קרנות נאמנות ,כמפורט להלן:
א) ביקורות שטח — נערכו שלוש ביקורות שטח אצל מנהלי קרנות נאמנות באמצעות סגל המחלקה.
הביקורות בחנו את הציות להוראות הדין השונות.
ב) ביקורות רוחב (בהתכתבות) — נערכה בחינה רוחבית של הדוחות הכספיים של מנהלי קרנות
הנאמנות.
ג) סגל המחלקה בדק את פעילותם של מנהלי הקרנות בניירות ערך באמצעות ניתוח עסקאות
שהוצפו על ידי דוחות חריגים שוטפים — באמצעות בדיקות ממוקדות-מנהל ובדיקות רוחביות
ממוקדות-נושא.

 .7הפיקוח על הנאמנים לקרנות הנאמנות
במסגרת הפיקוח על הנאמנים לקרנות ,בוצעו מספר פעולות:
א) סגל המחלקה בחן היבטים שונים של כשירות הנאמנים ,לרבות שמירה על אי תלות והעדר ניגודי
עניינים במהלך פעילותם.
ב) סגל המחלקה פנה לנאמנים ובדק את אופן תפקודם בעת התרחשות כשלים אצל מנהלי קרנות.
ג) סגל המחלקה פנה באופן רוחבי או נקודתי לנאמנים ,לפי העניין ,בנושאים שעלו במסגרת הפיקוח
השוטף על מנהלי הקרנות.
ד) נערך מעקב אחר הדיווחים הרבעוניים של הנאמנים במתכונתם החדשה.

 .8פעילות בתחום ההסדרה
בשנת הדוח עסק סגל המחלקה בניסוח וקידום הצעות חקיקה כדלקמן:
א) גיבוש מתווה להסדרת הצעתן של יחידות של קרנות זרות לציבור בישראל
ביום ה 30-באוקטובר  2014נכנס לתוקפו תיקון חוק השקעות משותפות (תיקון מס'  ,)23התשע"ד-
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 20,2014אשר מסדיר את המסגרת החוקית להצעת קרנות זרות בישראל .במהלך השנה המשיך סגל
הרשות בבחינה של המתווה להצעת יחידות כאמור ,ובניסוח התקנות הרלוונטיות .במסגרת זו,
המשיך הסגל לקיים מפגשים רבים עם גורמים שונים מהארץ ומחו"ל .במהלך השנה פורסמו להערות
הציבור מספר טיוטות של תקנות המסדירות את התנאים להצעת קרנות זרות בארץ והאופן בו
יוצעו .נוסח התקנות הועבר למשרד המשפטים לאחר שנבחנו הערות הציבור שהתקבלו (ראו פירוט
בפרק  6.6הייעוץ המשפטי).
ב) הקלות ברגולציה
בבחינה
הרשות
המשיך סגל
הרשות,הרשות,
שפרסמהשפרסמה
מפת הדרכים
יישומה של
מהמשך
כחלק
שוטפת
בבחינה
הרשות
המשיך סגל
הדרכים
של מפת
יישומה
כחלק מהמשך
הנאמנות.
קרנות
הנאמנות.פעילות
המסדירות את
בהוראות
שינויים נדרשים
נדרשים של
של שינויים שוטפת
המשיך
תהליך זה
במסגרת
פעילות קרנות
המסדירות את
בהוראות
מענף
שהתקבלו
במסגרת הצעות
הסגל לבחון
המשיך
במסגרת תהליך
במסגרתבענף
הקרנות גורמים
שנערכו עם
השנתיים
המפגשים
הקרנות
שהתקבלוזהמענף
הסגל לבחון הצעות
איגוד
עם
השוטף
הדיאלוג
באמצעות
וכן
בענף
גורמים
עם
שנערכו
השנתיים
המפגשים
וכן באמצעות הדיאלוג השוטף עם איגוד מנהלי הקרנות .הצעות להקלות נוספות הוטמעו במסגרת
ההקלות
קידום
במסגרת
נוספות הוטמעו
הצעות לה
הקרנות
קידום סבב מנהלי
השני(ראו
שונים
סבב טיפול
בשלבי
נמצאות
המשפטי והן
קלות הייעוץ
מחלקת
השני .על ידי
ההקלות
פרק  .)6.6על ידי מחלקת הייעוץ המשפטי והן נמצאות בשלבי טיפול שונים (ראו פרק _____).
נאמנות
בקרנות
ג)
בקרנות נאמנות
הניהול
הניהולדמי
הפחתת)דמיהפחתת
ג
ממוצע פשוט)
( 2114-2110
הקרנות,
הניהול של
הירידה בדמי
תרשים :3
פשוט)
(לפילפיממוצע
2014-2007
הקרנות,
הניהול של
מגמת בדמי
הירידה
תרשים  :3מגמת

השנה ירדו דמי הניהול הממוצעים בקרנות ,לראשונה ,מתחת ל 1%-ועמדו על .1.77%
מהמהלך של
שעברה,
בשנה
שהתרחשה
מהירידה
הממוצעיםיותר
היתה מתונה
ירידה זו
ירידה זו
כחלק.0.97%
ועמדו על
ל1%-
מתחת
לראשונה,
בקרנות,
הניהול
השנה ירדו דמי
הנוספת
והירידה
היציבות
מגמת
המשך
,
זאת
עם
יחד
.
בקרנות
ההפצה
עמלות
הפחתת
היתה מתונה יותר מהירידה שהתרחשה בשנה שעברה ,כחלק מהמהלך של הפחתת עמלות ההפצה
הגבוהה בענף.
התחרותיות
על רמת
מגמתלהצביע
ממשיכים
הניהול ממשיכים להצביע על
הנוספת בדמי
והירידה
היציבות
הניהולהמשך
בדמי זאת,
בקרנות .יחד עם
רמת התחרותיות הגבוהה בענף.
ד) קרנות שמדיניות ההשקעות שלהן יוצרת חשיפה גבוהה לנכסים

20

בשנים האחרונות הוגשו לרשות מספר בקשות היתר לתשקיפים עבור קרנות אשר
מטבע
אשר) על
שבעה
של עד פי
מינוף
שיעורי
שלהן
ההשקעות
לתוקפם
ייכנסו
בישראל,
מאוד (זרות
גבוהים קרנות
יחידות של
והצעת
קבעהכללית
באסיפה
להצבעה
מדיניותהנוגעים
למעט סעיף  77ופרק ט1
בעניינם.
או על מדדי ניירות ערך שונים .במסגרת בדיקתן של בקשות אלה ,בחן הסגל את
עם התקנת תקנותהדולר
אופן ניהולן של הקרנות ,את יכולתן להשיג את מטרותיהן ,את רמת התנודתיות
הגבוהה המאפיינת אותן ,את התפעול והבקרות הנדרשים לצורך ניהולן ואת פוטנציאל
ההשפעה שלקרנות אלה על תקינות המסחר .סגל הרשות הגיע למסקנה שעל הרשות
לפעול כדי להסדיר ולהגביל את פעילותן של הקרנות כאמור .הסדרה זו נדרשת בהינתן
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ד) קרנות שמדיניות ההשקעות שלהן יוצרת חשיפה גבוהה לנכסים
בשנים האחרונות הוגשו לרשות מספר בקשות היתר לתשקיפים עבור קרנות אשר מדיניות ההשקעות
שלהן קבעה שיעורי מינוף גבוהים מאוד (של עד פי שבעה) על מטבע הדולר או על מדדי ניירות ערך
שונים .במסגרת בדיקתן של בקשות אלה ,בחן הסגל את אופן ניהולן של הקרנות ,את יכולתן להשיג
את מטרותיהן ,את רמת התנודתיות הגבוהה המאפיינת אותן ,את התפעול והבקרות הנדרשים
לצורך ניהולן ואת פוטנציאל ההשפעה שלקרנות אלה על תקינות המסחר .סגל הרשות הגיע למסקנה
שעל הרשות לפעול כדי להסדיר ולהגביל את פעילותן של הקרנות כאמור .הסדרה זו נדרשת בהינתן
אופיה של קרן נאמנות כמכשיר שנועד לגוון את השקעותיו של הציבור הרחב ,תוך דגש על נגישותם
ובהירותם של המוצרים לכל משקיע והתאמתם לציבור משקיעים שאינו בעל מומחיות בהכרח בשוק
ההון ,וכל זאת בהתחשב במסגרת הרגולטורית המסדירה את פעילות הקרנות ,לרבות חובות האמון
והזהירות החלות על מנהלי הקרנות והנאמנים .לפיכך ,בשנת הדוח פרסמה הרשות הוראה המגבילה
את שיעור החשיפה שמנהל קרן רשאי להתחייב לה במדיניות ההשקעות ,ומסדירה את חובות הגילוי
ביחס לקרנות האמורות.
ה) יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת שוק הקסטודי ( )custodyבישראל וחובת
גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי
ביום ה 29-בדצמבר  ,2011פרסמה הוועדה הבין-משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל את
המלצותיה הסופיות להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון הישראלי .המלצות הוועדה קבעו נורמות
בסיסיות בתחום מתן שירותי קסטודי ,כדי “ליישר קו" עם סטנדרטים בינלאומיים בתחום זה ,תוך
יצירת אחידות ברגולציה החלה על הפעילים בתחום זה בישראל ,והכול על מנת לשפר את ההגנה
על המשקיעים הישראלים ולצמצם את ההסתברות לכשלים .המלצות הוועדה עסקו בעיקר בהגדרת
שירותי קסטודי ונותני שירותי קסטודי ,חובות בסיסיות של נותן שירותי קסטודי ,עקרונות בסיסיים
שעל נותן שירותי קסטודי לקיים ,טיפול במזומנים של לקוח ,מינוי קסטודיאן (משמורן) צד ג' על ידי
מתווך ופיקוח שוטף עליו ,ביקורת חיצונית על ידי רואה חשבון וכן הסדרה ,פיקוח ואכיפה.
לגבי נושא הפיקוח והאכיפה ,הוועדה המליצה כי על כל רגולטור ליזום הסדרה ולקיים פיקוח
ואכיפה של הכללים המפורטים בהמלצות לגבי קסטודיאן או מתווך הנתון לפיקוחו .בהתאם לכך,
בחן סגל הרשות את האסדרה הקיימת ביחס לקרנות נאמנות ואת המלצות הוועדה לגבי האסדרה
המתבקשת בתחום המתווכים בהשקעות ,הרלוונטיות לענף קרנות הנאמנות .במהלך שנת הדוח,
פרסם סגל הרשות להערות הציבור טיוטות הוראה וחוזר עמדת סגל המסדירים את חובות מנהל
הקרן לגבי העניינים הבאים :התקשרות עם משמורן  ,מעקב ,תיעוד ופיקוח לגבי משמורן ,גילוי על
אודות בחירת המשמורנים ופיקוח חיצוני על תהליך בחירת המשמורנים.
ו) מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן
בעמדת הרשות שפורסמה ביום ה 26-בספטמבר  2011נקבע ,כי ראוי היה שמנהלי הקרנות יאמצו
אמות מידה של ניהול השקעות קרן שעל פיהן בחירת השקעות הקרן וניהולן השוטף ילוו בתהליך
תומך החלטה שישקף דרך פעולה מובנית ,הנתמכת בקריטריונים ברורים ומנומקים לקבלת החלטות
ההשקעה.
לאחר פרסומה של עמדת הרשות ,החל סגל הרשות בבחינה רוחבית של יישום עמדה זו על ידי מנהלי
הקרנות ,ובכלל זה באמצעות ביקורות שטח ובדיקת פרק הגילוי על “מדיניות בחירת השקעות ואופן
ניהולן" בתשקיפי מנהלי הקרנות .בשנת הדוח פרסם סגל המחלקה מסמך מקיף הכולל תובנות
שגובשו בעקבות הבדיקות שנערכו לגבי תהליך בחירת ההשקעות וניהולן ,סוגיות מרכזיות בנושא,
ליקויים שנמצאו במהלך הבדיקות ועמדת הסגל לגבי כל אלה.
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ז) הסדרת חובת ההשתתפות של מנהלי קרנות באסיפות והתקשרותם עם יועצי פרוקסי
()proxy
על מנהלי הקרנות מוטלת החובה להשתתף באסיפות הכלליות של תאגידים ,אשר ניירות הערך
שהנפיקו מוחזקים בידי הקרנות .סגל הרשות הכין מערך הסדרה מקיף של נושא ההצבעה באסיפות
על רקע ריבוי האסיפות הכלליות ,העומס והנטל הכלכלי הכרוכים בהשתתפות מנהלי הקרנות בהן,
ויחד עם זאת — החמרת דרישות הממשל התאגידי וחשיבות ההצבעה של הגופים המוסדיים בחברות
ציבוריות ובחברות אג"ח ,ובמקביל ,ההסתמכות הגוברת של הגופים המוסדיים על חברות הייעוץ,
וכן המבנה הריכוזי של שוק חברות הייעוץ בארץ.
ההסדרה באמצעות הצעת תקנות כללה הגדרה של סוגי המקרים שבהם חלה חובת ההשתתפות
בהצבעה ,תוך התייחסות לרוב הנדרש לשם אישור ההחלטה ,וכן פירטה את התנאים שבהם יכול
מנהל קרן להסתמך על ייעוץ חיצוני מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה .השנה המשיכה הרשות
לקדם את התקנות תוך תיאום עם אגף שוק ההון ,לשם השגת הסדרה מתואמת .כמו כן פורסמו שני
חוזרי עמדת סגל בנושא ,האחד בעניין שאלות הנוגעות להתקשרות עם גורם מייעץ חיצוני כאמור,
והשני בעניין אופן ההצבעה כאשר בקרן או בקרנות שונות המנוהלות על ידי מנהל הקרן מוחזקים
ניירות ערך המייצגים אינטרסים שונים בעניין הנדון באסיפה.
ח) הוראות מכוח חוק השקעות משותפות
 )1הוראה למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן על אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן
מדורגות בדירוג השקעה (נוסח חדש — .)2014
)2

הוראה למנהלי קרנות בעניין קרן פקדונות ומלוות (קפ"מ).

)3

הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בעניין קרנות שמדיניות ההשקעות שלהן כוללת התחייבות
לחשיפה גבוהה לנכסים (ראו סעיף ד לעיל).

ט) עדכון רשימת כותרות מאפיינות לפי סעיף (73ג )2()1לחוק השקעות משותפות
לשם שיפור העברת המידע על קרנות נאמנות לציבור המשקיעים בהן ,נקבעה בתקנות מתכונת
לפרסום מידע לציבור על מחירי יחידות של קרנות נאמנות ותשואותיהן בערוצי תקשורת ,והרשות
הוסמכה לקבוע רשימה של כותרות מאפיינות שעל פיהן יסווגו הקרנות ,לפרסמה באתר האינטרנט
שלה ולעדכן אותה מעת לעת .בשנת הדוח עודכנה רשימת הכותרות ,ונוספו הכותרות “קפ"מ" ,לצורך
מתן מענה למוצר החדש המתאפשר לאור אישור חקיקת ההקלות ו"תל בונד אחר" ,בעקבות ריבוי
הקרנות המשקיעות במגוון מדדי תל בונד.
י) פיתוח שוק
בשנת הדוח הושלמה החקיקה הנדרשת להצעת יחידות של קפ"מ — קרן פקדונות ומלוות ,ולצד
השלמת התקנת התקנות ,פרסמה הרשות הוראה משלימה בעניין הקפ"מ לפי סעיף (97ב) לחוק
השקעות משותפות.
כמו כן ,סגל המחלקה היה שותף בתהליכים לקידום חקיקת קרנות המו"פ ,בבחינת השינויים
הנדרשים לצורך פיתוחו וקידומו של שוק הנע"מים וכן בהמשך קידומו של תיקון  23לחוק השקעות
משותפות ,אשר יאפשר הצעתן של קרנות זרות לציבור בישראל.
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ג .תעודות סל
ג.

תעודות סל

 .1כללי

שנת  2014פעלו בשוק תעודות הסל ארבע קבוצות מנפיקים ,שכל אחת מהן כוללת מספר
בתחילתכללי
.1
חברות .בסוף השנה הגיע מספר סדרות תעודות הסל ל ,591-בהשוואה ל 531-תעודות בסוף שנת
בתחילת שנת  2112פעלו בשוק תעודות הסל ארבע קבוצות מנפיקים ,שכל אחת מהן כוללת
.2013
מספר חברות .בסוף השנה הגיע מספר סדרות תעודות הסל ל ,571-בהשוואה ל 531-תעודות
בסוף שנת .2113
תרשים  :4מספר סדרות תעודות הסל2014-2010 ,

תרשים  :4מספר סדרות תעודות הסל2114-2111 ,

שווי החזקות הציבור בתעודות הסל בסוף שנת הדוח הגיע לכ 112-מיליארד ש"ח ,בהשוואה

שווי החזקות הציבור בתעודות הסל בסוף שנת הדוח הגיע לכ 118-מיליארד ש"ח ,בהשוואה לכ-
לכ 111.3-מיליארד ש"ח בסוף שנת  ,2113גידול של כ 16.7-מיליארד ש"ח (שיעור של כ-
 101.3מיליארד ש"ח בסוף שנת  ,2013גידול של כ 16.7-מיליארד ש"ח (שיעור של כ .)16.57%-גידול
 .)16.57%גידול זה נבע בעיקר מגידול של כ 2-מיליארד ש"ח בתעודות פיקדון שהונפקו
מגידול
זה נבע בעיקר מגידול של כ 2-מיליארד ש"ח בתעודות פיקדון שהונפקו מתחילת שנת ,2014
מתחילת שנת  ,2112מגידול של כ 13-מיליארד ש"ח בתעודות העוקבות אחר מדדי מניות
מקומייםש"ח
חובמיליארד
כ1.8-
מגידול של
זרים,
מדדי מניות
העוקבותחאחר
בתעודות
מגידולש"ח
מיליארד
של כ13-
אגרות
אחר מדדי
העוקבות
בתעודות
מיליארד ש"
של כ1.2-
זרים,
2010111%
משנת
בשערי
שוקמשינוי
צמחוכן
2111וזרים
מקומיים
בשעריאגרות
אחר מדדי
בתעודות
המדדים .מ-
הסל בלמעלה
תעודות
חוב משנת
המדדים.
העוקבותמשינוי
וזרים וכן
בארץ
חדשניים
מוצרים
לאחר
אחוזים,
שהונפקומ100%-
הסל בלמעלה
צמח שוק
עליית
מדדים נוכח
על"ל ,וכן
ובחו
שהונפקובארץ
חדשניים
מדדים
מוצרים על
תעודותלאחר
אחוזים,
נוכח עליית המדדים.
ובחו"ל ,וכן
המדדים.
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2014-2010
סל,סל,
בתעודות
הציבור
2114-2111
בתעודות
החזקותהציבור
שוויהחזקות
תרשים:5:5שווי
תרשים

.2

תשקיפים

שוק תעודות הסל מורכב ממספר מצומצם של חברות מנפיקות .על מנת שהחברות יוכלו
 .2תשקיפים
לתת מענה לביקושים בשוק בזמן אמת ,הן עושות שימוש נרחב בתשקיפי מדף ,המאפשרים
שוק תעודות הסל מורכב ממספר מצומצם של חברות מנפיקות .על מנת שהחברות יוכלו לתת מענה
להן להציע לציבור ולרשום למסחר תעודות סל בטווחי זמן קצרים.

לביקושים בשוק בזמן אמת ,הן עושות שימוש נרחב בתשקיפי מדף ,המאפשרים להן להציע לציבור
היתרים קצרים.
בטווחי זמן
תעודות
לארבעה תשקיפי מדף חדשים ,אשר כללו  17סדרות
2112סלניתנו
למסחרשנת
ולרשוםבמהלך

היתרים
חדשים,לעומת
מדד חדש,
העוקבות
היתריםאחת
מתוכן סדרה
תעודות סל
לתשקיפים סל,
סדרות תעודות
שבעה 17
אשר כללו
אחרמדף
תשקיפי
לארבעה
 ,2014ניתנו
במהלך שנת
סל
תעודות
של
סדרות
שמונה
מתוכן
,
סל
תעודות
של
סדרות
67
כללו
אשר
,
2113
בשנת
מתוכן סדרה אחת העוקבות אחר מדד חדש ,לעומת שבעה היתרים לתשקיפים בשנת  ,2013אשר
מדדיםהשנה
אחרבמהלך
ניתנו
ברגולציה,
שלההקלות
לתוכנית
חדשים.
אחר
חדשים.
העוקבות
תעודות סל
בהתאם סדרות
מתוכן שמונה
מדדיםסל,
תעודות
העוקבות של
כללו  67סדרות
לשלוש
משנתיים
סל
תעודות
חברות
של
המדף
תשקיפי
תקופת
להארכת
היתרים
בהתאםשלושה
לתוכנית ההקלות ברגולציה ,ניתנו במהלך השנה שלושה היתרים להארכת תקופת תשקיפי
וזאתשל
השוטפת
ההנפקות
סל על
להקל
וזאת כדי
שנים,
החברות.על פעילות ההנפקות השוטפת
כדי להקל
שנים,
פעילות לשלוש
משנתיים
תעודות
חברות
המדף של
של החברות.
במהלך שנת  2112בוצעו  22תיקונים בתשקיפי מדף ,אשר כללו  275סדרות תעודות סל .כמו
סל.אשר
,2113
תשקיפים בשנת
תיקוני
לעומת
בתשקיפיסל,
תיקונים לתעודות
מעקב חדשים
 22נכסי
אושרו
כמו כן
תעודות
 275סדרות
אשר21כללו
מדף,
בוצעו 22
2014
במהלךכןשנת
לתעודות סל
חדשים
תעודות סל ,ו-
תשקיפים .בשנת  ,2013אשר כללו 125
תיקוני
מעקב 21
נכסילעומת
 22סל,
לתעודות
סדרותחדשים
125מעקב
כללונכסי
אושרו 44
סדרות תעודות סל ,ו 24-נכסי מעקב חדשים לתעודות סל.

במהלך שנת  2112פורסמו  26הצעות מדף מכוח תשקיפי מדף ,בהשוואה ל 52-הצעות מדף
 46.2113הצעות מדף מכוח תשקיפי מדף ,בהשוואה ל 52-הצעות מדף שפורסמו
פורסמו
במהלך שנת
2014בשנת
שפורסמו

בשנת .2013
במסגרת הטיפול בתשקיפים בחן הסגל ,בין היתר ,את הדוחות הכספיים ,התמציות
בדבר של
הכלכליות
במסגרת הטיפול בתשקיפים בחן הסגל ,בין היתר ,את הדוחות הכספיים ,התמציות
הכלכליות של סדרות תעודות הסל ,היקף הגילוי שניתן בגין המדדים החדשים ,הגילוי
סיכון
סדרות תעודות הסל ,היקף הגילוי שניתן בגין המדדים החדשים ,הגילוי בדבר סיכון נזילות,
סיכון נזילות ,סיכון אשראי ,סיכון שוק והחזקות ציבור במכשירים פיננסיים ,הגילוי לגבי
תעודות
אשראי ,סיכון שוק והחזקות ציבור במכשירים פיננסיים ,הגילוי לגבי פרופיל החשיפה של
פרופיל החשיפה של תעודות הסל ,הגילוי על מנגנון ההמרה של תעודות הסל ורישום שעבוד
כמו כן
הסל ,הגילוי על מנגנון ההמרה של תעודות הסל ורישום שעבוד על הנכסים במדינת המקור.
על הנכסים במדינת המקור .כמו כן נבדקו סוגיות המוסדרות בשטרי הנאמנות של סדרות
המוסדרות בשטרי הנאמנות של סדרות תעודות הסל.
נבדקו סוגיות
תעודות הסל.

 .3דיווחים

דיווחים
.3
מנהלי תעודות הסל מדווחים בהתאם לחוק ניירות ערך ,התקנות מכוחו ,והנחיות גילוי ייעודיות
מנהלי תעודות הסל מדווחים בהתאם לחוק ניירות ערך ,התקנות מכוחו ,והנחיות
גילויובחן
הדיווחים,
שעניינן גילוי מידע לגבי סדרות תעודות הסל שהנפיקו לציבור .הסגל עקב אחר
ייעודיות שעניינן גילוי מידע לגבי סדרות תעודות הסל שהנפיקו לציבור .הסגל עקב אחר
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באיזו מידה החברות עומדות בחובות הגילוי המוטלות עליהן .בין היתר נבחנו דוחות תקופתיים,
דוחות רבעוניים ,דוחות מיידיים ,תשקיפים והצעות מדף .פרט לדוחות אלה ,החברות מדווחות
דיווחים ייעודיים לתחום פעילות זה 21,כגון:
א) דוח יומי בדבר נתונים להערכת שווי תעודות סל ומוצרי מדדים (טופס ת 124ו-ס — )124דוח
המתפרסם אחת ליום מסחר ,לפני תחילת המסחר ,על ידי כל אחת מקבוצות המנפיקים .הדוח כולל
פרטים לצורך הערכת שווי התעודה.
ב) דוח חודשי בדבר חשיפות לסיכון אשראי (טופס ת 203ו-ס — )203בדוח ניתן למצוא נתונים
בדבר חשיפה לסיכוני אשראי ברמת הגוף המנהל 22,ברמת החברה המנפיקה וברמת כל אחת מסדרות
תעודות הסל ,תוך פירוט אופן החשיפה למקור סיכון האשראי (בנקים ,ברוקרים וכד') ולסוג המכשיר
הפיננסי שבגינו נוצרת החשיפה (פקדונות ,notes ,נגזרים ,השאלות ,תעודות סל וכו').
ג) דוח חודשי בדבר החזקות הציבור (טופס ת 204ו-ס — )224בדוח ניתן למצוא פירוט בדבר שווי
החזקות הציבור בכל סדרת תעודות סל בנפרד ובגין כל הסדרות של חברה מנפיקה ושל הגוף המנהל
יחדיו.
ד) דוח רבעוני בדבר תשואת תעודת סל והשוואתה לתשואת המדד הנעקב — הדוח נכנס לרשימת
הדיווחים מראשית  ,2013ומוצגות בו התשואות של תעודות הסל ,של המדדים שאחריהם הן עוקבות
ושל מדד השוואתי נוסף ,המתחשב בתקבולי הדיבידנד המתקבלים על ידי המניות המרכיבות את
המדד 23.כמו כן ,מוצג הסבר מילולי להבדלים בין התשואות השונות.
במהלך שנת הדוח הגישו מנהלי תעודות הסל  4,501דיווחים ,בהשוואה ל 5,276-דיווחים בשנת
 6,269 ,2013דיווחים בשנת  2012ו 5,517-דיווחים בשנת .2013

 .4פעילות בתחום ההסדרה
א) פרסום עמדה משותפת של רשות ניירות ערך ובנק ישראל לגבי החזקה במניות הבנקים על
ידי חברות תעודות סל
החזקה באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי בשיעור העולה על  5%טעונה היתר מבנק ישראל (להלן —
“מגבלת ההחזקה") .מדד הבנקים כולל מניות של חמישה תאגידים בנקאיים בלבד ,ולפיכך מנפיקי
תעודות סל העוקבות אחר מדד זה נדרשים להחזיק במניות אלה בשיעורים גבוהים לצורך כיסוי
התחייבויותיהם ,ונתקלים בקושי לנוכח מגבלת ההחזקה .במהלך שנת  2014פרסמו הפיקוח על
הבנקים בבנק ישראל ורשות ניירות ערך נייר עמדה משותף לגבי מתווה פעולה אפשרי לגבי הנפקת
תעודות סל העוקבות אחר מדד הבנקים ,שיאפשר לייחס את הבעלות על אמצעי השליטה בבנק,
המוחזקים על ידי החברה המנפיקה את תעודת הסל למחזיק הסופי בתעודת הסל .זאת במטרה
לאפשר לבתי ההשקעות להמשיך ולהציע ללקוחותיהם מגוון פעילויות של ניהול נכסים ,לרבות
הנפקת מוצרי מדדים העוקבים אחר מדד הבנקים ,מחד ,ולמנוע מצב בו בית ההשקעות אליו שייכת
החברה המנפיקה חורג ממגבלת ההחזקה ,מאידך .במסגרת נייר העמדה נקבע ,כי מנפיק תעודת סל
יוכל להנפיק ולנהל ,אם יבחר לעשות זאת ובכפוף להוראות כל דין ,שני סוגי תעודות :תעודת סל
“שקופה" שבה כל ארבעת הסוגים של אמצעי השליטה בנכסי התעודה (מניות הבנקים) — כהגדרת
“אמצעי שליטה" בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א — 1981-יהיו בבעלות המשקיעים ,וכן תעודת

21
22

23
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גם חברות המנפיקות לציבור מוצרים מובנים ("סטרקצ'רים") נדרשות לעמוד בחלק מחובות הדיווח הללו.
"הגוף המנהל" מתייחס למנהל תעודות הסל ,כלומר ,לבית ההשקעות שמחזיק בבעלותו מספר חברות המנפיקות תעודת
סל.
כשמדובר בתעודות העוקבות אחר סחורה או מדד סחורות ,נבחר מדד השוואתי המשקלל רווחים והפסדים הנובעים
מגלגול החוזים העתידיים על הסחורות.
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סל “אטומה" הפועלת לפי המודל הקיים (לגביה מיוחסות ההחזקות במניות הבנקים למנפיק תעודת
הסל) .כל מנפיק תעודת סל יהא רשאי לבחור אם להנפיק ולנהל תעודה מסוג זה או אחר ,או את שני
סוגי התעודות במקביל .מתווה זה ,המאפשר הנפקה של שני סוגי התעודות ,יאפשר למנהלי תעודות
הסל להמשיך ולנהל תעודות העוקבות אחר מדד הבנקים מבלי לחרוג ממגבלת ההחזקה.
ב) סיכון נזילות
תעודת סל היא מכשיר פיננסי המתחייב לתשלום סכום הנגזר מנכס מעקב ,בהתאם לנוסחת ההמרה
הקבועה בתשקיף ,ומאפשר המרה יומית .מנפיקי תעודות הסל מתכסים בנכסים שונים ,על מנת
לעמוד בהתחייבותם לציבור להשיג את תשואת נכס המעקב.
סיכון הנזילות בתעודות הסל משקף סיכון לאי יכולתו של המנפיק להנזיל את הנכסים המגבים בעת
הצורך ,וכתוצאה מכך להפר את התחייבותו למחזיקי התעודות לאפשר המרה יומית של התעודה.
סיכון הנזילות האמור נובע מההתכסות במגוון מכשירים פיננסיים ,כאשר המשמעותי שבהם,
מבחינת היקפו ,הוא הפיקדון הבנקאי.
במהלך שנת  2014גיבש סגל הרשות ,בתיאום עם המנפיקים ,נוסח גילוי מקיף לגבי סיכון הנזילות.
הנוסח שגובש מתייחס בעיקר לעיבוי הגילוי הקיים בנוגע לכלל הסיכונים הגלומים בפעילות תעודות
הסל ,בדגש על סיכון הנזילות ,וכן להצגת נתונים כמותיים ואיכותיים על הפקדונות הקיימים.
ג) שעבודים
מטרתם של תיקונים  50ו 51-לחוק ניירות ערך היה לחזק את מעמדם של הנאמנים לתעודות
ההתחייבות מול החברות המנפיקות .במסגרת התיקון ,הנאמנים נדרשו להצהיר כי כספי התעודות
שלהם הם משמשים כנאמנים משועבדים “על פי כל דין".
במהלך שנת  ,2014בתיאום עם מנפיקי תעודות הסל ,גובש נוסח גילוי מקיף המבהיר את משמעות
השעבוד על הנכסים המגבים את תעודות הסל ,את אופן רישום השעבוד על הנכסים המגבים וכן
את הצגת הנתונים על השעבודים הקיימים .המידע האמור ייכלל במסגרת הדוחות הכספיים וידווח
לציבור במסגרת הדוחות הרבעוניים והתקופתיים של החברה.
ד) המשך פיתוח תשתית הדיווח של תעודות סל
במהלך שנת הדוח המשיך סגל המחלקה בפיתוח של טפסי דיווח ייעודיים למנפיקי תעודות סל
(טפסי ס') ,חלף הטפסים המיועדים לדיווח על ידי תאגידים המנפיקים ניירות ערך אחרים (טפסי
ת') .במהלך השנה פותחו מגוון טפסי דיווח חדשים לתעודות סל ,בהם טפסים העוסקים בחלוקת
תקבולים למחזיקי תעודות סל ,דיווח בדבר השאלות ,דיווח בדבר מדד איזון לתעודות ממונפות ודוח
בדבר מינוי נושאי משרה במנהל תעודות הסל.

 .5ביקורות
בשנת הדוח בוצעו שלוש ביקורות אצל מנפיקי תעודות הסל ,שעסקו בבדיקת נאותות המידע המשמש
את מנפיקי התעודות לדיווחים פומביים.
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ד .יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות
 .1כללי
בסוף דצמבר  2014היו  4,608יחידים בעלי רישיון (מתוכם  860מנהלי תיקים 3,160 ,יועצי השקעות
ו 588-משווקי השקעות).
טבלה  :13סך הרשיונות שניתנו ליחידים — מנהלי תיקים ,יועצי השקעות ומשווקי השקעות,
2014-2010
שנה
עד 2009
2010
2011
2012
2013
2014
סך כל הרשיונות שניתנו

מנהלי תיקים
2,017
162
152
138
173
153
2,795

משווקי השקעות
804
179
144
161
147
150
1,585

יועצי השקעות
6,187
198
248
274
229
163
7,299

טבלה  :14הענקה ,המרה וביטול רשיונן של חברות במהלך 2014
סה"כ

חברות לניהול
24
תיקים

חברות לייעוץ חברות לשיווק
השקעות
השקעות

תקפים נכון ליום ה 31-בדצמבר 2013

158

120

13

25

נגרעו עקב המרה

2

-

-

2

בוטלו מרצון

7

5

1

1

בוטלו על ידי הרשות

1

1

-

-

נוספו עקב המרה

2

2

-

-

הענקת רישיון

8

6

2

-

תקפים נכון ליום ה 31-בדצמבר 2013

158

122

14

22

24

להלן נתונים על שווי הנכסים המנוהלים על ידי חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות ,נכון
ליום ה 31-דצמבר  .2014נתונים אלה מבוססים על דיווחי החברות בהתאם לסעיף (27א) לחוק
הייעוץ ,לתקנה  8לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(הון עצמי וביטוח) התש"ס ,2000-ולתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות (דוחות) ,התשע"ב.2012-

24
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חברה גדולה" מוגדרת כחברה שהיא בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות ,ואשר ביום  31בדצמבר התקיים לגביה לפחות אחד
משני תנאים אלו:
 )1היו לה ולחברות אחרות שהן בעלות רישיון ניהול תיקים השייכות לאותה קבוצה ,יחד ,מעל חמישים לקוחות (מנוהלים,
ושווי הנכסים הכולל שלהן היה מעל  5מיליארד שקלים חדשים;
 )2היו לה ולחברות אחרות שהן בעלות רישיון ניהול תיקים השייכות לאותה קבוצה ,יחד ,מעל אלף לקוחות מנוהלים .מתוך
 122חברות ניהול התיקים 18 ,הן חברות גדולות (מספר החברות הגדולות לא השתנה ביחס לשנת .)2013

נכון ליום ה 31-דצמבר  .2112נתונים אלה מבוססים על דיווחי החברות בהתאם לסעיף
השקעות
שנתי
(27א) לחוק הייעוץ ,לתקנה  2לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק דוח
ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התש"ס ,2111-ולתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות) ,התשע"ב.2112-

2014

(במיליארדי"ח)
(2014-2010במיליארדי ש
תיקים2114-2111 ,
בחברות
המנוהל
הנכסים
שווי :6שווי
תרשים
ש"ח)
לניהולתיקים,
לניהול
בחברות
המנוהל
הנכסים
תרשים :6

נכון ל 31-בדצמבר  ,2014שווי הנכסים המנוהל עבור לקוחות שאינם מוסדיים עומד על כ156-
ומעלה)על כ-
מוסדיים עומד
שרוב שאינם
מוסדייםלקוחות
המנוהל עבור
בדצמבר
נכון ל-
מושקע
נכסיהם (50%
הנכסיםשאינם
שווילקוחות
,2112של
התיקים
ש"ח31.שווי
מיליארד
)
ומעלה
51%
(
נכסיהם
שרוב
מוסדיים
שאינם
לקוחות
של
התיקים
שווי
.
ח
"
ש
מיליארד
156
בקרנות נאמנות עומד על כ 28-מיליארד ש"ח ,ומהווה כ 18%-מסך שווי הנכסים המנוהל של
הללו.בקרנות נאמנות עומד על כ 22-מיליארד ש"ח ,ומהווה כ 12%-מסך שווי הנכסים
מושקע
הלקוחות
המנוהל של הלקוחות הללו.

2114
בדצמבר
ה31-ה31-
ליום ליום
מוסדיים ,נכון
ללקוחות לא
נכסים מנוהל
טבלה :5
2014
בדצמבר
מוסדיים ,נכון
ללקוחות לא
שווימנוהל
נכסים
טבלה  :15שווי
השיעור מסה"כ שווי
כל
מסה"כשל
השיעור מסה"כ מספר השיעורהנכסים
הנכסים המנוהל
שווי
מספר החברות
שוויהמנוהל
שווי הנכסים
החברות המנוהל
לקוחות שאינם
החברות
הנכסים של כל
החברות
עבורשאינם
עבור לקוחות
שאינם
לקוחות
בתיקי
במיליוני
מוסדיים
לקוחות
בתיקי
השיעור מסה"כ המנוהל
ש"ח
מוסדיים במיליוני
מוסדיים
החברות
מספר
החברות
מספר
ח
"
ש
שאינם מוסדיים
עד 51
עד 50
111-51
511-111
100-50
1,111-511
5,111-1,111 500-100
מעל 5,111
 1,000-500סה"כ

31
21 31
36
20
11
12 36
11
122 11

25.5%
25.5%
16.5%
27.5%
16.5%
7%
11.5%
7%
29.5%
2%
111%
9%

כ1%-

כ0%-
1%

6%
5%
17%
%
6%
71%
111%
5%

1%

5,000-1,000

14

11.5%

17%

מעל 5,000

10

8%

71%

סה"כ

122

100%

100%
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 .2רישוי
א) בחינות
במסגרת רישוי יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות לפי חוק הייעוץ ,נערכו בשנת
 ,2014כמדי שנה ,שני מועדי בחינות — בחודשים מאי-יוני ובחודשים נובמבר-דצמבר — בנושאים
הבאים:
 .1דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית;
 .2חשבונאות;
 .3סטטיסטיקה ומימון;
 .4כלכלה;
 .5מקצועית א';
 .6מקצועית ב' (למבקשים רישיון לניהול תיקי השקעות).
במהלך שנת הדוח נערכו כ 5,028-יחידות בחינה לעומת  5,230יחידות בחינה בשנת  .2013מספר
הנבחנים עמד על  ,4,266ומתוכם  2,295עמדו בהצלחה בבחינות ,לעומת שנת  2013בה עמד מספר
הנבחנים על  4,299ומתוכם  2,072עמדו בהצלחה בבחינות.

טבלה  :16אחוז המעבר בבחינות בשנת 2014
נושא הבחינה

מספר נבחנים

שיעור ההצלחה השנתי
25
בבחינות

אתיקה מקצועית

-

-

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

796

53

חשבונאות

725

53

סטטיסטיקה ומימון

642

44

כלכלה

743

49

מקצועית א'

1,097

60

מקצועית ב'

150

68

פטורים מבחינות :תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) התשנ"ז( 1997-להלן — "תקנות הרישוי") קובעות ,כי מי
שבידו תואר רלוונטי ,כמשמעותו בתקנות ,זכאי לפטור משלוש בחינות היסוד :כלכלה ,חשבונאות,
סטטיסטיקה ומימון .במהלך שנת הדוח נבדקו  813בקשות לפטור מבחינות ,ו 767-מהן אושרו.

25
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נבחן שעמד באחד משני המועדים בשנה נתונה נחשב כמי שעבר את הבחינה.
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ב) התמחות
תקנות הרישוי מסדירות גם את ההתמחות ,שהיא תנאי נוסף לקבלת רישיון .במהלך שנת הדוח
אושרו  252בקשות להתמחות ,מתוכן  58בייעוץ השקעות 93 ,בשיווק השקעות ו 101-בניהול תיקים.
ג) בקשות שנדונו בוועדה המוסמכת בהתאם לסעיף 8א לחוק הייעוץ
הוועדה המוסמכת מטעם הרשות להעניק רשיונות בהתאם לסעיף 8א לחוק הייעוץ דנה בשנת הדוח
ב 18-פניות בנושאים הבאים :הענקת פטור מבחינות ,הענקת פטור חלקי או מלא מהתמחות; והכרה
בימי היעדרות מהתמחות.
ד) מיזם הנפקת תעודות מזהות לבעלי רישיון
במהלך שנת הדוח הוביל מערך הרישוי מיזם חדש :הנפקת תעודות מזהות ליחידים בעלי רישיון.
מטרת המיזם היא להעניק צביון ייחודי לעיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות וכן להקנות לעוסקים בתחום אמצעי זיהוי לשם הצגתו בפני הלקוח.
ה) פעולות אכיפה בתחום הרישוי
במהלך שנת  2014בוצעו על ידי הרשות פעולות האכיפה הבאות:
 .1פיקוח על התמחות —
א .בעקבות ביקורת שערכה הרשות בחברת ניהול תיקים ,החליטה הרשות להפסיק את ההתמחות
של מתמחה בחברת ניהול תיקים ולהכיר רק באופן חלקי בהתמחות שבוצעה עד לאותו מועד.
עוד החליטה הרשות להימנע מאישור התמחות נוספת במסגרת החברה כל עוד לא יוכח כי
חלו שינויים בנפח ובאופי פעילות החברה ,באופן המאפשר התמחות נאותה בהתאם להוראה
בדבר התמחות נאותה.
ב .הרשות הודיעה לחברה בעלת רישיון ניהול תיקים כי לא תתיר עוד התמחות בניהול תיקים
במסגרתה אלא בייעוץ השקעות בלבד.
 .2בחינות רישוי — הרשות החליטה לפסול בחינות בשלושה מקרים שהובאו בפניה ,שבהם
נתפסו הנבחנים בהפרה של כללי המשמעת .בשני מקרים מתוך השלושה הוחלט ,בנוסף ,למנוע
מהנבחנים לגשת לבחינות בשני מועדי הבחינות הקרובים ,ובמקרה אחד הוחלט למנוע מהנבחן
לגשת לבחינות במועד נוסף.
 .3ביטול רישיון בשל אי עמידה בדרישות הון עצמי — במסגרת ביקורת שנערכה בחברה לניהול
תיקים עלה ,כי ההון העצמי של החברה נמוך מהנדרש בתקנות ,והחברה אינה עומדת לכאורה
בתנאי הכשירות להחזקה ברישיון .הדוח הכספי המבוקר של החברה הציג הפסדים תפעוליים,
שגרמו לגירעון מצטבר בהון העצמי .על מנת להשלים את ההון החסר ,החברה בחרה להגדיל
כביכול את הונה העצמי באמצעות הנפקת שטרי הון כנגד יתרות של בעלי עניין ,כאשר בשטרי
ההון נקבע באילו תנאים ניתן לדרוש את פרעונם .בעקבות ההתכתבות עם הרשות ונקיטת הליך
ביטול הרישיון ,הגיעה החברה להסכם עם חברת ניהול תיקים אחרת למכור לה את פעילות ניהול
התיקים .לאחר ששמעה את טיעוני החברה ,החליטה הרשות לבטל את רשיון ניהול התיקים
שלה מכוח סעיף (10א)( )2לחוק הייעוץ ,משום שחדל להתקיים בחברה תנאי מתנאי הרישיון ,וכן
קבעה כי כל סכום שיתקבל על ידי החברה כתמורה במסגרת הסכם הפניית הלקוחות ,עד למועד
ביטול הרישיון ,יוקפא על ידי החברה לטובת ההון העצמי שלה.

 .3פיקוח
הפיקוח על יועצי השקעות ,משווקי השקעות ומנהלי תיקים התמקד בשנה האחרונה בעיקר
בתחומים הבאים:
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א) קשר שוטף עם הגופים המפוקחים וליווי צמוד שלהם
הפעילות בשנת הדוח כללה קשר שוטף עם הגופים המפוקחים .הליווי הצמוד של הגופים הללו
בעבודתם בתחומי האחריות של הרשות מהווה נדבך חשוב בעבודת יחידת הפיקוח על בעלי רישיון,
ונועד להנחות את המפוקחים לעבודה נכונה ולאפשר קשר ישיר ובלתי אמצעי בין הגופים המפוקחים
לבין הרשות .במסגרת הקשר עם הגופים המפוקחים נערכות פגישות עם גורמים שונים באותם
גופים ,שיחות עדכון מעת לעת ,בקרה על תוכנית האכיפה הפנימית שאימצו ועוד .כחלק מהקשר
השוטף ,הרשות דורשת מהגופים המפוקחים לבדוק את עצמם בנושאים שונים הקשורים לחוק
הייעוץ ולדווח לרשות על תוצאות הבדיקה.
כמו כן ,המפגשים עם בעלי רישיון מאפשרים קיום קשר ישיר ובלתי אמצעי עמם .המפגשים מאפשרים
לרשות להבהיר את עמדותיה בנושאים שונים הקשורים בחוק הייעוץ ,וכן מאפשרים לבעלי הרישיון
להגיב ולהביא סוגיות שונות לידיעת הרשות .סגל הרשות רואה במפגשים עם המפוקחים אמצעי
להעברת מסרים ולחיזוק הקשר ,האמון והתקשורת ,בין היתר על מנת לייעל תהליכי הסדרה ולקדם
התנהלות מקצועית והוגנת מצד המפוקחים .במפגשים מציגים מפקחי היחידה את העקרונות
המנחים את עבודת הפיקוח ,ובראשם חשיבות המהות ולא הפרטים הטכניים ,תוך מתן דוגמאות
ספציפיות וניהול דיאלוג פורה .במהלך השנה קיים סגל היחידה  11מפגשים עם בעלי רישיון .נוסף על
כך ,התקיימו מפגשים תקופתיים עם ראשי מערכי הייעוץ בבנקים (פורום בנקים) ,עם ממוני האכיפה
הפנימית בבנקים (פורום ממוני אכיפה) וכן עם קציני הציות בחברות ניהול תיקים.
ב) עריכת ביקורות לגבי עמידה בהוראות חוק הייעוץ
בשנת הדוח נערכו שני סוגי ביקורות לגבי עמידה בהוראות חוק הייעוץ:
 )1ביקורות רוחב
ביקורת הבודקת נושא אחד במספר רב של חברות ,אשר מתבצעת בהתכתבות ,ובמסגרתה
מתבקשות החברות ,בין היתר ,להמציא לרשות מסמכים .במהלך שנת הדוח נערכו ארבע ביקורות
רוחב:
א .הסתיימה ביקורת רוחב בנושא עמידת החברות בהוראות התקנות החדשות לגבי דיווח
ללקוח ,אשר נערכה ב 25-חברות.
ב .החלה ביקורת רוחב בנושא גיוס לקוחות והתאמת הייעוץ לצורכי הלקוח אשר נערכת ב24-
חברות.
ג .הושלמו שתי ביקורות רוחב מצומצמות :האחת התמקדה בעיסוקים נוספים של בעלי הרישיון,
והשנייה בפעילות מנהלי תיקים בקרנות זרות.
בנוסף לביקורות הרוחב ,בוצעו במהלך שנת הדוח בדיקות של פעילות בניירות ערך של חברות ניהול
התיקים ,הן באמצעות ניתוח עסקאות ש"הוצפו" על ידי דוחות חריגים ושוטפים והן באמצעות
בדיקות ממוקדות בחברות ניהול תיקים ספציפיות.
 )2ביקורות ממוקדות חברה
מדובר בביקורות שבמסגרתן נבדקים נושאים ספציפיים הקשורים בחוק הייעוץ בחברות בעלות
רישיון ובמערכי הייעוץ בתאגידים הבנקאיים .בשנת הדוח נערכו  43ביקורות:
א .נערכו  16ביקורות בחברות ניהול תיקים בנושא ציות להוראות הדין השונות ,לרבות ביקורות
"לקוח סמוי" בנושא בירור צורכי הלקוח .ב 15-מהביקורות נבחנו גם היבטים של עמידה
בהוראות חוק איסור הלבנת הון.
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ב .נערכה ביקורת לבחינת עמידה בדרישות הון עצמי של חברה.

26

ג .נערכה ביקורת בעקבות חדלות פירעון של בעל השליטה בחברה.
ד .הסתיימו שתי ביקורות במערכי הייעוץ בתאגידים הבנקאיים .בביקורות נבדקו מערכות
הייעוץ הבנקאיות ,נושא בירור צורכי לקוח ותיעוד שיחות הייעוץ.
ה .נערכו ארבע ביקורות נוספות בתאגידים בנקאיים (שלוש מהן החלו בשנת  .2013שתיים מתוך
ארבע הביקורות הושלמו).
ו .נערכו שבע ביקורות בחברות חדשות (ארבע מתוכן הסתיימו).
ז .נערכו חמש ביקורות במסגרת מעקב לשם פיקוח מוגבר על חברות בעלות רישיון (שתיים
מהחברות הללו סיימו את פעילותן במהלך השנה).
ח .נערכו שבע ביקורות בעניין התמחות נאותה בניהול תיקים וייעוץ השקעות.
ג) מעקב שוטף אחר פעילות בעלי הרישיון ודיווחיהם
 )1ניתוח פעילות המסחר של מנהלי תיקים על מנת לאתר פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם
הוראות החוק;
 )2ניתוח פעילות היועצים בבנקים בהתבסס על הדיווחים החודשיים של הבנקים.
ד) בדיקת דוחות רבעוניים ושנתיים המוגשים על ידי החברות בעלות הרישיון
המידע בדבר חובות הביטוח ותחליפיו וההון העצמי בדוחות הרבעוניים והשנתיים של בעלי
הרישיון נבדק על ידי מערך הרישוי במחלקה.
ה) בחינת חשדות להפרת הוראות של חוק הייעוץ
במסגרת פעילותו ,בודק סגל המחלקה מקרים שבהם מתעורר חשש להפרה של הוראות חוק
הייעוץ .הבדיקות נערכות בעקבות פניות מהציבור או עקב חששות העולים תוך כדי עבודתה
השוטפת של המחלקה .מלבד שיחות עם הפונים ,כוללות הבדיקות פגישות עמם ,פנייה לחברי
בורסה ולבנקים לצורך קבלת נתונים ובחינה מעמיקה של הממצאים .בסיום הבדיקות מתקבלת
החלטה אילו אמצעים יש לנקוט בכל אחד מהמקרים ,בהתחשב ,בין היתר ,בעניין הציבורי,
באמינות המידע ובטיב הראיות.
בשנת הדוח טופלו  65מקרים שבהם נבחן חשש לביצוע הפרות של חוק הייעוץ ,מהם  12מקרים
שהועברו מהשנה הקודמת .מתוך  65המקרים המטופלים ,הסתיים הטיפול ב 50-מקרים.
ו) הדרכה
על מנת לשפר את רמת הציות להוראות החוק מצד חברות בעלות רישיון ,עורכת הרשות הדרכות
לכל החברות החדשות ולבעלי רישיון עצמאיים חדשים .ההדרכות נערכות עם כל חברה בנפרד,
זמן קצר לאחר מועד קבלת הרישיון .ההדרכה נערכת במפגש פנים אל פנים עם הנהלת החברה
ועובדיה ,ובמהלכה מקבלים נציגי החברה סקירה על עיקרי חוק הייעוץ וחוק איסור הלבנת הון,
לרבות חובותיה של החברה כלפי לקוחותיה וכלפי רשויות הפיקוח .כמו כן ,נציגי החברה מקבלים
מידע על בעיות וליקויים שעלו מביקורות שנערכו בחברות אחרות והסבר כיצד להימנע מבעיות
ומליקויים מעין אלה .ההדרכה נערכת בפורום קטן של משתתפים ,דבר המאפשר התייחסות
לסוגיות ושאלות ספציפיות שמעלים נציגי החברה .השנה נערכו תשע הדרכות לחברות חדשות,

26

ראו פירוט בסעיף .2ה) .3לעיל.
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שבהן הודגשה חובתן של החברות לפעול בראש ובראשונה לטובת לקוחותיהן ונחיצות קיומו של
מערך בקרה ואכיפה פנימית בחברה.
ז) פרסום נתונים על אודות מנהלי תיקים
במהלך שנת הדוח החלה הרשות ,לראשונה ,לפרסם באתר האינטרנט נתונים בדבר פעילותם
של מנהלי תיקים .נתונים אלה נגזרים מתוך דוחות המוגשים לרשות בהתאם לתקנות ,ובכוונת
הרשות לפרסם נתונים אלה מעת לעת.

 .4פעילות בתחום ההסדרה
א .הוראה בדבר התמחות נאותה :במהלך שנת הדוח נכנסה לתוקף הוראה זו ,שמטרתה לצקת תוכן
למושג “התמחות נאותה" .בהוראה מובאים כללים מנחים למתמחה ולמאמנו הנוגעים להכשרת
המתמחה ,תוך פירוט התוכן העיוני והניסיון המעשי שעל המתמחה לצבור במהלך ההתמחות .בין
היתר קובעת ההוראה חובה להתווית נוהל ובו תוכנית התמחות שלפיה יפעל המתמחה .בעקבות
פרסום ההוראה ,נערכו ביקורות לבדיקת יישום ההוראה.
ב .תיקון הוראת בירור צורכי לקוח :במהלך שנת הדוח פרסמה הרשות נוסח מתוקן של הוראה
לבעלי רישיון לגבי בירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח (נוסח חדש —  .)2014תיקון הוראה זו ,העוסקת
בליבת הקשר שבין בעל הרישיון לבין הלקוח ,נערך במסגרת ההקלות ברגולציה שפורסמו במפת
הדרכים של הרשות וכולל הקלות מהותיות רבות בתהליך בירור הצרכים .ניסוח הצעת התיקון
בוצע תוך שיח שוטף ומקיף עם בעלי הרישיון ,במטרה ליצור תהליך יעיל ,תכליתי ומהותי ,המשלב
את הרצוי והמצוי במתן השירותים לפי החוק ,ואשר ישיג את המטרה של הכרה אמיתית של צורכי
הלקוח כבסיס למתן שירות מותאם-לקוח.
ג .כללים להחזר אגרת בחינה :במהלך שנת הדוח פרסם סגל הרשות מסמך בדבר אמות מידה
להחזר אגרת בחינה למי שנרשם לבחינת הרישוי ומסיבה זו או אחרת נבצר ממנו להשתתף בה.
במסמך נקבעו קריטריונים לבחינת הבקשה להשבת האגרה בהתאם למועד שבו הודיע הנבחן על
ביטול הרשמתו ולנסיבות הביטול .אמות המידה נקבעו תוך איזון בין תשומות הרשות הכרוכות
בטיפול בבקשת ביטול השתתפות בבחינה ,לבין הרצון להשיב את האגרה ,במלואה או בחלקה ,למי
ששילם עבור שירות שלא עשה בו שימוש בסופו של דבר.
ד .תיקון הקריטריונים למתן פטור מבחינות והתמחות מטעמים חריגים.

ה .נושאים רוחביים
 .1ממשל תאגידי
במהלך שנת  2014בחן סגל המחלקה את אופן אימוצם ויישומם של כללי הממשל התאגידי בידי
הגופים המפוקחים המחויבים לעשות כן .במסגרת זו נבחנו ,בין היתר ,מאפייניהם ותפקודם של
הדירקטוריון וההנהלה של גופים אלה מבחינת שמירה על כללי הממשל התאגידי ,בחינת מערך
הבקרה הפנימית ,בחינת תוכנית אכיפה פנימית ואופן יישומה בפועל וכן בחינת מערך הביקורת
הפנימית .לשם כך בוצעו הפעולות הבאות:
א .בדיקת קיום מאפייני הממשל התאגידי אצל כל החברות המחויבות לאמץ כללי ממשל תאגידי,
באמצעות בדיקת דיווחי החברות הרלוונטיים.
ב .הפצת שאלון לבחינת בשלות הממשל התאגידי לכל החברות המחויבות לאמץ כללי ממשל תאגידי
( 40חברות) ,ניתוח המענה לשאלון והכנת מסמך תובנות.
ג .עריכת שלוש ביקורות שטח בסוגיות שונות הקשורות לממשל התאגידי.
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 .2בחינת היערכות לחירום
במהלך שנת  2014בחן סגל המחלקה את היערכותם של הגופים המפוקחים למתן שירותים בשעת
חירום .במסגרת זו בוצעו הפעולות הבאות:
א .בדיה מדגמית ,בהתכתבות ,של היערכות הגופים המפוקחים לאיומים קיברנטיים ("סייבר").
ב .שלוש ביקורות שטח לבחינת תוכניות המשכיות עסקית של הגופים המפוקחים והיערכותם לשעת
חירום.

ו .עמדות סגל ,פרשנות
 .1חוזרי עמדת סגל
א) במהלך שנת הדוח פרסם הסגל ארבעה חוזרי עמדת סגל בנושאים שונים הנוגעים להוראת חוק
הייעוץ והתקנות לפיו :חוזר לתאגידים המורשים בדבר המועד להגשת הדוח הרבעוני לרשות בחודש
אפריל  ;2014חוזר לבעלי רישיון מנהל תיקים בדבר אופן אימות פרטי הזיהוי של המבקש להיות
לקוח שאינו מחזיק בתעודה רשמית אחרת; הבהרה למנהלי התיקים בדבר חישוב תשואת תיק
השקעות ,וחוזר לבעלי רישיון יועץ השקעות ,משווק השקעות ,מנהלי תיקי השקעות ותאגידים
בנקאיים בדבר תיקוני חקיקה במסגרת חוק ההקלות.
ב) כמו כן פרסם הסגל שישה חוזרים בנושאים שונים הנוגעים להוראות חוק השקעות משותפות
והתקנות לפיו :חוזר למנהלי קרנות ונאמנים לגבי ריכוז שינויים והבהרות הנוגעות לדוח החודשי;
חוזר בדבר הליך מינוי נאמן לקרנות נאמנות; חוזר לגבי אופן ההצבעה באסיפת מחזיקים של מנהל
קרן המחזיק ניירות ערך מסוגים שונים המשקפים אינטרסים מנוגדים; חוזר לגבי התקשרות מנהל
קרן עם גורם מקצועי לצורך קבלת המלצות לגבי אופן ההצבעה באסיפה הכללית ,ולצידו עקרונות
ראויים לפעילות חברות ייעוץ בנוגע להצבעה באסיפות כלליות ,וחוזר בדבר הצעת יחידות ופדיונן
ביום שבו מתקיימת הפסקת מסחר בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל.
ג) כמו כן ,הרשות פרסמה חוזר תובנות מביקורת רוחב שערכה ,שהתייחס למספר סוגיות הקשורות
לממצאים בנושא רציפות במתן שירותים ,גיבוי ושחזור נתונים ושמירת מידע אצל מנהלי קרנות,
מנפיקי תעודות סל וחברות בעלות רישיון לניהול תיקים.

 .2הנחיות מקדמיות
במהלך שנת הדוח פרסם הסגל מענה ל 16-בקשות להנחיות מקדמיות בתחום חוק הייעוץ ,בתחום
חוק השקעות משותפות ,בתחום תעודות הסל ובסוגיות בתחום הממשל התאגידי.

 .3שאלות ותשובות
במהלך שנת הדוח המשיך סגל הרשות לפרסם באתר הרשות ,באופן שוטף ,תשובות לשאלות המופנות
אליו מצד גורמים מפוקחים ,מתוך מטרה לקדם את השקיפות מול הגופים המפוקחים ולהבהיר את
הסביבה המשפטית שבה הם פועלים.

ז .אכיפה — עיצומים כספיים ואכיפה מנהלית
בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ ,הוסמכה הרשות לנקוט הליכי עיצום כספי
וכן הליכי אכיפה מנהליים בשל הפרתן של הוראות אלה .הטיפול בעיצומים הכספיים מתבצע
במחלקת אכיפה מנהלית ,המרכזת את הטיפול בהליכים אלה .לפרטים נוספים בדבר הליכים אלה
שננקטו במהלך שנת הדוח ,ראו להלן פרק  :6.9אכיפה מנהלית.
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ח .פעילות מחלקת השקעות בתחום החקיקה
המחלקה בוחנת באופן שוטף את ההסדרה בתחומים שעליהם היא אמונה ,ובהמשך לכך — מגבשת
הצעות לתיקון ההסדרה ,גיבוש מתווים חלופיים וכן הסדרים חדשים לשם פיתוח הענפים עליהם
היא מופקדת .כמו כן עוסקת המחלקה בניסוח הצעות החקיקה הנדרשות לשם עיגון ההסדרים
והתיקונים המוצעים ,מטפלת בהערות הציבור להצעות ,בוחנת אותן ,מתקנת את ההצעות בהתאם
להן ,מציגה אותן בפני מליאת הרשות ומקדמת אותן באמצעות מחלקת הייעוץ המשפטי ברשות.

 .1חקיקה ראשית שפורסמה בשנת הדוח
בשנת הדוח עסק סגל המחלקה ,בין היתר ,בניסוח ובקידום הצעות חקיקה ותיקוני חקיקה הקשורים
לחוק הייעוץ ,חוק השקעות משותפות ,חוק ההקלות ,והצעת החוק לקידום השקעות בחברות
ציבוריות העוסקות בתחום המחקר והפיתוח ,התשע"ד( 2014-לפירוט החקיקה הראשית שפורסמה
בשנת הדוח ולהצעות חקיקה שמקדמת המחלקה ,למעט לעניין תיקון  21לחוק השקעות משותפות
והתקנות המוצעות מכוחו ,אשר יפורטו להלן ,ראו פרק  6.6הייעוץ המשפטי תת פרק ב - .2.חקיקה.

 .2חקיקת משנה והסדרה משלימה שפורסמה בשנת הדוח
לפירוט חקיקת המשנה שאושרה במהלך השנה ראו פרק  6.6הייעוץ המשפטי תת פרק ב - .2.חקיקה.

 .3הצעות חקיקה וחקיקת משנה
א) חוק השקעות משותפות (תיקון ( )21תעודות סל וקרנות סל) ,התשע"ב 2012-ותקנות על פיו —
במהלך שנת הדוח נמשך תהליך גיבוש ההצעה :הערות הציבור התקבלו ונידונו ,נערכו מפגשים עם
הפעילים בענף ועם הבורסה ,ונעשו תיקונים ושיפורים בהצעת החוק .כמו כן ,נמשך תהליך גיבוש
וניסוח התקנות הנדרשות לשם יישום הוראות החוק .התקנות המפורטות להלן פורסמו להערות
הציבור ,וחלקן אושרו סופית במליאה לאחר דיון בהערות הציבור.
 .1תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג תעודות סל וקרנות סל לצורך פרסום),
התשע"ג ,2013-ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון),
התשע"ג;2013-
 .2תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואת קרן סל ותעודת סל) ,התשע"ג,2013-
ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון) ,התשע"ג;2013-
 .3תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל השקעה משותפת ונאמן)
(תיקון) ,התשע"ג;2013-
 .4תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מאפיינים מהותיים של השקעה משותפת ותנאים
לשינוי שכר מנהל השקעה משותפת) ,התשע"ה;2014-
 .5תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דיווח כספי) ,התשע"ד( 2014-דוח כספי של מנהל תעודת
הסל);
 .6תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תנאים לפדיון יחידות תעודת סל ושיעור הוספה מרבי),
התשע"ד;2014-
 .7תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות תעודות סל שהתמורה עבורן אינה
במזומנים) ,התשע"ד;2014-
 .8תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות מתואמות בתעודות סל) ,התשע"ד;2014-
 .9תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חשבון מגבה) ,התשע"ב;2012-
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ב) פורסמו באתר להערות הציבור הצעות לתיקוני תקנות ולתקנות חדשות במסגרת הצעת מודל
חדש לתשקיפי קרנות נאמנות:
 .1תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן ,מבנהו וצורתו) ,התשע"ה;2014-
 .2תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן) ,התשע"ה;2014-
 .3תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון) ,התשע"ה;2014-
ג) תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום
עסקאות ורישום פעולות ייעוץ)(תיקון) ,התשע"ה;2014-
ד) הקלות בחובת הביטוח לבעלי רישיון (פורסמו להערות ציבור ורוכזו הערות):
 .1הצעת תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון
עצמי וביטוח) (תיקון) ,התשע"ד;2014-
 .2הצעת תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(דוחות) (תיקון) ,התשע"ד.2014-

ט .הליכים משפטיים בתחום העיסוק של מחלקת השקעות
להליכים משפטיים בתחום עיסוקה של מחלקת השקעות ,שבהם הרשות היתה מעורבת בשנת הדוח,
ראו להלן בפרק  :6.6ייעוץ משפטי ,תת-פרק ב :פעילויות המחלקה — סעיף  :3ריכוז וליווי הליכים
משפטיים אזרחיים ,וראו שם תת-סעיף ב' ,ובמיוחד :עת"מ  15892-05-14ברם ,סלוקי ושות' נגד
רשות ניירות ערך ואיגוד הבנקים בישראל — עתירה לפי חוק חופש המידע לפרסום פרטים נוספים
בדבר ממצאי ביקורות שערך סגל המחלקה.
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 6.3מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי
א .כללי
תפקיד מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי (להלן — “המחלקה הכלכלית") הינו לתת
ייעוץ כלכלי ליו"ר הרשות ולמחלקות השונות ברשות במגוון רחב של נושאים.
הייעוץ שניתן על ידי המחלקה מבוסס ,בין היתר ,על מעקב שוטף אחר שוק ההון והתפתחויות
כלכליות בישראל ובעולם; על בחינת ההשלכות של החלטות ואירועים נקודתיים הנוגעים לעבודת
הרשות או לשוק ההון; על מאגרי נתונים ומדדים ממוחשבים שהמחלקה מפתחת ומתחזקת; ועל
מחקר גנרי בנושאים בעלי השלכות רוחביות על שוק ההון הנערך על ידי המחלקה .כמו כן ,המחלקה
אחראית על פיתוחן של מערכות ייעודיות תומכות-החלטה אחרות.

 .1ייעוץ כלכלי
המחלקה מעניקה ייעוץ כלכלי וסיוע למחלקות הרשות בנושאים הקשורים להתנהלות השווקים
והשחקנים ולהסדרת פעילותם כמו גם ,לגבי אופי המוצרים הנסחרים בשווקים והסדרת המסחר
בהם .המחלקה עוסקת ,בין היתר ,בנושאים הבאים :בחינת היעילות של הסדרה חדשה; בדיקת
ההשלכות של ביטול הסדרה קיימת; מתן ייעוץ לגורמי האכיפה ברשות ותמיכה בהם; בניית מודלים
למיפוי וניהול סיכונים סיסטמיים .כמו כן ,המחלקה הכלכלית נוטלת חלק בעבודה מול ארגונים
בינלאומיים.
המחלקה הכלכלית מובילה שני צוותי עבודה :צוות שוק ההון וצוות הרשות לניהול סיכונים
סיסטמיים .בנוסף ,היא משתתפת בצוותי עבודה בתוך הרשות ומייצגת את הרשות בצוותי עבודה
בין-משרדיים .זאת ועוד :היא משתתפת בוועדות מטעם הרשות ,בוועדות ציבוריות המוקמות מטעם
הרשות ובוועדות ציבוריות המוקמות מטעם גופים אחרים.

 .2ייעוץ אסטרטגי
מלבד הייעוץ הכלכלי ,הניסיון והידע המחקרי והיישומי הנצברים ,מאפשרים למחלקה לספק ייעוץ
אסטרטגי ליו"ר רשות ניירות ערך ולמחלקות הרשות .המחלקה מנתחת נתונים ומידע כלכלי ,עוקבת
אחר שוקי הון בעולם ,אחר שינויים בהסדרה ואחר התפתחויות כלכליות בכלל .ניתוח זה משמש
בסיס לקבלת החלטות אסטרטגיות ברשות ולקביעת מדיניות בכל הקשור למפת הדרכים של הרשות
וליעילות ההסדרה .המחלקה מספקת ערך מוסף בזכות הראייה המערכתית של תחומי ההסדרה
שעליהם אמונה רשות ניירות ערך ,ובוחנת אותם באמצעות מתודולוגיות מקובלות בעולם הכלכלה
והמימון.

 .3מחקר כלכלי
המחלקה הכלכלית עורכת מחקרים כלכליים במטרה להרחיב את בסיס הידע וההבנה של שוק
ההון ובמטרה להרחיב את מגוון הכלים למחקר ולמעקב אחר השוק .חלק ממחקרים אלה נערכים
באמצעות שיתופי פעולה בין המחלקה ובין אנשי מחקר ואקדמיה .מטרת שיתופי הפעולה היא
להרחיב את המשאבים הזמינים למחקר ברשות במטרה להגדיל את התפוקה ואת רוחב היריעה שלו.
שיתופי הפעולה נעשים ,בין היתר ,באמצעות מלגות שמעמידה הרשות לחוקרים אלה.
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ב .עיקרי פעילות המחלקה
מעבר לפעילות השוטפת ,מתמקדת פעילותה של המחלקה הכלכלית בשישה תחומים עיקריים:

 .1פיתוח — יצירה ופיתוח של תשתית המידע הכלכלי התומך בתהליך קבלת
ההחלטות ברשות
במסגרת פעילותה ,המחלקה עוסקת בפיתוח ואחזקה שוטפים של מאגרי נתונים ,פיתוח כלים
ומדדים ממוחשבים לצורך פעילות מעקב שוטפת ופיתוח של תשתית המידע הכלכלי והפיננסי
התומך בתהליך קבלת ההחלטות ברשות.
בשנת  ,2014הושלמה העבודה על שורה של מערכות ,ביניהן מערכת לניטור סיכוני אשראי של
מפוקחים ומערכת לניטור פעילות במסחר.

 .2סיכון סיסטמי — ניהול צוות ברשות והשתתפות בצוות חשיבה בין-משרדי
ובצוות חשיבה בינלאומי במטרה לזהות ,לנטר ,למזער ולנהל סיכונים סיסטמיים
המשבר הכלכלי ב 2008-והאווירה הבלתי יציבה השוררת מאז בשווקים הגבירו מאוד את העיסוק
בסיכונים סיסטמיים — הסיכון שפעילות המערכת כולה תשתבש בשל אירוע מחולל (למשל ,משבר
של חברה או ארגון מסוימים) ,שיגרור אחריו משבר בשוק כולו 27.מחקרים אקדמיים ובדיקות
שטח שנערכו בעקבות המשבר העלו את הצורך לנהל מדיניות מאקרו-מניעתית ()macro-prudential
ברשויות ההסדרה ובשוק ההון עצמו ,ולא רק במערכת הבנקאית.
לצורך זיהוי מבעוד מועד ,ניטור ומזעור ככל הניתן של תופעות בשוק ההון העלולות להתפתח
לכדי סיכונים בעלי השלכות מערכתיות ,הוקם ברשות צוות ייעודי ,שאת עבודתו מרכזת המחלקה
הכלכלית .במסגרת זו ,המחלקה הכלכלית מאפיינת את המידע הנדרש מהמחלקות השונות ברשות
וממאגרי המידע הקיימים לצורך פיתוח כלים ואינדיקטורים שיסייעו בזיהוי הסיכון הסיסטמי
ובהערכה שוטפת של רמתו.
מתחילת שנת  2012פועל צוות בין-משרדי לא פורמלי ,שמטרתו לזהות ,למזער ולנהל סיכונים
סיסטמיים בישראל .חברי הצוות ,שדיוניו מתקיימים מדי שבועיים ,כוללים נציגים מבנק ישראל,
הפיקוח על הבנקים ,משרד האוצר ורשות ניירות ערך .המחלקה הכלכלית מייצגת את הרשות בעבודה
השוטפת של הצוות .אלה הם הנושאים שנדונו וסוקרו מראשית פעילותו :סקירות כלליות ,חשיפות
לאירופה של הגופים המפוקחים וצפי למחנק אשראי בשוק.
במהלך שנת  2014בחנה המחלקה את ההשלכות העשויות להיגרם כתוצאה מעלייה פתאומית של
הריבית במשק ,וההשלכות של תרחיש קיצון (התדרדרות ביטחונית) .כמו כן ,המחלקה ערכה סקירה
של פשיעת הסייבר בישראל ובעולם ואמצעי ההתמודדות עמה.

 .3חקר ולמידה של מגמות והתפתחויות בשוק
שוקי ההון בעולם ושוק ההון הישראלי בפרט משתנים בקצב מהיר לנוכח שינויים טכנולוגיים
בסביבה העסקית וכד' .שינויים אלה מחייבים בחינה בלתי פוסקת של המגמות בשוק ושל הצורך
בשינויי הסדרה.

27

להלן ההגדרה של סיכון סיסטמי מאת קרן המטבע העולמית ,שאומצה על ידי הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות הערך:
"סיכון של שיבוש השירותים הפיננסים אשר ( )1נגרם על ידי פגיעה בכל חלקי המערכת הפיננסית או חלק ממנה וכן ()2
הינו בעל פוטנציאל לגרום להשלכות שליליות חמורות על הכלכלה הריאלית" .בלשון המקור:

“A risk of disruption to financial services that (i) is caused by an impairment of all or parts of the financial system and
"(ii) has the potential to have serious negative consequences for the real economy.
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בשנת  ,2014עקבה המחלקה אחר נושאים מרכזיים בשוק ההון ,כגון שוק האשראי החוץ-בנקאי,
הנפקות בשוק הראשוני והמשני ,מסחר אלגוריתמי ,הרכב תיק המוסדיים ,שכר הבכירים ,הנזילות
בשוק ההון ,מבנה של חברות פירמידה והסדרי חוב.

 .4חקר ולמידה של תהליכי הסדרה — המחלקה הכלכלית שותפה בבחינת הסדרה
עתידית לצד בדיקה של השלכות הסדרה שנערכה בעבר
הסדרה נכונה היא בתהליך ממושך ,שתחילתו בבחינת השוק והבנת הצרכים שלו ,וסיומו בבחינה
שלאחר מעשה כיצד היא משפיעה על השוק .המחלקה הכלכלית שותפה הן בתהליכי קבלת ההחלטות
טרם התקנת הסדרה חדשה והן בבחינת תוצאותיה.
בשנת  ,2014נערכו מספר מחקרים הנוגעים להסדרה ,כגון:
א) בחינת תוצאות ההסדרה של שכר הבכירים
בשנים האחרונות חלו תמורות בהסדרת נושא הממשל התאגידי בכלל ושכר הבכירים בפרט.
בנובמבר  2012אושר בכנסת תיקון  ,20אשר מהווה נדבך משלים לתיקונים האחרונים בחוק החברות
(תיקונים  16ו 17-משנת  ,)2011שנועדו להגביר את הממשל התאגידי בחברות הציבוריות ובחברות
אגרות חוב (בפרט ,לאזן את כוחם של בעלי השליטה ,להגדיר את אחריותם של האורגנים השונים
בחברה ולהגביר את כוחם של בעלי מניות המיעוט) .מטרתו של תיקון  20היא להביא לתהליך קבלת
החלטות מושכל ושקוף בנושא השכר ,ולהטיל על הבכירים נורמות התנהגות שיגנו על האינטרסים
של המשקיעים בתאגיד.
בשנת  2014המשיכה המחלקה הכלכלית במעקב אחר תגמול בכירים .מעקב זה כולל עשרה פרקים,
המקיפים את נושא שכר הבכירים על כל היבטיו .המעקב נועד לענות על שאלות רבות בדבר אופן
אישור התגמול במוסדות החברה בישראל ושקיפות תהליכי האישור ,הקשר בין מבנה התגמול לבין
רווחיות החברה והשפעתו על מצב עסקיה ,וכן לגבי גובה התגמול ביחס לתרומתו של הבכיר לחברה.
מחקר המשך בודק את השלכותיו של תיקון  20על הרכב ,גובה ואופן האישור של שכר הבכירים
בישראל .כמו כן ,בשנת  2014נאסף מסד נתונים ייחודי ,הממפה את מדיניות התגמול של חברות
תל אביב  ,100כפי שאושרו על ידי נציגי בעלי מניות החברות .מסד נתונים זה ישמש כלי לבחינת
הקשרים הסיבתיים בין המדיניות שמאושרת בחברה לבין השכר המשולם בה.
ב) המלצה ליו"ר הרשות לגבי סבירות חוות הדעת בנושא שוק עמוק
החל מה 1-בינואר  ,2008נדרשות ישויות מדווחות להכין את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקני
הדיווח הכספי הבינלאומי ( .)IFRSהתקן הרלוונטי להכרה ומדידה של התחייבויות בגין הטבות
עובד ,IAS19 ,קובע ,בין היתר ,כיצד נקבע שיעור ההיוון של התחייבויות כלפי עובדים .על פי
התקן ,יש לקבוע את שיעור ההיוון של ההתחייבויות על פי שיעור הריבית של אג"ח קונצרניות
באיכות גבוהה .זאת מלבד במקרים שבהם אין במדינה שוק עמוק באג"ח מסוג זה ,ובמקרים כאלה
יש להוון לפי ריבית של אג"ח ממשלתיות .בהמשך לכך התבקשה המחלקה הכלכלית את סבירות
חוות הדעת הכלכלית של ד"ר קידר-לוי ,שבחנה את קיומו של שוק עמוק ,תוך התייחסות להערות
הציבור שנתקבלו בהמשך לפרסומה .הבחינה כללה ,בין היתר ,סקירה של עיקרי הממצאים בחוות
הדעת; בחינה של המתודולוגיות וההנחות שעומדות בבסיס חוות הדעת; בחינת ההגדרה של אגרות
החוב שבהן נעשה שימוש בחוות הדעת בתור בעלות “איכות גבוהה"; דיון במושג ה"אבסולוטיות"
של איכות האגרות; בחינת מהימנות האקסטרפולציה שתשמש לקביעת שיעור ההיוון בטווחי זמן
ארוכים; ניתוח מועד תחילת שוק עמוק כפי שעולה מחוות הדעת; התייחסות לתכיפות הבדיקה
העתידית הנדרשת לגבי קיומו של שוק עמוק וכן לביקורות שנמתחו על חוות הדעת ולתגובות של
ד"ר קידר-לוי לביקורות אלו.
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 .5מחקר כלכלי — מחקר בנושאים המשפיעים על המדיניות הננקטת בשוק ההון
בישראל ובנושאים העומדים בזיקה לתחומי פעילות הרשות ומטרותיה
שיתוף פעולה מחקרי בין רשות ניירות ערך לבין מוסדות אקדמיים:
בשנה זו ,בדומה לשנים קודמות ,ערכה המחלקה הליך תחרותי שמטרתו לגייס חוקרים מהאקדמיה
לעבודות מחקר משותפות .מטרת ההליך היא להרחיב את תשתית המחקר ברשות במסגרת עבודתה
של מחלקת מחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי .בתוכנית משתתפים חוקרים בעלי תואר שני
ומעלה במגוון תחומים רלוונטיים .הם עוסקים ,בין היתר ,בנושאים שלהלן :פיתוח שוק ההון והסרת
כשלים כלכליים ורגולטוריים; הגנה על ציבור המשקיעים; הגברת אמון המשקיעים; הגברת מודעות
הציבור לסוגיות בשוק ההון.
כחלק משיתוף פעולה זה ,נערך השנה מחקר בנושא "מניות ואיגרות חוב — סימולציה בפירמידת
שליטה" ,שפורסם באתר הרשות .עבודה ,זו ,שנכתבה בשיתוף עם חוקרים מהאוניברסיטה העברית,
עסקה בשאלה האם הציבור מתמחר נכונה את הסיכון הגלום באגרות חוב המונפקות על ידי חברות
בעלות מבנה פירמידאלי .התוצאות המתקבלות מדגימות איך הסיכון מתעצם ככל שמתקדמים
במעלה הפירמידה מהחברה הבת לחברה האם .בנוסף ,המחקר מצביע על תמריצים שעלולים ,בתנאי
שוק מסוימים ,להיות לבעלי מניות בחברה האם ,ולעיתים גם לבעלי אגרות החוב בחברה האם,
להגדיל את הסיכון של נכסי החברה הבת ,וכתוצאה מכך להרוויח על חשבון בעלי אגרות החוב
בחברה הבת .ממצאי המחקר מובילים למסקנה כי ראוי שהתמחור ההתחלתי או התניות של מחזיקי
איגרות החוב ,במיוחד במבנה פירמידאלי ,יתייחסו גם למצב של שינויים דינמיים בפרופיל הסיכון
של החברה הבת .

 .6ליווי גורמי אכיפה ברשות ומחוץ לה
במסגרת עבודתה ,המחלקה מלווה גורמי אכיפה שונים ברשות ומחוץ לה ,וביניהם מחלקת ניירות
ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) בנושאים שונים ובשלבים שונים של הליך האכיפה.

ג .עיקרי הפעילות בשנה הקרובה
 .1מעקב אחר ההתפתחויות בשוק — בדומה לשנה הקודמת ,המחלקה תערוך מגוון ניתוחים על
נושאים שונים הקשורים להתפתחויות בשוק ,לרבות מצב הנזילות בשוק ,מספר החברות המנפיקות
וריכוזיות השחקנים.
 .2מחקר כלכלי — קידום המחקרים הכלכליים בשלל הנושאים שבהם עוסקת המחלקה ,כגון
השפעות של שינויי הסדרה על השוק ותמורות בתעשייה הפיננסית .דגש מיוחד יינתן בשנה הקרובה
על מחקרים הקשורים בהשפעתם של הסדרים רגולטוריים ומשפטיים על פעילות השווקים .בין
השאר ,יעסקו המחקרים בחלוקת דיבידנדים מרווחי שערוך ,השפעת תיקון  20על שכר מנהלים
בחברות הציבוריות ,השלכות יישום ועדת חודק והשפעות המודל הדו שלבי של הערת עסק חי.
 .3חוות דעת כלכליות — מתן חוות דעת כלכליות בהתאם לצורך ועל פי דרישה מצד היו"ר
והמחלקות ברשות ,במגוון נושאים הקשורים לפעילות המחלקות והרשות תוך התמקדות בהשלכות
של הרגולציה ,עלויותיה ,וכן בנוגע למגמות ,מוצרים ושחקנים חדשים בשוק.
 .4פיתוח — פיתוח והטמעה של אמצעים טכנולוגיים לייעול עבודת המחלקה הכלכלית בפרט
ועבודת הרשות בכלל .בין היתר ,תוקם בשנה הקרובה מערכת לאוטומציה של בניית עקום תשואות
של אגרות חוב קונצרניות ,יפותח מדד לזמן הנדרש לצורך עיכול מידע בשוק ההון ,ויימשך פיתוחן
של מערכות ייעודיות לניטור הפעילות בשוק.
 .5סיכון סיסטמי — המשך הפעילות בצוותים במטרה לזהות ,לנטר ,למזער ולנהל סיכונים
סיסטמיים .בתוך כך תתבצע בשנה הקרובה בדיקה של ההשפעות של סביבת ריבית נמוכה מתמשכת
על תמחור הסיכונים בשוק.
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 6.4מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר
א .כללי
מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר של הרשות מיישמת את מדיניות היו"ר בכל הנוגע להגברת
ההרתעה והאכיפה ,לייעול הטיפול בתיקי החקירה והבירורים המנהליים ולפיקוח על תקינות
המסחר .כמו כן עוסקת המחלקה בקידום סוגיות הנוגעות לאמצעי אכיפה משלימים.

ב .עיקרי הפעילות בשנה החולפת
 )1חקירת אירועים במסחר
במהלך שנת  2014חקרה מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר אירועים בתחום המסחר בניירות
ערך בחשבונות של גופים מוסדיים ,שבמהלכם פעלו לכאורה נושאי משרה ועובדים באותם גופים
להפקת רווחים אישיים ,תוך פעילות החשודה כתרמית בניירות ערך .כמו כן ,המחלקה איתרה
וחקרה אירועים בהם בוצעה פעילות החשודה כתרמית בניירות ערך על ידי גופים הסוחרים עבור
עצמם ומקרים בהם עלה חשד לשימוש במידע פנים .בנוסף ,חקרה המחלקה אירועים שבהם עלה
חשד להכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים ולעבירות על חוק הייעוץ ,וכן תיק שוחד רב היקף,
אשר לצורך חקירתו קיבלה המחלקה הסמכה מיוחדת.
 )2בירורים מנהליים
יחידת החקירות עורכת בירורים מנהליים ומעבירה ממצאיהם ליו"ר הרשות לצורך קבלת החלטה
על פתיחה בהליך מנהלי .הבירורים בשנת  2014נגעו בעיקר להפרות הקשורות לחובת הגילוי של
תאגידים בדיווחים מיידיים ובדוחות כספיים ולתרמית בניירות ערך.
 )3בקרת מסחר
יחידת בקרת המסחר פועלת בשני מישורים :בקרה ופיקוח במטרה לשמור על מסחר תקין והוגן
ופעילות ממוקדת לאיתור פעילות חריגה אשר עשויה להצביע על עבירות והפרות של חוק ניירות
ערך.
במהלך שנת  2014פעלה היחידה לפיתוח כלים שונים לניתוח פעילות מסחר ואיתור פעולות חריגות
בשווקים השונים .כמו כן ,פעלה היחידה לכיול של מערכת ה ׁ(Business Intelligence) BI -ופיתוח של
אלגוריתמים חדשים לצורך זיהוי ואיתור פעילות חריגה במסחר .אירועים במסחר שנבדקו ועלה בהם
חשד לעבירות או הפרות על חוק ניירות ערך ,הועברו לטיפול במסגרת יחידות המודיעין והחקירות.
במקרים שבהם זוהתה פעילות חריגה אך לא עלה חשד לעבירה או הפרה ,נעשה ניתוח של האירוע
והוא טופל בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים.
 )4חיקורי דין
כחלק מאסטרטגיית הרשות להשתלב בתהליכי הגלובליזציה ,המשיכה המחלקה ,גם בשנה החולפת,
להיענות לבקשות לחיקור דין של רשויות זרות במסגרת האמנות שעליהן חתמה הרשות.
 )5שיתופי פעולה
המחלקה שותפה לפעילותם של גופי אכיפה אחרים במסגרת המאבק של הרשויות בישראל למיגור
הפשיעה הכלכלית.
 )6עמדת סגל בעניין תרמית בניירות ערך
המחלקה פרסמה עמדת סגל בנוגע להיבטים שונים הנוגעים לפעילות במסחר בניירות ערך ,אשר
עשויים להצביע על חשד לפגיעה בתקינות והגינות המסחר בשווקים .פרסום זה נועד לסייע לגורמים
השונים הפועלים בשוק ההון ,ובכלל זה לגורמים האמונים על הציות והאכיפה פנימית ,יועצים
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משפטיים ,מתווכים וסוחרים ,לאתר או להימנע מביצוע פעילות אסורה במסחר .עמדת סגל זו נועדה
להגביר את מידת הוודאות ביחס לאיסור זה וכן לסייע לאותם גורמים לצמצם את אפשרות חשיפתם
לפעילות אכיפתית של הרשות.
טבלה  :17התפלגות תיקי חקירה שיחידת החקירות החלה לטפל בהם בשנים 2014-2010
לפי סוגי עבירות (פלילי בלבד)
סה"כ
2014
2013
2012
2011
2010
סוג העבירה
23
5
5
5
4
4
תרמית בניירות ערך
11
2
3
4
2
שימוש במידע פנים
פרט מטעה ואי דיווח (בתשקיף,
28
11
2
1
1
7
בדוח כספי או בדוח מיידי)
עבירות עובד חבר בורסה ופעילות
2
1
1
אסורה על בעל רישיון לניהול תיקי
השקעות
עבירות לפי חוק העונשין :שוחד,
גניבה ,קבלת דבר במרמה
סה"כ

1

2

14

11

29

-

1

1

5

6

11

10

52

29 28

טבלה  :18סיוע מחלקת חקירות ,מודיעין ,בקרת מסחר לרשויות זרות (חיקורי דין)
בשנים 2014-2010
סה"כ
2014
2013
2012 2011 2010
38
4
9
6
6
13
חיקורי דין
טבלה  :19תיקים שבהם היתה הכרעה אם יש או אין ראיות לכאורה לביצוע עבירה
בשנים 2014-2010
סה"כ
תיקים שבהם היתה
תיקים שבהם היתה הכרעה
שנה
הכרעה כי יש ראיות
כי אין ראיות לכאורה
לכאורה לביצוע עבירות
לביצוע עבירות
30
9
3
2010
12
31
14
1
2011
15
32 33
3
0
2012
3
34
10
0
2013
10
35
8
2
2014
10
50
44
6
סה"כ
35 34 33 32 31 30

28
29
30
31
32
33
34

35
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נוספו שני תיקים שפוצלו מתיק קיים.
נתונים אלה כוללים תיק אחד שפוצל מתיק קיים ואינם כוללים תיקי בירור מנהלי שנפתחו השנה.
נתון זה אינו כולל  11תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל שבעה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל תשעה תיקי בירור מנהלי ,שהועברו בשנה זו לראשונה ליו"ר .ראו בטבלה נפרדת.
נתון זה אינו כולל עשרה תיקים של חיקור דין שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל תשעה תיקים של חיקורי דין שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה .כמו כן ,נתון זה
אינו כולל שבעה תיקי בירור מנהלי שהועברו בשנה זו ליו"ר .ראו בטבלה נפרדת.
נתון זה אינו כולל שישה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
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טבלה  :20התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בחמש השנים האחרונות,
לפי סוג העבירה העיקרית בתיק
2010

סוג העבירה

2014

סה"כ

2011

2012

2013

16

תרמית בניירות ערך

3

1

3

5

4

שימוש במידע פנים

4

3

2

2

4

15

פרט מטעה ואי דיווח (בתשקיף ,בדוח
כספי או בדוח מיידי)

3

2

3

2

1

11

עבירות לפי חוק הייעוץ

-

-

1

-

-

1

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

3

3

3

-

1

10

עבירה לפי חוק השקעות משותפות

1

-

-

-

-

1

סה"כ

14

9

12

9

10

54

טבלה  :21התפלגות תיקי בירור מנהלי שהועברו לטיפול יחידת החקירות,
לפי סוגי ההפרות 2014-2011
2011

2012

2013

2014

סה"כ

סוג ההפרה
תרמית בניירות ערך

2

2

2

1

7

שימוש במידע פנים

-

3

-

-

3

הפרות דיווח ופרטים מטעים (בתשקיף ,בדוח
כספי או בדוח מיידי)

1

-

7

8

16

הפרות לפי חוק הייעוץ

1

2

-

-

3

סה"כ

4

7

9

9

29

טבלה  :22התפלגות תיקי בירור מנהלי שהועברו ליו"ר לפי סוג ההפרה העיקרית בתיק 2014-2012
סוג ההפרה

2012

2013

2014

סה"כ

תרמית בניירות ערך

3

2

-

5

שימוש במידע פנים

1

1

-

2

הפרות דיווח ופרטים מטעים (בתשקיף ,בדוח
כספי או בדוח מיידי)

2

4

6

12

הפרות לפי חוק הייעוץ

3

-

-

3

סה"כ

9

7

6

22
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טבלה  :23סה"כ תיקים שהחלו טיפול ביחידת החקירות בשנים 2014-2010
(לא כולל חיקורי דין)
2010

2011
36

2012

2013

2014

סה"כ

6

11

10

52

9

9

29

20

19

81

תיקי עבירות פליליות

14

11

תיקי בירור מנהלי

-

4

7

סה"כ

14

15

13

37

37 36

בסוף שנת הדוח נותרו במחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר  13תיקי חקירה שהחקירה בהם טרם
הסתיימה ושישה תיקי בירור מנהלי שהבירור בהם טרם הסתיים ,כמו כן נותרו שישה חיקורי דין שהטיפול
בהם טרם הסתיים.

36
37
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נתונים אלה כוללים תיק אחד שפוצל מתיק קיים ואינם כוללים תיקי בירור מנהלי שנפתחו השנה.
בשנה זו טרם חל חוק אכיפה מנהלית וטרם החלו בירורים מנהליים.
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 6.5המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר
א .כללי
 .1תחומי פעילות המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר
א) הפיקוח על הבורסה
 )1המחלקה מרכזת ברשות ניירות ערך את נושאי הפיקוח והבקרה על ניהולה התקין וההוגן של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב .סמכויות המחלקה נובעות מהוראות חוק ניירות ערך ,ובפרט פרק
ח' של החוק ,הדן בסמכות הפיקוח של הרשות לגבי קביעת הוראות תקנון הבורסה והנחיותיה
ובחובה המוטלת על הרשות לפקח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.
 )2המחלקה מוודאת ,כי הפיקוח של הבורסה על פעילות חבריה נערך תוך התמקדות בנושאים
המהותיים ,באמצעות שיטות וכלי ביקורת מתאימים ,במטרה לצמצם כשלים וסיכונים הגלומים
בפעילות החברים.
 )3נציגי המחלקה מלווים את הדיונים של דירקטוריון הבורסה וועדות הדירקטוריון השונות ,תוך
שהם משמשים כמשקיפים במוסדות אלה.
 )4המחלקה בוחנת את בקשותיה של הבורסה לשינויים בתקנון ובהנחיותיה ,ומעבירה למליאת
הרשות את המלצותיה בנדון.
 )5המחלקה בוחנת פניות מקדמיות המוגשות לרשות בנושא חובת רישיון ניהול בורסה לפי חוק
ניירות ערך.
ב) הפיקוח על המסלקות
 )1המחלקה פועלת להבטחת הפיקוח על מסלקת הבורסה ,כהגדרתה בסעיף 50א לחוק ניירות ערך,
על מנת לוודא את יציבותה ויעילותה .סמכויות המחלקה בתחום זה מוסדרות בהוראות חוק ניירות
ערך ,ובפרט בפרק ח' של החוק ,אשר קובע כי במסגרת הפיקוח של הרשות על פעולות המסלקה,
תערוך הרשות בקרה על המסלקה כדי לוודא את יציבותה ויעילותה.
 )2פיקוח המחלקה על פעולות המסלקה כולל ,בין היתר ,בחינה של כללי המסלקה ועמידתה
בחובות ובדרישות המוטלות על מערכות תשלומים וסליקה על פי סטנדרטים בינלאומיים
מקובלים.
 )3נציגי המחלקה מלווים את הדיונים של דירקטוריון המסלקות וועדות הדירקטוריון השונות ,תוך
שהם משמשים כמשקיפים במוסדות אלה.
ג) הפיקוח על זירות סוחר
 )1ב 3-באוגוסט  2014אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות זירות סוחר .הללו משלימות
את תיקון מספר  ,42שבמסגרתו נוסף לחוק ניירות ערך פרק ז' ,3העוסק בזירת סוחר לחשבונו העצמי
(להלן — “זירות סוחר").
38

 )2בהתאם לסמכויות שהוענקו לרשות במסגרת תיקון החוק ,המחלקה אחראית לבדיקת בקשות
הרישיון המוגשות על ידי חברות המבקשות רישיון לניהול זירת סוחר .בנוסף ,לאחר החלטת הרשות
בדבר מתן רישיון ,תהיה המחלקה אחראית לפקח על ניהולן התקין וההוגן של זירות הסוחר ועל
בחינת עמידתן של חברות בעלות רישיון בהוראות חוק ניירות ערך והתקנות על פיו.

38

התקנות פורסמו ברשומות ב 26-בנובמבר  ,2014ומועד תחילתן הוא שישה חודשים לאחר פרסום זה .הפיקוח לא יחל מייד
ביום התחילה ,אלא בנפרד ,עבור כל זירה וזירה שהגישה בקשה לרישיון — לאחר סיום הליכי הרישוי שלה.
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ד) הסדרה של תחום הברוקר-דילר
 )1כיום ,מרבית הפעילויות בשוק ההון מוסדרות ומפוקחות על ידי הרגולטורים השונים ,במישרין
ובעקיפין ,כמו גם רובם של המתווכים הפיננסיים .עם זאת ,חלק מהפעילויות אינן מוסדרות על
פי דין ,ואין פיקוח מלא על כל המתווכים .למשל ,העיסוק בביצוע עסקאות עבור אחר (ברוקראז'),
העיסוק בביצוע עסקאות מול חשבון נוסטרו של המתווך (דילר) וכן שירותי המשמורת על נכסי
לקוחות הניתנים על ידי גופים העוסקים בפעילות ברוקר-דילר -כל אלה אינם מוסדרים באופן מקיף
וקיים חשש כי ציבור הלקוחות ,הפועל באמצעות המתווכים ונותן בהם את אמונו ,אינו זוכה להגנה
מספקת.
 )2המחלקה שוקדת על הקמת מסגרת חקיקה להסדרה כוללת של פעילות הברוקר-דילר ,כנהוג
בעולם .ההוראות שייקבעו יחייבו את המתווכים ברישום או ברישוי ,ופעילותם תוסדר על ידי
הרשות ותהיה נתונה לפיקוחה.
ה) פיקוח על חברי הבורסה שאינם בנקים (להלן — "חש"בים") בתחום איסור הלבנת הון וטרור
המחלקה מפקחת על יישום צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר
בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) תשע"א .2010-במסגרת זו מבצעת המחלקה את הדברים
הבאים:
 )1מטפלת באופן שוטף בפניות הנוגעות לפרשנות הוראות הצו ויישום ההוראות ונותנת להן מענה.
 )2משתתפת בפורומים משותפים עם גופי ממשל ורגולטורים אחרים.
 )3עורכת ביקורות לבחינת עמידה בהוראות הצו ומגבשת עמדה לגבי הצורך בנקיטת אמצעי אכיפה.

 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
א) שינוי מבנה הבעלות על הבורסה — ממודל של שותפות למודל של תאגיד למטרות רווח
הבורסה בתל אביב הינה חברה פרטית בע"מ ,שהתאגדה בשנת  1953כחברה מוגבלת בערבות ,ללא
הון מניות (אחריותו של בעל המניות מוגבלת לערבות אשר נטל על עצמו) ,בהתאם להוראות פקודת
החברות .בהתאם לחוק ניירות ערך ,הבורסה הינה חברה שלא למטרות רווח ,דהיינו — אין היא
רשאית לחלק את רווחיה לבעליה .בנוסף ,כיום ישנה זהות מלאה בין הבעלות על הבורסה לבין
זכות הגישה ( )accessלמסחר .כלומר ,רק הגופים שהינם בעלים של הבורסה (חברי הבורסה) נהנים
מגישה למסחר.
בבדיקה שהחלה על ידי הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות ,שמינה יושב ראש רשות ניירות ערך,
עלתה האפשרות כי שינוי מבני יהווה גורם משמעותי בשינוי פניה של הבורסה והתאמת פעילותה
למציאות בשווקים המודרניים .על פי גישה זו ,הליך של שינוי מבני יפריד בין הבעלות וזכויות
ההצבעה בבורסה לבין הזכות לגישה למסחר ,תוך הפיכת הבורסה לתאגיד למטרות רווח .מטרתו
המרכזית של הליך שינוי המבנה היא הפיכת הבורסה לגורם תחרותי ויעיל יותר מכפי שהוא היום,
המסוגל להתחרות בהצלחה עם בורסות בשווקים בינלאומיים וזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ
ובחו"ל .מטרה נוספת בהליך זה היא הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר רב יותר של
גורמים בעלי זכות מסחר.
לאחר השינוי המבני ,הגישה למסחר לא תהא עוד תלויה בקיומן של זכויות בעלות ,אלא תהא
מבוססת על התקשרות חוזית בין הבורסה לבין חברים פוטנציאליים ,דבר שיאפשר להגדיל את
מספר בעלי זכויות המסחר בבורסה ללא קשר למספר בעליה וזהותם .יצוין ,כי כיום קיימים עשרים
ושישה חברים בעלי גישה למסחר בבורסה בתל אביב ,מספר הנמוך משמעותית מבורסות מקבילות
בעולם .המעבר מהתאגדות שאינה למטרות רווח להתאגדות למטרות רווח במבנה של בעלות
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המופרדת מהגישה למסחר יאפשר לבורסה להגיב באופן אפקטיבי יותר ללחצי תחרות ולפעול בנפרד
מהאינטרסים של החברים בה ,ובכך ליצור בורסה "מוכוונת שוק" פשוטה ויעילה.
השינוי המבני ידרוש מהבורסה לנקוט גישה עסקית יותר מכפי שהיא נוקטת כיום -כזו המשרתת
אותה ,את בעלי מניותיה ואת כלל המשמשים בשירותיה גם יחד ,ולא רק את חברי הבורסה .הצורך
במתן דין וחשבון לבעלי המניות ,שלא כולם משמשים כחברי בורסה ,והעובדה שעליה לפעול
למטרות רווח ,יגרמו לכך שפעולותיה של הבורסה ייעשו תוך לקיחה בחשבון של צורכי כלל השוק,
באופן תחרותי ויעיל יותר .כמו כן נועד השינוי המבני להניח תשתית איתנה והכרחית לשיתופי
פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ולפעילותן של בורסות נוספות בישראל בעתיד כמו
גם לגיוסי הון על ידי הבורסה עצמה .במבט רחב יותר ,נועד השינוי המוצע לחזק את מעמדה של
הבורסה כתשתית החיונית לפעילות שוק ההון והכלכלה בישראל ,ולהרחיב את פעילותה .כל זאת
תוך הבטחה כי הבורסה תפעל לקידום הגינות ויעילות המסחר ,אשר בתורם יקרינו על אמון הציבור
בשוק ההון וימשכו תאגידים להירשם למסחר בבורסה תוך הגדלת היקפי הפעילות בשוק הראשוני
והמשני.
בחודש נובמבר  2014פרסמה הרשות להערות הציבור הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין שינוי
מבנה הבורסה .תיקון החוק המוצע נועד לאפשר לבורסה להפוך לתאגיד למטרות רווח ,לקבוע את
התנאים למתן רישיון בורסה ואת החובה לקבל היתרי שליטה בגין החזקת אמצעי שליטה ,לקבוע
הסדרים בדבר ממשל תאגידי ,ולחזק ולהדק את סמכויות הפיקוח הרגולטורי על פעילותה של
הבורסה במטרה לטפל בניגודי העניינים העשויים להתעורר כתוצאה מהמבנה החדש.
לטיוטת החוק באתר הרשות — הקלק כאן.
ב) הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה
הוועדה הגישה את המלצותיה באפריל  ,2014במסגרת דוח סופי .במסגרת המלצותיה ,קוראת
הוועדה לפעול בדחיפות במטרה לשנות את מבנה הבעלות ,כמקובל בעולם ,ממבנה של שותפות
למבנה של תאגיד למטרות רווח ,באופן המנתק ככל האפשר בין הבעלות לבין החברות ,תוך מזעור
ניגוד העניינים בין ניהול הבורסה ובין האינטרסים השונים של כל הפעילים בבורסה; להרחיב
את סוגי החברויות בבורסה כמקובל בבורסות בעולם ולקבוע הקלות בקבלת חברי בורסה זרים
ובהנגשת הבורסה לברוקרים מקוונים; להקים מאגר השאלות מרכזי וממוחשב אשר ינוהל על ידי
מסלקת הבורסה; לקבוע צעדים להגברת התחרות בתחום שירותי המסחר בניירות ערך והחזקתם;
לאמץ מודל של עמלות מסחר המעודד הספקת נזילות ומסחר בתדירות גבוהה; להפחית באופן
משמעותי את עמלת המינימום על מסחר וסליקה של ניירות ערך בבורסה ואף לשקול את ביטולה;
להשיק מוצרים פיננסיים חדשים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,לדוגמה :הנפקת  STRIPSומסחר
במט"ח; המלצות לשיפורים טכנולוגיים במסחר; עשיית שוק במניות בבורסה על ידי הבנקים; וכן
שיווק ומחקר בבורסה   .
לדוח הסופי של הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה באתר הרשות — הקלק כאן.
ג) פיקוח על זירות הסוחר
בשנה החולפת פעלה המחלקה להשלמת הליך החקיקה והסדרת התחום ,וכן פיתחה תשתית לבחינת
בקשות רישיון ולעריכת פיקוח שוטף על חברות בעלות רישיון זירת סוחר.
ד) הסדרה של תחום הברוקר-דילר
במהלך שנת  2014שקדה המחלקה על גיבוש מתווה חקיקה מפורט להסדרת תחום הברוקר-דילר,
ולניסוח טיוטה ראשונית של הצעה לתיקון חקיקה בנושא .המתווה מאפיין את הגופים שיוכפפו
לרגולציה החדשה ואת תחומי ההסדרה העיקריים עליהם ,על פי ההצעה .כמו כן הוא כולל הצעה
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למבנה הפיקוח ,בשים לב לחלוקת הסמכויות הנוכחית בין הרגולטורים השונים .בהתאם למתווה
החקיקה ,המצוי בשלב זה בדיונים פנימיים ,על בעלי רישיון ברוקר-דילר יחולו חובות בתחום
הרישוי ותנאי הכשירות ,בתחום הארגוני ,בתחום ההגנה על הלקוח ובתחום ההגנה על תקינות
המסחר בשוק.
ה) פיקוח על יישום הוראות צו איסור הלבנת הון החל על החש"בים
החל מאמצע שנת  ,2014החלה המחלקה לרכז את הביקורת על חברי הבורסה שאינם בנקים במסגרת
הפיקוח על יישום הוראות צו איסור הלבנת הון .במהלך השנה גיבשה המחלקה מתודולוגיה לתהליך
הערכת סיכונים ,אשר תשמש כבסיס לתוכנית ביקורת רב שנתית; שלחה שאלוני ביקורת; ריכזה
ממצאים אשר סייעו לתהליך הערכת הסיכונים; והכינה מפרט ביקורת בנושא .כמו כן ,המחלקה
השתתפה בקבוצות עבודה בין-משרדיות אשר ערכו הערכת סיכונים לאומית בתחום הלבנת ההון.

 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
א) השלמת תיקון החקיקה בעניין שינוי מבנה הבעלות של הבורסה ממודל של שותפות למודל של
תאגיד למטרות רווח .הדבר כולל גם טיפול בהערות הציבור ומענה מקצועי להן ,השלמת הסדרה
בנושאים נוספים וליווי הליך החקיקה.
ב) בחינת עמידתן של מסלקות הבורסה בחובות ובדרישות המוטלות על מערכות תשלומים
וסליקה על פי סטנדרטים בינלאומיים מקובלים ,מיפוי פערים ומעקב אחר פעולות הננקטות על ידי
מסלקות הבורסה עד להשלמתן במטרה לבחון הכרזה על מסלקות הבורסה כ"מסלקות מורשות"
( ,Qualifying Central Counter Partyלהלן — .)QCCP
ג) השלמת הליך הערכה ) (assessmentהנדרש לצורך קבלת החלטה פוזיטיבית כי הרגולציה בישראל
החלה על מסלקות מקבילה לזו החלה על מסלקות המשמשות כצד נגדי מרכזי ( )CCPבאירופה.
נציבות האיחוד האירופי פנתה לרשות במטרה לבצע את ההליך ,הנערך אגב מילוי שאלון מפורט
הבוחן את הרגולציה וההסדרים הקיימים בישראל ביחס לאלה הקיימים באירופה .השלמת הליך
ההערכה הנדרשת במסגרת תקנות ה (EMIR) European Market Infrastructure Regulation -לצורך
קבלת הכרה פורמלית מרשות ניירות הערך האירופית (-הEuropean Securities and Markets Au�-
) )thority (ESMAכמסלקה הרשאית לספק שירותי סליקה לחברי מסלקה ולזירות מסחר אירופיים.
קבלת הכרה כ QCCP-לפי כללי ה EMIR-כרוכה גם בהשלמת התשתית המשפטית לרישוי ופיקוח
שוטף על המסלקות ,הנדרשת על פי סטנדרטים אלה.
ד) בחינת עמידתן של חברות המבקשות רישיון לניהול זירת סוחר בתנאים למתן רישיון ,בהתאם
לפרטי הבקשה וגיבוש המלצה למתן רישיון ,תנאיו ומתן היתרי שליטה.
ה) ניסוח טיוטת חקיקה בהתאם למתווה להסדרת תחום הברוקר-דילר.
ו) ביצוע ביקורות בחברי הבורסה שאינם בנקים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.
ז) השתתפות בצוותי עבודה בין-משרדיים לביצוע הערכת סיכונים לאומית בתחום הלבנת הון.

ב .פעילויות המחלקה
 .1הפיקוח על הבורסה והמסלקות
א) נוכחות בדיוני דירקטוריון הבורסה וועדותיו
במהלך השנה ליוו נציגי המחלקה את הדיונים של דירקטוריון הבורסה ּוועדותיו ואת דיוני
הדירקטוריון של מסלקות הבורסה .במסגרת זו ליוו נציגי המחלקה גם את דיוני ועדת הביקורת,
ועדת התגמול ּוועדת האיתור לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון.
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ב) שינויים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו
במסגרת פיקוח הרשות על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ,נדרשת המלצת הרשות לשר האוצר
כתנאי מוקדם להכנסת שינויים בתקנון הבורסה .כמו כן נדרש אישורה של הרשות להצעות הבורסה
לקביעת הנחיות .בהתאם לכך ,נדונו ואושרו ברשות הצעות של הבורסה לתיקון הנחיותיה והרשות
המליצה על אימוץ תיקונים שיזמה הבורסה לשינוי התקנון ,כדלהלן:
ב 19-בפברואר ( 2014י"ט אדר א' תשע"ד):
●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין יום מסחר אחרון בתעודות על מטבע.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין בדבר סמכות מנכ"ל הבורסה לשנות את לוח הזמנים למסחר.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין ניירות ערך זרים — טעות סופר.

● הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין שימוש במדדי הבורסה על ידי מנהלי
מוצרים פנסיוניים.
ב 23-במרץ ( 2014כ"א אדר ב' תשע"ד):
●

הרשות אישרה תיקון הנחיות החסימה.

ב 8-באפריל ( 2014ח' ניסן תשע"ד):
●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין הוספת חלופה לרישום למסחר של חברה חדשה.

ב 24-באפריל ( 2014כ"ד ניסן תשע"ד):
● הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות ,בעניין
מחיר מזערי של מניה ושינוי התנאים של נייר ערך המיר.
●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שינויים במסחר בשברים.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין מק"מ — מעבר ליחידות מסחר של  100ע"נ.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין הלימות הון ונזילות של חש"בים.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין מגבלת פוזיציות פתוחות בנגזרי מט"ח.

ב 30-ביולי( 2014 ,ג' אב ,תשע"ד):
●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שינוי מועד המעבר ליחידות מסחר של  100ע"נ במק"מ.

● הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות ,בעניין
אי החלה של הוראות התקנון על ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב על חש"ב זר.
ב 2-בספטמבר ( 2014ז' אלול תשע"ד):
●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין מחיר מזערי למניה.

●

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון בעניין קידום אנליזות על חברות נסחרות.

ב 9-בנובמבר ( 2014ט"ז חשוון תשע"ד):
●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין פרסום "רמות מחיר" לנתוני ביקוש והיצע בספר הפקודות.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין שינוי משך "שורט טכני" בהעברות קסטודיאן.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין ניירות ערך מסחריים — גודל מזערי של פקודה ועשיית שוק.

●

הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין השקת נגזרים על מדד ת"א .100
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ב 21-בדצמבר ( 2014כ"ט כסלו תשע"ד):
●

●

●

●

●

●

הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות ,בעניין
הסמכת המנכ"ל לקבוע מגבלות להגשת פקודות באמצעות מחוללי ציטוטים בנגזרים.
הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות ,בעניין
סוגי פקודות חדשים.
הרשות המליצה בפני שר האוצר לתקן את התקנון ,ובד בבד אישרה את תיקון ההנחיות ,בעניין
קרן היי טק נסחרת.
הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין התאמת תנאי הסף להוצאת אופציות על מניות.
הרשות אישרה תיקון הנחיות בעניין רישום למסחר של תעודות איזון — הצעה לעיגון הכללים
הקבועים בהנחיות הזמניות במסגרת הנחיות הבורסה.
הרשות אישרה תיקון תעריפון (נספח להנחיות) בעניין הפצת מידע בזמן אמת ללקוחות בחו"ל.

ג) מתן מענה לפניות מקדמיות בנושא חובת רישיון ניהול בורסה
מהלך השנה טיפלו נציגי המחלקה במספר פניות מקדמיות בנושא חובת רישיון לניהול בורסה
בישראל.
לתשובות הסגל לפניות מקדמיות שפורסמו — הקלק כאן.

 .2זירות הסוחר
א) השלמת הליך החקיקה
במהלך שנת  2014עסקה המחלקה בקידום אישורן של תקנות זירות סוחר בוועדת משנה לוועדת
הכספים של הכנסת .ב 3-באוגוסט  ,2014אושרו התקנות על ידי ועדת הכספים של הכנסת.
במסגרת התקנות הוסדרו הנושאים הבאים:
 )1בקשה לרישיון
נקבעו דרישות לדיווח ומתן מידע .חברה המבקשת לקבל רישיון זירה תצרף לבקשתה דוח ,הכולל —
בין היתר — את הפרטים הבאים )1( :דוח תקופתי ודוחות ייעודיים בנוגע ליציבות ולהיקפי הפעילות
של החברה; ( )2דוח פרטים נוספים ,הכולל מצגים שונים לגבי המבקשת ובעלי השליטה בה .בנוסף
להגשת הבקשה לרישיון ,תידרש החברה להגיש לאישור הרשות את תקנונה המוצע לניהול תקין
והוגן של זירת הסוחר ,לרבות כללים להבטחת עמידתה בדרישות החוק.
 )2רמת המינוף
פעולת השקעה ממונפת מאפשרת למשקיע לבצע השקעות בסכומים הגבוהים מהסכומים המושקעים
על ידו בפועל .היחס בין ערכה הנקוב של העסקה לבין גובה הבטוחה שהלקוח יידרש להעמיד לא
יעלה על השיעור שנקבע בתקנות ,וההפסד של הלקוח לא יעלה על גובה הבטוחה שהפקיד.
 )3ניגוד עניינים
ניגוד עניינים בין החברה ללקוחותיה נובע מקושי מובנה ,הנוצר מעצם העובדה שהחברה עצמה
משמשת גם כצד שכנגד ,בשעה שהיא אמורה לייצג את האינטרסים של הלקוחות .כלומר ,היא קונה
מלקוחותיה לחשבונה העצמי או מוכרת ללקוחותיה מחשבונה העצמי .לפיכך ,חברות יחויבו לנסח
מדיניות ניגוד עניינים ,שבה יפורטו כל סוגי ניגודי העניינים הנוצרים במסגרת פעילותן ,וכן נהלים
שנועדו לצמצם ניגודי עניינים אלה .בנוסף על כך ,ייאסר על החברות ומי מטעמן לתת ללקוחותיהן
שירותי ייעוץ ,שיווק וניהול תיקים לגבי מכשירים פיננסיים.
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 )4טיפול בכספי לקוחות
כספיהם ונכסיהם של לקוחות יוחזקו בחשבון נאמנות בנפרד מנכסי החברה ,צדדים קשורים ובעלי
עניין .חברות יחויבו להפקיד את כספי הלקוחות בבנק או במוסד כספי מחוץ לישראל .לגבי מוסד
כספי מחוץ לישראל — נקבעו תנאים בנוגע לרמת הדירוג שלו ,ובנוסף הוחלה על החברה חובה
לבדוק פרמטרים מקובלים נוספים לאמידת סיכון האשראי.
 )5דיווחים
חברה תגיש לרשות דוחות שנתיים ורבעוניים ,וכן תדווח על נתונים ,בנוגע לחשבונות מרוויחים
ומפסידים ,היקפי הפעילות ,עמידתה במודל היציבות ,סיכוני אשראי וסיכוני שוק גם בתדירות
חודשית .כמו כן ,התקנות מסדירות את מערך הדיווחים המיידיים שיחול על החברות.
 )6דרישות יציבות
מהחברה יידרשו הון עצמי מזערי ,נכסים נזילים וביטוח .גובה ההון העצמי המזערי הנדרש נגזר
מהסיכונים הפיננסיים השונים שאליהם חשופה הזירה ,כגון סיכוני אשראי ,סיכוני שוק וסיכונים
תפעוליים .המודל לחישוב גובה ההון העצמי המזערי נועד לתמרץ את הזירות להפחית את חשיפתן
לסיכונים.
 )7אחר
נקבעו הוראות המסדירות את כללי ההתקשרות של החברה עם הלקוח :תיעוד ושמירת מסמכים;
התאמת הפעילות למאפייני הלקוח; דרכי הפרסום והשיווק של החברה ומערכת הדיווחים לציבור.
ב) הכנת תשתית לבחינת בקשות לרישיון ופיקוח שוטף
בשנת  2015המחלקה תרכז את הטיפול בבקשות של חברות להיתרים ולרשיונות הדרושים לניהול
זירות סוחר .כמו כן ,לאחר מתן רשיונות כאמור ,תרכז המחלקה את הפיקוח על ניהולן התקין וההוגן
של זירות הסוחר ועל בחינת עמידתן של חברות בעלות רישיון בהוראות חוק ניירות ערך והתקנות
על פיו .בשנה החולפת נערכה המחלקה לפיתוח תשתית מקצועית ,ארגונית ,משפטית וטכנולוגית
לצורך יישום משימות אלה.

 .3איסור הלבנת הון ומימון טרור בחש"בים
א) בוצעה ביקורת ,באמצעות שאלון שהופץ לחברות ,במטרה להעמיק את ההיכרות עם החברות
והאופן שבו החברות פועלות למניעת הלבנת הון ומימון הטרור ולזהות את האיומים המרכזיים
והקשיים הרוחביים בתחום זה.
ב) במסגרת פרויקט הערכת סיכונים לאומית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ,משתתפת
המחלקה בצוותי עבודה בין-משרדיים במטרה להעריך את הסיכונים אשר כל רגולטור רואה בפעילות
של הגופים המצויים תחת פיקוחו .הערכת הסיכונים תתבצע ,בין היתר ,באמצעות הערכת סיכונים
של המוסדות הפיננסים המפוקחים והערכת סיכונים שיבצע כל רגולטור.
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 6.6ייעוץ משפטי
א .כללי
 .1תחומי הפעילות של הייעוץ המשפטי ותפקידיו
לייעוץ המשפטי שלושה תפקידים עיקריים:
א) ייעוץ משפטי לגבי פעילותה וסמכויותיה הפיקוחיות של הרשות
במסגרת זו עוסק הייעוץ המשפטי בשאלות מדיניות ובקבלת החלטות רוחב בנוגע לתחום או לנושא
מסוים (כגון יוזמות חקיקה ופרשנות משפטית של הוראות דין ,העשויות להשפיע על השוק כולו
או על מגזר בשוק) ,בהחלטות בנושאים נקודתיים בעלי חשיבות מיוחדת (למשל ,החלטות אכיפה
לגבי גורמים מפוקחים ועמדות סגל משפטיות) ,וכן בקידום פרויקטים מרכזיים שעל סדר יומה של
הרשות.
מעבר לייעוץ המשפטי למליאת הרשות ,לוועדותיה וליו"ר הרשות ,מספק הייעוץ המשפטי תמיכה
משפטית למחלקות השונות ועורך בקרה על פעילותן .זאת ,כדי להבטיח שהפעילות מתיישבת עם
סמכויות הרשות ,מדיניותה ועמדותיה.
הייעוץ המשפטי מקיים ,על פי הצורך ,ממשקים עם גורמים חיצוניים לרשות (כגון רגולטורים אחרים,
מבקר המדינה וכיו"ב) ,ומעורב בהליכים משפטיים שהרשות הינה צד להם או מעורבת בהם (כגון
הליכים פליליים ,מנהליים ,הליכים אזרחיים — ובכלל זה תובענות ייצוגיות ,נגזרות ,וכיו"ב) .כמו
כן ,עוסק הייעוץ המשפטי בהדרכות מקצועיות למשפטנים ברשות ומשתתף בפורומים מקצועיים
שונים מחוץ לרשות.
ב) חקיקה
יחידת החקיקה בייעוץ המשפטי אחראית על מתן מענה לצורכי החקיקה הרבים של הרשות .היחידה
אחראית גם על הובלה וקידום ההסדרה הנוגעת לפעילות הרשות בנושאים שבתחום סמכותה.
היחידה משתפת פעולה עם מחלקות הרשות השונות ,כל אחת בהתאם לתחומים הנתונים לפיקוחה,
וכן עם משרדי הממשלה השונים ,הכנסת וגופים אחרים המעורבים בהליכי החקיקה .מעבר לכך,
היחידה מקיימת שיח עם הגורמים המפוקחים השונים ועם ציבור המשקיעים בשלבים השונים של
הליכי החקיקה.
ג) ייעוץ משפטי ארגוני
במסגרת זו ניתן ייעוץ משפטי לרשות כארגון ,בדומה לכל חברה או רשות ציבורית ,אך בשילוב עם
מאפיינים ייחודיים הקשורים למבנה הרשות וסמכויותיה .בשנים האחרונות חל גידול משמעותי
ברשות (הן במספר העובדים והן בהיקף הפעילות) ,וכפועל יוצא מכך נדרשת הרשות להתמודד עם
מספר הולך וגדל של שאלות בנושאים הנוגעים לתחומים משפטיים כלליים ,כגון דיני מכרזים ,דיני
עבודה וכיוצא באלו.

 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
א) תוכנית ההקלות ברגולציה
אישור סדרת ההקלות הראשונה בכנסת ,וקידום סדרת ההקלות השניה לצורך הבאתה לאישור
הכנסת.

107

דוח שנתי 2014

ב) שינוי מבני בבורסה
בחינת התשתית החוקית לצורך שינוי מבני בבורסה והכנת טיוטת תזכיר חוק לביצוע התיקונים
הנדרשים לתכלית זו.
ג) מערכת ההצבעות האלקטרונית
אישור החקיקה הראשית ותקנות לצורך תחילת פעילות המערכת (בשלב ראשון ביחס למניות וכתבי
אופציה).
ד) חברות הדירוג
אישור חוק להסדרת פעילות חברות הדירוג ותקנות מכוחו בכנסת.
ה) אכיפה פרטית
מעורבות בהליכי אכיפה פרטית ,בעיקר בדרך של השתתפות במימון תובענות ייצוגיות ונגזרות.

 .3עיקרי הפעילות המתוכננת לשנה הנוכחית
א) שינוי מבני בבורסה — קידום הליך החקיקה בכנסת לצורך הסדרת פעילותה של בורסה הפועלת
למטרות רווח.
ב) תוכנית ההקלות ברגולציה — במהלך השנה הנוכחית הושלמה סדרת ההקלות הראשונה ,אשר
כללה שורה של תיקוני חקיקה שעניינם מתן הקלות לגורמים המפוקחים השונים .בשנה הקרובה
צפויים קידומה בכנסת של סדרת ההקלות השנייה העוסקת בהקלות בחובות הדיווח המיידי ,הקלות
באופני הצעת ניירות ערך לציבור והקלות לחברות מו"פ ,וכן בחינה של סדרת הקלות שלישית וקידומה.
ג) זירות מסחר וחברות דירוג — במהלך השנה הנוכחית הושלמה החקיקה להסדרת פעילותן של
זירות המסחר וחברות הדירוג ,אשר פעלו עד כה ללא פיקוח .בשנה הקרובה צפוי ליווי של תהליך
ההסדרה עצמו לגורמים אלו ,ובמרכזו הליך הרישוי.
ד) פרשנות דיני ניירות ערך — הייעוץ המשפטי עוסק באופן שוטף בפרשנות דיני ניירות ערך,
במטרה להגן על ציבור המשקיעים ולקדם ודאות משפטית בתחום .בשנה החולפת טיפל הייעוץ
המשפטי ,בין היתר ,בסוגיות ליבה הקשורות בהצעה לציבור של ניירות ערך ,עבירת מידע הפנים
ועבירת התרמית בניירות ערך .עבודה זו באה לידי ביטוי בעמדות סגל ובתשובות לפניות מקדמיות
שפורסמו לציבור .בשנה הקרובה צפויה להימשך העבודה בהיבט זה.

ב .פעילויות המחלקה
 .1נושאים עיקריים בטיפול הייעוץ המשפטי בשנה החולפת
בשנת  2014היה הייעוץ המשפטי מעורב בטיפול בנושאי רוחב מרכזיים בפעילותה של הרשות,
בד בבד עם טיפול בנושאים רבים במסגרת הטיפול השוטף (רענון נהלים ,מענה לפניות מקדמיות,
טיפול בהליכים משפטיים שהרשות צד להם וכן בבקשות למימון תובענות ייצוגיות ונגזרות) ,ותוך
ליווי המחלקות המקצועיות הרלוונטיות ברשות .להלן פירוט עיקרי הנושאים שבהם עסק הייעוץ
המשפטי בשנת :2014
א) תוכנית ההקלות ברגולציה
בהמשך למתווה ההקלות שפורסם בחודש ספטמבר  ,2012ולאחר הליך מקיף של הערות ציבור,
עיבודן ויישומן לנוסחי חקיקה מוצעים ,אושרה בשנת  2014סדרת ההקלות הראשונה ,שכללה
תיקוני חקיקה ראשית וקבצי תקנות רבים .מטרתה של תוכנית ההקלות היא ביצוע הפחתה
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מידתית ומאוזנת של דרישות הרגולציה על הגופים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך ,מקום
בו הדבר אפשרי ,תוך שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים .זאת ,על מנת להביא לפיתוח שוק
ההון ,שהוא גורם חיוני לצמיחה הכלכלית בישראל .סדרת ההקלות הראשונה כללה הקלות
בתחומי הפעילות העיקריים המפוקחים מכוח דיני ניירות ערך (ראו להלן "חקיקה ראשית
וחקיקת משנה שפורסמו בשנת הדוח") ,ובמקביל קודמו תיקוני חקיקה נוספים שיאושרו
במסגרת סדרת ההקלות השנייה.
ב) שינוי מבני בבורסה
בעקבות מסקנות דוח הוועדה לעידוד הנזילות בבורסה ,החלה הרשות לפעול לשינוי התשתית החוקית
כך שתתאפשר פעילותה של בורסה כגורם עסקי ויעיל .הייעוץ המשפטי נטל חלק בצוות שעיצב
את ההסדר המוצע החדש והכין טיוטת תזכיר חוק שפורסמה להערות הציבור (ראו להלן "הצעות
חקיקה וחקיקת משנה שטופלו בשנת הדוח") .מטרתו של ההסדר החוקי החדש היא הפיכת הבורסה
לחברה למטרות רווח ,על מנת שתהא גורם המסוגל להוות תחרות משמעותית לבורסות בשווקים
בינלאומיים; הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשת הבורסה למספר גדול יותר של גורמים בעלי
זכות מסחר; וכן עדכון הסדרי הפיקוח כך שיותאמו למצב הדברים החדש.
ג) מערכת ההצבעות האלקטרונית
בשנה החולפת אושרו בכנסת תקנות ,אשר מכוחן תחל לפעול בשנה הקרובה מערכת ההצבעות
האלקטרונית (ראו להלן "חקיקה ראשית וחקיקת משנה שפורסמו בשנת הדוח") .מערכת זו
הוקמה על ידי הרשות כדי לקדם את שוק ההון בישראל ,בדרך של הגברת מעורבותו של ציבור
המשקיעים בקבלת החלטות המובאות לדיון באסיפות הכלליות של התאגידים המדווחים .כיום,
שיעור השתתפותו של הציבור באסיפות אלה נמוך ביותר מטעמים שונים .המערכת תאפשר לציבור
המחזיקים בניירות ערך (בעלי מניות ,אגרות חוב ,אופציות ,ובעתיד גם יחידות השתתפות) להצביע
באמצעות האינטרנט ,וכך לממש את זכויות ההצבעה שלהם באסיפות של תאגידים מדווחים בדרך
פשוטה ,נוחה וללא עלות ,על גבי פלטפורמה בטוחה .על פי התקנות שאושרו עד כה ,פעולתה של
המערכת בשלב ראשון תהיה ביחס למניות ולכתבי אופציה ,ובשנה הקרובה תמשיך הרשות לקדם
תקנות שיאפשרו פעולה של המערכת גם ביחס לאגרות חוב וליחידות השתתפות.
ד) הסדרת פעילותן של זירות המסחר וחברות הדירוג
בשנה החולפת אושרה החקיקה שקידמה הרשות להסדרת פעילותן של זירות המסחר וחברות הדירוג
בישראל (ראו להלן "חקיקה ראשית וחקיקת משנה שפורסמו בשנת הדוח") המדובר בשני תחומי
פעילות שלא היו מפוקחים עד כה ,ובכל אחד מהם אושרה ,בתום תהליך שנמשך שנים ,חקיקה
מפורטת לשם הגנת ציבור המשקיעים .ההסדרה מכפיפה את הפעילויות לפיקוח הרשות ,קובעת
דרישות סף לביצועה ,חובת רישוי או רישום ,דרישות גילוי ,ועוד.
ה) אכיפה פרטית — פעילות הרשות בקשר עם תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות
במהלך שנת  2014המשיכה הרשות להיות מעורבת בתחום האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך
ודיני חברות ,וזאת בשני ערוצים עיקריים( :א) סיוע במימון תובענות ייצוגיות בתחום ניירות ערך
ותביעות נגזרות בהתאם לסמכות הנתונה לרשות לפי סעיפים  ,209ו205-א לחוק החברות ,בהתאמה;
(ב) בחינה ומעורבות בהסדרי פשרה המושגים בהליכים אלה.
במהלך שנת  2014קיבלה הרשות החלטות עקרוניות לסייע במימונם של שישה הליכים חדשים .נכון
לסוף שנת הדוח ,היא מסייעת במימונם הרשות במימונם של  18הליכים .הסיוע מתבטא ,בדרך כלל,
במימון חוות דעת מומחים ,שעלותן גבוהה.
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במהלך שנת  2014בחנה הרשות את כל הסדרי הפשרה שהושגו בתובענות ייצוגיות בתחום ניירות
הערך ובתביעות נגזרות ,והיתה מעורבת בהגשת עמדות בנוגע לתשעה הסדרי פשרה .במרבית
המקרים עמדות אלה השפיעו על הסדרי הפשרה ,כפי שאושרו בסופו של דבר ,באופן שהיטיב עם
חברי הקבוצה.
ו) הסדרת פעילות חברות הייעוץ למוסדיים
על רקע ההכרה בהשפעתן של חברות הייעוץ על תחום הממשל התאגידי ,קידמה הרשות במהלך
שנת  2013את הסדרת פעילותן של חברות הייעוץ למוסדיים ,ובראשית שנת  2014פורסמו שני
נדבכי ההסדרה :הנדבך הראשון הוא חוזר למנהלי קרנות הנאמנות ,שעניינו התקשרותם עם חברות
ייעוץ ,ומפורטות בו בדיקות הנאותות שעל מנהל קרן לבצע בעת התקשרותו עם חברת ייעוץ ,וכן
פרמטרים לעניין אופן ההסתמכות על המלצות חברת הייעוץ .הנדבך השני הוא מסמך עקרונות
ראויים לפעילות חברות ייעוץ ,שנועד להתוות אמת מידה להתנהלות המצופה מחברות הייעוץ ,ואשר
יש בו כדי לשקף את עמדת הרשות ביחס לאופן עבודתן הרצוי של חברות הייעוץ.
מהלך ההסדרה נעשה בתיאום עם אגף שוק ההון במשרד האוצר ועם משרד המשפטים ,ובמסגרתו
קודמו גם תיקוני תקנות בנושא חובת ההשתתפות של הגופים המוסדיים באסיפות הכלליות של
התאגידים המדווחים .אלו טעונות עדיין אישור של ועדת הכספים של הכנסת ,כמפורט להלן בסעיף
הדן בהצעות חקיקה וחקיקת משנה בפרק זה.

 .2חקיקה
א .חקיקה ראשית וחקיקת משנה שפורסמו בשנת הדוח
א .1חקיקה ראשית
 1.1חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה) ,התשע"ד[ 2014-חוק
השקעות משותפות (תיקון מס'  ,)22התשע"ד ;2014-חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס'  ,)20התשע"ד ;2014-חוק ניירות ערך
(תיקון מס'  ,)55התשע"ד{ ]2014-ס"ח מס'  ,2429עמ' }286
החוק פורסם ב 27-בינואר ( 2014כ"ו בשבט התשע"ד) ותחילתו נקבעה ליום פרסומו.
החוק מתקן שלושה חוקים עליהם מופקדת רשות ניירות ערך (חוק ניירות ערך ,חוק השקעות
משותפות וחוק הייעוץ) וכולל הקלות בנושאים שונים ,ביניהם :קביעת תקרה לסכומי העיצומים
הכספיים המוטלים בגין הפרה נמשכת; הארכת התקופה לגיוס כספים על פי תשקיפי מדף; הקלות
בסיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים; הקלות בתחום תאגידי הרישום הכפול; הקלות בעבודת
הדירקטוריון ּוועדותיו ,הקלות בחברות ניהול תיקים גדולות ובמנהלי קרנות; הקלות בחובות הדיווח
של בעלי רישיון לפי חוק הייעוץ; הנחת תשתית משפטית שתאפשר הפצה של מכשיר הקפ"מ (קרן
פקדונות ומלוות) והנגשתו גם ללקוחות שאינם מקבלים ייעוץ השקעות בבנקים (לעניין זה ראו
גם סעיף א.2.ב ).והנחת תשתית משפטית שתאפשר לאנליסטים לקבל תגמול מאת מזמין העבודה
במקרים ונסיבות מיוחדים שתקבע הרשות (לעניין זה ,ראו גם סעיף א.2.ו).
 1.2חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד{ 2014-ס"ח מס'  ,2446עמ' }432
החוק פורסם ב 27-במרס ( 2014כ"ה באדר ב' התשע"ד) ותחילתו נקבעה ליום פרסום התקנות
מכוחו; לגבי חברה שאושרה כחברה מדרגת על ידי הממונה על שוק ההון ערב יום התחילה,
נקבעה תחילתו של החוק לשנה מיום פרסום התקנות .התקנות פורסמו ב 29-בדצמבר 2014
(ח' בטבת התשע"ה; ראו להלן — סעיף א.)2.2.
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תהליך הגלובליזציה ,התפתחות ההנדסה הפיננסית ודוח באזל  2הרחיבו את תפקידן של חברות
הדירוג בשנים האחרונות .במשבר הכלכלי של  2008באו לידי ביטוי כשלים בפעילותן של אותן
חברות ,שהתבטאו בעיקר בניגודי עניינים ,היוצרים פוטנציאל להטיה של הדירוג וקשורים להעדר
שקיפות בהליך הדירוג .התפקיד המרכזי שמילאו חברות הדירוג במשברים אלה הביא לתמימות
דעים בקרב הרגולטורים בעולם ,כי יש צורך בבחינה מחודשת של ההסדרה בתחום זה ובהעמקתה.
החוק מסדיר את פעילותן של חברות דירוג האשראי בישראל ומכפיף אותן לפיקוח הרשות.
בחוק נקבעו ,בין היתר :חובת הרישום של חברות הדירוג והתנאים לרישומן ,הוראות שונות
להבטחת עצמאותן של חברות הדירוג ולהתמודדותן עם ניגודי העניינים בפעילותן ,הממשל
התאגידי בחברות ,הוראות לעניין הליך הדירוג ,האחריות האזרחית של החברות וכן סמכויות
פיקוח ואכיפה על פעילותן ,לרבות סנקציות מנהליות בגין הפרת ההוראות שייקבעו.
 1.3חוק השקעות משותפות (תיקון מס'  ,)23התשע"ד[ 2014-ובמסגרתו תיקון עקיף בחוק
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' ,)22
התשע"ד{ ]2014-ס"ח  ,2463עמ' }646
החוק פורסם ב 30-ביולי ( 2014ג' באב התשע"ד) ותחילתו נקבעה לשלושה חודשים ממועד
פרסומו; תחילת נוסחו המתוקן של סעיף  77לחוק נקבעה למועד כניסתן לתוקף של תקנות
שיותקנו מכוח סעיפים קטנים (א) ו(-ג) לאותו סעיף ,ומועד תחילתו של סעיף  113המתוקן
נקבעה למועד כניסתן לתוקף של התקנות שיותקנו מכוח סעיף 113ג.
החוק עוסק בנושאים שונים ,והעיקריים שבהם :הסמכת שר האוצר לקבוע תקנות בנוגע להצעה
של יחידות של קרנות חוץ בישראל; העברת ההסדר הנוגע לחובת השתתפות של מנהל קרן
להצביע באסיפות מחזיקים של תאגידים שניירות ערך שלהם מוחזקים בקרנות שבניהולו
מהחוק אל תקנות (ראו להלן –סעיף ג ;)1 .2.שינוי ופישוט מנגנון הפירוק של קרן ,והוראות
לעניין קרן בעלת שווי נכסים נמוך.
א .2חקיקת משנה
 .2.1חקיקת משנה בעניין הקלות ופיתוח שוק ההון
בנוסף לתיקוני החקיקה הראשית שנעשו במסגרת חוק ההקלות כאמור בסעיף א 1.לעיל ,כללה
הסדרה הראשונה של פרויקט ההקלות גם תיקונים בקבצי תקנות וצווים לשם יישום ההקלות.
תיקוני התקנות והצווים שפורסמו בעניין זה כללו את אלה:
 .2.1.1הקלות בנוגע לעיצומים כספיים
[צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון
התוספת השנייה לחוק) ,התשע"ה ;2014-צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק
השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון התוספת הרביעית לחוק) ,התשע"ה;2014-
צו הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות (תיקון
התוספת השלישית לחוק) ,התשע"ה ;2014-צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון
התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"ה ;2014-צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון
התוספת השנייה לחוק) ,התשע"ה ;2014-צו השקעות משותפות בנאמנות (תיקון
התוספת השלישית לחוק) ,התשע"ה ;2014-צו ניירות ערך (תיקון התוספת השישית
לחוק) ,התשע"ה{ ]2014-ק"ת  ,7465עמ'  ;}491-482תקנות ניירות ערך (הפחתה של
סכומי עיצום כספי) (תיקון) ,התשע"ד{ 2014-ק"ת  ,7427עמ' .}1802
הצווים פורסמו ב 30-בדצמבר ( 2014ח' בטבת התשע"ה) ,ותחילתם נקבעה ליום
פרסומם.
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לשם אכיפת הפרות של החוקים עליהם היא מופקדת (חוק ניירות ערך ,חוק השקעות
משותפות וחוק הייעוץ) ,עומדים בפני הרשות שלושה מסלולי אכיפה עיקריים :ההליך
הפלילי ,הליך מנהלי באמצעות דיון בפני הוועדה המנהלית ,והטלת עיצומים כספיים
ישירות על ידי הרשות .תיקוני הצווים והתקנות בסעיף זה עוסקים במסלול האכיפה
באמצעות הטלת עיצומים כספיים.
סכומי העיצומים הכספיים שהרשות רשאית להטיל נקבעים על פי מדרגות המצוינות
בחוקים הרלוונטיים ,ונגזרות מגודלו של המפר .הרשות רשאית להפחית את סכומי
העיצום הקבועים בחוק ,אך ורק בנסיבות ובשיעורים הקבועים בתקנות .במסגרת
הצווים ,תוקנו מנגנוני חישוב סכומי העיצום הכספי הקבועים בחוקים ,כך שמאפייני
המפר יובאו בחשבון באופן נכון והוגן יותר .כן הורחבו השיקולים אותם רשאית הרשות
להביא בחשבון בבואה להפחית את סכומי העיצום הכספי.
תיקונים אלה נערכו לצד תיקון מס'  55לחוק ניירות ערך שהוזכר בסעיף א .1.1.לעיל אשר
קבע ,בין היתר ,תקרה לסכום העיצום שיוטל בגין הפרה נמשכת .התוצאה המצטברת של
התיקונים היא הפחתת גובה העיצומים ומתן אפשרות לאכיפה מידתית יותר ומותאמת
לנסיבות.
 2.1.2תקנות שעניינן הנחת התשתית המשפטית ליצירת מכשיר השקעה חדש — קרן
פקדונות ומלוות (קפ"מ)
[תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון),התשע"ה;2014-
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשע"ד ;2014-תקנות
השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם
המרביים) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון) ,התשע"ה]2014-
{ק"ת  ,7441עמ' .}214-210
התקנות פורסמו ב 19-בנובמבר ( 2014כ"ו בחשוון התשע"ה) ותחילתן נקבעה ליום
פרסומן.
התקנות נועדו להניח את התשתית המשפטית למוצר השקעה חדש המהווה פיתוח של
קרן כספית שקלית .המוצר החדש הוא מוצר סולידי במיוחד אשר תשואותיו ישקפו
את התשואות הגלומות בפקדונות עתק (ג'מבו) ובמלוות קצרי מועד (עד שנה לפדיון)
של ממשלת ישראל ובנק ישראל ,ובכך יהווה ,באופן אפקטיבי ,תחליף לפיקדון הבנקאי
המציע כיום לרוב הציבור שיעורי ריבית נמוכים משמעותית מתשואות אלה.
 2.1.3תקנות שעניינן הקלות בתחום קרנות הנאמנות
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם
המרביים) (תיקון) ,התשע"ד ;2014-תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות
כספיים של קרן) (תיקון) ,התשע"ד ;2014-תקנות השקעות משותפות בנאמנות
(מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) (תיקון) ,התשע"ד ;2014-תקנות
ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון) ,התשע"ד;2014-
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות חוזים עתידיים ומכירות בחסר)
(תיקון) ,התשע"ד ;2014-תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון),
התשע"ד ;2014-תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן
ניגוד עניינים ,עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה) (תיקון) ,התשע"ד;2014-
{ק"ת  ,7401עמ' .}1555-1549
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התקנות פורסמו ונכנסו לתוקף בשנת הדוח.
תקנות אלה כללו הקלות בנושאים שונים .במסגרתן בוטלה חובת החלת ה IFRS-הנוגעים
לדיווח הכספי של קרנות נאמנות; שונה סף המהותיות לצורך דיון בדירקטוריון מנהל
קרן בעסקאות מהותיות כך שעבודת הדירקטוריון תהיה יעילה יותר; נקבעו הקלות
הנוגעות ביחס להשקעות שקרן נאמנות רשאית לבצע; הופחתה האגרה המשולמת לרשות
ניירות ערך בגין קרן כספית; הופחתה תדירות הדיווח על עסקאות מיוחדות ונדחה מועד
הדיווח על השתתפות באספות כלליות ,וכן עודכנו מאפייני המק"מ שניתן להחזיק בקרן
כספית.
 2.1.4תקנות שעניינן הקלות בתחום התאגידים הנוגעות לעניינים אלה :חברות קטנות;
תשקיפים על פיהם מוצעים ניירות ערך לציבור; מתכונת עריכת דוחות כספיים ביניים
המצורפים לתשקיף  ;IPOמתכונת עריכת דוחות דירקטוריון המצורפים לתשקיף;
סיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים; חתימה מחדש על דוחות כספיים; תיקון
דוח דירקטוריון.
תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף) (תיקון) ,התשע"ד2014-
{ק"ת  7348התשע"ד ,עמ'  ;}712תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנת ניירות
ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון) ,התשע"ד{ 2014-ק"ת  ,7348עמ'  ;}713-712תקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ד{ 2014-ק"ת  ,7352עמ'
 ;}929תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון) ,
התשע"ד ;2014-תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה)
(תיקון) ,התשע"ה{ 2014-ק"ת  ,7401עמ'  ;}1550תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של
ניירות ערך) (תיקון) ,התשע"ד{ 2014-ק"ת  ,7408עמ'  ;}1628תקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ה{ 2014-ק"ת  ,7433עמ' .}30
התקנות האמורות פורסמו ונכנסו לתוקף במהלך שנת הדוח.
התיקונים כללו הקלות בנושאים הבאים:
●

●

●

●

●

●

●

הקלות לחברות קטנות בהן בוטלה החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח
רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית בחברות הקטנות ,כך שחברות קטנות
חייבות בצירוף הצהרת מנהלים מצומצמת בלבד;
צומצמה החובה לצרף הערכות שווי בחברות קטנות;
צומצמה החובה למסור גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם וצומצמה
החובה לצרף דוחות כספיים של חברות מוחזקות מהותיות בדוחות הרבעוניים;
בנוגע לתשקיפי המדף בוטלה הדרישה לתאר את ניירות הערך בתשקיף המדף עצמו,
כך שזו תחול רק לקראת ההנפקה ונקבעה הקלה בנוגע לחובה להפנות בדוח הצעת
המדף לדיווחים קודמים של התאגיד.
בנוגע לכלל התשקיפים נקבעו הקלות הנוגעות לפרק הזמן הנדרש בין פרסום התשקיף
לבין המכרז שעורכת החברה ,ולקיצור הגילוי בנוגע לתקנון החברה.
בוטלה הדרישה לצירוף דוחות כספיים רבעוניים הערוכים במתכונת שנתית במסגרת
הצעה ראשונה לציבור.
נקבע כי דוח הדירקטוריון שיצורף לתשקיף יהיה הדוח הנדרש בדיווח השוטף ולא
הדוח השנתי ,ותאגיד יוכל לכלול אותו בדרך של הפניה.
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●

בוטלה הדרישה לחתימה מחדש על דוחות כספיים ,ובמקומה נקבע כי יובא דוח
אירועים של התאגיד שיצורף לדוחות הכספיים המפורסמים מחדש ,לאחר שנבדק
על ידי רואה החשבון .עוד נקבע ,כי תיקונים לדוח הדירקטוריון שאינם משליכים
על הדוחות הכספיים לא יחייבו אישור מחדש של הדוחות הכספיים .כן הורחבו
האפשרויות לסיום חובות דיווח.

 2.1.5תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) (תיקון) ,התשע"ה{ 2014-ק"ת  7465עמ'
.}482
התקנות פורסמו ב 30-בדצמבר ( 2014ח' בטבת התשע"ה) ,ותחילתן נקבעה ליום
פרסומן .מדובר בשורת תיקונים שעניינם הבהרות ,עדכון דרישות גילוי ,ביטול של
הוראות שאין בהן עוד צורך ,ביטול כפילויות וצמצום חובות גילוי ,על מנת שיהיו
מידתיות יותר.
 2.1.6כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה
בעבור עבודת ניתוח) ,התשע"ד{ 2014-ק"ת  7424עמ' }1782
סעיף (17ב)( )6לחוק הייעוץ תוקן במסגרת חוק ההקלות (ראו סעיף א 1.לעיל) ונקבע
בו כי הרשות רשאית לקבוע מקרים ונסיבות מיוחדים בהם אנליסט רשאי לקבל טובת
הנאה עבור הכנת העבודה שלא ממי שרוכש אותן ,באופן שיבטיח כי טובת ההנאה
מתקבלת באופן שבו קטן החשש שקבלתה תשפיע על עבודת הניתוח .כללים אלה
קובעים את הנסיבות המיוחדות בהן אנליסטים יהיו רשאים לקבל תגמול עבור עבודתם
מהחברות המסוקרות ,וזאת בין היתר בתנאי שהדבר יעשה במסגרת תוכנית לסיקור
חברות ציבוריות ביוזמת הבורסה ,שבה הבורסה היא זו שתתקשר עם חברה מסקרת,
אחת או יותר ,על מנת שזו תיתן שירותי סיקור כמפורט בכללים.
 .2.2תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ה{ 2014-ק"ת  7465עמ' }470
כאמור בסעיף  .2א 1.2 1.לעיל ,החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד2014-
פורסם ברשומות ב 27-במרס  .2014התקנות מהוות הסדרה משלימה להוראות החוק.
התקנות קובעות הוראות פרטניות ,בין היתר ,לגבי אופן רישום חברת הדירוג ,התנאים לרישום
חברת דירוג ,דוחות שיוגשו לרשות ולציבור (דיווח שנתי ומיידי) ,אופן פרסום הדירוגים ושיטות
הערכה ,אופן רישום ותיעוד הליך הדירוג ,הוראות שמירת מסמכים וסכומי אגרות.
התקנות פורסמו ב 30-בדצמבר ( 2014ח' בטבת התשע"ה) ,ותחילתן נקבעה ל 1-באפריל 2015
(י"ב בניסן התשע"ה) .הוראות החוק ייכנסו לתוקף רק לאחר כניסתן לתוקף של תקנות אלו.
 2.3תקנות שעניינן הסדרת הפעילות במערכת ההצבעה האלקטרונית
 2.3.1צו החברות (תיקון התוספת הראשונה לחוק) התשע"ד{ 2014-ק"ת  7381התשע"ד,
עמ'  ;}1168תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה (תיקון) התשע"ד2014-
{ק"ת  7381התשע"ד ,עמ'  ;}1168תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית
ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון) התשע"ד{ 2014-ק"ת  7381התשע"ד ,עמ'
 ;}1173תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית)
(תיקון) התשע"ד{ 2014-ק"ת  7381התשע"ד ,עמ' .}1176
תיקון  53לחוק ניירות ערך כונן את התשתית המשפטית להקמתה והפעלתה של מערכת
הצבעה אלקטרונית .באמצעות המערכת יוכלו מחזיקים בניירות ערך (בעלי מניות,
מחזיקים בתעודות התחייבות ובכתבי אופציה ,ובעתיד גם ביחידות השתתפות) להצביע
באמצעות האינטרנט באסיפות שבהן הם זכאים להצביע .המערכת נועדה להוסיף על
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האפשרויות העומדות כיום בפני מחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות (נוכחות פיזית
באסיפות ,הצבעה באמצעות מיופה כוח ,שליחת כתב הצבעה למזמן האסיפה) .מערכת
ההצבעה האלקטרונית תקל על נגישות המידע ואפשרות המימוש של זכויות ההצבעה
עבור הזכאים להצביע באסיפות מבלי להשית עליהם עלויות ,ובכך תתרום להגדלת
שיעור השתתפות הציבור באסיפות כלליות.
התקנות מסדירות את אופן הוכחת הבעלות במניות לצורך הצבעה במערכת ,את חובות
מזמן האסיפה ,מפרטות את צורת כתב ההצבעה ,את חובות חבר הבורסה המחזיק
בנתוני מחזיקי המניות ,את אופן פרסום האסיפה ופרסום תוצאותיה .התקנות תוקנו על
מנת לאפשר הצבעה של בעלי מניות גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.
התקנות פורסמו ב 2-ביוני  2014ותחילתן נקבעה ליום כניסתו לתוקף של תיקון  53לחוק
ניירות ערך.
 2.3.2תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה
באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה) ,התשע"ה{ 2014-ק"ת  ,7459עמ' .}434
במסגרת תיקון  53לחוק ניירות ערך (ראו לעיל בפסקה א') ,הוסמך שר האוצר לקבוע
בתקנות הוראות הנוגעות להוכחת בעלות והצבעה באסיפות מחזיקים ביחס למחזיקים
בכתבי אופציה .התקנות מסדירות את אופן הוכחת הבעלות בכתבי אופציה; חובות
חבר הבורסה אשר מהווה את חוליית הקישור בין החברה מזמנת האסיפה ,לבין ציבור
המחזיקים בכתבי אופציה ,ולבין המערכת ,באמצעותה מתבצעות ההצבעות במערכת
ההצבעות; נוסח כתב ההצבעה; חובות המוטלות על מזמן האסיפה; אופן ההצבעה
ופרסום תוצאותיה.
התקנות פורסמו ב 17-בדצמבר ( 2014כ"ה בכסלו התשע"ה) ,ותחילתן נקבעה לשישה
חודשים ממועד פרסומן .פרסום התקנות היווה תנאי לכניסת תיקון מס'  53לחוק ניירות
ערך לתוקף ועם פרסומן נקבע תאריך הפעלת המערכת ליום ה 17-ביוני .2015
 2.4תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה2014-
זירות מסחר ("פורקס") הינן מערכות ממוחשבות שבאמצעותן אדם סוחר מול לקוחותיו
לחשבונו העצמי ,וכן מערכות ממוחשבות המאפשרות ללקוח לסחור במערכות כאמור .ב15-
ביוני  2010פורסם חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )42התש"ע ,2010-ובמסגרתו הוסף לחוק ניירות
ערך פרק ז' ,3המסדיר את פעילותן של זירות מסחר .שר האוצר הוסמך בחוק לקבוע בתקנות
את פרטי ההסדרה של פעילות הזירות.
התקנות עוסקות בנושאים הבאים :מתכונת בקשת הרישיון; רמת המינוף המותרת; הוראות
בנושא ניגודי עניינים; התאמת פעילות הזירה ללקוח; הוראות בעניין פרסום ושיווק של הזירות;
דיווחים לרשות ולציבור; המידע שעל הזירות להביא לידיעת הלקוח; הון עצמי; הוראות בנוגע
לאופן הטיפול בכספי לקוחות ,רישום עסקאות ,שמירת מסמכים ,ביטוח ואגרות.
התקנות פורסמו ב 26-בנובמבר ( 2014ד' בכסלו התשע"ה) ותחילתן נקבעה ליום ה 26-במאי
( 2015ח' בסיון התשע"ה) .עם כניסתן לתוקף ייכנס לתוקף גם תיקון  42לחוק.
ב .הצעות חקיקה וחקיקת משנה שטופלו בשנת הדוח
ב 1.הצעות חוק
 1.1הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק)
(תיקוני חקיקה) ,התשע"ה2014-
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הצעת החוק פורסמה ברשומות ב 27-באוקטובר  ,2014ועברה בקריאה ראשונה בכנסת ב3-
בנובמבר .2014
הצעת החוק באה ליישם את המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות
בתחום המחקר והפיתוח ,אשר פורסמו ב 16-בינואר  .2014מטרת החוק לחזק את הבורסה
כחלופה משמעותית למימון החברות העוסקות בתחום המחקר והפיתוח ,תוך הגדלת הסיכוי
שחברות אלה יתפתחו בישראל ,הקטנת התלות שלהן בשווקים כלכליים חיצוניים ושכלול
שוק ההון לטובת כלל המשקיעים בו.
שלושה נושאים עיקריים מצויים בהצעה :הנחת תשתית משפטית לאפשרות של גיוס הון
או חוב מהציבור באמצעות מימון המונים ,מתן הקלות והתאמות בדרישות הגילוי בתשקיף
ובדיווח השוטף ובדרישות ממשל תאגידי לחברות טכנולוגיה עילית אשר יירשמו למסחר
במדד טק עילית בבורסה והנחת תשתית משפטית להקמת קרנות טכנולוגיה עילית נסחרות.
הצעת החוק כוללת תיקון נוסף לשם שכלול שוק ההון המקומי והגברת המסחר בבורסה,
והוא הנחת תשתית משפטית למנגנון נוסף להצעת ניירות ערך לציבור ,וזאת בדרך של
הצעה תוך כדי המסחר בבורסה — ( At the Market Offeringלהלן — "  )"ATMמנגנון
זה יפשט את תהליכי ההנפקה הקיימים על ידי קיצור משמעותי בפרק הזמן שבין מועד
החלטת התאגיד על ההנפקה לבין ביצועה (  ,)Time to marketובכך אף יפחית את עלויות
ההנפקה של התאגידים.
הסדרה זו תאפשר את ביטולה של פרקטיקה קיימת ,לפיה תאגידים הציעו לציבור ,ללא
תשקיף ,ניירות ערך שהוצעו בעבר לציבור ונרכשו על ידיהם ,תוך הסתמכות על הוראה
הקיימת בחוק ,לפיה הצעת ניירות ערך תוך כדי המסחר בבורסה אינה מהווה הצעה לציבור.
הצעת החוק כוללת תיקונים עקיפים לחוק ניירות ערך ,לחוק השקעות משותפות ולחוק
החברות.
בנושא מימון ההמונים ,הוגשה במקביל להצעת החוק הצעת חוק פרטית של ח"כ אבישי
ברוורמן .ההצעה ,הצעת חוק ניירות ערך (תיקון — מימון חברתי לעסקים) ,התשע"ד2014-
(פ ,)2222/19/עברה קריאה טרומית והועברה לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת להכנה
לקריאה ראשונה.
לנוכח קיומן של שתי הצעות חוק מקבילות באותו נושא ,החליטה ועדת הכנסת להציע
למליאת הכנסת לפצל את הצעת החוק הממשלתית לשתי הצעות חוק נפרדות ,כך שהצעה
אחת תכלול רק את נושא מימון ההמונים ותידון בוועדת הכלכלה יחד עם הצעת החוק
הפרטית ,והצעה שנייה תכלול את יתר נושאי הצעת החוק ותועבר לדיון בוועדת הכספים.
מליאת הכנסת אישרה את החלטת הפיצול.
בדיון שהתקיים ב 11-בנובמבר  2014בוועדת הכלכלה של הכנסת הוחלט למזג את שתי
הצעות החוק ,כך שבפני ועדת הכלכלה של הכנסת תעמוד לדיון רק הצעת החוק הממשלתית.
 1.2הצעת חוק ניירות ערך (תיקון) (שינוי מבנה הבורסה)
טרום תזכיר חוק בנושא שינוי מבנה הבורסה פורסם באתר הרשות בנובמבר  2014לצורך
קבלת הערות מהציבור.
מטרת ההצעה היא מתן אפשרות לשינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך הפיכתה לחברה
למטרות רווח .הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן — "הבורסה") הינה חברה פרטית בע"מ
שהתאגדה בשנת  1953כחברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות .הבורסה היא חברה שלא
למטרות רווח ,שאינה רשאית לחלק רווחים .בנוסף ,כיום ישנה זהות מלאה בין הבעלות על
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הבורסה לבין זכות הגישה למסחר ,כך שרק הגופים שהינם בעלים של הבורסה (חברי הבורסה)
נהנים מגישה למסחר .נוכח אופן התאגדות הבורסה כגוף שאינו למטרות רווח ,חברי הבורסה
אינם מחזיקים בזכויות הוניות כלשהן .עם שינוי מבנה הבורסה ,הפיכתה לחברה למטרות
רווח והפרדת זכויות הבעלות מזכויות המסחר ,יחזיק כל בעל מניות בבורסה בזכויות הצבעה
ובזכויות הוניות ,בהתאם לחלוקה שתוחלט על ידי בעלי המניות.
מטרתו המרכזית של הליך שינוי המבנה היא הפיכת הבורסה לגורם תחרותי ויעיל המסוגל
להוות תחרות משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ
ובחו"ל .מטרה נוספת של ההליך ,היא הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גדול
יותר של גורמים בעלי זכות מסחר .בנוסף נועד השינוי המבני להניח תשתית איתנה והכרחית
לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגים ,לפעילותן של
בורסות נוספות בישראל ולאפשרות לגייס הון לפיתוח הבורסה עצמה ,אשר בכוחם לתרום
להרחבת בסיס הבעלות בבורסה ולגיוון האינטרסים של בעליה.
תיקון החוק המוצע נועד לאפשר לבורסה להפוך לתאגיד למטרות רווח ,לקבוע את התנאים
למתן רישיון בורסה ואת החובה לקבל היתרי שליטה בגין החזקת אמצעי שליטה ,לקבוע
הסדרים בדבר ממשל תאגידי ,וכן לחזק ולהדק את סמכויות הפיקוח הרגולטורי על פעילותה
של הבורסה .זאת ,בין היתר ,כדי לטפל בניגודי העניינים העשויים להתעורר כתוצאה מהמבנה
החדש.
 1.3הצעת חוק ניירות ערך (תיקון) (פנייה לציבור שאינה עולה כדי הצעה לציבור) התשע"ה2014-
בהצעת החוק מוצע לתקן את הפטור מחובת תשקיף הקבוע בסעיף 15א(א)( )4לחוק אשר מתיר
לפרסם כוונה למכור ניירות ערך למציעים שמספרם אינו עולה על  ,35שייבחרו בהליך שיקבע
המפרסם ,או למשקיעים מתוחכמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק.
בשל ניסוחו הכללי של הסעיף ,נוצרו בשוק עם השנים פרשנויות שונות לסעיף ,וכך גם
גברה פעילותם של מיזמים הפונים לציבור הרחב באתרי אינטרנט ומציעים לציבור להשקיע
בניירות ערך ללא תשקיף וללא מנגנוני ההגנה הקבועים בדין ,על הסיכונים הכרוכים בכך.
לתיקון המוצע לסעיף 15א לחוק קיימת מטרה כפולה .ראשית ,מוצע לעגן את כוונתו המקורית
של המחוקק בהסדרת פטורים נקודתיים ביותר ,למספר מצומצם של משקיעים ובהליך מסודר
עליו ניתנת הודעה מראש כגון הצעת מכירת ניירות ערך על ידי מפרק ,כונס נכסים ,ממונה או
בית המשפט .שנית ,מוצע לתקן את סעיף 15א(א)( )4לחוק על מנת להבהיר מהו פרסום כללי
מותר של הצעת ניירות ערך ומיהו קהל היעד של אותו פרסום מותר.
ההצעה פורסמה באתר הרשות להערות הציבור ונכון לסוף שנת הדוח ,מתקיים דיון בהערות
הציבור שהתקבלו בנושא.
ב 2.הצעות חקיקת משנה
 2.1תקנות משלימות לתיקון סעיף  77לחוק השקעות משותפות במסגרת תיקון  23לחוק
השקעות משותפות
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים),
התשע"ה ;2015-תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון) ,התשע"ה;2015-
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון) ,התשע"ה;2015-
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ה ;2015-תקנות
ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון) ,התשע"ה.2015-
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במסגרת תיקון  23לחוק השקעות משותפות (ראו לעיל סעיף  .2א )1.3 .1.תוקן סעיף 77
לחוק האמור ,כך שבמקום ההסדר שהיה קבוע בחוק שעניינו חובת השתתפות מנהלי קרנות
באסיפות מחזיקים ,הוסמך שר האוצר לקבוע את ההסדר בתקנות באופן מפורט יותר ,ותוך
התייחסות להליכי קבלת החלטות ההצבעה.
על פי המוצע ,תחול חובה על מנהל קרן להשתתף באסיפות של תאגידים שהקרנות שבניהולו
מחזיקות בניירות הערך שלהם ,למעט :במקרה שבו לא נדרש רוב שאינו רוב רגיל לאישור
הצעת ההחלטה; אסיפות לאישור הצעות לשינוי בתקנון החברה שיש בו כדי לפגוע בעניינם של
בעלי המניות; אסיפות בנוגע למינויים ופיטורים של דירקטורים; אסיפות בנוגע להתקשרות של
החברה שלדירקטור יש בה עניין אישי ואסיפות לאישור מיזוג לפי סעיף  320לחוק החברות.
חובת ההצבעה כאמור לא תחול במקרה בו בעל השליטה מחזיק ברוב המאפשר לו את קבלת
ההחלטה אף אם יתר בעלי המניות יצביעו נגדה ,וכן באסיפת מחזיקי ניירות ערך חוץ.
על דירקטוריון מנהל הקרן תחול החובה לקבוע מדיניות הצבעה בנוגע להצעות החלטה ולהביאה
לידיעת הנאמן .על מנהל הקרן יהיה לדווח לדירקטוריון מדי  12חודשים על הצבעותיו בפועל.
על פי המוצע בתקנות ,יותר למנהל הקרן להתקשר עם גורם מקצועי לשם גיבוש המלצות
הצבעה ,וזאת באישור הדירקטוריון.
התקנות נחתמו על ידי שר האוצר ,אך לא הועברו לוועדת הכספים של הכנסת בשל יציאתה
לפגרת הבחירות .עם כינונה של כנסת חדשה ,יועברו התקנות לחתימה מחודשת של שר האוצר.
 2.2תקנות הנוגעות להסדרת הצעת קרנות חוץ בישראל
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ) ,התשע"ה ;2014-תקנות
השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון) ,התשע"ה 2014-תקנות השקעות
משותפות בנאמנות (סיווג קרן לצורך פרסום) (תיקון) התשע"ה 2014-תקנות ניירות ערך
(אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון) התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך (אגרה
שנתית) (תיקון) התשע"ה.2014-
במסגרת תיקון  23לחוק השקעות משותפות (ראו לעיל סעיף א )3 .1.הוסמך שר האוצר לקבוע
בתקנות תנאים ,שבהתקיימם ניתן יהיה להציע קרנות חוץ הפועלות בהתאם לדין מדינות
החוץ המסדיר אותן ,ותשקיף הצעתן קיבל היתר במדינת המוצא; וכן להחיל חובות מסוימות
בקשר עם הצעת קרנות אלו לציבור בישראל.
המתווה המוצע להצעת קרנות זרות בארץ כולל בין היתר את התנאים הבאים:
ניתן יהיה להציע קרן חוץ הפועלת בהתאם לדין האמריקאי או לדירקטיבה האירופית;
הקרן ,על פי מדיניות ההשקעות שלה ,אינה מתמחה בהשקעות בישראל;
ניתן יהיה להציע יחידות של קרן ששווי נכסיה עומד על  50מיליון דולר לפחות ויחידותיה
מוצעות באירופה או בארה"ב;
מנהל קרן החוץ מנהל חמש קרנות לפחות שיחידותיהן מוצעות לציבור כבר חמש שנים לפחות,
והשווי הכולל של הנכסים המוחזקים בכל אחת מהקרנות האמורות במשך השנתיים שקדמו
לערב הבקשה לא פחת מחמש מאות מיליון דולר;
השווי הכולל של נכסי הקרנות בניהול מנהל קרן החוץ וחברת האם שלו הוא לפחות עשרים
מיליארד דולר;
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מנהל הקרן הפקיד לטובת הרשות ערבות בנקאית בסכום שלא יפחת ממיליון שקלים וכן
פיקדון כספי.
כמו כן ,מוצע לתקן את תקנות הסיווג כך שהן יכללו הוראות בדבר סיווג קרנות חוץ ,וכן לתקן
את תקנות האגרות כך שמנהלי קרנות חוץ יחויבו בתשלום אגרות עבור קרן שיחידותיה הוצעו
לציבור בישראל .בנוסף מוצע תיקון לתקנות עמלות ההפצה.
עם כינון הכנסת החדשה יועברו התקנות לאישור שר האוצר.
 2.3תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב ,הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך
הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות) ,התשע"ד2014-
התקנות המוצעות עוסקות בהוכחת הבעלות ובאופן ההשתתפות בהצבעות של מחזיקי
תעודות התחייבות באסיפות מחזיקים .התקנות קובעות את אופן הוכחת הבעלות בתעודות
ההתחייבות; חובות חבר הבורסה אשר מהווה את חוליית הקישור בין החברה מזמנת האסיפה,
לבין ציבור המחזיקים בתעודות ההתחייבות ,לבין המערכת ,באמצעותה מתבצעות ההצבעות
במערכת ההצבעות; נוסח כתב ההצבעה; חובות המוטלות על מזמן האסיפה; אופן ההצבעה
ופרסום תוצאותיה.
עם כינונה של ממשלה חדשה ,יועברו התקנות לחתימת שר האוצר.
 2.4תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשע"ה2014-
כאמור לעיל (ראו סעיפים .2א 3.ו.2-א 4.לעיל) ,תיקון  53לחוק ניירות ערך כונן את התשתית
המשפטית הנדרשת להקמה והפעלה של מערכת הצבעות אלקטרונית ,שבאמצעותה יוכלו
מחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע ,באמצעות האינטרנט.
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) התשס"ג ,2003-מסדירות את האופן בו תאומת זהותם
של הגורמים העושים שימוש במערכות המחשב הייעודיות של הרשות ,מערכת מגנא ומערכת
דואר אלקטרוני מאובטח (מערכת 'יעל') .ההסדר נסמך ברובו על ההליך הקבוע בחוק חתימה
אלקטרונית ,התשס"א ,2001-אך בהתאם לקבוע בחוק ניירות ערך ,קובעות התקנות התאמות
למאפייני הפעילות הייחודיים לתחום ניירות הערך .התיקון ,בצירוף כללים שתקבע הרשות,
יאפשר לגופים בעלי אחזקות מרובות (בעיקר הגופים המוסדיים) למנות נציג שיוכל להצביע
עבורן ,לאחר שיזדהה באמצעים אלקטרוניים.
התיקון האמור הונח על שולחנה של ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת לשם אישורו ,אך
לאור פיזור הכנסת יהיה צורך להגישו מחדש עם כינון הכנסת הבאה.
 2.5תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון) ,התשע"ה2014-
תיקון תקנות זה הוא חלק מתיקוני ההקלות המתוארים בסעיף ב 1 .2.לעיל .הוא נועד
בעיקרו להקל על תאגידים בבואם לפרסם דוח עסקת ניגוד ,ולקבוע כי לא תידרש חתימה
מחדש על הדוחות הכספים שפרסם התאגיד בדוח התקופתי שקדם למועד פרסום דוח עסקת
הניגוד.
התיקון האמור אושר במליאת הרשות ונחתם על ידי שר האוצר ,אך לא הועבר לוועדת
הכספים של הכנסת בשל פגרת הבחירות .עם כינונה של כנסת חדשה יועברו התקנות לחתימה
מחודשת של שר האוצר.
 2.6צו בתי המשפט (עניינים שהם עניין כלכלי) ,התשע"ה ;2014-צו בתי המשפט (עניינים שהם
עניין כלכלי-מנהלי) ,התשע"ה2014-
ביולי  2010פורסם תיקון לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,תשמ"ד ,1984-אשר מכוחו נוסדה
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב .בתיקון החוק נקבע בין היתר ,כי עניינים
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כלכליים ועניינים כלכליים מנהליים ,כפי שהוגדרו בתיקון ,לא יידונו אלא בפני המחלקה
הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב .העניינים האמורים כוללים הליכים בעיקר לפי חוק
ניירות ערך ,חוק החברות ,חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ ,תובענות ייצוגיות ותביעות
נגזרות וכן סכסוכים בין בעלי מניות הנוגעים לזכויותיהם או לחובותיהם ככאלה .כאמור,
החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי פורסם במרס השנה (ראו לעיל סעיף א.)2 .1.
במסגרת הצווים האמורים מוצע לקבוע כי גם הליכים אזרחיים ומנהליים לפי החוק להסדרת
פעילות חברות דירוג האשראי יידונו בפני המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
הצווים ממתינים לחתימת שר המשפטים.
 2.7תיקוני תקנות מכוח חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-שעניינן הקלות ופיתוח שוק ההון —
סדרה שניה:
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות
ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין או נושא משרה בכירה) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר
הצעת ניירות ערך לעובדים)( ,תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך (אופן הצעת
ניירות ערך לציבור (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף — מבנה וצורה) ,התשכ"ט 1969-ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)
(תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) (תיקון),
התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך (חיתום) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך
(תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון) ,התשע"ה.2014-
בהמשך לתיקוני החקיקה בעניין ההקלות ופיתוח שוק ההון שתוארו לעיל (ראו סעיף א,)1.1.
מוצעים תיקונים נוספים שעניינים אף הוא הקלות ופיתוח שוק ההון .התיקונים המוצעים
נוגעים לשני נושאים עיקריים:
א .תיקונים בתחום הדיווחים המיידיים ,הכוללים הקלות בנוגע למועדי הדיווח ,דיווחים
אודות שינויים בהחזקות בעלי עניין ,דיווחים אודות משא ומתן ועיכוב פרסום ,ביטול
דיווחים לגביהם ניתן גילוי מקביל;
ב .תיקונים שעניינים עדכון ושכלול אופני הצעת ניירות ערך לציבור.
התקנות האמורות הונחו על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת לשם אישורן ,אך לאור
פיזור הכנסת יהיה צורך להגישן מחדש עם כינון הכנסת הבאה.
 2.8תיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום מדעי החיים:
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) (תיקון),
התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ה2014-
תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) (תיקון) ,התשע"ה.2014-
פרק "תיאור עסקי התאגיד" שבדוח התקופתי של חברה ציבורית (ובתשקיף) נערך לפי המתווה
אשר הוצע במסגרת "ועדת ברנע" ועוגן בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף — מבנה וצורה) ,התשכ"ט .1969-על אף שמתכונת העריכה המקורית הקבועה
בתוספת הראשונה הותאמה בעיקרה לתאגידים תעשייתיים ,המודל תקף במתכונתו הכללית
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לגבי כלל התאגידים המדווחים בישראל ,למעט תאגידים בנקאיים ומבטחים .אחת ההמלצות
שהוצעו על ידי ועדת ברנע היתה פיתוח דרישות גילוי ייעודיות לענפים השונים .פיתוח דרישות
גילוי ייעודיות כאמור הינו חלק מפרויקט שיפור הדוחות שבמסגרתו בוחן סגל הרשות היבטים
שונים הקשורים בדיווח על עסקי התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים והרבעוניים ,ואת
האופן שבו מיישמים התאגידים המדווחים את מודל הדיווח .מטרת קביעת הוראות גילוי
ייחודיות לתחום מדעי החיים היא להביא לפישוט הדיווח ושיפור הרלוונטיות ,ההשוואתיות
(בין תאגידים ובין תקופות) והוודאות של כללי הדיווח והגילוי הניתנים על ידי תאגידים
הפועלים בתחום מדעי החיים במסגרת תשקיפים ,דוחות תקופתיים ודיווחים מיידיים .שיפור
זה יושג ,בין היתר ,באמצעות הפחתת כפילויות ,סידור פריטי מידע בצורה טבלאית ומרוכזת,
שיפור ברמת הרלוונטיות של פריטי המידע ,דרישות גילוי אודות פריטי מידע אשר לא ניתנו
על ידי תאגידים עד כה ,הגדרת דרישות גילוי בדיווחים מיידיים בנושאים מסוימים ועוד ,וכל
זאת ,על מנת לאפשר לציבור המשקיעים קבלת החלטת השקעה בצורה מושכלת.
נוסח התקנות אושר במליאת הרשות ב 24-ביוני  2014לאחר קבלת הערות הציבור.
 2.9תיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי:
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
בדומה לתיקון החקיקה שהוצג בסעיף  8לעיל באשר לתיקון התקנות בנוגע לפעילות בתחום
מדעי החיים ,גם תיקון תקנות אלו נועדו לקבוע הוראות גילוי ייחודיות ,בתחום נוסף — תחום
הנדל"ן היזמי.
נוסח התקנות פורסם להערות הציבור באתר הרשות ביולי .2014
 2.10תיקון תקנות שעניינן שיפור הדוחות:
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות
ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף — מבנה וצורה) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) (תיקון) ,התשע"ה;2014-
לצד פעילות הרשות במסגרת מפת הדרכים ובפיתוח פרויקט ההקלות כמתואר לעיל ,פרסמה
הרשות להערות הציבור מספר הצעות לשינוי ועדכון מבנה הדוח התקופתי .עיקרן של ההצעות
נגע להתאמת הפרקים השונים והגילוי הנדרש בהם ,לשינויים שחלו בדרישות הגילוי לאורך
השנים ,וכל זאת לשם גיבוש סט דוחות המציג למשקיע מידע ממוקד לצורך קבלת החלטות
השקעה.
לצד פרסומים אלה ,פרסמה הרשות את החלטה  ,105-25שעניינה קיצור הדוחות .ההחלטה
האמורה נועדה להביא לשיפור הדוחות באמצעות השמטת דרישות הנוגעות למידע שאינו
מהותי ,מניעת כפילויות במידע המדווח והבהרת מידע שאינו נהיר.
בהמשך למגמה כללית זו של שיפור איכות הדיווח לציבור תוך ויתור על דרישות גילוי
שונות שמהותיותן מוטלת בספק ,הוחלט על קידום פרויקט המשך שיעסוק בהיבטי הדוח
התקופתי.
לשם כך בחן סגל הרשות מחדש את הגילוי הנדרש כיום בדוח התקופתי .בחינה זו כללה עיון
מחדש בהצעות לפרקים ייעודיים שפורסמו בעבר ,וכן בחינה של דרישות הגילוי הקיימות
העוסקות בנושאים שאינם נכללים בפרקים הייעודיים .בנוסף ,נבחנו ההוראות הכוללות
דרישות גילוי כפולות או חופפות בחלקן ,וכן דרישות גילוי שהביאו להכללת לעודף מידע שאינו
מהותי ,במטרה לתקנן.
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הצעות החקיקה בעניין הדוח התקופתי גובשו בין היתר לאור קווים מנחים המורים על ריכוז
דרישות הגילוי הקשורות לנושא מסוים במקום אחד והצגת הגילוי בסדר הגיוני לפי מידת
חשיבות המידע.
התקנות האמורות אושרו במליאת הרשות ב 29-באוקטובר  2014לאחר קבלת הערות הציבור.
 2.11היתר מכוח סעיף 35יא לחוק ניירות ערך — עשיית עסקה בניירות ערך לנאמנים לתעודות
התחייבות
סעיף 35יא לחוק ניירות ערך קובע איסור רכישה והחזקה של תעודות התחייבות מן הסדרה
נושא הנאמנות (להלן — "תעודות התחייבות") בידי הנאמן ,נושא משרה בנאמן ,עובד של
הנאמן או מי שמועסק על ידי הנאמן לצורך מילוי תפקידו .עוד אוסר הסעיף החזקת ניירות
ערך של המנפיק ,חברה אם ,חברה בת או חברה קשורה של המנפיק בידי הגורמים האמורים.
לפי הוראות החוק ,ניתן יהיה לרכוש ולהחזיק תעודות התחייבות וניירות ערך ,בכפוף לתנאי
היתר שיקבע שר האוצר לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה.
האיסור האמור נועד למנוע מהגורמים המוזכרים בסעיף להימצא במצב של ניגוד עניינים בין
תפקידם בנאמנות לתעודות ההתחייבות לבין ענייניהם האישיים .הסדר דומה קבוע בסעיפים
 5ו(10-ב) לחוק ביחס לחברי הרשות ועובדיה בהתאמה .לגבי חברי הרשות ועובדיה נקבע היתר
מכוח החוק ,המאפשר ביצוע עסקאות בניירות ערך בתנאים מסוימים.
ההיתר המוצע יוצר הסדר הדומה בעיקרו להסדר הקבוע ביחס לחברי הרשות ועובדיה ,שהוזכר
לעיל וככלל מאפשר )1( :רכישה והחזקה של תעודות סל (על אף האמור ,נאמן לא ירכוש ולא
יחזיק בעד עצמו תעודות סל מהסדרה לה הוא מכהן כנאמן); ( )2רכישה והחזקה של ניירות
ערך על ידי מי שאינו בעל סמכות קבלת החלטה בענייני תעודות ההתחייבות ,בתנאי שידווח
לנאמן על הרכישה וההחזקה האמורים; ( )3רכישה או החזקה של ניירות ערך בנאמנות עיוורת
ובהתקיים התנאים הקבועים בהיתר.
בנוסף מוצע כי בעלי ההיתר יחויבו בדיווח לנאמן לתעודות ההתחייבות על פעולותיהם לפי
ההיתר ,למעט פעולות בתעודות סל.
הצעת ההיתר אושרה במליאת הרשות ב 24-באוגוסט  2014לאחר קבלת הערות הציבור.
 2.12תקנות ניירות ערך (כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה מנהלית) (תיקון),
התשע"ה2014-
פרק ח' 4לחוק ניירות ערך ,קובע את ההוראות הנוגעות לפעילותה של ועדת האכיפה המנהלית.
סעיף 52לו לחוק מסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות בעניין הגמול שישולם לחברי הוועדה,
אשר אינם עובדי הרשות או עובדי מדינה ,עבור תפקידם זה .חברי ועדה אלה הינם בעלי ידע
או ניסיון בתחום שוק ההון ,או משפטנים בעלי ניסיון בנושאים הנוגעים לתחומי פעולתה של
הוועדה ,כנדרש על פי החוק.
התקנות בדבר גמול הוצאות ניירות שנקבעו מכוח סעיף 52לו לחוק ,קובעות גמול לחברי
הוועדה לשעת עבודה .מוצע להגדיל סכום זה .שיעור הגמול המוצע נקבע מתוך מטרה למשוך
אנשים ראויים ובעלי מחויבות לתפקיד זה ,וכן על מנת לשמר את מידת הרצינות הנדרשת
לפעילות במסגרת ועדת האכיפה המנהלית.
התיקון הועבר לחתימת שר האוצר.
 2.13תיקון הגדרת "לקוח כשיר" בתוספת הראשונה לחוק הייעוץ
הגדרת "לקוח כשיר" קבועה בתוספת הראשונה לחוק הייעוץ ואליה מפנה גם התוספת
הראשונה לחוק ניירות ערך .הגדרה זו משמשת בין היתר ,לקביעת חריג לחובת פרסום תשקיף
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על פי חוק ניירות ערך ,לקביעת פטור מחובת רישוי לזירות סוחר ולקביעת פטור מחובת רישוי
במתן שירותי ייעוץ השקעות ,שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות.
במהלך התקופה שחלפה מאז כניסת הגדרת "לקוח כשיר" לתוקף ,התגלעו קשיים ביישום
המבחנים הקבועים בהגדרה ,הנובעים בין היתר מהסכום הגבוה הקבוע במבחן הנכסים
הנזילים ביחס לסכומים מקבילים שנקבעו בארה"ב ואירופה ,אי התייחסות להכנסות היחיד
כחלופה לגובה הנכסים הנזילים שלו ,עמידה במבחן הנכסים הנזילים אינה מספקת ונדרשת
עמידה במבחן נוסף ,מבחן המומחיות אינו ברור מספיק ומבחן העסקאות אף הוא מעורר
בעיות שכן הועמד על מספר גבוה של עסקאות ביחס למספר המקביל הנדרש באירופה .בנוסף,
עלה ספק אם קיום מבחן העסקאות מעיד על מומחיות היחיד ,בייחוד לצורך זירות סוחר בהן
מתקיימות ממילא עסקאות רבות מאוד.
לנוכח קשיים אלה מוצע לתקן את הגדרת "לקוח כשיר" כך שייקבעו שלוש חלופות לעמידת
יחיד במבחני איתנות פיננסית .המבחנים יתייחסו לנכסים ,להכנסות ולשילוב של השניים.
במקביל מוצע לבטל את מבחני המומחיות ומספר העסקאות.
התיקון המוצע פורסם באתר הרשות להערות הציבור ,ונכון לסוף שנת הדוח מתקיים דיון
בהערות הציבור שהתקבלו.
 2.14תקנות נלוות להצעת החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה
העילית:
תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך לפי סעיף 15ב(4א)); הצעת הסדרה להתרת גיוסי
המונים בפטור מתשקיף עבור עסקים קטנים ובינוניים; תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד
שמניותיו כלולות במדד ת"א טק עילית); תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן
טכנולוגיה עילית).
במקביל לקידום הצעת החוק האמורה לעיל בסעיף ג ,)1(.1.פועל סגל הרשות לקידומה של
חקיקת משנה הנלווית להצעת החוק .במסגרת זו הוכנו הצעות לתקנות בנושאים הבאים:
 2.14.1תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך לפי סעיף 15ב(4א))
במסגרת הצעת החוק מוצע לעגן בחוק ניירות ערך הצעה לציבור של ניירות ערך בדרך
של מימון המונים ,אשר תהא פטורה מחובת פרסום תשקיף .התקנות קובעות את
התנאים שבהם על הצעה בדרך של מימון המונים לעמוד ,לרבות תנאים בנוגע לסכום
ההשקעה הכולל ,סכום ההשקעה של כל משקיע בהצעה ,סוג התאגיד המגייס ,זהות
הגורם המרכז את ההצעה ועוד .התקנות המוצעות עוסקות בעיגון תנאים אלה ביחס
לגיוסי הון הנעשים על ידי חברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית.
טיוטת התקנות פורסמה להערות ציבור .לאחר הטמעת ההערות שהתקבלו ,אושרה
טיוטת התקנות במליאת הרשות.
 2.14.2הצעת הסדרה להתרת גיוסי המונים בפטור מתשקיף עבור עסקים קטנים ובינוניים
בהמשך לתקנות האמורות בסעיף הקודם ,פורסמה להערות הציבור גם הצעת הסדרה
להתרת גיוסי המונים בפטור מתשקיף גם עבור עסקים קטנים ובינוניים .נכון למועד סוף
שנת הדוח ,מתקיים דיון בהערות הציבור שהתקבלו בנושא זה.
 2.14.3תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק עילית)
תקנות אלה קובעות הקלות לחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית אשר נכללות
או קיבלו אישור עקרוני מהבורסה ,לפיו הן ייכללו במדד ת"א טק עילית לאחר רישומן
למסחר .מטרת ההקלות היא לעודד רישום למסחר בבורסה על ידי מתן הקלות שונות ,בין
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היתר אפשרות לערוך תשקיפים ודוחות בשפה האנגלית ומתן הקלות נוספות המיועדות
לחברות קטנות ,וגם לחברות טכנולוגיה עילית שאינן עונות על הגדרת חברות קטנות.
טיוטת התקנות פורסמה להערות ציבור ואושרה סופית במליאת הרשות ב 24-באוגוסט
.2014
 2.14.4תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית)
תקנות אלה מעגנות את מתווה הקמתן של קרנות טכנולוגיה עילית .מדובר בקרנות
נסחרות אשר יוקמו במודל של קרנות נאמנות סגורות ,במטרה להשקיע בחברות
מתחומי הטכנולוגיה העילית שלא נסחרות בבורסה ,בנוסף להשקעות סחירות רגילות.
התקנות קובעות את תקופת קיומן ,אופן הצעת ופדיון יחידותיהן ,נכסים שיוחזקו בקרן
ושיעוריהם ,אופן קביעת מחיר הנכסים הלא סחירים המוחזקים בקרן ,הוצאות שייפרעו
מנכסי הקרן ,הוראות בנוגע למניין חוקי לקבלת החלטות מיוחדות של בעלי יחידות
הקרן והוראות נוספות.
טיוטת התקנות פורסמה להערות ציבור ונכון למועד סוף שנת הדוח מצויה בתהליכי
עבודה פנימיים.
 2.14.5תיקון תקנות בעניין מנגנון הצעת ניירות ערך לציבור על פי )ATM (At the Market Offering

תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות
ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו( 2005-תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ה ;2014-תקנות ניירות ערך
(תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) (תיקון) ,התשע"ה.2014-
במסגרת הצעת החוק לעידוד ההשקעות בחברות טכנולוגיה עילית (ראו סעיף ג.1.1.
לעיל) מוצע לעגן מנגנון נוסף להצעת ניירות ערך לציבור ,באמצעות הצעה תוך כדי
המסחר בבורסה —  .ATMהתקנות קובעות תנאים לביצוע הצעה זו ,אשר ימנעו את
ניצולו לרעה על ידי התאגידים המנפיקים ויבטיחו את תקינות המסחר ואת עניינם של
ציבור המשקיעים .הצעת התקנות אושרה במליאת הרשות באפריל  2014לאחר קבלת
הערות הציבור.
עם כניסתו לתוקף של החוק האמור לעיל יקודמו כל התקנות האמורות לעיל.
 2.15צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי
למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
במסגרת תיקון  42לחוק ניירות ערך הוסף פרק ז' 3המסדיר את פעילותן של זירות סוחר
לחשבונו העצמי .תיקון  42ייכנס לתוקף ב 26-במאי  2015עם כניסתן לתוקף של תקנות זירת
סוחר לחשבונו העצמי( .ראו סעיף א 4 .2.לעיל).
תיקון  42כלל גם תיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון ולחוק איסור מימון טרור ,התשס"ה,2005-
כך שלרשימת הגופים שחוקים אלה חלים עליהם ולגביהם מחויב שר האוצר לקבוע צו איסור
הלבנת הון ומימון טרור ,תתווסף גם חברה בעלת רישיון זירת סוחר לחשבונו העצמי.
הצו המוצע כולל בעיקרו הוראות וחובות העוסקות בזיהוי והכרת בעל החשבון
( ,)Know Your Clientבקרה על פעילות בעלי החשבונות ודיווח על פעולות מסוימות ,רישום
ושמירת מסמכים.
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טיוטת הצו האמור אושרה במליאת הרשות ב 23-במרס  2014לאחר קבלת הערות הציבור,
ונכון למועד סוף שנת הדוח ,היא מצויה בשלבי היוועצות מול משרדי הממשלה הרלוונטיים.
 2.16צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת
הון ומימון טרור) (תיקון) ,התשע"ה2014-
מטרת התיקון להגביר את התחרות בין חברי בורסה שאינם בנקים (להלן — "בתי ההשקעות")
ובין הבנקים ,הן בתחום שירותי המסחר בניירות ערך והן בתחום ניהול הפקדונות הכספיים
עבור לקוחות פרטיים .התיקון נועד להנגיש את בתי ההשקעות ללקוחות קמעונאיים באמצעות
מתן אפשרות לבתי ההשקעות לנהל חשבונות לקוח במערכת סגורה ולהחילו לא רק על ביצוע
פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ,אלא אף על החזקתם של פקדונות
כספיים וניהולם.
טיוטת הצו אושרה במליאת הרשות והועברה להיוועצות מול משרדי הממשלה הרלוונטיים.

 .3ריכוז וליווי הליכים משפטיים אזרחיים ומנהליים
הרשות מעורבת בכמה הליכים משפטיים אזרחיים ומנהליים .ככלל ,הפרקליטות היא שמייצגת את
הרשות בבתי המשפט .חלק משמעותי ביותר מעבודת ההכנה על התיק נעשה על ידי סגל הרשות ,תוך
שיתוף פעולה עם הפרקליטות .מעורבות הרשות בהליכים משפטיים אזרחיים מתבטאת בשלושה
ערוצים מרכזיים שיפורטו להלן — ראשית ,הליכים משפטיים בהם הרשות הביעה עמדה מקצועית
(בשלב הפשרה או בשלב ניהול ההליך); שנית ,הליכים משפטיים בהם הרשות נתבעת (במסגרת הליך
רגיל) או משיבה (במסגרת עתירה מנהלית); שלישית ,תובענות ייצוגיות או תביעות נגזרות שהרשות
מסייעת במימונן.
א .הליכים משפטיים אזרחיים בהם הרשות הביעה עמדה מקצועית בשנה החולפת ו/או עדיין
תלויים ועומדים בבתי המשפט
במהלך שנת הדוח הביעה הרשות את עמדתה בפני בית המשפט בהליכים משפטיים שבהם
ראתה חשיבות עקרונית או מיוחדת .לעתים הוגשו עמדות אלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה
או בא כוחו ,אך גם במקרים אלה הרשות נטלה חלק מהותי בעיצובן .פירוט נוסף לגבי עמדות
אלה ראו גם בפרק אודות פעילותה של מחלקת תאגידים בסעיף הדן ב"עמדות מליאה וסגל
בנושאים משפטיים".
הליכים שעדיין תלויים ועומדים בבית המשפט:
א 1.ה.פ 34811-06-12 .קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ נ' וסנטה השקעות ואח'
המרצת פתיחה ,שעניינה מחלוקת בדבר חובתן של חברות פרטיות להמציא נתונים
כספיים ו/או דוחות כספיים כדי לעמוד בחובות הגילוי שלהן אם הינן תאגיד מדווח.
רשות ניירות ערך הגישה עמדה בהליך ,שבו גרסה ,בין היתר ,כי על בית המשפט להיעתר
לבקשה ולהורות למשיבות ו/או למי מטעמן (החברות הפרטיות) להעביר למבקשות
את דוחותיהן הכספיים (רבעוניים ושנתיים) במועד ,וזאת כשהנ"ל ערוכים באחת
מהמתכונות המותרות על פי הדין .כן גרסה הרשות ,כי על בית המשפט להורות למשיבות
להעביר למבקשות כל נתון כספי ו/או מידע מהותי אחר המתייחס לעסקיהן ולפעילותן
העסקית ו/או לעסקים ולפעילויות העסקיות של גופים המוחזקים על ידן בשרשור,
ואשר דרוש לצורך עמידת המבקשות בחובות הגילוי המוטלות עליהן מכוח הדין .בסוף
שנת הדוח ההליך תלוי ועומד ,והצדדים הישירים להליך מנסים לבוא בדין ודברים
במסגרת הליכים מחוץ לכותלי בית המשפט.
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ב.

תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שאליהן הרשות צורפה או שהרשות הביעה בהן עמדה
מקצועית
ב 1.עמדות מקצועיות
1.1

ת"צ  14144-05-09הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ ואח' נ' לנדמארק גרופ בע"מ
בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שעניינה העיקרי בתשקיף שפרסמה חברת לנדמארק
גרופ בע"מ בשנת  ,2007ובטענות לפרטים מטעים רבים שנכללו בו .בחודש מרס 2012
הגישה הרשות עמדה לבית המשפט אשר עסקה במספר סוגיות עיקריות( :א) תחולת
ההגנות הקבועות בסעיף  )1(33ובסעיף 1(33א) לחוק ניירות ערך על חתמים להנפקה; (ב)
חשיבות הגילוי בדבר אינדיקציות מהותיות לשווי נכסים לצורך קבלת החלטת השקעה
מושכלת; (ג) אפשרות הגשת תובענות ייצוגיות וניהולן על ידי מנהל קרן בגין הפרות דין
שבוצעו לטענתו על ידי אחד התאגידים בהם הושקעו כספי הקרן .בחודש דצמבר 2012
קיבל בית המשפט את בקשת האישור בנוגע לעילת התביעה העיקרית ,וזאת לאחר
שקבע כי המבקשים עמדו בנטל שהיה מוטל עליהם בשלב בקשת האישור להוכיח קיומו
של פרט מטעה בתשקיף שפרסמה חברת לנדמארק גרופ בע"מ בנוגע לעסקה מסוימת עם
חברת בנייה אמריקאית .יצוין ,כי בית המשפט הזכיר בהחלטתו את עמדת הרשות ,ואף
אימץ חלקים נרחבים מתוכה.
בחודש פברואר  2013הגישו המשיבים בקשת רשות ערעור על החלטה זו לבית המשפט
העליון (רע"א  ,)625/13 ;995/13והמבקשים השיבו לבקשות אלה .לאחר שהליכי גישור
אליהם הופנו הצדדים נכשלו ,התחדשו ההליכים בבית המשפט העליון ,ובחודש ספטמבר
 2013הגישה הרשות לבית המשפט העליון תשובה לבקשות רשות הערעור ,שבמסגרתה
נטענו טענות דומות לאלה שהרשות טענה בבית המשפט המחוזי .בחודש אוקטובר 2013
החליט בית המשפט העליון לעכב את ההליכים בבית המשפט המחוזי עד להודעה חדשה.
דיון בבית המשפט העליון נקבע לחודש מרס .2015

1.2

ת"צ  36604-02-10מגן נ' אוליצקי כריה ( )1990בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה לפי סעיף  338לחוק החברות .בתמצית ,בקשת
האישור תוקפת את השווי בו בוצעה הצעת רכש מלאה של מניות חברת אוליצקי כריה
( )1990בע"מ בחודש נובמבר  .2009לטענת התובע ,המחיר שהוצע בהצעת הרכש קיפח
את הניצעים כיוון שהיה נמוך באופן משמעותי מהשווי ההוגן של המניות הנרכשות.
החברה והנתבעים הגישו תשובות לבקשת האישור ,והתובע הגיש תשובות מטעמו.
במסגרת הדיון שנערך בחודש פברואר  ,2014בית המשפט אפשר לרשות להצטרף ולהביע
עמדה בשאלה האם תביעה בגין סעד הערכה ראוי שתתקיים בגדר תובענה ייצוגית
בכלל ,ובפרט אם "ראוי שתובענה כזו תתנהל כתובענה ייצוגית בשים לב לעובדה שזהות
בעלי המניות שהסכימו להצעת הרכש ידועה ברובה ,ובין המסכימים יש נציגים של בית
השקעות ,משקיעים מוסדיים ובמקרה הספציפי שלנו אף הכנ"ר".
בחודש אפריל  2014הגישה הרשות עמדה לפיה אין כל מניעה להגיש תביעה לסעד
הערכה כתובענה ייצוגית ,כך קבע המחוקק במפורש בסעיף (338ב) סיפא לחוק החברות,
וזו גם הפרקטיקה המקובלת .כמו כן ,לעמדת הרשות ,ידיעת זהותם של חלק מהניצעים
שנענו להצעת הרכש אינה משפיעה על המסקנה כי ניתן להגיש תביעה לסעד הערכה
כתובענה ייצוגית .נכון למועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת האישור.
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ב 2.עמדות בנוגע לפשרות
2.1

ת"צ  47000-02-10שבתאי ואח' נ' פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ ואח';
ת"צ 4425-01-10חפץ ואח' נ' מקסאל השקעות בע"מ ואח'
תובענה ייצוגית העוסקת בבקשה למתן סעד הערכה לפי סעיף  338לחוק החברות.
לטענת התובעים ,שווי המניות שהוצעו במסגרת הצעת הרכש לא היה שווי הוגן .בתיק
הוגשו שתי בקשות אישור ,שבהן ביקשו התובעים לייצג את אלה אשר מניותיהם נרכשו
בהצעת הרכש .שתי הבקשות אוחדו .הבקשות נתמכו בחוות דעת מומחים בנוגע לשווי
פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ.
בחודש פברואר  2013הוגש הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט ,במסגרתו ניתן פיצוי
לחברי הקבוצה .בא כוח היועץ המשפטי לממשלה נקט בבית המשפט עמדה שכללה את
הטענות הבאות :ראשית ,יש להבהיר שהסכום אשר לא יידרש על ידי בעלי המניות ישמש
כתרומה ,כפי שיקבע בית המשפט; שנית ,יש להכניס שינויים במנגנון חלוקת הפיצוי;
שלישית ,יש לשלם את הגמול ושכר הטרחה רק לאחר סיום חלוקת הכספים.
בחודש אפריל  2013הוגש הסכם פשרה מתוקן ,בו שולבו הערות בא כוח היועץ המשפטי
לממשלה ,וזה הועבר לבחינה מחודשת .בחודש יולי  2013הגיש בא כוח היועץ המשפטי
לממשלה לבית המשפט עמדה ,שכללה הערות טכניות בנוגע למנגנון חלוקת הפיצוי.
בחודש אוגוסט  ,2013לאחר קבלת הערות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,החליט בית
המשפט לאשר את הסכם הפשרה המתוקן בשנית.
במהלך שנת הדוח הוגשו על ידי הרשות עוד כמה עמדות בנוגע להליך חלוקת כספי
הפשרה ,ובחודש אוקטובר  2014אישר בית המשפט את אופן חלוקת הפיצוי שהוסכם.

2.2

ת"א  1185/05גילמן נ' דור כימיקלים בע"מ
עניינה העיקרי של התובענה הוא בטענות להטעיית ציבור המשקיעים בדבר מצבה
האמיתי של החברה בשנים  .2004-2002לטענת התובעים ,החברה הציגה מצגים לפיהם
מדובר בחברה מצליחה המרוויחה סכומי עתק ,ונתנה איתותים חיוביים מטעים ,תוך
הסתרת פרטים מהותיים אודות מצבה האמיתי .תגובות המשיבים לבקשת האישור טרם
הוגשו לבית המשפט.
בחודש ספטמבר  2011הגיעו הצדדים להליך זה להסדר פשרה ,והגישו אותו לאישור
בית המשפט .בחודש אוקטובר  2011העביר בית המשפט את הסדר הפשרה לבדיקת
בודק .בחודש מרס  2013הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו להסדר
הפשרה ,אשר כללה התייחסות לכמה נושאים מרכזיים .ראשית נטען ,כי יש שוני בין
הקבוצה כהגדרתה בבקשת האישור לבין הקבוצה בהסדר הפשרה ,וכי שוני זה משפיע
דרמטית גם על שיעור הנזק .בנוסף נטען ,כי פרסום בעיתון אינו דרך מספקת ליידע
את חברי הקבוצה אודות ההסדר ,וכי יש לעשות שימוש במידע מחברי הבורסה לטובת
יידוע הנפגעים .כמו כן נטען לעניין שכר הטרחה ,כי יש לשלמו רק בתום הליך חלוקת
הפיצוי .הצדדים השיבו לעמדת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,ובחודש ינואר 2014
השיב בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לתגובת המבקשים .ב 12-במאי  2014קיבל בית
המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן) את עמדת בא כוח
היועץ המשפטי לממשלה לעניין אופן יידוע חברי הקבוצה ,וכן התנה את אישור הסדר
הפשרה בכמה תנאים )1( :המבקשים יגישו הודעת הסתלקות ביחס לכל עילות התובענה
האחרות שלא נכללו בהסדר פשרה; ( )2סכום הפיצוי יתוקן בהתאם להמלצת הבודק
ויתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית; ( )3מחצית שכר הטרחה ישולם לאחר ביצוע ההסדר,
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כפי שהמליץ בא כוח היועץ המשפטי לממשלה .הצדדים הגישו בקשת רשות ערעור על
החלטה זו לבית המשפט העליון .בחודש ספטמבר הגיש  2014היועץ המשפטי לממשלה
את עמדתו לבקשת רשות הערעור ,במסגרתה טען כי אין מקום להעניק במקרה דנן רשות
ערעור ,ובין היתר ,חזר על הטענה שיש שוני בין הקבוצה כהגדרתה בבקשת האישור לבין
הקבוצה בהסדר הפשרה ,שוני שמשפיע דרמטית גם על שיעור הנזק ,ולכן יש להורות
למבקשים להסתלק מכל אותן עילות תביעה שנטענו בבקשת האישור ושלא נכללות
בהסדר הפשרה .במסגרת דיון שהתנהל בבית המשפט העליון ,המליץ כבוד הנשיא א'
גרוניס לצדדים להגיע להסכמה במסגרתה שונה מבנה הפשרה ,ונכון למועד סיום שנת
הדוח טרם ניתנה החלטה.
2.3

ת"א  18433-05-09עזבון המנוח כהן נ' דניה סיבוס בע"מ
מדובר בהליך ייצוגי ,אשר עילת התביעה בו היא נזקים נטענים שנגרמו לחברי הקבוצה
בשל אי פרסום מידע בדבר העלויות וההפסדים הצפויים בפרויקט כביש  ,431ופרסום
דוחות רבעוניים ותקופתיים כוזבים בקשר לפרויקט זה .באפריל  2013הגישו הצדדים
בקשה לאישור הסדר פשרה ,שלפיו כל אחד מחברי הקבוצה ,שעליה הוסכם במסגרת
הסדר הפשרה ,יהיה זכאי לפיצוי של  7.85ש"ח עבור כל מניה .כן ביקשו הצדדים שבית
המשפט יימנע ממינוי בודק.
באוקטובר  2013הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה מטעמו בנוגע למספר עניינים.
בעיקר טען ,כי הסדר הפשרה ,בשונה מבקשת האישור ,נוגע לעילת תביעה אחת בלבד
ומהווה מעשה בי-דין כלפי כל חברי הקבוצה ,ולכן ישנם חברי קבוצה שלא יקבלו פיצוי.
היועמ"ש הוסיף וטען ,כי יש למנות מומחה אשר יבחן את הסדר הפשרה .הוא הציע
ליישם את מנגנוני היידוע והחלוקה אשר נקבעו בעניין חפץ לעיל ,לאור ההצלחה של
שיטה זו .הצדדים השיבו לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ,ובדיון שנערך בדצמבר 2013
הוסכם כי הצדדים יגישו בקשה לאישור הסדר מתוקן.
בעקבות הגשת הסכם הפשרה המתוקן ,הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה
נוספת במאי .2014
לנוכח התיקונים שהוכנסו בהסכם הפשרה ,הסיר ב"כ היועץ המשפטי לממשלה את
התנגדותו בכל הקשור לטענה בנוגע להסתלקות מאחת מעילות התביעה שלא נכללה
בהסדר הפשרה ולטענה בנוגע לאופן יידוע הקבוצה בדבר הסדר הפשרה .עם זאת ,בא
כוח היועץ המשפטי לממשלה חזר ,בין היתר ,על טענותיו כי התקופה שנקבעה במסגרת
הסדר הפשרה מקטינה את הקבוצה המיוצגת ,וכי יש לחלק את שכר הטרחה כך שמחצית
ממנו ישולם לבא כוח המבקשים רק לאחר יישומו המלא של הסדר הפשרה .כמו כן,
בא כוח היועץ עמד על כך שתפורסם הודעה על ההסתלקות ושיפורסם הסכם הפשרה
המתוקן.
ב 27-בספטמבר  2014אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ואימץ את עמדתו של בא
כוח היועץ לעניין פרסום ההסתלקות ולעניין חלוקת שכר הטרחה.

 2.4ת"א  2091/03הרשקוביץ נ' רמת אביבים
תובענה ייצוגית העוסקת בבקשה למתן סעד הערכה לפי סעיף  338לחוק החברות.
לטענת התובעים ,שווי המניות שהוצע במסגרת הצעת הרכש מטעם רמת אביבים היה
נמוך משוויין ההוגן .ביוני  2007התקבלה בקשת האישור .על החלטה זו הוגש ערעור
לבית המשפט העליון ,שאוחד עם ערעורים נוספים (עניין קיטאל) .הערעור נדחה בשנת
 ,2012וביוני  — 2013לאחר שחודשו ההליכים בבית המשפט המחוזי — הגישו הצדדים
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לבית המשפט הסדר פשרה לאישור .לפי ההסדר ,סכום הפיצוי יעמוד על  135ש"ח
למניה ,ויתרת הסכומים שלא יחולקו ייתרמו לגוף לפי החלטת בית המשפט .בנוסף
ביקשו הצדדים כי לא ימונה בודק.
באוקטובר  2013הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה קצרה בה הציע ליישם
את מנגנוני היידוע והחלוקה אשר נקבעו בעניין חפץ לעיל ,לאור ההצלחה של שיטה זו.
כן טען ,כי יש למנות בודק כנדרש בחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו .2006-בית המשפט
קיבל את עמדת בא כוח היועץ ומינה בודק שיעריך את שווי החברה.
ביולי  ,2014לאחר שהוגשה חוות דעתו של הבודק ,הגיש היועץ המשפטי לממשלה הודעה
קצרה מטעמו בה ציין כי כיוון שהצדדים קיבלו על עצמם את מנגנוני הידוע והחלוקה
שאומצו על ידי בית המשפט בעניין חפץ לעיל ,וכיוון שמונה בודק ,מצויים בפני בית
המשפט כל הנתונים הרלוונטיים להחלטה .הוא הפנה את תשומת ליבו של בית המשפט
לכך שהפיצוי שניתן בהסכם הפשרה מהווה  66%מסכום התביעה ללא הפחתת שכר
הטרחה והגמול ,וכ 50%-מהשווי ההוגן לאחר הפחתת שכר הטרחה והגמול והוספת
הפרשי הצמדה וריבית.
באוגוסט  2014קבע בית המשפט כי אין מקום לאשר את הסכם הפשרה בסכום שהוצע
בו ,שכן הערכת הסיכון של חברי הקבוצה בשיעור של כ 66%-מסכום התביעה — נמוכה
מדי .כמו כן קבע בית המשפט ,כי לו היה סכום הפשרה המוצע עומד על 75-70%
מהסכום אותו העריך הבודק ,נראה כי ניתן היה לאשר את ההסכם.
באוקטובר  ,2014לאחר שהצדדים הגדילו את סכום הפשרה ,בית המשפט אישר את
הסכם הפשרה.
 2.5תנ"ג  32007-08-11אפרת נ' בן שאול
בבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בשנת  2011בנוגע לחברת אילקס מדיקל בע"מ,
לטענת התובע הנגזר ,הסכם העסקתו של בעל השליטה בכובעו כיו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל החברה פסול מכמה היבטים אשר המרכזית שבהם היא העובדה כי ההסכם לא
אושר באסיפה הכללית כנדרש.
בדצמבר  2012אושרה התביעה כתביעה נגזרת נגד בעל השליטה בלבד .בהחלטה נקבע,
כי עסקת האישור היתה חייבת להיות מאושרת לפי סעיף  275לחוק החברות ,וכי תוצאת
אי האישור היא בטלות ההסכם .נקבע ,כי המבקשים הרימו את הנטל המוטל על מי
שמבקש להגיש תביעה נגזרת ,והוכיחו במידה מספקת כי קיימת לחברה עילת תביעה
לכאורה נגד בעל השליטה.
בנובמבר  2013הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה .לפי הסדר הפשרה שהוצע,
בעל השליטה ישיב סכומים מסוימים לחברה ,וכן "יוותר" על שכר בגין תקופה שלאחר
פקיעת הסכם ההעסקה שלו ב 15-בנובמבר .2011
בחודש דצמבר  2013הגישה הרשות עמדה ,לפיה  ,בין היתר ,ההסדר המוצע בעייתי,
מכיוון שבמסגרתו בעל השליטה "מוותר" על שכר שאין מחלוקת שלא אושר לו כדין,
ושהוא ידע מראש שאינו זכאי לו .לאור זאת הודיע המשיב כי הוא מסכים להגדיל את
סכום ההשבה.
ביולי  2014הביעה הרשות את עמדתה ביחס לתיקון המבוקש .הרשות עמדה על
עמדתה הקודמת לפיה לא ניתן להסדיר או להכשיר את שכרו של בעל השליטה לאחר
 15בנובמבר  2011וממילא גם לא את ה"וויתור" של בעל השליטה על שכר זה ,אלא
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באמצעות הפרוצדורה הקבועה לכך בחוק החברות .עם זאת ,הרשות ציינה כי היא
לא תתנגד לאישור ההסכם אם יבוצעו בו שני שינויים :יובהר כי התשלום הנוסף הוא
בגין השבת התשלומים ששולמו לבעל השליטה בגין תקופת התביעה בלבד; וכן יובהר
כי התקופה שלאחר תקופת התביעה (לאחר  15בנובמבר  )2011אינה חלק מהתביעה.
הצדדים הסכימו לתיקונים אותם ביקשה הרשות להוסיף להסכם הפשרה ,ובית המשפט
אישר את הסכם הפשרה.
 2.6ת"צ  47490-09-13תועלת לציבור נ' כלל תעשיות בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד כלל תעשיות ונושאי משרה בה .בבסיס בקשת
האישור ניצבת הטענה כי העסקה שביקשה לבצע חברת  Access Industries Inc.לרכישת
מניות הציבור בכלל תעשיות ,במחיר  15.8ש"ח למניה לפי שווי חברה של  2.5מיליארד
ש"ח ,הינה פסולה ,מקפחת ,בלתי הוגנת ובלתי חוקית.
במסגרת ההליך המשפטי ,התנהל גם הליך נרחב של גילוי מסמכים והוגשו חוות דעת
מומחים משני הצדדים .בחודש אוגוסט  ,2014לפני שהחלו דיוני ההוכחות בבקשת
האישור ,הגיעו הצדדים להסדר פשרה והגישו אותו לאישור בית המשפט.
בחודש אוקטובר  2014הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה בנוגע להסכם הפשרה,
לפיה הוא אינו מוצא לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה ,למעט לעניין בקשת
הצדדים להימנע ממינוי בודק .היועץ המשפטי לממשלה ציין בעמדה כי הוא אינו סבור
שבמקרה הנוכחי מתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים סטייה מהכלל הקבוע בסעיף
(19ב)( )1לחוק תובענות ייצוגיות ,לפיו יש צורך שבודק חיצוני יחווה דעה על הסדר
הפשרה.
נכון למועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת אישור הסדר הפשרה.
2.7

ת"צ  43065-03-13הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' Perrigo

Company

בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד חברת ( Perrigoלהלן — "פריגו") בטענה כי איחרה
במסירת מידע הנוגע לניירות ערך שהחזיקה מסוג ),Auction Rate Securities (ARS
ניירות ערך המשקפים זכות לתשלומים עתידיים .בנק ההשקעות ליהמן בראדרס שהנפיק
ניירות ערך אלו והיה אמון על נזילותן ,נכנס להליכי פירוק בחודש ספטמבר  ,2008אולם
נטען כי הדבר לא קיבל ביטוי בדוחות שפרסמה חברת פריגו ב 6-בנובמבר .2008
בקשת האישור הוגשה בישראל בשם המשקיעים שרכשו את מניות חברת פריגו בבורסה
בתל אביב ,לאחר שבתביעה באותו עניין בארה"ב הורה בית המשפט שם על הוצאת
המשקיעים הישראליים מהקבוצה המיוצגת .ההליכים בארה"ב הושלמו במסגרת הסכם
פשרה אותו אישר בית המשפט הפדרלי במדינת ניו יורק בחודש מאי .2013
בחודש מאי  ,2014לפני הגשת תשובה לבקשת האישור ,הגיעו הצדדים להליך זה להסדר
פשרה על בסיס אותם עקרונות של ההסכם שאושר בארה"ב והגישו אותו לבית המשפט.
על פי הסדר הפשרה שהוצע ,תשלם חברת פריגו למבקשת סכום של  275,049דולר;
איתור חברי הקבוצה וביצוע התשלום ייעשה באמצעות חברי הבורסה על פי צו שיינתן
על ידי בית המשפט; והיתרה תועבר כתרומה.
בחודש אוגוסט  2014הגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עמדה אשר מתייחסת
בעיקרה למחלוקת שהיתה בין הצדדים ביחס למספר המניות שמחזיקים חברי הקבוצה.
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בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הצביע על כך ששני הצדדים להסכם הפשרה אינם
יודעים מהו גודל הקבוצה ,ואף אינם מסכימים על גודל הקבוצה המשוער ,ולכן כיוון
שסכום הפיצוי הכולל ייוותר קבוע ( 275,049דולר) ,קשה לבחון את הסדר הפשרה ,שכן
לא ניתן לדעת מהו הפיצוי למניה שיתקבל במסגרתה .בנוסף ,התייחס בא כוח היועץ
המשפטי לממשלה לצורך במינוי בודק ,ולכך שיש לחלק את שכר הטרחה כך שמחצית
ממנו ישולם לבא כוח המבקשים רק לאחר יישומו המלא של הסדר הפשרה.
בחודש אוקטובר  2014אישר בית המשפט את הסדר הפשרה לנוכח נסיבותיו הספציפיות
של המקרה ,ובעיקר בשל העובדה כי מונחת בפני בית המשפט תשתית עובדתית בסיסית
מוסכמת ,אשר נסמכת כולה על פשרה שכבר אושרה בבית המשפט בארה"ב.
2.8

ת"צ  4126-05-10יוסף חי אלמסי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד בנק לאומי לישראל בטענה כי הבנק סייע למר
בועז יונה ,במודע או על דרך התרשלות ,להטעות את ציבור מחזיקי האג"ח של חפציבה
חופים בע"מ (להלן "חפציבה") באמצעות פעולה פיננסית שחזרה על עצמה במשך שלושה
רבעונים עוקבים .כמו כן ,נטען גם כי הפעולה הפיננסית אפשרה את המשך המסחר
באג"ח של חפציבה בשוק המשני ,ואפשרה לחפציבה לגייס הון ראשוני נוסף .על פי
הטענה ,כך הוטעו המבקש ובעלי האג"ח אשר השקיעו באגרות החוב של חפציבה ו/
או לא מכרו את האגרות שהחזיקו בידם מבעוד מועד .לאחר שהמשיבים הגישו את
תשובתם ,הצדדים הגיעו להסדר פשרה ,והגישו אותו לאישור בית המשפט.
בחודש מרס  ,2014הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה מטעמו בנוגע למספר עניינים.
על פי היועמ"ש ,הסדר הפשרה ,בשונה מבקשת האישור ,מגדיר את חברי הקבוצה כמי
שיחזיקו באג"ח במועד הפשרה ,ולכן מקפח את זכותם של מחזיקי האג"ח שהחזיקו
באג"ח במועד הפסקת המסחר אך מכרו אותו לאחר מכן ,ומזכה חברי קבוצה שלגישתו
לא נפגעו כלל ,וכן מבקש ליצור כלפיהם מעשה בית דין.
כמו כן ,היועץ המשפטי התנגד למנגנון חלוקת כספי הפיצוי שתואר במסגרת הסכם
הפשרה ,ובפרט להסכמת הצדדים כי היתרה שתיוותר עקב אי איתורם של מי מחברי
הקבוצה ,תישמר בחשבון הנאמנות ותשמש את בנק לאומי ,ככל שיהיה צורך בכך ,למתן
פיצוי בתביעות נוספות ככל שיהיו בעניין.
היועץ המשפטי לממשלה הציע ליישם את מנגנוני היידוע והחלוקה אשר נקבעו בעניין
חפץ לעיל ,לאור ההצלחה של שיטה זו .בנוסף הציע היועץ המשפטי לממשלה למנות
מומחה אשר יבחן את הסדר הפשרה.
בחודש מרס  ,2014הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה נוספת בה חזר על התנגדותו
לשינוי בהגדרת הקבוצה וציין כי בניגוד לטענת הצדדים ,אין קושי לאתר את חברי
הקבוצה המקורית אשר החזיקו באג"ח החברה במועד הקריסה ,שהם אלה שנפגעו
מההפרה לכאורה .בנוסף ,היועץ המשפטי לממשלה התנגד לנוסח המודעה שהוגשה
לאישורו של בית המשפט וחזר על עמדתו בנוגע לאימוץ מנגנון החלוקה שנקבע בעניין
חפץ לעיל.
נכון למועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת אישור הסדר הפשרה.

2.9

ת"צ  43859-08-13סגל לוי ייזום ונכסים בע"מ נ' כור תעשיות ואח'
בקשה לאישור תובענה כייצוגית שבבסיסה עמדה הטענה כי עסקת המיזוג בין כור
תעשיות בע"מ (כור) לבין חברת השקעות דיסקונט בע"מ (דסק"ש) מחודש אוגוסט
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 ,2013במסגרתה נרכשות מניות הציבור בכור ,אינה חוקית במתכונתה ,ואינה הוגנת
מבחינת שווי התמורה שמקבלים בעלי המניות מהציבור בכור .לפי הטענה ,העסקה הינה
פסולה והתמורה המשולמת לבעלי המניות של כור בעסקה מקפחת אותם ויוצרת העדפה
לדסק"ש ולאי די בי חברה לפיתוח בע"מ.
בחודש נובמבר  ,2013לאחר שהתנהל דיון מקדמי בבקשת האישור וכן הליך גילוי
מסמכים רחב ,הצדדים הגיעו להסדר פשרה ,והגישו אותו לאישור בית המשפט .הסכם
הפשרה העניק לחברי הקבוצה אפשרות לבחור בין שתי אופציות :הראשונה ,להיוותר
עם התמורה שהוצעה להם במסגרת הסכם המיזוג המקורי; והשנייה ,להצטרף ל"הסדר
משלים" שעל פיו כל חבר קבוצה שיבחר בו ישלם לדסק"ש סכום מסוים בעתיד .לפי
הסכם הפשרה ,ביצוע ההסדר המשלים מותנה בכך שמחזיקים ב 2%-לפחות מהון
המניות המונפק של כור ייענו להצעה המוצעת בו.
בחודש ינואר  2014הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה לפיה לא ניתן לאשר את
ההסדר בנוסחו הנוכחי ,בין יתר ,כיוון שהתנאי לפיו אם פחות מ 2%-מקרב המחזיקים
בהון המניות המונפק של כור יצטרפו להסדר המשלים ,כל חברי הקבוצה לא יקבלו דבר,
אינו ראוי ,הוגן וסביר ,וכן כיוון שהסדר הפשרה מבקש ליצור מעשה בי-דין בנוגע לעילות
אשר לא נטענו בבקשת האישור .כמו כן המליץ היועץ המשפטי לממשלה למנות בודק
שיבחן את דיות העילה ,וכן לפסוק את שכר הטרחה והגמול המיוחד בהתאם להלכה
בעניין רייכרט ,קרי ביחס לתועלת בפועל שההסדר נתן לחברי הקבוצה.
בית המשפט אישר את הסדר הפשרה בכפוף למספר תיקונים :ביטול התנאי המתייחס
לשיעור המינימום של המצטרפים; הבהרה כי הסכם הפשרה חל רק על עילות התביעה
כפי שאלה נכללו בבקשת האישור ,ולא על כל עילה נוספת; הסכם הפשרה לא יכלול
מעשה בית דין ,אלא נגד מי שהיו נתבעים במסגרת בקשת האישור .לעניין שכר הטרחה
קבע בית המשפט כי חלק משכר הטרחה ישולם בעת אישור הסדר הפשרה וחלקו האחר
יהא תלוי ברווחיהם של חברי הקבוצה .בהמשך הסכימו הצדדים לקבל על עצמם את
התיקונים וכך אושר ההסדר.
ג.

הליכים שהוגשו נגד הרשות
להלן פירוט הליכים אזרחיים ומנהליים שהוגשו נגד הרשות בנושאי פיקוח ,בנושאים הקשורים
לפעילותה כרשות מנהלית ,או בנושאים אחרים:
ג1.

ת.א 1689/08 .מולקנדוב נ' פרוש ,טרי ורשות ניירות ערך
תביעה כספית נגד הרשות ,נגד מי שהיה יו"ר הרשות במועד הרלוונטי לתביעה ,ונגד מי
שהיתה במועד הרלוונטי לכתב התביעה מנהלת המחלקה לפיקוח על קרנות נאמנות
(כיום חלק ממחלקת השקעות) .בתביעה נטען לנזק שנגרם לתובע בשל ביטול הסכם בין
מנהל קרן לבין התובע ואובדן הכנסה עקב כך .לטענת התובע ,הדבר אירע עקב פעולות
שנעשו על ידי הרשות .במהלך שנת הדוח ניתן פסק דין בתיק זה ,ובו נקבע כי הרשות
ומי מטעמה פעלו במסגרת סמכויותיה של הרשות על פי הוראות הדין ,ולפיכך עומדות
להם טענות ההגנה שנטענו בהליך .לכן דחה בית המשפט את התביעה.
התובע ערער לבית המשפט העליון ,והתיק עדיין תלוי ועומד נכון לשנת הדוח.
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ג2.

ת"א  1634/06אבייב יורי ואח' נ' רוסנפטגזאינווסט ואח'; ת"א 27603-12-11
אברמוביץ' ואח' נ' רשות ניירות ערך ואח'; ת"א  1470/06חביץ ולדימיר ואח' נ' חב'
רוסנפטגז ואח'; עת"מ  61352-06-13חביץ' ולדימיר ואח' נ' משטרת ישראל ואח';
תביעות כספיות שהוגשו נגד משטרת ישראל ורשות ניירות ערך בנוגע לפרשת הונאה
שבוצעה על ידי גרגורי לרנר ,וכן עתירה לפי חוק חופש המידע בנוגע לאותו עניין.
התביעות הוגשו על ידי כ 560-אזרחים ,ונטען בהן כי במסגרת הונאה שביצע מר לרנר
הפסידו כ 2,500-איש סכום של כ 120-מיליון ש"ח .לטענת התובעים ,מר לרנר קיבל
לידו סכום זה במסגרת הצעה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף ,בניגוד לחוק ניירות
ערך .לתובעים טענות רבות נגד גורמים שונים .טענת התובעים נגד הרשות היא שהרשות
ידעה כי מדובר בהפרת חוק ניירות ערך ,אך לא מנעה את המהלך שהוביל לנזק שנגרם
לתובעים ,ולכן התרשלה.
במהלך שנת הדוח הוגש על ידי כלל גורמי המדינה (הרשות; משטרת ישראל ושירות בתי
הסוהר) כתב הגנה בתביעה המאוחדת (שנוצרה מאיחוד של תביעות דומות).
בנוסף ,במהלך שנת הדוח הוגשה עתירה לפי חוק חופש המידע בנוגע למסמכים שגולו
בתצהירי גילוי המסמכים מטעם משטרת ישראל והרשות .הצדדים הגיעו להסכמה
דיונית לפיה עתירה זו תימחק ,וכל ענייני גילוי המסמכים והשאלונים יתבררו באופן
מרוכז.
נכון לסיום שנת הדוח ,עניינים אלה טרם הוכרעו.
בנוסף ,שלב שמיעת הראיות צפוי להתקיים במהלך שנת .2015

ג3.

עת"מ  34589-05-14קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ נ' רשות ניירות ערך.
עתירה מנהלית נגד החלטת הרשות לפיה על העותרת לפרסם תשקיף לצורך גיוס אשראי
מציבור משקיעים לצורך פעילותה השוטפת בתחום הבנייה במסגרת תמ"א  .38לאחר
הגשת כתבי הטענות ודיון בעל פה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ,קיבל
הנ"ל את העתירה ודחה את פרשנות הרשות למונח "סדרה" בהגדרת המונח "נייר ערך".
כפי שיפורט להלן ,במהלך שנת הדוח הוגש ערעור לבית המשפט העליון בשבתו כבית
משפט לערעורים מנהליים.

ג4.

עמ"נ  7313/14רשות ניירות ערך נ' קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ
ערעור מנהלי שהוגש על ידי רשות ניירות ערך נגד החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים
בירושלים במסגרת עת"מ  .34589-05-14במסגרת הערעור תקפה הרשות את פסק דינו
של בית המשפט לעניינים מנהליים בכל הקשור לפרשנות המונח "סדרה" בהגדרת המונח
"נייר ערך" ,פרשנות אשר מכוחה קיבל בית המשפט לעניינים מנהליים את העתירה וקבע
שלא חלה חובה על המשיבה לפרסם תשקיף עובר לגיוס אשראי מהציבור.
הדיון בערעור עתיד להתקיים במהלך המחצית הראשונה של שנת .2015

ג5.

עת"מ  15892-05-14ברם סלוקי עורכי דין נ' רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית נגד החלטת הרשות לסרב לבקשה לפי חוק חופש המידע שלא להעביר
לעיון העותרים דוחות ביקורת שבוצעו על ידי היחידה לפיקוח על בעלי רישיון במחלקת
ההשקעות ברשות בשנים  ,2010-2009במסגרתם נבחנה עמידת בעלי הרישיונות הנ"ל
בדרישות חוק הייעוץ .איגוד הבנקים ביקש להצטרף כצד לעתירה.
הדיון בעתירה עתיד להתקיים במהלך שנת .2015
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ג6.

עת"מ  26085-09-13קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ נ' רשות ניירות ערך
ואח'
עתירה מנהלית שהוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נגד החלטת ועדת
המכרזים של הרשות מ 29-ביולי  ,2013שלפיה הוכרזה הצעתה של חברת אי אונליין
קפיטל (אי.או.סי) בע"מ כזוכה במכרז פומבי מספר  3/13לאספקת רישיונות תוכנה
למערכת נתוני זמן אמת בורסאיים ולמתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת.
לטענת העותרת ,היה על ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של חברת אי אונליין בשל
פגם שנפל בה ,ולפיכך ביקשה העותרת מבית המשפט את הסעדים הבאים :ביטול
החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתה של חברת אי אונליין במכרז ,קביעה כי יש לפסול
את הצעת חברת אי אונליין והכרזה על העותרת כזוכה במכרז .לחלופין ,להורות לרשות
ניירות ערך לערוך מכרז חדש.
ב 20-בנובמבר  2013התקיים דיון בעתירה בבית המשפט ,במהלכו ציין השופט ,כי לא
ניתן להכריז על העותרת כזוכה במכרז ,מאחר שבהצעתה נפל פגם .לבקשת העותרים,
עד למתן פסק הדין ניתן צו ביניים המונע מהרשות לממש את התקשרותה עם הזוכה
במכרז ,בכפוף לכך שהעותרת תפקיד ערבות בנקאית בסך  300אלף ש"ח .הערבות
הופקדה כנדרש.
במהלך שנת הדוח ניתן פסק דין שדחה את העתירה.

ג7.

עת"מ  48344-07-14יוגב חלפון נגד רשות ניירות ערך
עתירה התוקפת את החלטת רשות ניירות ערך שלא לעשות שימוש בסמכותה מכוח סעיף
 209לחוק החברות ,ולא לסייע במימון בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש העותר נגד
חברת שמן גז ונפט בע"מ ואחרים.
לאחר הגשת כתבי טענות על ידי הצדדים ודיון בעל פה בפני בית המשפט ,דחה בית
המשפט את עתירת העותר וחייב אותו בהוצאות.

ג8.

עת"מ  48540-06-14קידוחי סי .אף .איי בע"מ נ' רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית כלכלית נגד החלטת הרשות שלא לחייב את חברת כימיקלים לישראל
בע"מ לפרסם במלואו את פסק הבוררות בינה לבין מדינת ישראל ,וזאת במקום ו/או
לצד פרסום על פסק הבוררות הנ"ל במסגרת דוחות מיידיים ועיתיים של החברה הנ"ל.
העותרת טענה כי קיימת חובה לכל תאגיד מדווח לפרסם במלואן החלטות שיפוטיות ו/
או פסקי בורר ו/או מסמכים מהותיים דומים לאלה באופיים.
לאחר הגשת כתבי טענות של הצדדים (לרבות כימיקלים לישראל בע"מ ואיגוד החברות
הציבוריות שביקש להצטרף להליך) וקיום דיון בעל פה בפני בית המשפט ,ניתן פסק דין
במסגרתו קיבל בית המשפט את עמדת הרשות ,דחה את העתירה וחייב את העותרת
בהוצאות.

ג9.

עת"מ  29766-09-14פלוני נ' רשות ניירות ערך
במסגרת הליך זה ,שבו הוטל צו איסור פרסום על פרטי העותר ,תקף העותר את החלטת
הרשות אשר הורתה לתאגיד המדווח לפרסם את מכתב הרשות שכלל הסתייגות מהנחות
היסוד שעמדו בבסיס הערכת שווי שנתן העותר ביחס לנכס מסוים של התאגיד המדווח.
לאחר הגשת כתבי טענות מפורטים על ידי הרשות ,ולאחר דיון בפני בית המשפט הכלכלי
במסגרתו קיבל בית המשפט הכלכלי את טענות הרשות ,נמחקה העתירה .לבקשת העותר
ניתן צו איסור פרסום על פרטיו.
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ד.

הליכים בעניין קנסות אזרחיים ועיצומים כספיים לפי חוק השקעות משותפות ,לפי חוק
הייעוץ ,לפי חוק איסור הלבנת הון ולפי חוק ניירות ערך
ד 1.עת"מ  4203-10-13ספקטרוניקס בע"מ נ' יו"ר רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית נגד החלטת הרשות להטיל על החברה העותרת עיצום כספי בסך של
 135,622ש"ח ,לפי סעיף 52יח לחוק ניירות ערך ,בשל הפרה של סעיפים  95ו 121-לחוק
החברות ,בנוגע לכך שבעל השליטה כיהן בחברה כיו"ר וכמנכ"ל ,מבלי שכפל הכהונה
אושר בהתאם להליך המינוי הקבוע בסעיף (121ג) לחוק החברות.
בחודש בפברואר  2014קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) את
העתירה.
ד 2.עת"מ  27090-10-14מפעלים פטרוכימיים בע"מ נ' רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית כלכלית נגד החלטת הרשות להטיל על העותרת עיצום כספי בסך 120,000
ש"ח בגין הפרת החובות הקבועות בנוגע לפרטי הגילוי הנדרשים במתן תזרים מזומנים
חזוי.
עם תום תקופת הדוח טרם הגישה הרשות את תגובתה לעתירה .הדיון בעתירה עתיד
להתקיים במהלך שנת .2015
ד 3.ע"ש  40459-10-14אי-ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ נ' רשות ניירות ערך
ערעור שהוגש על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי שליד רשות ניירות ערך להטיל
על המערערת עיצום כספי בסך  90,000ש"ח בגין הפרה של חובת הבקשה כאמור בסעיף
 )1(11לצו איסור הלבנת הון.
לטענת המערערת ,נפלו פגמים בהנחיות בעניין משך הזמן לדיווח על פעולה בלתי רגילה
כאמור בצו .המערערת הציגה גם טענות אחרות ,לרבות אך לא רק ,נגד גובה העיצום.
עם תום תקופת הדוח טרם הגישה הרשות את תגובתה לעתירה .הדיון בערעור עתיד
להתקיים במהלך שנת .2015

 .4מימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות
אחד מיעדיה של הרשות הוא הסרת חסמים בתחום האכיפה הפרטית ועידוד הגשת הליכים פרטיים
ראויים .הרשות מבקשת ליישם יעד זה באמצעות הקניית כלים ויצירת "סביבת עבודה" נוחה
למשקיעים המעוניינים להגיש תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ראויות .זאת ,לאור המצב הקיים,
לפיו תחום האכיפה הפרטית בדיני ניירות ערך בישראל עדיין אינו מפותח ,והיקפו מצומצם יחסית.
אחד הכלים המשמעותיים העומדים לרשותה של הרשות לצורך זה הוא השתתפות במימון תובענות
ייצוגיות בתחום ניירות ערך ותביעות נגזרות .לפי סעיף  209לחוק החברות ,הרשות רשאית לסייע
במימון הוצאות הליכי תובענה ייצוגית ,אם השתכנעה כי יש בתובענה עניין לציבור ,וכי יש סיכוי
סביר שבית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית .כמו כן ,לפי סעיף 205א לחוק החברות ,הרשות
רשאית לסייע במימון הוצאות הליכי תביעה נגזרת ,אם השתכנעה כי יש בתביעה עניין לציבור ,וכי
יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתביעה נגזרת .יצוין ,כי הסמכות האמורה בנוגע לתביעה
הנגזרת היא סמכות חדשה יחסית ,שהוקנתה לרשות רק במסגרת תיקון 16ה לחוק החברות .הרשות
עושה שימוש בסמכותה למימונן של תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות באופן שוטף .ההליכים
שהרשות מסייעת במימונם יפורטו להלן.
יצוין כי מאז תחילת פעילותה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתחילת שנת ,2011
ובעקבות כמה החלטות משמעותיות בתחום התובענות הייצוגיות והתביעות הנגזרות (בתחום ניירות
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הערך ,דיני החברות ובכלל) ,ניתן להבחין בשינוי מגמה חיובי בתחום האכיפה הפרטית של דיני
ניירות ערך ודיני החברות.
תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שטופלו במהלך שנת הדוח
א .בשנת הדוח לא הסתיימו תובענות ייצוגיות או תביעות נגזרות שהרשות סייעה לממנן.
ב .תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות תלויות ועומדות שהרשות החליטה לסייע במימון בשנים
הקודמות לשנת הדוח:
ההליכים המפורטים להלן הם הליכים שבנוגע אליהם התקבלו החלטות מימון עקרוניות בשנים
הקודמות לשנת הדוח והם עדיין תלויים ועומדים .לאחר קבלת החלטות מימון עקרוניות
(או במקביל לקבלת החלטות אלה) ,הרשות מקבלת החלטות מימון ספציפיות באשר למימון
רכיבים שונים בנוגע לכל אחד מההליכים.
ב 1.תובענה ייצוגית נגד אלסינט בע"מ ואח'
תביעה שעניינה טענה לקיפוח בעלי מניות המיעוט באלסינט בע"מ ,אשר נגרם על ידי בעלי
השליטה בחברה ונושאי משרה שמונו מטעמם במהלך משולב ,שבמסגרתו הם רוקנו את קופת
החברה.
לאחר הליכים מקדמיים שונים ודיון בטענות מקדמיות רבות ,הדיון בבקשה לאישור התובענה
הייצוגית החל במחצית השנייה של שנת  ,2007ובינואר  2009ניתן פסק דינו של בית המשפט,
אשר דחה את הבקשה לאשר את התובענה כייצוגית.
במהלך שנת  2009הוגש ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון .בחודש מאי  2012קיבל בית
המשפט העליון את הערעור ,אישר את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ,והחזיר את התיק
לבית המשפט המחוזי על מנת שזה ידון בו כתובענה ייצוגית (ת"א  ,1318/99ע"א .)2718/09
ב 2.תובענה ייצוגית נגד בולוס תיירות ומלונאות בע"מ ואח'
עיקר עניינה של תובענה זו ,שהוגשה בשנת  ,2002הינו בטענות בדבר קיומם של פרטים מטעים
בתשקיף החברה ,קיומם של פרטים מטעים בדוחות ,אי דיווח נאות בדוחות כספיים שנתיים
של החברה והפרת חובות והתחייבויות הנאמן של מחזיקי אגרות החוב של החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב.
בחודש מרס  2011קיבל בית המשפט את בקשת האישור בחלקה נגד חלק מהנתבעים (מי
שחתם על התשקיף ובעלת השליטה של המנפיק) ,בשל העילה של פרט מטעה בתשקיף בנוגע
לייעוד תמורת ההנפקה.
התובע הגיש ערעור על החלקים בבקשת האישור שנדחו .ההליך תלוי ועומד בבית המשפט
העליון (ת"א  ,1934/02ע"א .)3103/11
ב 3.תובענה ייצוגית נגד דור כימיקלים ואח'
לפרטים בדבר ההליך ,ראו בפרק  3לעיל שכותרתו "ריכוז וליווי הליכים משפטיים אזרחיים
ומנהליים" ,בסעיף הדן ב"תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שאליהן הרשות צורפה או שהרשות
הביעה בהן את עמדתה" ,ס"ק (.)5
ב 4.תובענה ייצוגית נגד טי.אר.די .בע"מ ואח'
עניינה העיקרי של התובענה בהטעיית ציבור המשקיעים באשר לפעילות החברה בתחום
ההשקעות הפיננסיות וחשיפתה למכשירים פיננסיים ספקולטיביים מסוכנים .זאת ,בעוד שבעת
שהונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב ציינה החברה בתשקיף ,כי היא עוסקת במִכשור רפואי
בתחום רפואת השיניים .הצדדים הגישו את כל כתבי הטענות בתיק וכן חוות דעת מומחים.
בית המשפט מינה מומחה מטעמו.

136

דוח שנתי 2014

בחודש דצמבר  2010התקיים דיון ,שבו נחקר המומחה מטעם בית המשפט .במהלך שנת 2011
התקיימו דיוני הוכחות נוספים ,ומועד השלמת ההוכחות נדחה עד לאחר סיום עדותם של חלק
מהמשיבים במסגרת ההליך הפלילי המתנהל נגדם .בשנת הדוח הסתיים שלב ההוכחות בתיק.
נכון למועד סיום שנת הדוח ,טרם התקבלה החלטה בתיק (ת.א.)1420/07 .
ב 5.תובענה ייצוגית נגד לנדמארק גרופ בע"מ ואח'
לנדמארק היא חברה ישראלית ,שניירות הערך שלה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
הנתבעים הנוספים הם בעלי השליטה בלנדמארק ,דירקטורים בלנדמארק וחתמי ההנפקה
שביצעה לנדמארק .התובעים הייצוגיים הם הראל ניהול קרנות בע"מ ומר אשר ספיר.
עניינה העיקרי של התובענה הוא תשקיף שפרסמה החברה בשנת  .2007לטענת התובעים,
התשקיף היה נגוע בפרטים מטעים רבים ,בין היתר בנוגע לשני נכסי מקרקעין של לנדמארק
בארצות הברית ,וכן ביחס לעסקת בנייה באותם מקרקעין (שלא יצאה בסופו של דבר אל
הפועל) .התובעים מעלים בתובענה טענות נוספות בנוגע לפרטים מטעים שנכללו בתשקיף.
לטענת התובעים הייצוגיים ,על בסיס פרטים מטעים אלה גויס מן הציבור סכום של כ170-
מיליון ש"ח .טענת התובעים הייצוגיים היא ,כי לו היו מוצגות העובדות הנכונות ,ניירות הערך
כלל לא היו מונפקים לציבור בתשקיף ונסחרים בבורסה ,ולחלופין — הם היו נרכשים על ידי
חברי הקבוצה במחירים נמוכים בהרבה מאלה שבהם הונפקו לציבור ונרכשו במסחר בבורסה
לאחר מכן.
בחודש דצמבר  2012קיבל בית המשפט את בקשת האישור בנוגע לעילת התביעה העיקרית,
וזאת לאחר שקבע כי המבקשים עמדו בנטל שהיה מוטל עליהם בשלב בקשת האישור להוכיח
קיומו של פרט מטעה בתשקיף שפרסמה לנדמארק בנוגע לעסקה מסוימת עם חברת בנייה
אמריקאית.
בחודש פברואר  2013הגישו המשיבים בקשת רשות ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון.
בחודש אוקטובר  2013החליט בית המשפט העליון לעכב את ההליכים בבית המשפט המחוזי
עד להודעה חדשה .טרם ניתנה החלטה בבקשת רשות הערעור( .ת.צ ;14144-05-09 .בר"ע
 ,995/13בר"ע .)625/13
לפרטים נוספים בדבר ההליך ,ראו בפרק  3לעיל שכותרתו "ריכוז וליווי הליכים משפטיים
אזרחיים ומנהליים"  ,בסעיף הדן ב"תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שאליהן הרשות צורפה
או שהרשות הביעה בהן את עמדתה" ,ס"ק (.)1
ב 6.תובענה ייצוגית נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ ואח'
תובענה נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ (להלן — "מעלות") ,מטבעות עולם בע"מ ומספר
נושאי משרה ובעלי שליטה בה ,ונגד החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן —
"הנאמן") .עניינה העיקרי של התביעה הוא אג"ח מגובות נכסים שהוצעו לציבור על ידי מטבעות
עולם לפי תשקיף מפברואר  .2006האג"ח היה מגובה ב ,notes-שהונפקו למטבעות עולם על
ידי שני בנקים זרים ,כשחלק ניכר מהן היה מגובה על ידי Lehman Brothers Bankhaus AG
— בנק גרמני שהינו חברה בת של ליהמן אחזקות (להלן — "ליהמן גרמניה") .בתשקיף נכלל
דוח דירוג של מעלות ,שדירגה את האג"ח כ AAA-בסולם מקומי .הדירוג נותר ללא שינוי עד
לקריסת ליהמן אחזקות בספטמבר  .2008עקב כך ,צנח ערכו של האג"ח ב ,44%-הורד הדירוג
מ AAA-ל ,(Default) D -והמפקח על הבנקים בגרמניה הוציא צו האוסר על ביצוע תשלומים
ואו קבלת תקבולים על ידי ליהמן גרמניה.
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התובענה כוללת טענות שונות נגד הנתבעים ,ובין היתר ,כי החברה המנפיקה לא דיווחה
לציבור על זהות הבנקים המגבים אלא באיחור רב; כי מעלות התחייבה לבצע מעקב שוטף אחר
הדירוג ולעדכנו במקרה הצורך ,ולכן הדירוג שנתנה לאג"ח בתשקיף ( )AAAמהווה פרט מטעה;
וכי הנאמן לא נקט שום פעולה להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי האג"ח .המשיבים
הגישו תגובות לבקשת האישור ,והתובע הייצוגי הגיש תשובה לתגובות.
בחודש ינואר  2011הגיש התובע בקשה לצירוף חוות דעת כלכלית וחוות דעת משפטית .בחודש
מאי  2011החליט בית המשפט לאפשר לתובע להגיש חוות דעת כלכלית (שכבר צורפה לבקשה
שהוגשה בחודש ינואר  ,)2011וכן לאפשר למשיבים להגיש חוות דעת נגדית .בשנת 2013
הסתיים שלב ההוכחות בתיק .נכון למועד סיום שנת הדוח ,התיק הותלה עד לאחר ההחלטה
בתובענה הייצוגית נגד מעלות וחברת קשת אגרות חוב בע"מ (ראו להלן — סעיף ב( ).7.ת"צ
.)1383-09
ב 7.תובענה ייצוגית נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ ואח'
התובענה הוגשה נגד סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ (להלן — "מעלות") ,חברת קשת אגרות
חוב בע"מ (להלן — "קשת") ,דירקטורים ובעלי מניות שלה ,והנאמן למחזיקי האג"ח (להלן —
"הנאמן").
התובענה עוסקת באגרות חוב מובנות שהונפקו על ידי קשת ושנסחרו בבורסה לניירות ערך
בתל אביב .בכספים שגויסו על ידי קשת היא רכשה מ— Lehman Brothers Bankhaus AG-
בנק גרמני שהינו חברה בת של ליהמן אחזקות (להלן — "ליהמן גרמניה") — שטרי התחייבות
ששימשו כנכסים המגבים לאג"ח .התקבולים משטרי התחייבות אלה שימשו כמקור המימון
היחיד לקיום ההתחייבויות כלפי מחזיקי האג"ח .ליהמן ברדרס העולמית (להלן — "ליהמן")
היתה ערבה להתחייבויות של ליהמן גרמניה .לתשקיף צורפה חוות דעת של מעלות ,שבמסגרתה
דורגה האג"ח באופן זמני  .AAAדירוג האג"ח נותר גבוה עד לקריסת קבוצת ליהמן בחודש
ספטמבר .2008
ב 15-בספטמבר  2008הודיעה ליהמן על הגשת בקשה לחדלות פירעון .באותו יום ניתנה הוראה
לליהמן גרמניה לחדול מהעברת תשלומים לקשת .כתוצאה מכך ,שער האג"ח צנח בבת אחת
מ 75-אג' ליחידה ל 40-אג' ליחידה .מאז לא חודש המסחר באג"ח אלה .ב 17-בספטמבר 2008
הורידה מעלות את דירוג האג"ח לדירוג הנמוך ביותר האפשרי (.)D
התובעים הגישו תביעה בגין הנזק שלטענתם נגרם לכלל מחזיקי האג"ח .לטענת התובעים,
משלהי  2007ועד ספטמבר  2008חלו אירועים מהותיים הדרגתיים ,הנוגעים לסיכון העיקרי,
שסימנו את הידרדרותה של קבוצת ליהמן .לטענתם ,קשת ,מעלות והנאמן היו חייבים לבצע
פעולות שונות ולפרסם דיווחים שונים ,אך נמנעו מכך ,ולכן הפרו חובות גילוי ,וביצעו כלפי
מחזיקי האג"ח עוולת רשלנות ,עוולת תרמית ,עוולת הפרת חובה חקוקה ועוד.
בחודש אוקטובר  2011הגישו התובעים בקשה להגשת חוות דעת כלכלית מטעמם .בית המשפט
קיבל בקשה זו ,ובחודש מרס  2012הגישו התובעים חוות דעת כלכלית מטעמם .בשנת 2013
הסתיים שלב ההוכחות .נכון למועד סיום שנת הדוח ,טרם התקבלה החלטה בתיק (ת"א
 ,1611/09ת"א .)1697/09
ב 8.תובענה ייצוגית נגד מיכאל הירשברג ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש נובמבר  2011נגד בעל השליטה בחברת מלרג
הנדסה וקבלנות בע"מ (להלן — "מלרג") ,דירקטורים ונושאי משרה במלרג ,ונגד רואה החשבון
המבקר של מלרג .הבקשה הוגשה על ידי אחד ממחזיקי האג"ח של מלרג.
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לטענת התובע המייצג ,מלרג פרסמה בשלושת דוחותיה הכספיים לשנת  2009פרטים מטעים בנוגע
לסעיף המזומנים ושווי מזומנים בדוחותיה ,עובדה שגרמה נזק לרוכשי האג"ח ומחזיקיו באותה
העת .בחודש דצמבר  2012פרסמה מלרג דיווחים שתיקנו את הפרטים המטעים שהוצגו בדוחותיה.
לאחר פרסום הדיווחים המתקנים ,ירדו שערי האג"ח של מלרג בשיעור חד של .45%-30%
בעקבות האירועים שהיוו בסיס לדיווחים אשר תיקנו את הפרטים המטעים ,הטילה הרשות
עיצום כספי על מלרג בסכום של  488אלף ש"ח .העיצום הושת לאחר שהרשות קבעה ,כי מלרג
לא הציגה פרט מהותי בדוחות הכספיים.
בחודש אפריל  2012תיקן התובע הייצוגי את בקשת האישור .בשנת  2013השלימו הצדדים
את הגשת כתבי הטענות מטעמם ,ובשנת  2014התקיים שלב ההוכחות בבקשת האישור .נכון
למועד סיום שנת הדוח ,טרם התקבלה החלטה בבקשת האישור (ת"צ .)49602-11-11
ב 9.תובענה ייצוגית נגד דוד כהן ואח'
בקשת אישור שהוגשה נגד מר דוד כהן ,רונה ארליצקי (כהן) (להלן ביחד — "כהן") ,חנה
תדמור ,גדעון תדמור (להלן ביחד — "תדמור") ,קבוצת דלק בע"מ (להלן — "דלק") וחברת כהן
פיתוח ומבני תעשיה בע"מ (להלן — "כהן פיתוח").
בקשת האישור הוגשה על ידי עמותת הצלחה ,התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
(להלן — "התובעת") ,שמטרתה קידום האכיפה האזרחית בישראל ועידוד רגולציה יעילה
בתחום הכלכלה והחברה.
לטענת התובעת ,רכישת מניות כהן ותדמור על ידי דלק בחודש נובמבר  2011היתה צריכה
להתבצע בדרך של הצעת רכש מיוחדת .בכך שהרכישה לא התבצעה כך ,נטלו כהן ותדמור
לעצמם את פרמיית השליטה שהיתה שייכת גם לבעלי המניות מהציבור ,והמשיבים שללו את
הזכות של בעלי המניות מהציבור להתנגד לרכישת השליטה על ידי דלק או להשתתף במכירה.
לטענת התובעת ,החובה לבצע הצעת רכש מיוחדת נובעת מכך ,שלאורך שנים החזיקו כהן
ותדמור במניות כהן פיתוח בנפרד ,וכך גם דווח לציבור .לכן ,עד המועד שבו רכשה דלק את
מניות כהן ותדמור ,איש לא החזיק ביותר מ 45%-ממניות כהן פיתוח ,ובהתאם לסעיף 328
לחוק החברות ,נדרשה דלק לבצע הצעת רכש מיוחדת כאשר חצתה רף זה לראשונה.
לחלופין ,גם אם תידחה הטענה בנוגע לחובה לבצע הצעת רכש מיוחדת ,וייקבע כי כהן ותדמור
החזיקו יחד במניות החברה לאורך שנים ,לטענת התובעת מדובר בהפרה חמורה של חובת
הדיווח ,שכן עד סמוך לפני מכירת המניות לדלק ,לא דווח לציבור כי כהן ותדמור מחזיקים
יחד במניות כהן פיתוח.
הסעדים להם עותרת התובעת הם סעד של הרדמת המניות כל עוד הן מוחזקות על ידי דלק
(סעד זה נדרש בגין עילת התביעה הראשית) ,בנוסף לפיצוי בגין פרמיית השליטה שניטלה מהם
שלא כדין.
בחודש אפריל  2014קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת האישור נגד משפחות כהן ותדמור
בעילה של עשיית עושר ולא במשפט ודחה את בקשת האישור בקשר לעילות אחרות — הפרת
החובה לקיים הצעת רכש מיוחדת ,הפרת חובה חקוקה ,והפרת חובות דיווח .כמו כן ,בית
המשפט המחוזי גם דחה את בקשת האישור נגד דלק מכוח כל עילות התביעה.
בחודש יוני  ,2014הגיש התובע הייצוגי ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בו התבקש בית
המשפט העליון לאשר את התובענה כייצוגית ביחס לכל העילות שהופיעו בבקשת האישור ונגד
כל המשיבים .נכון למועד סיום שנת הדוח ,טרם התקבלה החלטה בערעור (ת"צ ;2484-09-12
ע"א .)4154/14
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ב 10.תביעה נגזרת בעניין חברת פאנגאיה נדל"ן בע"מ
בקשה לאישור תביעה נגזרת ,אשר הוגשה בעניינה של חברת פאנגאיה נדל"ן בע"מ .בקשת
האישור כוללת טענות נגד ברק רוזן ואסף טוכמאייר ונגד חברת ב.ו.ב מדף  15בע"מ
שבבעלותם.
בבסיס התביעה עומדת הטענה ,כי בעלי השליטה בחברת פאנגאיה הפרו כלפיה את חובות
האמונים .בתמצית ,לטענת התובע ,בעלי השליטה הטעו את חברי הדירקטוריון בנוגע לפרטי
עסקה מסוימת ולכדאיותה על מנת ליטול את העסקה לעצמם .עוד טוען התובע ,כי בעלי
השליטה פעלו בניגוד עניינים ,בניגוד לטובת החברה ,למען טובתם האישית ותוך מניעת רווח
מהחברה .הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי של החברה בגובה הרווחים שהיו צפויים מביצוע
העסקה או ,לחלופין ,העברת הזכויות בעסקה לחברה.
בחודש אוקטובר  2013קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת האישור ,והתביעה אושרה כנגזרת.
בדצמבר  2013הגישה החברה בקשה לקיום דיון חוזר בבקשת האישור בהתאם לפרוצדורה
הקבועה בסעיף (41ה)( )2לחוק בתי המשפט ,וכן בקשה לפסילת כבוד השופטת קרת-מאיר
שהכריעה בבקשת האישור .בקשה זו נדחתה והוגש עליה ערעור לבית המשפט העליון.
נכון למועד סיום שנת הדוח ההליכים בבית המשפט המחוזי אינם מקודמים עד להכרעת בית
המשפט העליון בבקשת הפסלות (תנ"ג  ;20136-09-12תנ"ג .)55970-12-13
ב 11.תובענה ייצוגית נגד פינרוס אחזקות בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת פינרוס החזקות בע"מ ,מרדכי ואורי וינקלר,
וכל הדירקטורים שכיהנו בדירקטוריון פינרוס במועדים הרלוונטיים לאירועים המתוארים
בבקשת האישור.
לטענת התובע הייצוגי ,בעלי השליטה והדירקטורים קיפחו את זכויותיהם של בעלי מניות
המיעוט בחברה ,בכך שלא עשו די כדי למנוע את כניסת מניות החברה לרשימת השימור של
הבורסה .יתרה מכך ,לטענת התובע הייצוגי ,בתקופה הרלוונטית ביצעו בעלי השליטה פעולות
שהיה בהן כדי להעמיק את בעיית השימור .מעבר של המסחר במניות החברה לרשימת השימור
פוגע במניות באופן כפול( :א) פוגע בסחירות המניות ,כיוון שהמסחר בהן אינו מתקיים בשלב
המסחר הרציף; (ב) מביא לידי חשש שאם המניות לא יחזרו להיסחר ברשימה הראשית בתוך
שנתיים ,הן יימחקו מהמסחר לחלוטין.
בחודש מרס  2013אושרה בקשת האישור והתובענה התקבלה כייצוגית.
בשנת  2014התחיל שלב ההוכחות בתובענה ,ונכון למועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה
החלטה בתובענה הייצוגית עצמה (ת"צ .)7477-10-11
ב 12.תביעה נגזרת נגד נוחי דנקנר ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת ,שהוגשה בעניינה של חברת דיסקונט השקעות בע"מ נגד נוחי
דנקנר ,גדעון להב ,אליהו כהן ,אבי פישר ,ניב אחיטוב ,יצחק מנור ,צבי לבנת ,חיים גבריאלי,
זהבה דנקנר ,דורי מנור ,שאול בן זאב ,רפי ביסקר ,מרק שימל ויאיר אורגלר.
בבסיס התביעה עומדת הטענה כי החלטת דירקטוריון חברת השקעות דיסקונט בע"מ לרכוש
את השליטה בעיתון "מעריב" היתה החלטה בלתי-סבירה מבחינה כלכלית ,נעדרת כל היגיון
עסקי או כלכלי ,לא היתה לטובת החברה ,לא שירתה את מטרות החברה ,והיה ברור כי
היא צפויה לגרום לחברה נזקים משמעותיים ביותר .לטענת התובעים ,הדירקטורים של
החברה הפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי החברה בכל הנוגע לקבלת החלטה זו ,וכן בנוגע
להחלטות להשקעות המשך ב"מעריב" .הסעד העיקרי הוא השבת כספי ההשקעה בסך של
כ 370-מיליון ש"ח.
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בשנת  2014הגישו הצדדים סיכומים בתיק ,אך נכון למועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה
בבקשת האישור (תנ"ג .)10466-09-12
ב 13.תובענה ייצוגית נגד קול החזקה בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד קול החזקה בע"מ ,הדרוס  2012בע"מ ,א.ג.ב
צ'בורשקה ,פטריק דרהי ,הוט מערכות תקשורת בע"מ ,סטלה הנדלר ,ישראל צ'צי'ק ,עמוס
ספיר ,רלי שביט ,אברהם בורשטיין ,ג'רמי בונין ,דקסטר גואי ,ינון אנגל ,נכסי משפחת פישמן
בע"מ ,נכסי משפחת פישמן ניהול בע"מ ,מוניטין אחזקות בע"מ וידיעות תקשורת בע"מ.
בבסיס התביעה עומדת הטענה ,כי התמורה שקיבלו בעלי המניות מהציבור במסגרת המיזוג של
חברת "הוט" ,אשר הוביל למחיקתה מהמסחר בבורסה ,היה נמוך מהשווי ההוגן של מניותיהם,
וכי חלק מבעלי המניות מהציבור (קבוצת פישמן וידיעות תקשורת) קיבלו תמורה עודפת בגין
מניותיהם.
לטענת התובעים ,בעל השליטה ,קבוצת פישמן ,ידיעות תקשורת וחברי הדירקטוריון של "הוט"
הפרו חובות שונות כלפי בעלי המניות מהציבור לקראת עסקת המיזוג ובמסגרתה .הסעד
העיקרי הנתבע הוא פיצוי בעלי המניות מהציבור בגובה הנזק שנגרם להם מכך שמניותיהם
נמכרו במחיר לא הוגן ,ולחלופין חלוקת התמורה העודפת שניתנה לקבוצת פישמן ולידיעות בין
כל בעלי המניות מהציבור.
בשנת הדוח התנהל שלב ההוכחות בבקשת האישור ,ובדצמבר  2014הגישו הצדדים בקשה
לאישור הסדר פשרה .טרם ניתנה החלטה בבקשה לאישור הסדר הפשרה (ת"צ ,37908-11-12
.)48435-11-12
ג.

תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות שהרשות החליטה לסייע במימונן בשנת הדוח:
בשנת הדוח החליטה הרשות לממן שתי תובענות ייצוגיות וארבע תביעות נגזרות חדשות.
בסך הכל ,ביחד עם תביעות שהחליטה הרשות לממן בשנים קודמות ,נכון למועד סוף שנת
הדוח מסייעת הרשות במימון  18הליכים.

ג 1.תביעה נגזרת נגד יוסף עטיה ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בעניינה של חברת עטיה גרופ נגד בעלי השליטה בחברה,
בעלי השליטה הקודמים בחברה ,דירקטורים ושומרי סף נוספים (רואי החשבון ,מבקרי הפנים
ומעריכת השווי) .בבסיס בקשת האישור עומדת הטענה כי בעלי השליטה ,אשר רכשו את
השליטה בחברה נגד הכנסת שתי חברות בעלות נכסי מקרקעין לחברה ,הציגו בפני החברה
והציבור מצגי שווא לגבי החברות הנרכשות ,אשר גרמו לחברה הפסדים של עשרות ו/או
מאות מיליוני שקלים ,ואשר לאורם ,אורגני החברה ובעלי המניות בה לא אישרו את העסקה
כפי שנערכה באמת ,ומשכך לא אושרה כדין .כמו כן ,במסגרת בקשת האישור נטען גם כי
נושאי המשרה בחברה ושומרי הסף הפרו את חובת הזהירות המוטלת עליהם ,ולמעשה אם
היו ממלאים את החובות המוטלות עליהם ,היו נמנעות אותן עסקאות שבוצעו שלא לטובת
החברה.
ההליך נמצא בשלב ההוכחות ,ונכון למועד סיום שנת הדוח טרם התקבלה החלטה בבקשת
האישור (תנ"ג .)35114-03-12
ג 2.תובענה ייצוגית נגד נגב קרמיקה בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד נגב קרמיקה בע"מ ,אפריקה ישראל תעשיות
בע"מ ,אברהם מוטולה ,אברהם נובוגרוצקי ,אלון הרפז ,חנה פאייר ,יעקב גודלמן ,צחי פישביין
ומנשה שגיב.
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עניינה של בקשת האישור הוא פיצוי בעלי מניות חברת נגב קרמיקה בע"מ בגין נזקים שנטען
כי נגרמו להם כתוצאה ממכירת מניותיהם בחסר בשל הטעייתם במסגרת הצעת רכש מלאה של
מניות חברת נגב קרמיקה מ 15-בינואר ( 2012להלן — "הצעת הרכש") .בבסיס התביעה עומדת
הטענה כי במסגרת מפרט הצעת הרכש ,ובטרם הושלמה הצעת הרכש ,לא גולו לבעלי המניות
בחברת נגב קרמיקה עובדות מהותיות בנוגע למשא ומתן עסקי שהתנהל באותה תקופה בין
חברת נגב קרמיקה בע"מ לבין חברת  ,Olympia Tile Internationalשהוביל בשלב מאוחר
יותר לעסקה רבת היקף לייצוא קרמיקה ,שנחתמה ב 24-במאי  ,2012כארבעה חודשים וחצי
לאחר פרסום הצעת הרכש .התובענה הייצוגית מתבססת על ממצאי ועדת האכיפה המנהלית,
בתיק המנהלי שהוגש באותו עניין נגד חברת נגב קרמיקה.
בחודש יולי  2014אישר בית המשפט המחוזי את בקשת האישור בעקבות הסדר דיוני אליו
הגיעו הצדדים .טרם התנהל ההליך בתובענה הייצוגית עצמה (ת"צ 50656-11-13/42475-
.)11-13
ג 3.תביעה נגזרת בעניין חברת סאני אלקטרוניקה בע"מ ואח'
בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בשמה של חברת סקיילקס קורפוריישן בע"מ ,נגד סאני
אלקטרוניקה בע"מ ואילן בן דב ,יהל שחר ,יואב בירן ,רגינה אונגר ,יחיאל פינגולד ,שלום זינגר
ואריה עובדיה.
עניינה של התביעה באישור דירקטוריון החברה ,ב 27-במרס  ,2011לחלק דיבידנד בסכום
כולל של  99,877,289ש"ח לבעלי המניות של החברה .בבסיס התביעה עומדת הטענה כי נושאי
המשרה בחברה פעלו לאישור חלוקה אסורה של דיבידנד ,שכן לא נתקיימו התנאים הקבועים
לכך בחוק החברות ,ובפרט לא התקיים מבחן יכולת הפירעון .משכך ,בעלי השליטה בחברה
"זכו" בכספי החלוקה האסורה על חשבון נושי החברה.
בשנת הדוח הוגשו מספר בקשות לסילוק על הסף של בקשת האישור .נכון למועד סיום שנת
הדוח ,טרם התקבלה החלטה בבקשת האישור (תנ"ג .)41261-11-12
ג 4.תביעה נגזרת בעניין חברת פסיפיקה אחזקות בע"מ
בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בשמה של חברת פסיפיקה אחזקות בע"מ נגד נושאי
משרה בה .בבסיס התביעה עומדת הטענה כי המשיבים התרשלו כלפי החברה בעת אישור
עסקאות לרכישת שתי חלקות מקרקעין בעיר גלאץ שברומניה ,כך שבסופו של דבר שילמה
החברה סכום של  5.25מיליון יורו מבלי שקיבלה בתמורה דבר .המבקשים טוענים ,בין היתר,
כי בדיעבד התברר שההסכמים לרכישת שתי החלקות אינם תקפים לפי הדין הרומני; שהמוכרת
לכאורה כלל לא היתה הבעלים של אחת מהחלקות; ושהחלקה השנייה נמכרה על ידי המוכרת
לצד שלישי.
מנגד ,טענתם העיקרית של המשיבים הינה שניתנו להם כתבי פטור ושיפוי המשחררים אותם
מאחריות בגין הנזקים שנגרמו לכאורה לחברה כתוצאה מעסקאות גלאץ ,כך שאין לחברה
כל עילת תביעה נגדם .בנוסף ,המשיבים טוענים כי לנוכח מינוי של דירקטוריון חדש לחברה
לאחר הגשת הבקשה ,החברה כבר לא מצויה בניגוד עניינים בנוגע לענייני התביעה ,ומשעה
שהדירקטוריון סבר כי הגשת התביעה אינה לטובת החברה ,הגשת תביעה נגזרת אינה אפשרית.
בחודש אפריל  2013אישר בית המשפט המחוזי את בקשת האישור וקבע כי אין בעצם קיומם
של כתבי הפטור והשיפוי כדי ללמד כי סיכויי הצלחת התביעה נגד המשיבים נמוכים או כי
מינוי דירקטוריון חדש ריפא את הכשל בממשל התאגידי של החברה .החלטה זו ניתנה לאחר
שהצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו בשלב בקשת האישור בית המשפט יכריע רק בשאלות
מקדמיות אלה.
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הנתבעים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון,
ובחודש דצמבר  2013דחה בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור ,וקבע כי אין הוא
מוצא עילה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.
בשנת הדוח החל שלב ההוכחות בתביעה הנגזרת (ת"א .)11266-07-08
ג 5.תובענה ייצוגית נגד בבילון בע"מ ואח'
בקשה לאישור תובענה ייצוגיות שהוגשה נגד חברת בבילון ונושאי משרה בה בטענה
שהמשיבים הסתירו מהמשקיעים מידע מהותי אודות גורמי הסיכון אליהם החברה חשופה
בנוגע למערכת ההסכמים שלה עם גוגל ,ואודות התפתחויות שליליות משמעותיות שאירעו
בעסקיה של החברה במהלך התקופה הקובעת בקשר עם יחסיה עם גוגל .לטענת המבקש,
בין היתר ,כתוצאה מהדיווחים והמצגים המטעים נסחרה מניית החברה בשווי גבוה משוויה
האמיתי ,וכתוצאה מגילוי הדרגתי של המידע המהותי שהוסתר צנח מחיר המניה לשפל לאחר
פרסום הדוחות הכספיים של החברה ב 18-בפברואר .2013
מנגד ,המשיבים טוענים כי דיווחיה של החברה ופעולותיהם של נושאי המשרה נעשו כולם
בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו ,וכי בקשת האישור לוקה באי-
הבנת העקרונות הניצבים בבסיס המודל העסקי של חברת בבילון ,באי-הבנת מערכת היחסים
שבין בבילון לגוגל ,באי-הבנת השוק בו בבילון פועלת ,באי-הבנת גורמי הסיכון של בבילון
ובקביעות שגויות הנוגעות לפעילות החברה ולעסקיה.
בשנת הדוח התקיים הליך גילוי מסמכים ונכון למועד סיום שנת הדוח ,טרם התקבלה החלטה
בבקשת האישור (ת"צ .)33491-06-13
ג 6.תביעה נגזרת בעניין החברה לישראל בע"מ
בבקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה בשמה של החברה לישראל בע"מ נגד צים שירותי
ספנות משולבים בע"מ ,פרופ' גדעון לנגהולץ ,עודד דגני ,זהבית כהן ,מיכאל בריקר ,מילניום
השקעות אלעד בע"מ ועידן עופר.
עניינה של בקשת האישור הוא התקשרות החברה לישראל בהסדר החוב של צים ,המהווה
עסקת בעלי עניין חריגה ואישור ההתקשרות על ידי ועדת דירקטוריון בלתי תלויה ,אשר מונתה
על ידי דירקטוריון החברה לישראל לשם גיבוש הסדר החוב וניהול המשא ומתן בין החברה
לישראל לבין צים .בבקשת האישור נטען כי האישור האמור ניתן בניגוד להחלטת אסיפת בעלי
המניות של החברה לישראל ,וחרף העובדה כי לא התקיים התנאי המתלה להתקשרות החברה
לישראל בהסדר החוב.
האסיפה הכללית של החברה לישראל קבעה כתנאי מתלה להתקשרות החברה לישראל
בהסדר החוב כי המניות שתקבל החברה לישראל במסגרת הסדר החוב יהיו "נקיות" ממגבלת
עבירות שהוטלה מכוחה של מניית זהב שהמדינה החזיקה בצים .לטענת המבקש ,בפועל,
מגבלת העבירות מכוחה של מניית הזהב לא בוטלה אלא רק שונתה בעקבות הליכים משפטיים
שהתנהלו בין צים למדינה.
טענתם העיקרית של המשיבים היא כי החלטת ועדת הדירקטוריון בדבר התקיימות התנאי
המתלה לביצוע ההסדר ,נוכח השינויים שנערכו במניית הזהב ,היתה במסגרת הסמכות שניתנה
לוועדה בהחלטת האסיפה הכללית ,והיא תואמת ללשונו ,לתכליתו ולהגיונו של התנאי המתלה.
כמו כן ,המשיבים טוענים כי מדובר בהחלטה המצויה בליבת שיקול הדעת העסקי של ועדת
הדירקטוריון.
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שלב ההוכחות בבקשת האישור הסתיים ,ונכון למועד סיום שנת הדוח טרם ניתנה החלטה בבקשת
האישור (תנ"ג .)628-08-14

 .5מכרזים והתקשרויות
רשות ניירות ערך ,כתאגיד סטטוטורי ,כפופה לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-ולתקנות שהותקנו
מכוחו .בהתאם לחובה האמורה ,פרסמה הרשות עשרה מכרזים בשנת  ,2014כמספר המכרזים
שפרסמה בשנת  ,2013בנושאים ובתחומים שונים ,כגון מערכות מידע ,זירות מסחר ,שירותי ייעוץ
פנסיוני ,שירותי ניקיון ,שירותי אבטחה ועוד .בעקבות מכרזים אלה התקשרה הרשות בהסכמים עם
הזוכים.
הייעוץ המשפטי מלווה את כל תהליכי המכרז וההתקשרויות של הרשות ,ונציג היועץ המשפטי
משמש כיועץ המשפטי של ועדת המכרזים של הרשות.

 .6פניות ציבור
בשנת הדוח טופלו ברשות כ 1,300-פניות מהציבור ,לעומת כ 1,100-פניות בשנת  .2013הפניות
מוגשות על ידי גורמים שונים ,ובכלל זה :יחידים הפועלים בשוק ההון ,הן כמשקיעים והן כמנהלי
תיקים או יועצי השקעות; עורכי דין המייצגים יחידים או תאגידים מדווחים הפועלים בשוק ההון;
יחידים שנפגעו או המעוניינים לדווח על אי סדרים או בעייתיות בשוק ההון בכלל ,או באחת
מזרועותיו; גורמים חיצוניים ,כגון גופים ממשלתיים ואחרים המפנים גורמים שונים אל הרשות;
גורמי תקשורת למיניהם ,כגון עיתונאים; סטודנטים ,מכוני מחקר וארגונים שונים המבקשים מידע,
מחקר ונתונים על שוק ההון.
הנושאים שלגביהם מוגשות פניות מטעם הציבור רבים ומגוונים ,והם כוללים נושאים רוחביים
הנוגעים לפעילויות הרשות ,לפעילויות של תאגידים מדווחים ולפעילות הבורסה לניירות ערך
וחבריה; נושאים הנוגעים להתנהלותם של יועצי השקעות ומנהלי תיקים; בקשות לבדיקת חשדות
בנושא המסחר בבורסה; נושאים רוחביים בעניין פעילותן של קרנות נאמנות ותעודות סל; בקשות
מידע על פעילותה של הרשות או על פעילותו של מי שהיא מפקחת עליו בשוק ההון .חלק אחר כולל
בקשות לקבלת מידע בנושא שוק ההון מגורמים רשמיים או מאנשים פרטיים .בקשות אלה מטופלות
ברובן בהתאם לחוק חופש המידע.
השנה החולפת התאפיינה בריבוי פניות הנוגעות למסחר בבורסה לניירות ערך ,בפניות בענייני חוק
הייעוץ ובפניות באשר להתנהלות שוק ההון בכללותו.
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 6.7המחלקה הבינלאומית
א .כללי
המחלקה הבינלאומית פועלת ליישום האסטרטגיה של הרשות לשילוב שוק ההון הישראלי בתהליכי
הגלובליזציה בכלל ובתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות
הערך בעולם בפרט.
תפקידה של המחלקה הינו לרכז את הטיפול בכל ההיבטים הבינלאומיים של עבודת הרשות ,ובכלל
כך היא אחראית על הקשר עם גופי פיקוח בינלאומיים ,עם ארגונים בינלאומיים ועם רשויות ניירות
ערך זרות ,לרבות חתימה על מזכרי הבנה לשיתוף פעולה עם רשויות וגופים אלה.
פיתוח השוק הוגדר על ידי הרשות כיעד מרכזי באסטרטגיה הרב שנתית ,במסגרת מפת הדרכים.
נדבך עיקרי של פיתוח השוק הוא קידום מעמדו של שוק ההון הישראלי בעולם ועל נדבך זה אמונה
המחלקה הבינלאומית.
על מנת להגשים יעד זה פועלת המחלקה בשני אופנים עיקריים:
האחד — חתירה להרמוניזציה של דיני ניירות הערך בישראל עם הדינים הקיימים במדינות
המפותחות ,בשים לב להתאמתם ,ככל הניתן ,לתשתית הרגולטורית המקומית .ארגונים כגון הארגון
הבינלאומי של רשויות ניירות ערך (( )IOSCOלהלן — יוסק"ו) פועלים כיום לקביעת מדיניות וכללים
בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו ,והמחלקה הבינלאומית מביאה לרשות
ידע בנושאים אלה .רשות ניירות ערך פועלת כיום להסדרה של הדרישות בתחומי ברוקר-דילר,
הסדרה של מסלקות וכד' .תחומים כגון פעילותן של חברות דירוג ופעילותן של זירות סוחר הוסדרו
גם הם השנה.
השני — שילוב הרשות בתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות
הערך בעולם .במסגרת זו מתבלטת הרשות בשיתוף פעולה נרחב עם רשויות חוץ המהוות צד להסכם
הרב צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה ,במסגרת הסכם יוסק"ו .הסכם זה מאפשר להחליף
מידע לא פומבי בין הרשויות וכן לסייע בביצוע פעולות אכיפה.

ב .עיקרי הפעילות בשנה החולפת
 .1השתתפות בפורומים בינלאומיים
א) פעילות במסגרת ארגון יוסק"ו
הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך ,יוסק"ו ,הוא הפורום הבכיר ביותר לשיתוף פעולה
בינלאומי בין רשויות ניירות ערך .נמנים עליו כ 200-חברים מכ 100-מדינות בעולם .הארגון פועל
לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו.
עקרונות יוסק"ו זכו להכרה בינלאומית כאמות המידה המובילות בניתוחים ובהערכות פיננסיות
של גופים בינלאומיים ,כגון דוחות קרן המטבע העולמית וכן כבסיס לחקיקה פיננסית .בארגון
חברות בעיקר רשויות פיננסיות רגולטוריות ובורסות לניירות ערך ,והוא הקובע את סדר היום בקרב
רגולטורים בעולם הפיננסי.
בשנת הדוח השתתפה המחלקה בוועדות ובמהלכים המפורטים להלן במסגרת ארגון יוסק"ו:
● הוועדה האזורית האירופית () — )European Regional Committee (ERCבשנת  2012התקבלה
רשות ניירות ערך הישראלית כחברה מן המניין בוועדה האירופית ,במקום חברותה בוועידה האזורית
של אפריקה והמזרח התיכון .מאז ,נוטלת הרשות חלק משמעותי ופעיל בדיוני הוועדה ובישיבותיה,
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באמצעות סגל המחלקה הבינלאומית .בחודש מאי  ,2014אירחה הרשות במשרדיה בירושלים את
חברי הוועדה לצורך קיום ישיבות עבודה .כ 35-נציגים מכ 25-רשויות ניירות ערך באירופה התארחו
בישראל וקיימו יומיים של דיונים ,שהתמקדו בנושאים המצויים על סדר יומן של כלכלות ושוקי
ההון באירופה ,ובהם :דיון בשוק אגרות החוב ,כולל ניתוח הסיכונים המתהווים באירופה ובשווקים
המתעוררים וכן חברות קטנות ובינוניות והשתלבותן בשוק ההון.
● מפגשי ועדת הקבלה ( :)MMOU Screening Groupמאז הצטרפותה כחברה בפורום זה בשנת
 ,2007נוטלת הרשות חלק פעיל בתהליכי הסינון והקבלה של חברות בארגון המבקשות להתקבל כצד
להסכם יוסק"ו .דיוני הפורום עוסקים בבחינה מדוקדקת של התשתית המשפטית של המועמדות
להצטרפות להסכם אל מול העקרונות הנוקשים לשיתוף פעולה שמציב הארגון.
● השנה המשיכה הוועדה לעסוק בסוגיה החשובה של הרחבת הסמכויות במסגרת הסכם יוסק"ו,
והיא עוסקת בניסוח הסכם חדש ומורחב ,אשר עתיד להחליף את ההסכם הקיים .הרשות ,באמצעות
המחלקה הבינלאומית ,נוטלת חלק פעיל בגיבוש הרעיונות לשימוש בסמכויות אכיפה מורחבות
בשיתופי פעולה בינלאומיים.
● ועדה  ,C4העוסקת בנושאי אכיפה וחילופי מידע במסגרת הסכם יוסק"ו :רשות ניירות ערך,
באמצעו המחלקה הבינלאומית ,נוטלת חלק פעיל מאוד בדיוני הוועדה .המחלקה שותפה לפרויקטים
כדוגמת הצעות למתן פרשנות להסכם בסוגיות שונות בנושאי אכיפה ושיתופי מידע .השנה סיימה
הוועדה את עבודתה על פרויקט האכיפה המהימנה ( ,)credible deterrenceוהיא עתידה לפרסם
מסמך בנדון; נבחנה התאמת הסכם יוסק"ו לסיוע בחקירת סיכוני סייבר ,נקבעו כללים לשיתוף
פעולה בחקירות בינלאומיות המשותפות למספר מדינות וכד'.
● ועדה  ,C5העוסקת בתחום ניהול השקעות :הרשות ,באמצעות מחלקת השקעות והמחלקה
הבינלאומית ,פעילה בוועדה זו ,הדנה בנושאים מרכזיים בזירה הבינלאומית הנוגעים לניהול
השקעות ,ובכלל זה קרנות השקעה משותפות — ) .)Collective Investment Schemes) (CISבמהלך
השנה הרשות נטלה חלק במענה למספר שאלונים של הוועדה ,המהווים בסיס לכתיבת דוחות
מקצועיים במסגרת פרויקטים שבתחום פעילות הוועדה.
● ועדה  ,C6העוסקת בחברות דירוג אשראי :המחלקה הבינלאומית שותפה להליך העבודה להסדרת
הפיקוח על חברות דירוג האשראי בישראל ,והיא משתתפת בוועדה זו על מנת לקבל תמונת מצב
עדכנית על ההתפתחויות בתחום ברמה הבינלאומית .במסגרת חברותה בוועדה ,המחלקה שותפה
להליך עדכון קוד ההתנהגות ש ל  IOSCOלחברות דירוג אשראי (�IOSCO Code of Conduct Funda
.)mentals for Credit Rating Agencies
● ועדת הערכה ( :)Assessment Committeeהרשות חברה בוועדה ההערכה ,אשר עוסקת בפיתוח
ועדכון של תקנים בינלאומיים בתחום ניירות הערך ,שפותחו על ידי יוסק"ו ,הכוללים כיום מערך של
 38עקרונות אשר מהווים מפתח השוואתי לפעילות ראויה של רגולטור בתחום ניירות הערך .בנוסף
לכך ,מבצעת הוועדה בדיקות הערכה של רשויות ניירות ערך ממדינות שונות בעולם החברות בארגון.
הבדיקות בוחנות באיזו מידה הוטמעו עקרונות אלה במדינות השונות ,וזאת ,בהתאם למתודולוגיה
שפיתח הארגון (.)country review
● ועדה  ,C1העוסקת בתחום החשבונאות :הרשות פועלת ,באמצעות מחלקת תאגידים ,במסגרת
קבוצת העבודה בנושא חשבונאות ,ביקורת וגילוי הדנה בנושאים החשובים ביותר בתחומים אלה
בזירה הבינלאומית.
ב) פעילות במסגרת ארגון הOECD-

במסגרת הפעילות בארגון מייצגת הרשות ,באמצעות המחלקה הבינלאומית ובשיתוף משרד
המשפטים ,את ישראל כחברה בוועדת הממשל התאגידי של ארגון ה .OECD-עיקר עבודתה של
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הוועדה מתמקד בתקופה זו בתיקון עקרונות הממשל התאגידי של הארגון .עקרונות אלה ,אשר
אומצו על ידי הארגון בשנת  1999ותוקנו בשנת  ,2004מהווים סטנדרט בינלאומי עבור קובעי
מדיניות ,משקיעים ,חברות ,בעלי מניות וגופים נוספים ברחבי העולם.
נציגת הרשות נבחרה להמשיך בכהונה כחברה בהנהלת הוועדה ( .)Bureauההנהלה פועלת בשיתוף
עם יו"ר הוועדה ,משתתפת בתכנון וקביעת סדר היום לישיבות ובקביעת תוכניות העבודה של
הוועדה ,והיא מונה עשרה נציגים מתוך כ 60-חברי ועדה.
בנוסף ,מסייעת המחלקה בכל הקשור לעבודה בעניין האמנה למניעת שוחד פקידים זרים של
ה .OECD-בתחילת  2015התקיים ביקור של ועדת בדיקה מטעם הארגון .נציגי הרשות נפגשו עם
חברי ועדת הבדיקה והשיבו על שאלותיהם ,בהתאם לחומרים שנמסרו להם.
צוות ההיגוי הבין-משרדי ,אשר הוקם במסגרת תהליך ההצטרפות לארגון ,ממשיך לפעול ולגבש
תוכנית עבודה לתיאום פעילותה של ישראל מול הארגון .הרשות ,באמצעות המחלקה הבינלאומית,
חברה בצוות ההיגוי ונוטלת חלק פעיל בדיוניו.

 .2שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע
המחלקה מייחסת חשיבות רבה לשילובה של הרשות בתהליכי שיתוף פעולה בין גופי הפיקוח
והאכיפה בתחום ניירות הערך ,כאמצעי חיוני להשגת יעדי האכיפה של הרשות .מספר גדל והולך
של חקירות שמנהלת הרשות מחייבות קבלת מידע ופעילות מחוץ לישראל ,ועל מנת להשיג תוצאות
אופטימליות ,המחלקה פועלת באופן שוטף מול רשויות חוץ שהינן צד להסכם הרב צדדי לשיתוף
פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה ,בחסות יוסק"ו (הסכם יוסק"ו).
ההשתייכות להסדר הפועל במסגרת הסכם יוסק"ו הוא אחד המרכיבים המשמעותיים בפעילות
האכיפה של הרשות .כיום חתומות על ההסכם יותר מ 100-רשויות ,רבות מהן מהחשובות והמובילות
בעולם ,כגון ארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,צרפת ,גרמניה ,יפאן ,סין ,ברזיל ,הודו ואוסטרליה.
עיקרי הסכם יוסק"ו והצדדים להסכם:
א) הסיוע והחלפת המידע בין הרשויות ייעשו לשם אכיפה ופיקוח של חוקי מדינת הרשות אשר
ביקשה את המידע .הסיוע יהיה באיסוף ,תפיסה והעברה של מידע ומסמכים לרשות החוץ ,וכן
בחקירה וגביית עדויות ממי שקיים לגביו חשש להפרה של חוקי ניירות הערך של מדינת רשות החוץ.
ב) שיתוף הפעולה בין הרשויות ייעשה בכפוף למגבלות הדין המקומי החל על כל אחת מהרשויות.
ג) הסיוע יינתן ,בין השאר ,לצורך חקירה ואכיפת חוקים הקשורים לנושאים הבאים:
 .1מידע פנים ,מניפולציית שוק ,דיווח כוזב;
 .2רישום ,הנפקה ,הצעה או מכירה של ניירות ערך ודרישות הדיווח הקשורות אליהן;
 .3מתווכי שוק ,ובכלל זה יועצי השקעות מורשים או רשומים ,השקעות משותפות ,ברוקרים,
דילרים וסוכני העברה;
 .4שווקים ,בורסות וגופי סליקה ותשלומים.
ד) תוקף ההסכם הינו בלתי מוגבל ,אך כל רשות רשאית לסיים את ההסכם בכל עת על ידי מתן
הודעה מוקדמת של  30יום.
בקשות לסיוע וחיקורי דין בין הרשות לרשויות חוץ
הטיפול השוטף בבקשות לסיוע אכיפתי המגיע מרשויות חוץ ובקשות סיוע היוצאות מהרשות אל
רשויות חוץ ,מרוכז על ידי המחלקה הבינלאומית ברשות .רוב הבקשות לקבלת מידע ולביצוע חיקורי
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דין נעשות ישירות בין הרשות לבין רשויות החוץ החתומות על הסכמי שיתוף הפעולה ,וכאשר לא
קיים הסכם כזה — באמצעות המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ,בהתאם לחוק עזרה
משפטית בין מדינות ,התשנ"ח.1998-
במסגרת הטיפול בבקשות הסיוע ,נערכות גם חקירות פרונטליות של חוקרי הרשות בחו"ל וחקירות
של רשויות זרות ,הנערכות בישראל.
בשנת  2014שלחה הרשות של  18בקשות סיוע לרשויות זרות לקבלת מידע ולסיוע בחיקורי דין
במסגרת ההסכמים .שלוש מהן באמצעות משרד המשפטים .בנוסף ,טיפלה המחלקה ב 19-בקשות
דומות שהגיעו מרגולטורים זרים ,מתוכן שבע בקשות לבדיקת כשירות ומהימנות (.)Fit and Proper

 .3שינוי מבנה הבורסה לניירות ערך בתל אביב
הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן — “הבורסה") הינה חברה פרטית בע"מ אשר אינה רשאית
לחלק את רווחיה לבעליה כאשר קיימת זהות מלאה בין הבעלות על הבורסה לבין זכות הגישה
למסחר.
על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה בשנים האחרונות ,אשר הוביל למינוי הוועדה לשכלול
המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה על ידי יו"ר הרשות ,ועל בסיס המלצתה המרכזית בדבר שינוי
מבנה הבעלות של הבורסה ,מקדמת הרשות ,בהובלת המחלקה הבינלאומית ובשיתוף מחלקת
הפיקוח על הבורסה וזירות מסחר ,תהליך של שינוי מבנה הבורסה .עיקרו של מודל זה הינו מעבר
משותפות חברים למודל של תאגיד למטרות רווח ,באופן המנתק ככל האפשר בין הבעלות לבין
החברות תוך מזעור ניגודי העניינים בין ניהול הבורסה לבין האינטרסים השונים של כל הפעילים
בבורסה .בהליך זה ,עובדת הרשות בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת הבורסה ,כמו גם עם רגולטורים
אחרים .המחלקה הבינלאומית היתה אחראית ,בין היתר ,להיבטים הבינלאומיים של הנושא .המודל
המוצע מסתמך על ניסיון שנצבר בשווקי העולם ,והעבודה נעשתה תוך בדיקת המגמות המובילות
בעולם ,הן באמצעות מחקר עצמאי והן בבדיקה עם רגולטורים זרים.
המטרות המרכזיות של שינוי המבנה כוללות הפיכת הבורסה לגורם תחרותי ויעיל יותר מכפי
שהוא היום ,המסוגל להוות תחרות משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר
אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל; הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר רב יותר של גורמים,
הנחת תשתית איתנה והכרחית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ולפעילותן
של בורסות נוספות בישראל בעתיד ולגיוסי הון על ידי הבורסה עצמה ,חיזוק מעמדה של הבורסה
כתשתית חיונית לפעילות שוק ההון והכלכלה בישראל והרחבת פעילותה.

 .4הכרה הדדית

בהמשך להחלטתו של רגולטור ניירות הערך האירופי ( )ESMAלהכיר ברגולציה הישראלית המסדירה
את תוכנו וצורתו של תשקיף על פי חוק ניירות ערך ,אשר נכנסה לתוקף בשנת  ,2011פועלת המחלקה
הבינלאומית לקידום הכרה זו .משמעותה של החלטה זו הינה כי תשקיף ישראלי ,בתוספת שורה
של מסמכים ,יהיה בר הגשה במדינות האיחוד האירופי ,לצורך רישומה למסחר של חברה ישראלית
בבורסה אירופית ,בהתאם לשיתופי פעולה עם רגולטורים אירופיים.
בעקבות תיקון הדירקטיבה האירופית המסדירה תשקיפים והתקנות מכוחה ,אימצה ESMA

בשנת  2013הצהרה מעודכנת בדבר הכרה ברגולציה המסדירה תשקיפים במדינות שאינן חברות
האיחוד .בעקבות זאת ,פועלת המחלקה הבינלאומית מול ה ESMA-לאימוץ החלטה המכירה
ברגולציה הישראלית באופן התואם את הרגולציה העדכנית באירופה ובישראל.
במסגרת פעילותה ליישום החלטת  ,ESMAממשיכה המחלקה בהליכים מול הרשות לניירות ערך
באנגליה ,ה ,Financial Conduct Authority (FCA)-לקידום הסכם אשר יסדיר הכרה ברגולציה
הישראלית הנוגעת לתשקיפים ,וכן יקל על הגישה של מנפיקים ישראלים לשוק ההון האנגלי.
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כצעד משלים ,פועלת הרשות לקידום ההכרה ההדדית ברגולציה המסדירה את חובות הדיווח השוטף
החלות על חברות נסחרות .הליך זה יכלול אף הוא בחינה של הרגולציה הישראלית המסדירה תחום
זה.
התקשרות בהסכמי הכרה הדדיים כאמור מול רגולטורים זרים יאפשר לחברות ישראליות גישה
לשווקים חדשים ולהיווצרות מעגל נוסף של משקיעים זרים; כמו גם כניסתם של מנפיקים זרים
לישראל.

 .5הכרה אירופית במסלקות

באוגוסט  ,2012התקבלה ,במסגרת תקנות ה)European Market Infrastructure Regulation) EMIR -

ההוראה לפיה חברי מסלקה וזירות מסחר אירופאיות לא יוכלו לקבל שירותים מגורם סליקה זר
) ,Central Counterparty Clearing House (CPהפועל מחוץ לאיחוד האירופי (�third country clear
 )ing housesאשר לא קיבל הכרה על ידי .ESMA
במקביל ,הדרישות של דירקטיבת הלימות ההון (ה,)Capital Requirements Directive — CRD-
אשר נכנסו לתוקף ביולי  ,2013קובעות כי בנק אשר פועל מול מסלקה שאינה מוגדרת כמוסמכת לכך
) ,((QCCP) qualifying central counterpartyיידרש לרתק הון כנגד עסקאות הנסלקות במסלקה זו,
בשיעורים הגבוהים בהרבה מאלה הנהוגים כיום( .בפועל ,שיעורים אלה יפגמו משמעותית בכדאיות
הכלכלית שבביצוע העסקאות מול המסלקה).
לכן ,הוחלט במסלקה ,בתיאום עם הרשות ובסיועה ,לפעול לקבלת הכרה אירופית במסלקה.
התנאים לקבלת הכרה על ידי  ESMAהם כדלהלן:
א) הנציבות האירופית ( )ECאימצה החלטה פוזיטיבית בנוגע לאקוויוולנטיות של הרגולציה
המקומית מול הרגולציה האירופית בנוגע לכללי המסלקות.
ב) המסלקה נתונה לפיקוח ואכיפה במדינת הבית שלה.
ג) המסלקה הוקמה ב"מדינה שלישית" (מדינה שאינה חברה באיחוד האירופי) ,אשר נחשבת כבעלת
מערכת אקוויוולנטית למערכת הכללים של האיחוד בכל הנוגע למשטר איסור על הלבנת הון.
ד) חתימת הסכם לשיתוף פעולה בין ה ESMA-לבין הרגולטור המפקח על המסלקה.
בחודש מאי  2014הוגשה בקשה רשמית לנציבות האירופית על ידי המסלקה ,ובתגובה מבצעת
הנציבות האירופית תהליך הערכה ( (assessmentבנוגע לאקוויוולנטיות של הרגולציה המקומית
על מסלקות מול הרגולציה האירופית .הליך זה מתבצע באמצעות שאלון מובנה שנשלח מהנציבות
לרגולטור (רשות ניירות ערך) ואשר נוגע למסגרת המשפטית ,ממשל ,מבנה ,ניהול סיכונים ,פיקוח על
המסלקה וכד'.
הליך זה מתבצע על ידי המחלקה הבינלאומית ,המצויה בקשרים שוטפים מול ה ESMA-ומול
הנציבות האירופית ,והמחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות מסחר.
ההליך צפוי להימשך גם בשנת .2015

 .6משלחות לימודיות
במסגרת חתירתה של הרשות להרמוניזציה עם דיני ניירות הערך במדינות המפותחות ולשם התעדכנות
שוטפת במגמות המסתמנות בתחום הפיננסי ,המחלקה ארגנה השנה מספר נסיעות לימודיות לחו"ל:
משלחת לימודית בנושא ממשל תאגידי — המחלקה ארגנה משלחת לימודית לארצות הברית לצורך
העמקת הידע בתחומים העומדים על סדר יומה של הרשות ושל מחלקת תאגידים בפרט .אנשי
המשלחת כללו סגל ממחלקת תאגידים והייעוץ המשפטי של הרשות.
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במסגרת משלחת זו ,נפגשו אנשי הרשות עם גורמים שונים בשוק ההון האמריקאי .בין היתר ,עם
רגולטורים ,נשיא בית משפט הצ'נסארי (בית המשפט הכלכלי) במדינת דלוואר ,אנשי אקדמיה,
בורסות ,פירמות עורכי דין וגופים אחרים.
משלחת לימודית בנושא קרנות נאמנות וקרנות סל — המחלקה ארגנה סיור באירלנד לצורך לימוד
תחום הפיקוח על קרנות נאמנות ועל קרנות סל באירלנד .מטעם הרשות ,השתתפו בסיור הלימודי
מנהלת היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות במחלקת השקעות ,מנהל יחידת תעודות סל במחלקת
השקעות ,וראש תחום השקעות במחלקה הבינלאומית .במסגרת הסיור נערכו פגישות עם נציגי
הרגולטור האירי ,הבורסה באירלנד ,משרד עורכי דין ואיגוד הקרנות באירלנד.

 .7קרן המטבע הבינלאומית ()IMF
במהלך חודש דצמבר  ,2014ערכה קרן המטבע הבינלאומית ביקור של צוות עבודה בישראל (Article
 ,)IVשבמסגרתו נדונו נושאים שונים לבקשת הקרן ,וביניהם ,סקירה על מצב שוק ההון הישראלי.

 .8הסכמי סחר בינלאומיים
הרשות פועלת במשותף עם משרד הכלכלה ,אגף שוק ההון ובנק ישראל ,על ניסוח הסכמות במסגרת
היוזמה להסכם סחר בשירותים —  .TISAעל הסכם זה חתומות כ 50-מדינות ,בהן ארה"ב ומדינות
האיחוד האירופי .יוזמה זו מובלת בישראל על ידי משרד הכלכלה.

 .9אתר המחלקה באנגלית
שיפור אתר המחלקה באנגלית ,עדכון תוכן והוספת טקסטים.
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 6.8מחלקת מערכות מידע
א .כללי
המחלקה כוללת שבעה עובדי רשות ,כאשר חלק מהפעילויות נעשות באמצעות מיקור חו ץ (�out

 .)sourcingתפקידיה 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 ,המחלקה היא זו
המזהה את הצרכים של המחלקות האחרות ,מתוך היכרות עימן ,ויוזמת פרויקטים המיועדים לענות
על צרכים אלו ולתת להם מענה מחשובי.
 )1המחלקה 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 במסחר; מערכת יעל
לשליחת דואר אלקטרוני מאובטח; מערכת כוח אדם; מערכות לחשבות; מערכת חיפוש; פורטל
ארגוני; ומערכות ייעודיות נוספות.
 )2תחום נוסף שבו מטפלת המחלקה הוא תשתיות ותוכנות תשתית :רכישת מחשבים אישיים
ותחזוקתם ותוכנות מדף רלוונטיות ,רכישת שרתים ותחזוקתם ,רשת התקשורת הפנימית וקווי
התקשורת החיצוניים ,כולל קווים לספקי אינטרנט וקו המקשר בין המשרדים בירושלים לבין
המשרדים בתל 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.

ב .עיקרי הפעילות בשנה החולפת
 .1דיווחים אלקטרוניים — מגנא
מגנא היא מערכת מידע לקליטתם ולהפצתם ,דרך רשת האינטרנט ,של מכלול הדיווחים הנדרשים
מגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות :תאגידים ,קרנות נאמנות ,חברות לייעוץ השקעות ,חברות
לניהול תיקי השקעות ,חברות לשיווק השקעות ,תעודות סל וחתמים .הפרויקט מיועד לרתום את
תחום התקשורת האלקטרונית והאינטרנט לשירותו של ציבור המשקיעים והגופים הכפופים לפיקוח
הרשות.
המערכת מטפלת בכל סוגי הדיווחים ,ובהם :תשקיפים ,דוחות שנתיים ,דוחות ביניים ,דוחות
מיידיים ,דוחות על שינוי באחזקות בעלי עניין ,דוחות על הקצאות פרטיות ,מפרטי הצעות רכש
ודוחות על ניגודי עניינים בתאגידים .כמו כן מטופלים במערכת תשקיפים ,דוחות מיידיים ודוחות
חודשיים של קרנות נאמנות ,טפסים לחברות לניהול תיקים; תשקיפים ,דיווחי מעקב ,דיווחים
עתיים ,דיווחים על נכסי מעקב של תעודות סל ועוד.
מטרות הפרויקט הן :לספק לציבור הרחב נגישות מיידית למידע הפומבי; להפיץ מידע באופן שוויוני;
להגביר את יעילות הפיקוח על מהימנות המידע ולספק כלים חדשים לביצוע ניתוחים אנליטיים.
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החל מיום ההפעלה המלאה (בחודש נובמבר  )2003ועד לתום שנת  ,2014נרשמו במערכת אלפי
מורשי חתימה והתקבלו וטופלו  989,569דיווחים שונים ,מתוכם  84,124דיווחים בשנת הדוח
בלבד .דיווחים אלה הגיעו לטיפול עובדי הרשות באופן אוטומטי ,באמצעות אתר הדיווח .הדיווחים
הפומביים הופצו אוטומטית באמצעות אתר ההפצה ,וכן הופצו לבורסה ולמפיצי מידע מסחריים.
מדי יום נכנסים אלפי גולשים לאתר ההפצה של המערכת בכתובת  ,www.magna.isa.gov.ilשם ניתן
לראות דיווחים שונים של הישויות שהוזכרו לעיל וכן דוחות מעּובדים של הנתונים.
הפרויקט הוא מהמתקדמים מסוגו בעולם ,והוא מושתת על הטכנולוגיות העדכניות המתקדמות
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.
המערכת תרמה תרומה משמעותית לזכייה של הרשות ,זו הפעם השמינית ברציפות ,בפרס הראשון
בתחרות “ממשל זמין" שעורך משרד האוצר מדי שנה בין כל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים
בתחום המחשוב לשירות הציבור.
במהלך שנת הדוח בוצעה שורה ארוכה של שיפורים במערכת ,ובהם :פיתוח והתקנה של גרסאות
חדשות והתאמת טפסי הדיווח לשינויי חקיקה שוטפים; פיתוח יכולת המאפשרת דיווח לישויות
נוספות; שיפור מנגנוני הדיווח וכן שדרוגים טכנולוגיים.
בנוסף לכך ,בוצעו שינויים ושיפורים במגנא והם נבדקו לפני הכנסתם לשימוש .כמו כן נבדקה
העמידה ב (Service Level Agreement) SLA -מול הספק החיצוני .השנה נוצרו ונבדקו חמש
גרסאות ,הכוללות  236שינויים במערכת .להלן טבלה מסכמת של הפעילות במגנא בשנת :2014
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טבלה  :24סיכום נתונים במערכת המגנא לשנת 2014
מספר דיווחים
סה"כ דיווחים — שנתי

84,124

סה"כ נפח הדיווח לשנת 2013

GB37.7

סה"כ דיווחים פומביים בלבד — שנתי

66,105

סה"כ דיווחים לא פומביים בלבד — שנתי

18,019

סה"כ דיווחים — שנתי — תאגידים המדווחים בישראל

52,826

סה"כ דיווחים — שנתי — תאגידים ברישום כפול

2,561

סה"כ דיווחים — שנתי — חברות לניהול קרנות

20,762

סה"כ דיווחים — שנתי — חברות חיתום

202

סה"כ דיווחים — שנתי — חברות ייעוץ השקעות

217

סה"כ דיווחים — שנתי — חברות ניהול תיקי השקעות

3,155

סה"כ דיווחים — שנתי — משווקי השקעות

553

סה"כ דיווחים — שנתי — נאמנים לקרנות

276

סה"כ דיווחים — שנתי — הצעות רכש

82

סה"כ דיווחים — שנתי — בנקים כמעסיקי יועצי השקעות

453

סה"כ דיווחים– שנתי — מנהל תעודות סל

2,723

סה"כ טפסים פעילים

525

סה"כ טפסים פעילים — תאגידים המדווחים בישראל

148

סה"כ טפסים פעילים — תאגידים ברישום כפול

27

סה"כ טפסים פעילים — חברות לניהול קרנות

107

סה"כ טפסים פעילים — נאמנים לקרנות

17

סה"כ טפסים פעילים — חברות ייעוץ השקעות

29

סה"כ טפסים פעילים — חברות ניהול תיקי השקעות

33

סה"כ טפסים פעילים — בנקים כמעסיקי יועצי השקעות

17

סה"כ טפסים פעילים — חברות חיתום

25

סה"כ טפסים פעילים — הצעות רכש

11

סה"כ טפסים פעילים — משווקי השקעות

29

סה"כ טפסים פעילים — מנהל תעודות סל

61

סה"כ חותמים פעילים במערכת (בתוקף)

2,208
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פעילויות מרכזיות בשנת הדוח:
א) שדרוגי תשתיות
לאור ההתקדמות הטכנולוגית ומוצרי התוכנה והתשתיות החדשים שהופיעו בשוק ,הוחל בפיתוח
הדור השלישי של מגנא .המחלקה שדרגה השנה את בסיס הנתונים של מגנא ,חלק מרכיבי התקשורת
ואבטחת המידע ,וכן פיתחה רכיב דווח חדש התומך ביכולות חדישות של טפסי הדיווח .הוחל
בהפצת הרכיב לציבור המדווחים ,בתהליך שיסתיים בשנת  .2015בנוסף ,בוצעו התאמות תשתית
לצורך תמיכה בגרסאות חדשות של דפדפנים (אינטרנט אקספלורר  )10ומערכות הפעלה (חלונות .)8
ב) ישויות חדשות
במקביל לשינויי החקיקה ,הושלמו בשנת הדוח במגנא עשרות טפסי דיווח נוספים עבור הגופים
המפוקחים החדשים :זירות מסחר ותעודות סל .כמו כן ,הוחל בהקמת ישויות חדשות לצורך קליטה
והפצה של דיווחים של חברות דירוג וקרנות זרות.
ג) פרויקטים
בשנת הדוח הוחל בפיתוחם של פרויקטים חדשים בסביבת מגנא :התאמת אתר הפצה לצפייה
בטלפונים חכמים; קיצור זמן ההשהיה לפרסום של דיווחי מגנא מושהים בהתאם לשיקול דעת
הבורסה; התאמת טקסונומיה של שדות הדיווח ל IFRS-העדכני ,ומעבר לשפת  XBRLשתתמוך
בטקסונומיה זו — פרויקט המתבצע בשיתוף עם מחלקת תאגידים והמחלקה הבינלאומית .פיתוחים
חדשים אלה צפויים להסתיים בשנת .2015
ד) האדמיניסטרציה של מגנא
תחום פעילות נוסף במסגרת מגנא הוא האדמיניסטרציה של המערכת והטיפול במדווחים ובמורשי
דיווח ,כולל אלה המבקשים את אישור הרשות לשמש כמורשי דיווח .השנה טופלו  749טפסים למינוי
וגריעה של מדווחים או בקשות להארכות תוקף של תעודות; בוצע רישום של  68גופים חדשים
וטופלו  126טפסים לעדכון פרטים של מדווחים .במהלך השנה שינו את שמם  27גופים ,ו 193-גופים
עדכנו את פרטיהם במגנא .כמו כן נערכו מאות פניות יזומות לתאגידים בשל אי התאמות בנתונים
המדווחים (כגון מספרי תעודת זהות שגויים) ,ומאות פניות נוספות לחברות בשל אי עמידה בדרישות
החוק לגבי מספר מינימלי של מורשי חתימה בתאגיד .בנוסף לכך ,המחלקה טיפלה במקרים של
סגירת תאגידים שחדלו לשמש כתאגידים מדווחים ,ערכה טיוב נתונים בתחום בעלי עניין וסיפקה
מענה לפניות ושאלות של הגופים והמדווחים.

 .2ארכיון מסמכים ומשרד ממוחשב
מערכת זו מאפשרת אִרכוב של מסמכים פנימיים וחיצוניים מכל הסוגים — ובכלל זה ,מסמכים
המגיעים באופן אלקטרוני ,בפקס ,או מסמכי נייר (הנסרקים לתוך המערכת) .המערכת מאפשרת
לאתר ולאחזר כל מסמך על פי סוג ,פרמטרים קבועים וטקסט חופשי.
המערכת מהווה את אחד הכלים החיוניים לעבודת הרשות ,והיא משמשת את מערכת הדיווחים
האלקטרוניים לצורך אִרכוב ואִחזור מסמכים המגיעים מהמדווחים ,שחלקם מופצים גם לציבור
(ראו סעיף  1לעיל) ,את מערכת אמיגו — לצורך ארכוב הידיעות המתקבלות מאתרי העיתונים ,וכן,
את מערכת כוח האדם לארכוב מסמכים שונים עבור עובדים ,וכן מערכת חשבות לארכוב הזמנות.
כמו כן ,המערכת כוללת את הפונקציות המקובלות של ניהול משרד ממוחשב :דואר אלקטרוני פנימי
וחיצוני ,ניהול משימות ,יומני פגישות ,פנקס כתובות וזרימת עבודה ( .)workflowהמערכת ,הכוללת
פיתוחים ייחודיים רבים ,מבוססת על המוצר .Lotus Notes & Domino
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פעילויות מרכזיות בשנת הדוח:
א) התאמות ממשקים
בשנת הדוח שוכללו ממשקים קיימים עם מערכות מידע שעודכנו במהלך השנה ,ובהם מערכת
התשלומים של תהיל"ה כהכנה לאפשרות לבצע תשלומים באמצעות טלפונים חכמים.
ב) יישומים חדשים
השנה הוחל בפיתוחם של שני יישומים חדשים בסביבת הארכיון הממוחשב :הראשון מאפשר
תשלומים של אגרות רישוי עבור יועצי השקעות באמצעות טלפונים חכמים .הפרויקט ,המבוצע
בשיתוף עם תהיל"ה ,עתיד להיות מופעל ברבעון ראשון של שנת  .2015היישום מאפשר תשלום
מאובטח ,רישום מלא ,תיעוד וקבלת אישור תשלום.
בשנת הדוח ,החלה המחלקה בפיתוח של יישום נוסף :מנגנון המאפשר ממשק וקליטה של נתוני
מסחר ומספק מידע בחו"ל (ראו סעיף .)14
ג) תחזוקה שוטפת
בשנת הדוח שדרגה המחלה את תוכנות השרת ותוכנות הקצה של המערכת .כמו כן ,היא שיפרה את
היישום המאפשר למשתמשי הרשות מעבר נוח ופשוט בין מחשבים שונים בשני אתרי הרשות.

 .3מערכת מחשוב תפעולית
במהלך שנת הדוח נמשכו פעולות הפיתוח והתחזוקה של המערכת התפעולית ,הכוללת את מירב
המידע על הנושאים שבהם הרשות מטפלת :נתונים על תאגידים ,קרנות נאמנות ,יועצי השקעות
ומנהלי תיקים ,נתוני מסחר ,וכן נתונים המשמשים את כלל עובדי הרשות .בשנת הדוח יושמו 294
בקשות לשינויים ושיפורים נרחבים במערכת.
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
א) פיתוח תשתית לפיקוח ומעקב אחר תעודות סל:
 )1פיתוח תוכניות לקליטת דיווחי החברות.
 )2הקמת בסיס נתונים ומסכים לצפייה בנתוני התעודות.
 )3יצירת מנגנוני בקרה והתראה :מעקב ואישור דיווחים ,איתור שינויים במאפייני התעודות,
בקרה על סבירות הדיווחים.
ב) הקמת מנגנון לפיקוח ומעקב על זירות מסחר:
 )1פיתוח תוכניות לקליטת דיווחי הזירות לבקשת רישיון.
 )2הקמת בסיס נתונים ומסך דמוגרפיה לצפייה בנתוני הזירות ופיתוח דוחות.
ג) הסבת המערכת התפעולית לגרסה חדשה — הסבת מודולים של תעודות סל ,זירות מסחר
ותאגידים.
ד) הקמת תשתית ליישום קרן פקדונות ומלוות (קפ"מ).
ה) הרחבת מערך הפיקוח על רישוי חברות/יחידים —
 )1פיתוח דוח המרכז מידע כללי ,ארגוני ועסקי של החברות ,שינוי תהליכי פיקוח.
 )3יישום דרישות הרגולציה בנושא אמות מידה להחזר אגרות בחינה ,נכון לשנת .2014
 )4פיתוח ממשק להחצנת פרטי יועצים לצורך הנפקת תעודות מזהות לבעלי רישיון.
 )5בקרת איכות וניהול ליקויים של דיווחי חברות על הון עצמי וביטוח.
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 .4אתר אינטרנט

במהלך השנה המשיכה המחלקה לעדכן את אתר הרשות ( )www.isa.gov.ilבאופן שוטף בתכנים
רלוונטיים :מידע על הרשות; מידע על חוקים ותקנות שנחקקו במהלך השנה; חדשות ופרסומים;
רשימות מעודכנות של הגופים המפוקחים על ידי הרשות; וכן שאלות ותשובות נפוצות נוספות
שהתקבלו במהלך השנה .בשנת  2014טופלו מעל  4,000בקשות להעלאת דפי תוכן וקבצים.
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח:
בשנה זו עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש ,בהתאם לצרכים העדכניים של הרשות ,של הגופים
המפוקחים ושל הציבור הרחב .האתר החדש פותח בטכנולוגיות המחשוב המתקדמות ביותר,
ומתוכנן לענות על הדרישות של האתר למשך השנים הקרובות .תשומת לב מיוחדת ניתנה הן לעיצוב
האתר והן לשימושיות שלו מבחינת אחזור מהיר ויעיל של מכלול התכנים .בנוסף ,החלה המחלקה,
בשיתוף עם יחידת הדוברות ,לטפל בעדכון ורענון כל התכנים באתר באנגלית .פעילות זו צפויה
להסתיים במהלך .2015

 .5מערכת מודיעין מרכזית — אמיגו
מערכת המודיעין המרכזית היא מערכת מחשוב לניהול מידע וידע ,הכוללת יכולות בתחומים הבאים:
איתור פריטי מידע ממקורות שונים; איסוף ויבוא של מידע למערכת באופן אוטומטי מחזורי או
באופן יזום; חיפוש של אובייקטים בתוך כל פריטי המידע שנאספו מהמקורות השונים; הפקת ידע;
ארכוב של פרטי מידע בארכיון הרשות; ניהול והפצת המידע הגולמי או המעובד לעובדים נוספים
ברשות באמצעות הדואר האלקטרוני של הרשות.
בשנה זו נאספו ונשתלו בארכיון הרשות כ 97,065-פרטי מידע .מיום הקמת המערכת נשתלו בה בסך
הכול  1,795,022פריטים.

 .6מחשוב עבור מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר
א) מחשוב פורנזי
המערכת המתקדמת למחשוב הפורנזי במחלקת החקירות הוקמה לפני מספר שנים ,והוכיחה את
עצמה באופן מלא .השיפור והייעול של עבודת המחלקה ניכרים ובולטים כמעט בכל תיק הכולל
כמויות גדולות של מידע ומסמכים שנתפסו במהלך החקירה .המערכת כוללת שרת ונפחי אחסון,
לצד תוכנת חיפוש ואחזור מתקדמת ,המאפשרת העתקה של מידע אלקטרוני רב וחיפוש בו .השנה
בוצע שדרוג נוסף ,וכמו כן נרכשו תוכנות מתקדמות חדשות כדי לענות על הצרכים ועל העלייה ברמת
המורכבות של המידע המתקבל בעת החקירות.
ב) שדרוג אגאתה
לבקשת מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר ,ובשיתוף פעולה עם אנשיה ,השתתפה המחלקה
בעריכת אפיון מפורט של מערכת מידע חדשה במקום המערכת הקיימת מזה  15שנה .פיתוח
המערכת החל גם הוא ,וצפוי להסתיים ברבעון שלישי של שנת  .2015המערכת תשמש את עובדי
מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר ברשות לצורך ניהול תהליכי המודיעין והחקירות ,כולל ניהול
הישויות והקשרים בין הישויות וכן מידע מודיעיני.

 .7מערכת טפסים ותשלומים
הטפסים עבור הרשות ,שפותחו ומופעלים על ידי תהיל"ה ,משמשים מגזרים שונים בציבור הרחב
לצורך פניות ותשלומים לרשות במכלול של תחומים .במהלך השנה הועברו דרך המערכת קרוב ל15-
אלף טפסים ,וכן תשלומים בסכום של  6מיליון ש"ח.
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המערכת מעבירה למערכות המידע הפנימיות של הרשות את כל הטפסים שמולאו על ידי המשתמשים
באינטרנט וכן את התשלומים ,המחויבים בצורה ממוחשבת ובזמן אמת .נתונים אלה מוצגים לציבור
המשתמשים (בעזרת קוד אישי) דרך אתר האינטרנט של הרשות ,ומאפשרים להם לקבל מידע מדויק
ואמין על מצב הטיפול בפניותיהם.
במהלך השנה פותחו טפסים חדשים ,וטפסים קיימים עברו שדרוג לטכנולוגיה חדישה המאפשרת,
בין היתר ,הצגת מידע רלוונטי למשתמש בעת מילוי הטופס .זאת ,על פי הנתונים שהקליד ועל ידי
הפעלת ממשק מול נתוני הרשות בזמן אמת.
בנוסף ,שודרגו גם חלק מהממשקים האחרים של הרשות מול אגף שוק ההון באוצר .ממשקים אלה
מאפשרים ,בין היתר ,העברה של מידע רלוונטי עבור יועצים ומשווקים פנסיוניים ,הנבחנים על ידי
הרשות כשירות עבור אגף שוק ההון במשרד האוצר.

 .8מערכת חריגי מסחר BI
המערכת הוקמה בשנת  2009וכוללת נתוני מסחר ונתונים הקשורים למסחר של הבורסה בתל אביב.
המערכת מבוססת על התפיסות והטכנולוגיות המתקדמות ביותר הקיימות כיום בעולם בתחום
הבינה העסקית ( .)Business Intelligenceמטרת המערכת היא לאשר או להפריך את החריגים
בצורה אוטומטית ,במידת האפשר ,ולאפשר לעובדי הרשות לטפל באירועים המהווים חריגה בלתי
מוסברת באופן מובהק.
בשנת הדוח נמשך פיתוחן של הגרסאות החדשות של המערכת ,שכללו ,בין השאר ,טיפול בנושאים
הבאים :הרחבת שכבות ציטוטים ,הוספת סוגי פקודות חדשים (בהתאם לשינויים שבוצעו על ידי
הבורסה) ,פיתוח עולמות חדשים עבור דרישות של בנק ישראל ,טעינה של נתוני מסחר מחו"ל (ראו
סעיף  )14פיתוחים חדשים לאיתור חריגים עבור מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר .פיתוחים
בתחום דווחים של בנקים על פעולות השקעה מיועצות — עבור מחלקת השקעות.

 .9ניהול ידע — כלי חיפוש
המידע והידע הקיימים ברשות ואשר משמשים את עובדי הרשות — מקורם הן במערכות המידע
שברשות ,הן במקורות מידע חיצוניים והן אצל העובדים .על מנת לשפר את יכולות איתור המידע,
ובעיקר המסמכים שמאוחסנים במערכות השונות ,הוקמה מערכת חיפוש המאתרת מסמכים
במאגרים הפנים ארגוניים ,וכן במספר אתרי מידע שלרשות הרשאות גישה אליהם .השנה המשיכה
המחלקה לתחזק את המערכת וכללה בתוכה בסיסי נתונים ומסמכים חדשים מכלל המקורות של
הרשות (מסמכים פנימיים ,חיצוניים ,מסמכים המגיעים ממגנא ,וכו').

 .10ניהול ידע — פורטל ארגוני
כחלק מפרויקט ניהול הידע ברשות ,הקימה המחלקה פורטל ארגוני ,המאפשר למשתמשים גישה
נוחה ופשוטה למידע הדרוש להם בכל מערכות הרשות .לפורטל שתי מטרות נפרדות ומשולבות:
תגבור הניהול ,השיתוף והזרימה החופשית של הידע הארגוני בכל הכרוך בעולם התוכן המקצועי
של רשות ניירות ערך; וכן יצירת “שולחן עבודה" אחיד לממלאי התפקידים ברשות שיאפשר גישה
מיידית ונוחה למידע ולכלים העומדים לרשותם.
במהלך שנת הדוח פיתחה המחלקה שתי מערכות במסגרת הפורטל :מערכת לפתיחה וניהול קריאות
ותקלות בנושאי מחשוב ,ומערכת לניהול קריאות ותקלות בנושא ארגון ולוגיסטיקה .פעילות זו
תרמה רבות לשיפור איכות השירות ,הן של מחלקת מערכות מידע והן של צוות הלוגיסטיקה ברשות.

 .11מערכת להערכת עובדים
לבקשת המזכיר הכללי ,ובשיתוף פעולה עם אנשי המנהל ,השתתפה המחלקה בפרויקט הקמת
מערכת מידע להערכת עובדים .בשנת הדוח התמקדה המחלקה בבחירת המערכת ,בניהול שלבי
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ההקמה וההטמעה ,כדי לאפשר תהליך עבודה מלא בפעילויות מחלקת משאבי אנוש וכלל עובדי
הרשות המבצעים הערכת עובדים או עוברים הערכה על ידי המנהלים שלהם.

 .12מערכת הצבעות משולבת
בשנת הדוח החליטה הרשות להקים מערכת שתאפשר להצביע באמצעות האינטרנט באסיפות
כפי שהן מדווחות במגנא .לשם כך מוקם אתר הצבעות במערכת המגנא ,שדרכו יוכל כל מחזיק
בניירות ערך ,לאחר תהליך הזדהות מאובטח ,לערוך הצבעה אינטרנטית בנושאים שהועמדו להצבעה
באסיפות (כפי שדווחו בטפסי זימון האסיפה במגנא) של חברות שהוא מחזיק בניירות הערך שלהן.
כחלק ממערכת ההצבעות ,הפעילה הרשות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח (מערכת יעל) מהרשות
אל החברות המדווחות ומורשים מטעמן .במסגרת פעילות זו ,יוכל כל מורשה לגשת (בשימוש טוקן,
שיונפק על ידי גורם מאשר) לאתר ייעודי ,שבו יוכל לאחזר תכתובות שקיבל מהרשות.
זמן קצר לפני תחילת האסיפה ,מעבירה מערכת הצבעות לחברה דרך מערכת יעל ,את תוצאות
האסיפה האינטרנטית (מטרת ההעברה זמן קצר לפני האסיפה היא לאפשר לחברה לקבוע אם יש
רוב חוקי לקיום האסיפה) .בסיום התהליך מועברים לארכיון הרשות נתוני האסיפה האינטרנטית,
לוג תהליך ההצבעה ,תוצאות ההצבעה האינטרנטית ועוד.
השנה הושלמה החקיקה שקובעת את מועד התחילה של המערכת ליום ה 17-ביוני  .2015הקמת
מערכת ההצבעות הסתיימה במלואה ,הסתיימו בדיקות הקבלה שלה ,וכן ההתאמות שנדרשו
כתוצאה מהחקיקה .הרשות מתכננת להתחיל בחודשים הקרובים בניסוי “פיילוט" עם חברי הבורסה
ומצביעים פוטנציאליים ,לפני ההפעלה המלאה.

 .13מערכת לפיקוח על זירות סוחר לחשבונו העצמי
עם ההתקדמות בחקיקה המסמיכה את הרשות לפקח על גופים אלו ,החליטה הרשות להקים מערכת
מידע שתתמוך בפיקוח על זירות הסוחר .המערכת תקבל נתוני מסחר ,תצליב מקורות ,ותציג תמונה
ברורה על הפעילות בזירה .במהלך שנת  ,2014המחלקה החלה בביצוע הפרויקט :היא הגדירה את
המסגרת ,ערכה תכנון ישימות ,וכן הכינה ופרסמה מסמך דרישות ( )RFPלמכרז פומבי .על פי הצפי,
בשנת  2015ייבחר ספק זוכה ותחל הקמת המערכת.

 .14קליטת נתוני מסחר חו"ל
לאור הצורך הגובר של מחלקות ברשות לקבל נתוני מסחר משוקי הון בחו"ל ,יזמה המחלקה
פרויקט לצורך הקמת ממשק עם ספק מידע חיצוני לקליטת של נתונים אלו למערכות הפנימיות של
הרשות :המערכת התפעולית ,מערכת  BIומערכת הפיקוח על זירות סוחר לחשבון עצמו (ראו סעיף
 .)13הפרויקט כלל פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ושימוש בכלים מתוחכמים ליישום הממשקים
הדרושים .המערכת תופעל בשנת .2015

 .15מערכת הנהלת חשבונות
במהלך השנה המשיכה המחלקה לתמוך בפעילות החשבות ויחידת הארגון והרכש ,ובכלל זה בביצוע
שיפורים במערכות המשמשות אותן ובמערכת אביב בפרט .השנה אף הוקמה סביבת בדיקה משופרת,
המאפשרת בדיקה משופרת של גרסאות שינויים .מערכת אביב משמשת את צורכי החשבות בהנהלת
חשבונות ,תשלומים ותקבולים וכן רישום ותשלום המבוסס על נתונים המתקבלים בממשקים
מהמערכת הלוגיסטית .כמו כן ,המערכת תומכת בתהליך הרכש ,ניהול המלאי וניהול החוזים ברשות.
כמו גם בניהול ספרי הנהלת החשבונות ,ניהול תקציבי ,ניהול תשלומים ותקבולים וספר רכוש קבוע,
ניהול מלאי וניהול חוזים.
במהלך שנת  2014נרשמו במערכת  1200תנועות והוזרמו  5663פקודות.
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 .16תשתיות — שרתים ,תקשורת ואבטחת מידע
במהלך שנת הדוח ערכה המחלקה שיפורים בתשתיות המחשוב של הרשות .בין הנושאים החשובים
שטופלו ניתן למנות את הפעילויות הבאות:
א) שדרוג תשתיות שרתים וציוד האחסון בשני אתרי הרשות לציוד מתקדם וחדשני ,בעל קיבולת
גבוהה וביצועים מהירים ,המאפשר — בין השאר — גיבוי הדדי של אתרי הרשות השונים .כל
אתר משמש כגיבוי ( DRהתאוששות מאסון) בזמן אמת של האתר השני .כתוצאה מכך ,יש יתירות
מקסימלית בין האתרים ,והמידע מוגן ברמה הגבוהה ביותר.
ב) הוחל בפעילות להטמעת מערכת  — SIEMמערכת המרכזת ,מנטרת ומנהלת אירועי אבטחת מידע
ברשת הרשות .הפרויקט צפוי להסתיים במחצית הראשונה של .2015
ג) הוטמעה מערכת להקלטת פעילויות של ספקי חוץ המתחברים למערכות המחשוב של הרשות,
לצורך תחזוקה.
ד) הרחבה מסיבית של הסביבה הווירטואלית ברשות ,שאפשרה העברה של שרתים פיזיים רבים
לטכנולוגיה מתקדמת וחסכונית.
ה) תחזוקה שוטפת של כלל המערכות ,עדכון נהלים ובקרה על רמת השירות למשתמשים פנימיים
וחיצוניים.
ו) המשך החלפת כל המחשבים האישיים והמדפסות המיושנים במחשבים ,מערכות הפעלה ומדפסות
חדשים.
פעילויות אלה ,בעיקר בתחום שדרוג התשתיות ואבטחת המידע ,ימשיכו להתבצע גם בשנת .2015
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 6.9אכיפה מנהלית
א .כללי
 .1תחומי פעילות מחלקת אכיפה מנהלית
אכיפה מנהלית
שנת  2014היתה השנה השלישית שבה יישמה רשות ניירות ערך את מנגנון האכיפה המנהלית ,על
פי חוק אכיפה מנהלית אשר נכנס לתוקף בראשית שנת  .2011מנגנון האכיפה המנהלית מתקיים
במקביל לאכיפה הפלילית .התיקים המנהליים מתנהלים בפני מותב של ועדת אכיפה מנהלית המונה
שישה חברים ופועלת במותבים של שלושה .שני חברים משמשים כיושבי ראש המותב והינם עובדי
רשות .על פי מדיניות יושב ראש הרשות ,נבחרו יושבי ראש שאינם נמנים עם סגל עובדי הרשות
הקיים והם עוסקים אך ורק בתפקידם זה במסגרת הרשות .ארבעה חברים נוספים נבחרו על פי
החוק על ידי שר המשפטים ,שניים מתוכם משפטנים ושניים אנשי שוק ההון והתחום הפיננסי.
הליך מנהלי נפתח בעקבות החלטת יושב ראש הרשות ,נגד חשודים בביצוע הפרות מנהליות של שלושת
החוקים עליהם אמונה הרשות .מחלקת האכיפה המנהלית ברשות משמשת כתביעה המנהלית ,אשר
מגבשת כתבי טענות מנהליים מתוך החומר של הבירור המנהלי המועבר אליה ממחלקת חקירות,
מודיעין ובקרת מסחר .לאחר מכן מנהלת מחלקת האכיפה המנהלית את תיק התביעה ,בשם הרשות,
בפני מותבי ועדת האכיפה המנהלית .בנוסף להליכי האכיפה מנהליים ,מוסמכת הוועדה לדון גם
בהליכים של ביטול רישיון או התלייתו בשל פגם במהימנות של בעל רישיון יחיד על פי חוק הייעוץ.
כמו כן ,על פי חוק האכיפה המנהלית ,ליו"ר הרשות סמכות ,באישור מותב ועדת האכיפה המנהלית,
להתקשר עם חשוד בהפרה בהסדר אכיפה חלף ניהול חקירה פלילית ,בירור מנהלי או הליך מנהלי
בפני הוועדה .מחלקת האכיפה המנהלית מגבשת את הסדרי האכיפה ומייצגת את יו"ר הרשות
בניהול המשא ומתן עם הגורמים המפרים וכן מול מותב הוועדה ,בבקשה לאישור הסדר אכיפה.
עיצומים כספיים
לצד ההליך המנהלי מול ועדת האכיפה המנהלית ,כוללים חוקי ניירות ערך ,מזה שנים ,הליך מנהלי
של הטלת עיצומים כספיים על ידי ועדה פנימית בראשות יו"ר רשות ניירות ערך ושני חברי מליאה
היושבים לצדו (להלן — “הליך העיצום הכספי הפשוט") .העיצומים הכספיים הפשוטים מוטלים על
גורמים מפוקחים המפרים את דיני ניירות הערך וכן את הוראות פרק  4בסימן ד' לחוק החברות.
בצד הסמכות להטיל עיצומים כספיים כאמור ,הוסמכה הרשות להפחית את סכום העיצום
הכספי על פי העילות ובשיעורים שנקבעו בתקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי העיצום הכספי),
התשע"א .2011-סכומי העיצומים הכספיים נגבים על ידי הרשות ומועברים לאוצר המדינה.
מחלקת האכיפה המנהלית אמונה על ריכוז וניהול הליכי העיצום הכספי הפשוט .בנוסף ,המחלקה
אחראית על ריכוז וניהול הליכי עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון ,הקובע כי יו"ר רשות ניירות
ערך הינו הממונה לצורך פיקוח ואכיפת חוק זה בנוגע לחברי בורסה שאינם בנקים ומנהלי תיקים.
הליכים משפטיים בהם מעורבת הרשות הנוגעים להליכי אכיפה מנהליים
מחלקת אכיפה מנהלית מעורבת במענה להליכי עתירה מנהלית המוגשים למחלקה הכלכלית בבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,הן נגד החלטות מותבי ועדת האכיפה המנהלית בהליכי אכיפה מנהלית
והן נגד הרשות בהליכי הטלת עיצומים כספיים פשוטים ,כמו גם במענה לערעורים המוגשים לבית
משפט השלום נגד החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון .במסגרת זו
המחלקה משתפת פעולה עם הפרקליטות האזרחית במחוז תל אביב בהכנת תגובות ומסמכים שונים
הנדרשים בהליך.
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 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
א .טיפול בתיקים מנהליים — במהלך שנת  ,2014הגיעו לטיפולה של מחלקת אכיפה מנהלית שבעה
תיקים מנהליים ,בארבעה תיקים הוגשו כתבי טענות לגבי הפרות שונות למותבי ועדת האכיפה
המנהלית ,תיק אחד נסגר ושני תיקים נמצאים בשלבי הכנה .שני כתבי טענות נוספים הוגשו לוועדה
בתיקים שהגיעו לטיפול המחלקה בסוף השנה הקודמת .מבין התיקים שהוגשו ,בתיק אחד הוגשה
בקשה לאישור הסדר אכיפה שנערך עם המפר ,ובמסגרת תיק נוסף הוגשו שתי בקשות לאישור
הסדרי אכיפה שנערכו עם שניים מהמשיבים בתיק ואילו התיק עדיין מתנהל נגד שאר המשיבים.
יתר התיקים שהוגשו עדיין מתנהלים .כמו כן ,בשנה זו הוגשו שלוש בקשות לאישור הסדרי אכיפה
שנערכו במסגרת תיקים שהוגשו לוועדה בשנה הקודמת.
בסך הכול הוגשו בשנה זו שישה כתבי טענות ושש בקשות לאישור הסדרי אכיפה.
ב .תוכניות אכיפה פנימיות — במהלך שנת  2014המשיך סגל המחלקה לענות לשאלות המופנות
אליו בנושא האכיפה הפנימית ובמפגשים עם גורמים בשטח :עריכת פגישות פרטניות עם ממוני
אכיפה בגופים מפוקחים כמו גם השתתפות במפגשי «שולחן עגול" של סגל הרשות עם ממוני אכיפה
בבנקים ובגופים מוסדיים.
ג .היערכות בתחום העיצומים הכספיים — במהלך שנת  2014הושלמה העברת תחום הטלת
העיצומים הכספיים הפשוטים לאחריות המחלקה מהמחלקות המפקחות — מחלקת תאגידים
ומחלקת השקעות .במסגרת זו הותווה הליך לקבלת התיקים מהמחלקות המפקחות ולטיפול בהם
בשלבים הראשונים וכן הוכן נוהל הליך עיצום כספי.
ד .הטלת עיצומים כספיים — במהלך שנת  2014הוטלו בשבעה מקרים עיצומים כספיים על גופים
מפוקחים לפי חוק ניירות ערך וחוק החברות .שישה מקרים נוספים מצויים בשלבים שונים של
תהליך הטלת העיצום הכספי .בשני מקרים הוטלו עיצומים כספיים על חברות לפי חוק איסור
הלבנת הון ,התש"ס.2000-
ה .עתירות מנהליות — במהלך שנת  2014היתה המחלקה מעורבת בעתירה מנהלית אחת נגד החלטה
של מותב הוועדה המנהלית ,בשתי עתירות מנהליות נגד החלטת הרשות להטיל עיצום כספי פשוט
וכן בערעור מנהלי על החלטת ועדת העיצומים לפי חוק איסור הלבנת הון להטיל עיצום כספי.

 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
א .מחלקת האכיפה המנהלית צפויה לטפל בכעשרה תיקים מנהליים שיגיעו לטיפולה ,בין בדרך של
הגשת כתב טענות וניהול הליך מלא או בדרך של הסדר אכיפה ,לפי העניין.
ב .המחלקה תטפל באופן מלא בכל שלבי הליך הטלת העיצומים הכספיים.
ג .בשנת  2015תמשיך המחלקה לטפל בעתירות המנהליות התלויות ועומדות וכן בעתירות מנהליות
נוספות ,ככל שיוגשו.
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ב .פעילויות המחלקה
 .1אכיפה מנהלית
טבלה  :25התפלגות תיקים מנהליים שנפתחו בשנת 2014
סוג ההפרה

מס' תיקים

תרמית בניירות ערך (עסקאות עצמיות)

1

דיווחים חסרים  /מטעים

3

מכירת ניירות ערך חסומים במהלך המסחר בבורסה

2

תמצית החלטות מותבי ועדת האכיפה המנהלית
במהלך שנה זו ,פרסמה ועדת האכיפה המנהלית החלטות בשבעה הסדרי אכיפה .בשנה זו לא ניתנו
החלטות בתיקים מנהליים שהתנהלו במלואם.
הסדרי אכיפה:
א) תיק מנהלי  — 3/13הסדר אכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין אינוונטק סנטראל מלונות
בע"מ ואח':
ביום ה 3-בפברואר  2014אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות
ניירות ערך לבין אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ (להלן — “החברה") ,נמרוד רינות ,יוסף בנבנישתי,
דניאל פלטי ורן בר תקווה (להלן ,ביחד — “המשיבים") ,שנחתם ביום ה 28-בנובמבר .2013
בתיק זה הוגש נגד המשיבים כתב טענות מנהלי .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול מלא
של הליך האכיפה המנהלי .הסדר האכיפה מייחס למשיבים הפרה מנהלית לפי ס"ק ( )2לתוספת
השביעית לחוק ניירות ערך — אי דיווח במועד כאשר היה על המשיבים לדעת כי יש בכך להטעות
משקיע סביר .במסגרת ההסדר ,הודו המשיבים בעובדות ובהפרה שיוחסו להם ,והסכימו ליטול על
עצמם אמצעי אכיפה כדלקמן:
על החברה הוטל עיצום כספי בסך  250,000ש"ח ובנוסף עיצום כספי על תנאי בגובה  500,000ש"ח
וצעדים למניעת הישנות ההפרה — במסגרתם התחייבה החברה להתוות נוהלים חדשים תוך שלושה
חודשים ולהשלים את הכנתה של תוכנית אכיפה פנימית עד  12חודש מיום אישור ההסדר .כמו כן
התחייבה החברה כי מנכ"ל החברה לא ישמש כממונה על האכיפה הפנימית בחברה ,והחברה תמנה
לשם כך יועץ משפטי חיצוני .על נמרוד רינות ,מבעלי השליטה בחברה ,ששימש כנושא משרה בפועל
בה ,הוטל עיצום כספי בסך  250,000ש"ח ,עיצום כספי על תנאי באותו סכום ,וכן איסור על תנאי
לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח למשך שנה ,שיושת עליו במידה שיבצע הפרה דומה במשך
שנתיים מאישור ההסדר; על יוסי בנבנישתי ,מנכ"ל החברה דאז ,הוטל עיצום כספי בסך 125,000
ש"ח ,עיצום כספי על תנאי באותו סכום וכן איסור כהונה בפועל כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח
למשך שנתיים; על דני פלטי ,יו"ר דירקטוריון החברה ,הוטל עיצום כספי בסך  75,000ש"ח ,עיצום
כספי על תנאי באותו סכום ,וכן איסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח למשך חצי
שנה ,שיושת עליו במידה שיבצע הפרה דומה במשך שנתיים מאישור ההסדר; על רן בר תקווה,
דירקטור בחברה ,הוטל עיצום כספי בסך  50,000ש"ח ,עיצום כספי על תנאי באותו סכום וכן איסור
על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח למשך חצי שנה ,שיושת עליו במידה שיבצע הפרה
דומה במשך שנתיים מאישור ההסדר.
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על פי עובדות התיק ,ביום  30באפריל  2011היה על בעל השליטה להחזיר הלוואה שנטל מהחברה.
על פי חוזה ההלוואה ,היה באפשרותו לשלם במועד זה רק מחצית מסכום ההלוואה ואת המחצית
השנייה לשלם רק לאחר חמש שנים .בעל השליטה החליט באופן חד צדדי לדחות את פירעון מחצית
ההלוואה בשלושה חודשים .על אף שבעל השליטה לא שילם את חובו במועד ,החברה לא דיווחה
על כך ו/או על הדחייה בתשלום מחצית ההלוואה בדוח מיידי .רק ביום  31במאי  ,2011בדוחות
הכספיים לרבעון הראשון לשנת  ,2011דווח על דחיית התשלום .ביום  2באוגוסט  2011פרע בעל
השליטה  8.5מיליון ש"ח מתוך כ 10-מיליון ש"ח שהיה עליו לפרוע .למרות הדחייה ,לא פרע בעל
השליטה את מלוא מחצית ההלוואה ,אך החברה לא דיווחה על כך בדוח מיידי מעדכן כנדרש בחוק.
החברה דיווחה על כך רק ביום  28באוגוסט  ,2011בעת שהגישה את הדוח הכספי לרבעון השני של
שנת  .2011מייד לאחר מכן דרש בעל השליטה שהחברה תחזיר לו חלק מהכסף שנתן ולמעשה נטל
הלוואה חדשה ביום  30באוגוסט  ,2011בסך  2.8מיליון ש"ח ,שנגדה נתן המחאות דחויות לחודש
וחודשיים בסך של כ 4.5-מיליון ש"ח בגין ההלוואה החדשה ויתרת מחצית ההלוואה הישנה שטרם
החזיר במלואה .עסקה זו לא דווחה בדוח מיידי .זמן קצר לאחר מכן ,בתאריך  11בספטמבר ,2011
נפטר בעל השליטה .ההלוואה החדשה דווחה לציבור המשקיעים רק ביום  17בנובמבר  2011בדוחות
הכספיים לרבעון השלישי של שנת .2011
מותב של ועדת האכיפה המנהלית אישר את הסדר האכיפה ,תוך שהוא מדגיש את חשיבות הדיווחים
החסרים במקרה זה ואת חומרת התנהלות החברה ,אשר הפכה ל"מגרש המשחקים של בעל השליטה",
כאשר נושאי המשרה שומרי הסף מאפשרים זאת .יחד עם זאת ,התחשב המותב במצבה הכלכלי של
החברה ,תוך אימוץ פסיקה מהתחום הפלילי בעניין זה להליך המנהלי.
ב 10-במרץ  ,2014אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית ,את אמצעי האכיפה
שהוטלו בהסדר על המשיב בנבנישתי על פי סעיף 52נו לחוק ניירות ערך ,ובהתאם לסמכותו לפי
סעיף 52סב לחוק ניירות ערך (ת"א  .)16049-02-14במסגרת החלטתו זו ציין בית המשפט ,כי בבואו
לבחון את אמצעי האכיפה שהוטלו בהסדר אכיפה הבא לפניו ,על המותב לתת דעתו גם לשיקולים
הקבועים בסעיף 52נב לחוק ניירות ערך ,לבחירת אמצעי אכיפה מנהלי והמידתיות שלו.
ב) תיק מנהלי  — 8/12הסדר אכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין טיטאן השקעות בע"מ
ואח':
ב 11-בפברואר  ,2014אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות
ניירות ערך לבין טיטאן השקעות בע"מ (להלן — “טיטאן") ,גיל לינג ,שי יהלום ונגה יניב-הדרי
(להלן — “המשיבים") ,שנחתם ביום ה 6-בינואר .2014
בתיק זה הוגש נגד המשיבים כתב טענות מנהלי בגין ביצוע הפרות של שימוש במידע פנים ברשלנות
לפי ס"ק ( )9בחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול
ההליך המנהלי באופן מלא ,ובמסגרתו הודו המשיבים טיטאן ,גיל לינג ונגה יניב-הדרי בעובדות
ובהפרות שיוחסו להם בכתב הטענות ,והסכימו ליטול על עצמם אמצעי אכיפה .כחלק מן ההסדר
נסגר התיק המנהלי נגד המשיב שי יהלום.
אמצעי האכיפה שהוטלו בהסדר :על טיטאן ,שהינה חברה פרטית העוסקת בהשקעות ובברוקראז'
וכן בהפצת ניירות ערך של חברות ציבוריות באמצעות חברה בת ,הוטלו אמצעי אכיפה של עיצום
כספי בסך  450,000ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו סכום .כמו כן ,התחייבה טיטאן לנקוט צעדים
למניעת הישנות ההפרה — תיקון נוהל איסור שימוש במידע פנים הקיים במסגרתה כמפורט בהסדר
וזאת תוך  60יום ממועד אישור ההסדר; על גיל לינג ,שותף בטיטאן ומנכ"ל משותף בה ,המכהן גם
כדירקטור בחברה הבת ,טיטאן הפצה ,הוטל עיצום כספי בסך  150,000ש"ח ,עיצום כספי על תנאי
באותו סכום ,וכמו כן ,רשיון ניהול תיקי השקעות של לינג הותלה לתקופה של שנה ממועד אישור
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ההסדר .על נגה יניב-הדרי ,אחראית על תחום ההנפקות ,שטיפלה בפעילות ההפצה עבור טיטאן
וסחרה בניירות ערך עבור חשבונה העצמי (הנוסטרו) של החברה ,הוטל עיצום כספי בסך 50,000
ש"ח ,עיצום כספי על תנאי באותו סכום ,וכמו כן הותלה רישיון שיווק ההשקעות שלה לתקופה של
שנה ממועד אישור ההסדר.
על פי עובדות הסדר האכיפה ,טיטאן ביצעה באמצעות אורגניה ,גיל לינג ונגה יניב-הדרי ,הפרות
שימוש במידע פנים בשתי הנפקות של חברת אולטרה שייפ מדיקל בע"מ .חברת אולטרה שייפ הינה
חברת ביומד ,אשר הנפיקה בדרך של הצעת מדף ,על בסיס תשקיף מדף פתוח של החברה .טיטאן
הפצה היתה יועצת ההנפקה והמפיצה הבלעדית בהנפקות אלה .טיטאן ,וכן המשיבים לינג ויניב ,היו
אנשי פנים באולטרה שייפ מכוח קשריהם עם החברה המנפיקה .חשבונותיה העצמיים של טיטאן
מכרו בחסר מניות של חברת אולטרה שייפ במיליוני ש"ח מייד עם פרסום דוחות הצעת המדף
או בסמוך אליו ,כאשר מידע הפנים על פרטי ההנפקות של אולטרה שייפ ,לרבות מועד ההנפקה,
מחיר המינימום והכמות המוצעת ,היה בידי המשיבים שביצעו פעולות אלה ,מאחר שהיו מעורבים
בקביעת תנאי ההנפקות .יש להעיר כי במועדים הרלוונטיים היה קיים פער במועדי פרסום דוחות
הצעת המדף בין מערכת המאי"ה לבין מערכת המגנ"א .כמו כן ,ייתכן כי היו פערים וחוסר סנכרון
בין שעון הבורסה לבין מערכת ( FMRבאמצעותה העבירו המשיבים את ההוראות) ,לבין שעוני
המאי"ה והמגנ"א .כתוצאה מכך ,ייתכן כי המכירות בחסר נשוא ההפרות ,אשר נחזות ככאלו שבוצעו
בשניות שלפני פרסום דוחות הצעת המדף ,בוצעו למעשה מייד או בסמוך לאחר פרסום דוחות הצעת
המדף .לאור זאת ,ההפרות יוחסו למשיבים בהסדר זה בהנחה כי העסקאות בוצעו מייד או בסמוך
לאחר פרסום דוח הצעת המדף.
מותב של ועדת האכיפה המנהלית אישר את הסדר האכיפה וקבע כי הוא סביר וראוי .המותב קיבל
את גישת הרשות ,שלה הסכימו גם המשיבים בהסדר ,כי בשלב שמייד לאחר הפרסום טרם הוטמע
המידע בציבור ,ולכן נחשב עדיין כמידע פנים .הטמעת המידע טעונה שהות נוספת מעבר למועד
הפרסום עצמו .המותב הפנה לעמדת סגל של הרשות ,לפיה מידע ייחשב כ"ידוע בציבור" אם חלפו
 30דקות מסחר מהמועד שבו דווח לציבור באמצעות המגנ"א.
ג) תיק מנהלי  — 8/13הסדר אכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין גליקומיינדס בע"מ:
ביום  10במרץ  ,2014אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות
ניירות ערך לבין גליקומיינדס בע"מ (להלן — “גליקומיינדס" או “החברה") ,שנחתם ביום ה24-
בפברואר  ,2014בלא מתן נימוקים במועד אישור ההסדר .ביום ה 8-באפריל  ,2014פרסם מותב ועדת
האכיפה המנהלית את הנימוקים שבבסיס קבלת הסדר האכיפה.
בתיק זה הוגש נגד החברה ,שלושה נושאי משרה בה ורואה החשבון המבקר שלה ,כתב טענות מנהלי
בגין ביצוע הפרה של חובת הדיווח לפי ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך וכן
ביצוע הפרה של הטעיית רשות לפי סעיף 52סז לחוק ניירות ערך.
הסדר האכיפה עם החברה ,שהיתה שלד בורסאי ,נעשה בלוח זמנים קצר על מנת לאפשר עסקת
מיזוג כחלק מהסדר נושים של החברה .במסגרת העסקה ,הוכנסה לחברה פעילות חדשה ,הוחלפו
בעלי השליטה וחל שינוי במהותה העסקית ,תוך החלפת נושאי המשרה .כמו כן ,במסגרת ביצוע
הסדר הנושים ,הועברה פעילותה הישנה של החברה לידי נאמן .לאור זאת ,ועל מנת לאפשר ביצוע
הסדר הנושים ,נתן המותב את החלטתו ללא נימוקים בתחילה ,ולאחר מכן פרסם נימוקיו.
הסדר האכיפה עם החברה נחתם חלף המשך ניהול הליך האכיפה המנהלי באופן מלא ,ובמסגרתו
הודתה החברה בחלק מן העובדות הכרוכות בביצוע ההפרות המיוחסות לה בכתב הטענות אך לא
הודתה בחלק אחר של העובדות ,כמו גם בביצוען של ההפרות ברשלנות הנובעת מן העובדות בכתב
הטענות המנהלי .החברה הכירה בסמכותה של הרשות לנקוט הליך אכיפה מנהלי נגדה בגין אותן

165

דוח שנתי 2014

הפרות והסכימה ,במסגרת ההסדר ,ליטול על עצמה עיצום כספי בסך חצי מיליון ש"ח כאמצעי
אכיפה מנהלי .בנוסף ,הוסכם בין הצדדים כי במידה שהחברה תמכור את פעילותה הישנה באמצעות
הנאמן לפני המיזוג בסכום העולה על  300אלף דולר ,תשלם סכום נוסף של עד  250,000ש"ח ,על פי
מנגנון שנקבע בהסדר.
על פי עובדות הסדר האכיפה ,גליקומיינדס 39הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב ,אשר עסקה בתקופה הרלוונטית בתחום הביוטכנולוגיה בפיתוח בדיקות
לאבחון מחלת הטרשת הנפוצה ומחלת קרוהן .ההסדר עוסק בשני אירועי הפרה :האירוע האחד הוא
פרסום תשקיף מדף על ידי החברה ללא הכללת הערת עסק חי שעה שבבוקר פרסום התשקיף ידעו
מנכ"ל החברה ,סמנכ"ל החברה ורואה החשבון על כך שבדוחות השנתיים שהיו צפויים להתפרסם
מספר ימים לאחר מכן תיכלל הערת עסק חי .האירוע השני הוא הכללת פרטים מטעים ברשלנות
על ידי החברה בשלושה מכתבים ששלחה לרשות לאחר שנדרשה להסביר את מחדליה הקשורים
בפרסום התשקיף .שלושת המכתבים ששלחה גליקומיינדס לרשות כללו הסברים בדבר היעדר הצורך
בהכללת הערת עסק חי בתשקיף ,אשר נמצאו מוטעים .בכך ביצעה החברה הפרה מנהלית נוספת של
הטעיית הרשות באמצעות אורגניה ,נושאי המשרה שהיו מעורבים בניסוח המכתבים.
מותב של ועדת האכיפה המנהלית אישר את הסדר האכיפה תוך שהוא מקבל כי ניתן לאשר הסדרים
גם ללא הודאה מלאה ,וזאת בנסיבות המתאימות .נוכח השינוי הצפוי בפעילותה של החברה והחלפת
נושאי המשרה בה ,המותב החליט שלא לעמוד במקרה זה על הודאה מלאה מצדה של החברה.
המותב הרחיב בהחלטתו גם על תכלית ההוראה החדשה בדבר הטעיית הרשות.
ד) תיק מנהלי  — 1/14הסדר אכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין אברהם מעתוק:
ב 18-במאי  2014אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות ניירות
ערך לבין אברהם מעתוק (להלן — “המשיב") ,סוחר יום ,שנחתם ביום ה 20-במרס .2014
בפרשה זו הוגש נגד המשיב כתב טענות מנהלי בגין ביצוע הפרות מניפולציה לפי סעיף (54א)2()1
לחוק ניירות ערך .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול ההליך המנהלי באופן מלא ,ובמסגרתו
הודה המשיב בעובדות המתעדות את האירועים ובביצוע הפרות מניפולציה והסכים ליטול על עצמו
אמצעי אכיפה של עיצום כספי בגובה של  100,000ש"ח ,ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.
המשיב הינו משקיע בניירות ערך וסוחר יום .הסדר האכיפה מייחס למשיב ביצוע של  126עסקאות
עצמיות בתקופה שבין ה 1-במרס  2011לבין ה 24-ביולי  ,2013בהיקף כספי של כ 1.57-מיליון ש"ח,
בניירות ערך שונים .בעסקאות אלה מכר וקנה המשיב בו זמנית באמצעות ארבעה חשבונות שהיו
בשליטתו .בפעילותו זו השפיע המשיב על שערי ניירות הערך במהלך המסחר בבורסה ,כאשר רוב
עסקאותיו העצמיות העלו את שער ניירות הערך ואילו מיעוטן הורידו את השער .המשיב הפיק
מפעילותו זו רווח בסך של כ 27,300-ש"ח.
המותב אישר את הסדר האכיפה .בהחלטתו ,ערך המותב הבחנה בין עסקאות עצמיות אסורות
לבין עסקאות מתואמות אסורות ,הנזכרות שתיהן בהפרה המנהלית ,וכן קבע כי אלו יוצרות חזקה
עובדתית כי מדובר בתרמית בניירות ערך.
ה) תיק מנהלי  — 8/13הסדר אכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין אבינועם דוקלר ,עופר
שיינברג ,אליעזר אבוגיאני וחנן גילוץ:
ביום ה 28-במאי  ,2014אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות
ניירות ערך לבין אבינועם דוקלר ,עופר שיינברג ,אליעזר אבוגיאני וחנן גילוץ (להלן — “המשיבים"),
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שלושה נושאי משרה ורואה החשבון המבקר של גליקומיינדס בע"מ ,שנחתם ביום ה 30-באפריל
.2014
הסדר האכיפה נחתם לאחר הגשת כתב טענות מנהלי נגד חברת גליקומיינדס בע"מ והמשיבים על
הפרת דיווח והפרה של הטעיית הרשות .חברת גליקומיינדס התקשרה עם יו"ר הרשות בהסדר נפרד,
כמפורט לעיל.
הסדר האכיפה ייחס למשיבים דוקלר ,שיינברג ואבוגיאני הפרה של הכללת פרט מטעה בתשקיף ,לפי
ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך ,וכן הפרה של הטעיית רשות לפי סעיף 52סז
לחוק ניירות ערך למשיבים דוקלר ,שיינברג וגילוץ .הסדר האכיפה נחתם חלף המשך ניהול ההליך
המנהלי באופן מלא ,ובמסגרתו הודו המשיבים בהסדר בכל העובדות ובביצוע ההפרות והסכימו
ליטול על עצמם אמצעי אכיפה כמפורט להלן –
על אבינועם דוקלר ,מנכ"ל החברה בתקופה הרלוונטית להליך הוטל עיצום כספי בסך  200,000ש"ח,
עיצום כספי על תנאי באותו סכום ,וכן איסור לכהן בפועל כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח למשך
שנתיים; על עופר שיינברג ,סמנכ"ל החברה דאז ,הוטל עיצום כספי בסך  125,000ש"ח ,עיצום כספי
על תנאי באותו סכום וכן איסור לכהן בפועל כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח למשך שנה; על רו"ח
אליעזר אבוג'יאני ,רו"ח המבקר של החברה ,הוטל עיצום כספי בסך  100,000ש"ח ועיצום כספי על
תנאי באותו סכום; על חנן גילוץ ,יו"ר דירקטוריון החברה בתקופה הרלוונטית ,הוטל עיצום כספי
בסך  75,000ש"ח ,עיצום כספי על תנאי באותו סכום וכן איסור על תנאי לכהן כנושא משרה בגוף
מפוקח למשך חצי שנה ,שיושת עליו במידה שיבצע הפרה דומה במשך שנתיים מאישור ההסדר.
על פי עובדות הסדר האכיפה ,מדובר בשני אירועי הפרה ,כמפורט לעיל בעניין ההסדר עם החברה.
מותב ועדת האכיפה המנהלית אישר את הסדר האכיפה וקבע ,כי אין ספק שהערת עסק חי או
העדרה מהווים ,ללא ספק ,פרט מהותי למשקיע .כן שקל המותב לקולא את נסיבותיהם הכלכליות
האישיות של חלק מן המשיבים.
ב 17-ביוני  2014אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ,המחלקה הכלכלית ,את אמצעי האכיפה
שהוטלו בהסדר על המשיב דוקלר על פי סעיף 52נו לחוק ניירות ערך ,ובהתאם לסמכותו לפי סעיף
52סב לחוק ניירות ערך (ת"א .)4264-06-14
ו) תיק מנהלי  — 2/14הסדר אכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין רו"ח גבי שכטר:
ביום ה 5-בנובמבר  2014אישר מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות
ניירות ערך לבין רו"ח גבי שכטר (להלן — “המשיב") ,רואה החשבון המבקר של חברת אקסטרא
פלסטיק בע"מ (להלן — “אקסטרא פלסטיק" או “החברה") ,שנחתם ביום ה 18-באוגוסט .2014
הסדר האכיפה נחתם עם המשיב לאחר שהוגש כתב טענות מנהלי נגד אקסטרא פלסטיק ,שלושה
מנושאי המשרה בה ורואה החשבון המבקר — המשיב ,בגין ביצוע שתי הפרות של הכללת פרט
מטעה בדוחות כספיים רבעוניים של החברה לפי ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות
ערך .הסדר האכיפה נחתם עם המשיב חלף המשך ניהול ההליך המנהלי באופן מלא ,ובמסגרתו הודה
המשיב בעובדות ובביצוע ההפרות והסכים ליטול על עצמו אמצעי אכיפה של עיצום כספי ועיצום
כספי על תנאי באותו סכום .הצדדים השאירו לשיקול דעתו של מותב ועדת האכיפה המנהלית את
גובה סכום העיצום הכספי שיוטל על המשיב ,תוך הגבלת הטיעון בדבר טווח העיצום הכספי ,כך
שהרשות לא תטען לסכום הגבוה מ 100,000-ש"ח והמשיב לא יטען לסכום הנמוך מ 50,000-ש"ח.
על פי עובדות הסדר האכיפה ,חברת אקסטרא פלסטיק נטלה הלוואה בסך  25מיליון ש"ח מבנק
מרכנתיל בתחילת חודש יוני  .2011ההלוואה הותנתה בהמצאת בטוחות .כספי ההלוואה הושמו
בפיקדון בבנק המלווה ועל פי המוסכם עם הבנק לא יכלה אקסטרא פלסטיק להשתמש בכספי
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ההלוואה עד להשלמת הבטוחות שדרש הבנק .נושאי המשרה הבכירים ,המשיב רו"ח שכטר וכן
חברי הדירקטוריון ידעו עובדה זו .החברה חתמה עם הבנק על כתב התחייבות ,אשר כלל בטוחות
שונות שהחברה נדרשה להמציאן כתנאי לשחרור הפיקדון ,וכן צוין בו כי על החברה להמציאן תוך
 60יום ,שאם לא כן יוכל הבנק להעמיד ההלוואה שנתן לפירעון מיידי מתוך הפיקדון .על אף התניות
ועל אף שהחברה לא המציאה את מלוא הבטוחות במועד ,בדוחות הכספיים לרבעון השני שהסתיים
ב 30-ביוני  ,2011וכן בדוחות לרבעון השלישי שהסתיימו ב 30-בספטמבר  ,2011סווג הפיקדון כנכס
שוטף ,במסגרת “מזומנים ושווי מזומנים" ,ומנגד סווגה ההלוואה כהתחייבות לזמן ארוך ,זאת בניגוד
לתקני החשבונאות ובאופן מטעה .בנוסף לכך ,ביחס לפיקדון שסווג כמזומנים ושווי מזומנים ,נכלל
ביאור עמום וחלקי שהיה חסר את המידע המהותי ביחס לתניות של ההלוואה והמגבלה על השימוש
בפיקדון.
סיווג ההלוואה והפיקדון כאמור נעשה על פי עמדתו המקצועית של רואה החשבון המבקר ,המשיב,
על פי המידע שהיה בידיו .על פי ההסדר ,אין ראיות לכך שהמשיב ראה את כתב ההתחייבות ולפיכך,
ככל הנראה ,לא היה מודע למגבלת  60הימים המצוינת בו ,אך מתוך נוכחותו בישיבות הדירקטוריון,
ידע על ההלוואה ,על הבטוחות ,ועל המגבלה על שימוש בכספי ההלוואה המופקדים בפיקדון עד
להשלמת הבטוחות ,ולפיכך היה עליו לדעת כי הפרטים האמורים בדוחות הכספיים יש בהם כדי
להטעות משקיע סביר .המשיב אף היה מעורב בניסוח הביאור המטעה בדוחות .בכך כלל רו"ח שכטר
פרטים מטעים בשני דוחות רבעוניים.
מותב של ועדת האכיפה המנהלית החליט לאשר את הסדר האכיפה עם המשיב ,תוך קביעת עקרונות
מנחים לאכיפה נגד רואי חשבון .הוועדה קבעה את העונש על פי הרף הגבוה שבקשה הרשות100,000 ,
ש"ח ,על אף שסברה כי בנסיבות העניין מדובר בסכום נמוך מדי ,אך היא התחשבה בנסיבות אישיות
של המשיב וכמו כן הדגישה כי היא רואה הבדל בין העונשים הכספיים שיש להטיל על שותפים
במשרד רו"ח/עו"ד ועל הפירמה עצמה לבין שכירים במשרדים כגון אלה ,וכי על האחרונים יש
להקל .הוועדה דחתה את הטענה כי בקביעת גובה העיצום הכספי צריך להתחשב בהליכים אזרחיים
קיימים או צפויים ,שכן מטרות האכיפה האזרחית והאכיפה המנהלית שונות.
ז) תיק מנהלי  — 2/14הסדר אכיפה בין יו"ר רשות ניירות ערך לבין אקסטרא פלסטיק בע"מ:
ביום ה 19-בנובמבר  2014דחה מותב של ועדת האכיפה המנהלית את הסדר האכיפה בין יו"ר רשות
ניירות ערך לבין אקסטרא פלסטיק בע"מ ,שנחתם ביום ה 14-באוגוסט .2014
הסדר האכיפה נחתם עם החברה לאחר שהוגש כתב טענות מנהלי נגד החברה ונגד שלושה מנושאי
המשרה בה ורואה החשבון החיצוני שלה ,בגין ביצוע שתי הפרות של הכללת פרט מטעה בדוחות
כספיים רבעוניים של החברה לפי ס"ק ( )4לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך.
הסדר האכיפה נחתם עם החברה חלף המשך ניהול מלא של ההליך המנהלי ,ובמסגרתו הודתה
החברה בכל העובדות ובביצוע ההפרות והסכימה ליטול על עצמה אמצעי אכיפה של עיצום כספי בסך
 120,000ש"ח ,לאור מצבה הכספי הקשה ,וכן עיצום כספי על תנאי באותו סכום והתחייבות לנקוט
צעדים למניעת הישנות ההפרות ,תוך הבטחה לסיים בתוך שנה את גיבושה ,אימוצה והטמעתה של
תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית.
לעובדות הסדר האכיפה ר' לעיל בפירוט העובדות בהסדר האכיפה שנכרת עם רו"ח גבי שכטר.
מותב של ועדת האכיפה המנהלית החליט ברוב דעות ,נגד דעת המיעוט של יו"ר המותב ,לדחות את
הסדר האכיפה עם החברה .חברי דעת הרוב סברו כי סכום העיצום הכספי בהסדר מהווה הקלה
מרחיקת לכת ,שכן הוא חורג מעיצומים כספיים שהוטלו על חברות בהסדרים קודמים ,כי אינו הולם
את חומרת ההפרה שבגינה הוטל ולכן הוא חורג ממתחם הסבירות.
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דעת המיעוט בוועדה סברה כי ,לאור מכלול הנסיבות הייחודיות המאפיינות תיק זה ,בהן מצבה
הכספי הקשה של המשיבה ,יש לקבל את ההסדר ,תוך מתן הודעה כי אין בהסדר הזה ובאישורו כדי
להשליך על תיקים עתידיים מסוג זה.
ביום  23בדצמבר  2014אישר מותב ועדת האכיפה המנהלית הסדר מתוקן בין הצדדים .במסגרת
ההסדר המתוקן ,הוטל על המשיבה עיצום כספי גבוה באופן משמעותי מזה שבהסדר המקורי,
בסכום של  220,000ש"ח ,ועיצום כספי על תנאי באותו סכום .מותב הוועדה קבע כי סכום העיצום
הכספי בהסדר המתוקן קרוב לזה שהוטל על ידי הוועדה בתיק מנהלי  4/13אינוונטק סנטרל מלונות
בע"מ והוא מהווה ,בהיקפו ובמנגנון התשלום שנקבע בו ,ביטוי ראוי להתחשבות במצבה הכספי
המיוחד של החברה ובמיקומה הרגיש בעיר שדרות ,מבלי שתיפגם באופן מהותי יכולת ההרתעה
הגלומה בו.
הליכים משפטיים בעניין החלטות ועדת האכיפה המנהלית:
עת"מ  37447-10-13אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ואח' נ' רשות ניירות ערך ואח'
עתירה מנהלית שהוגשה לפי סעיף 52סא לחוק ניירות ערך נגד החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית
בתיק מנהלי  1/13בעניין אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ,אברהם נובוגרוצקי ,אברהם מוטולה ואלון
הרפז ,נגד חיובם של המשיבים בביצוע ההפרות המנהליות ולחילופין נגד חומרת אמצעי האכיפה
שהוטלו עליהם (ר' בדוח השנתי לשנת .)2013
ביום  2באוגוסט  ,2014נתן בית המשפט המחוזי ,המחלקה הכלכלית (כב' השופטת רות רונן) החלטה
בשתי שאלות מקדמיות בהליך — האחת :באיזה אופן על בית המשפט לבחון את החלטתו של מותב
ועדת האכיפה המנהלית — האם בחינה מחדש ( ,)de novoבחינה ערעורית או בחינה כבכל עתירה
מנהלית .השנייה :מהו נטל הראיה הנדרש לצורך קביעת ממצאים על ידי המותב בהליך האכיפה
המנהלי — האם נטל ראיה מנהלי או נטל ראיה הקרוב לפלילי.
באשר לסוגיה הראשונה ,אופן הבחינה של בית המשפט את החלטות המותב ,קבע בית המשפט כי
היקף ההתערבות של בית המשפט נגזר ממספר שיקולים ,ובין היתר — אופיו של המותב שקיבל
את ההחלטה ,סוג ההליך בבית המשפט (עתירה או ערעור) ,מהות הזכויות שההחלטה עשויה לפגוע
בהן ,המומחיות של הגוף שקיבל את ההחלטה והשאלה האם מדובר בהחלטה שבה לגוף המחליט
יש יתרון בשל המומחיות המיוחדת שלו .בית המשפט קבע כי מכלול השיקולים מביאים למסקנה
כי אין לבחון את החלטות המותב בחינה מחדש ,שכן קביעה כזו תהיה מנוגדת לאחד מן הרציונלים
שהנחו את המחוקק בתיקון חוק ניירות ערך והקמת המותב — הרציונל של הוצאת ההליך מבית
המשפט וזירוז ההליכים .כמו כן ,עומדת למותב ,כגוף בעל מומחיות בתחום הכלכלי והמשפטי ,חזקת
התקינות.
בית המשפט קבע כי יש להבחין בין ביקורת שיפוטית על החלטות משפטיות של המותב ,לבין
ביקורת שיפוטית שעניינה קביעת ממצאים עובדתיים .ביחס להחלטות משפטיות של המותב ,למותב
אין יתרון על פני בית המשפט ולכן הביקורת השיפוטית צריכה להיות של ערכאת ערעור ,הבוחנת
את ההחלטה לגופה .ביחס לקביעות עובדתיות של המותב ,קבע בית המשפט כי היקף הביקורת
השיפוטית על ממצאים עובדתיים שקבע המותב הוא מנהלי ,כשנקודת המוצא היא “חזקת התקינות".
בסוגיה השנייה שהובאה בפני בית המשפט ,בדבר נטל הראיה הנדרש בהליך האכיפה בפני מותב
הוועדה המנהלית ,קבע בית המשפט כי נטל ההוכחה בהליך בפני המותב הוא נטל ההוכחה במשפט
המנהלי .בית המשפט קבע כי מכיוון שתוצאותיו של הליך האכיפה המנהלי חמורות פחות מההליך
הפלילי ,נטל ההוכחה שמוטל על הרשות במסגרתו נמוך יותר ודומה לנטל החל בהליכים האזרחיים.
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על כן קבע ,כי נטל ההוכחה ביחס להפרות נשוא העתירה הוא נטל הוכחה של מאזן ההסתברויות
ולא חמור יותר.
דיון בעתירה גופה התקיים בחודש דצמבר  2014ובית המשפט צפוי לתת החלטתו בעתירה בתחילת
שנת .2015

 .2עיצומים כספיים
בשנת  2014הוטלו תשעה עיצומים כספיים :שבעה עיצומים כספיים מכוח חוק ניירות ערך ו/או חוק
החברות ושני עיצומים כספיים מכוח חוק איסור הלבנת הון.

טבלה  :26עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק ניירות ערך ו/או חוק החברות
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שם המפר

סכום העיצום

סעיף ההפרה ותיאור ההפרה

.1

פוקס-ויזל
בע"מ

 135,500ש"ח

סעיפים (239א) ו363-א(ב)( )10לחוק החברות —
אי כהונה של דח"צ במשך תקופה העולה על 90
יום ואי דיווח במועד בדבר סיום כהונת דח"צ
לפי חוק ני"ע.

.2

אלגומייזר
בע"מ

 19,200ש"ח

סע'  36לחוק ני"ע והוראות תקנות  6ו 9-לתקנות
ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה
בה) ,התשס"א — 2001-לא צורפו לדוח עסקה
הדוחות הכספיים של המיזם שבבעלות בעלי
השליטה ,שפעילותו הוכנסה לחברה וכן אי צירוף
חוות דעת מקצועית לדוח העסקה ביחס לשווי
של אותו מיזם.

.3

עילוי פיננסי
בע"מ

 37,440ש"ח

סע'  36לחוק ני"ע ותקנה  39לתקנות הדיווח
— איחור בהגשת דוחות כספיים לרבעון השני
והשלישי לשנת .2013

.4

מפעלים
פטרוכימיים
בישראל בע"מ

 120,000ש"ח

סע'  36לחוק והוראות תקנות (10ב)(()14א)1()1
ו(10-ב)(()14א )2()1לתקנות הדיווח — חוסרים
בגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי שנכלל בדוח
הדירקטוריון לרבעון הראשון של שנת  2013בנוגע
לפירוט ההנחות ביחס למחיר הצפוי של מניית
בז"ן ,רגישות נתונים לשינוי במשתנה תלוי שוק
ואי גילוי מספק בנוגע לתוכניות החברה למחזור
הלוואות.
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טבלה  :26עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק ניירות ערך ו/או חוק החברות
שם המפר

סכום העיצום

סעיף ההפרה ותיאור ההפרה

.5

אאורה
השקעות בע"מ

 125,000ש"ח

סע'  36לחוק ני"ע והוראות תקנה (10ב)()13
לתקנות הדיווח ביחד עם פרטים  7ו 8-לתוספת
השמינית לתקנות — חוסרים בגילוי בדוח
דירקטוריון החברה לשנת  ,2012בנוגע לשעבודים
לטובת מחזיקי האג"ח.

.6

ג'רוסלם
השקעות
בטכנולוגיות
בע"מ

 30,780ש"ח

סע'  36לחוק ני"ע והוראות תקנה  7לתקנות
הדיווח — איחור בהגשת דוחות כספיים
תקופתיים לשנת .2013

.7

ווקסיל ביו
בע"מ

 11,055ש"ח

סע'  36לחוק ני"ע והוראות תקנה  20לתקנות
ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה
רשומה) ,התש"ס — 2000-אי פרסום דוח מיידי
על הצעה פרטית מהותית.

טבלה  :27עיצומים כספיים שהוטלו מכוח חוק איסור הלבנת הון
שם המפר

סכום העיצום

סעיף ההפרה ותיאור ההפרה

.1

להבה ניהול תיקי
השקעות בע"מ

40,000

סע'  4 ,16 ,7 ,2ו 17-לצו איסור הלבנת הון
(חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של מנהל
תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור),
תשע"א — 2010-הפרות של חובת הליך הכרת
לקוח ,זיהוי פנים אל פנים ,קביעת מדיניות,
כלים וניהול סיכונים ,זיהוי ואימות וניהול
רישומים ושמירתם.

.2

אי-ברוקר מסחר
וניירות ערך בע"מ

90,000

סע'  13 ,11 ,2לצו איסור הלבנת הון (חובות
זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה
למניעת הלבנת הון ומימון טרור) ,תשע"א2010-
ותקנה  4לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים
ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים
והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק,
למאגר המידע) ,תשס"ב — 2002-הפרות של
חובת ההליך להכרת בעל חשבון ,חובת הבקרה
השוטפת וחובת הדיווח.
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הליכים משפטיים בעניין עיצומים כספיים לפי חוק ניירות ערך ,חוק החברות וחוק איסור
הלבנת הון:
א) עת"מ  4203-10-13ספקטרוניקס בע"מ נ' יו"ר רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית נגד החלטת הרשות להטיל על החברה העותרת עיצום כספי בסך  137,520ש"ח ,לפי
סעיף 52יח לחוק ניירות ערך ,בשל הפרה של סעיפים  95ו 121-לחוק החברות ,בכך שבעל השליטה
כיהן בחברה כיו"ר וכמנכ"ל ,מבלי שכפל הכהונה אושר בהתאם להליך המינוי הקבוע בסעיף (121ג)
לחוק החברות 40.בפסק הדין שניתן ב 25-בפברואר  2014קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב,
המחלקה הכלכלית ,את העתירה וביטל את החלטת הרשות .בית המשפט קבע כי לצורך קביעת מועד
גילויה של הפרה מבחינת התיישנות ההפרה לפי פרק ח' 3לחוק ניירות ערך ,יש לבחון מתי יכלה
הרשות לגלות את ההפרה באופן סביר בנסיבות העניין .במקרה דנן קבע בית המשפט כי המועד בו
היה על הרשות לגלות את ההפרה היה מוקדם ממועד הגילוי בפועל ,כי חלף פרק זמן של מעבר לשנה
מהמועד שבו סביר היה לגלות את ההפרה ולכן ההפרה התיישנה.
ב) עת"מ  27090-10-2014מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ נ' רשות ניירות ערך
עתירה מנהלית נגד החלטת הרשות להטיל על החברה העותרת עיצום כספי בסך של  120,000ש"ח,
לפי סעיף 52יח לחוק ניירות ערך ,בשל הפרה של סעיף  36לחוק והוראות תקנות (10ב)(()14א)1()1
ו(10-ב)(()14א )2()1לתקנות הדיווח ,בכך שבדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון של שנת  2013היו
חוסרים בגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי .נכון למועד סוף שנת הדוח ,הדיון בעתירה תלוי ועומד.
ג) עש"א  40459-10-14אי ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ נ' יו"ר רשות ניירות ערך
ערעור על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי להטיל על החברה העותרת עיצום כספי בסך של
 90,000ש"ח לפי סעיף  14לחוק איסור הלבנת הון בשל הפרה של סעיפים  11ו 13-לצו איסור
הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של חברת בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)
תשע"א ,)2010-ותקנה  4לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים
בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק ,למאגר המידע) ,תשס"ב — 2002-הפרות של
חובת הבקרה השוטפת וחובת הדיווח.

40
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וכן הפרת סעיף  36לחוק ותקנה (34א) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-בכך שלא דיווחה
במועד בדבר סיום כהונתו הכפולה של בעל השליטה בחברה כיו"ר וכמנכ"ל .ואולם הרשות ראתה בשתי ההפרות הפרה
אחת.

דוח שנתי 2014

 6.10אכיפה פלילית
א .כללי
 .1תחומי פעילות המחלקה
מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) היא מחלקה ייעודית ,העוסקת
בהעמדה לדין בתיקים הנחקרים על ידי מחלקת חקירות ,מודיעין ובקרת מסחר .למחלקה סמכות
רחבה וכללית להעמדה לדין של נאשמים והיא מתמקדת בעבירות צווארון לבן המתבצעות בשוק
ההון .המחלקה מתמחה בעבירות על חוקי ניירות ערך ,עבירות הליבה ,הכוללות את עבירות מידע
פנים ,דיווח ותרמית בניירות ערך ועבירות העונשין הקשורות לעבירות חוק ניירות ערך ,לרבות
עבירות הגניבה .כמו כן מתמחה המחלקה בליטיגציה פלילית ובטיפול בסוגיות חשבונאיות וכלכליות
מגוונות.

 .2עיקרי הפעילות בשנה החולפת
בשנה החולפת ניהלה המחלקה תיקים חשובים בתחום עבירת התרמית .ארבעה כתבי אישום
מרכזיים שהוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עוסקים בעבירות השפעה
בדרכי תרמית בעסקאות אמיתיות .בתיק מליסרון (ע"פ  99/14מדינת ישראל נגד מליסרון) ,בו
נדונה הסוגיה של עסקאות אמיתיות תוך עירוב מטרות ,מטרה להשפיע על השער כדי להצמיח יתרון
כלכלי פסול ולצידה מטרה כלכלית לגיטימית .הערעור בבית המשפט העליון בתיק הסתיים זה מכבר
ובמסגרתו גובשה הלכה ,לפיה המטרה הפסולה הופכת את הפעילות בבורסה לפעילות אסורה.
בתחום התרמית ,תוצאת ניתובם של חלק מהתיקים שטופלו קודם לכן במחלקה הפלילית למחלקת
האכיפה המנהלית ,הוביל להגברת האכיפה של עבירות תרמית בניירות ערך בהן מתקיים פן נוסף
של חומרה ,כגון קבלת דבר במרמה או גניבה .בשנה החולפת הוגשו כתבי אישום נגד מנהלים בגופים
פיננסיים שביצעו עבירות גניבה בידי מורשה ,תוך שימוש בחשבונות הגופים ולעתים בחשבונות
של לקוחות הגוף הפיננסי ,כפלטפורמה להשאת רווחים בלתי חוקיים באמצעות השפעה במסחר
על שערי ניירות ערך בניגוד לסעיף (54א)( )2לחוק .הנאשמים בתיקים אלה ניצלו את השליטה
בכספי הגופים הפיננסיים והזרימו מהם הוראות קנייה ומכירה ,ששירתו את הפוזיציה בחשבונות
הפרטיים שלהם ,להבטחת רווחים .בחלק מהתיקים ,מקורבים לנאשמים המרכזיים אפשרו את
ביצוע העבירות ,על ידי העמדת חשבונות הנושאים את שמם תוך הסתרת שם עובד הגוף הפיננסי
שהיה הנהנה הנוסף בחשבון .באמצעות חשבונות אלה הוסתרו רווחים אסורים ,התבצעה חלוקת
רווחים בין המעורבים ולעיתים בוצעו פעולות נוספות ברכוש אסור כהגדרת חוק איסור הלבנת הון.
כתבי האישום כללו ,במקרים אלה ,עבירות הלבנת הון ,שהעונש בצידן  10-7שנות מאסר .כתבי
אישום הוגשו בעבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון גם כנגד מי שאפשרו את העבירות,
אפילו כשמעורבותם התמצתה בהסתרת עובד הגוף הפיננסי על ידי העמדת חשבון ,נזילות ואשראי
וביצוע חלוקת הכספים.
במגמה לייעל את ההליכים ,המחלקה ליוותה השנה שתיים מחקירות הרשות.

 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
המחלקה תמשיך לנהל השנה את תיקי התרמית המרכזיים (מנופים ת.פ  ;)4312-10-13איי.די.בי.
(ת.פ ;)60386-06-14 .פסגות (ת.פ )13643-04-14.וכן תיקי תרמית בגופים פיננסיים המשלבים עבירות
חוק עונשין והלבנת הון.
המחלקה תמשיך לנהל השנה תיקים המתמקדים בעבירות דיווח ועבירות חוק העונשין המתבצעות
על ידי נושאי משרה בתאגיד .בנוסף ,כדי לייצר הרתעה משמעותית בשוק ההון ,תגביר המחלקה את
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השימוש בכלי אכיפה כלכלית משולבת ובהם תפיסות וחלוטים .כמו כן ,המחלקה תוסיף להעמיק
את ההכשרה המקצועית של הפרקליטים העוסקים בתחום זה.

ב .פעילויות המחלקה
 .1כתבי אישום
א) בעקבות חקירות שניהלה הרשות ,הגישה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב
4142
(מיסוי וכלכלה) תשעה כתבי אישום בשנת :2014
 )1בחודש מרס (אדר התשע"ד) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד אבי קליינר ,לשעבר סמנכ"ל הכספים בחברת עילדב בע"מ ,בגין עשרות רבות של עבירות
גניבה בידי מורשה וגניבה בידי מנהל לפי סעיפים  393ו 391-לחוק העונשין ,בגין  165מקרים של
השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ועבירה אחת של
מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין .על פי כתב האישום ,קליינר ניהל את
חשבון ניירות הערך של החברות בהן עבד וביצע אגב כך  165עסקאות עצמיות בין חשבונות החברות
לחשבונו הפרטי וגרף כתוצאה מכך רווחים בסך כ 400,000-ש"ח ,רווחים שהופקו על חשבון החברות
ולמעשה נגנבו מהן .העסקאות העצמיות יצרו מצג שווא כלפי ציבור המשקיעים של מסחר הוגן
ותקין בין שני צדדים אקראיים המונעים משיקולים כלכליים בעוד שלמעשה קליינר הוא שעמד
משני צדי העסקה.
 )2בחודש מרס (אדר התשע"ד) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד ולדימיר יבסטפייב ,אשר כיהן כמנהל השקעות בחברת ד"ש איפקס .כתב האישום מייחס
ליבסטפייב שורה ארוכה של עבירות ,ובכלל זה תרמית בניירות ערך ,גניבה בידי מורשה ,קבלת דבר
במרמה בנסיבות מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון .לפי
עובדות כתב האישום ,ניצל יבסטפייב את תפקידו בד"ש איפקס ואת שליטתו בחשבונות עמיתי
קופות הגמל שניהל ,כדי להיקשר במאות עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אלה לבין צדדים
שלישיים במסגרת המסחר בבורסה ,אגב השפעה על תנועות השער של ניירות הערך .עסקאות אלה
הניבו לחשבונות הצדדים השלישיים רווחים של מיליוני שקלים במרמה ,חלקם על חשבון העמיתים
ותוך פגיעה באינטרסים הקנייניים שלהם .יבסטפייב דאג כי חלק מהרווחים שהצטברו בעסקאות
אלה יועברו בהיחבא לכיסו .באחד האירועים הזרים יבסטפייב במשך שבועות אחדים ,באמצעות
חשבונו של יצחק בביוב (ראו להלן ,בס"ק  ,)4הוראות קנייה של נייר ערך במטרה להעלות את שערו
בדרכי תרמית .הוראות אלה הביאו לעסקאות שגרמו לעלייה בשער נייר הערך .בסוף התהליך העמיד
יבסטפייב למכירה את ניירות הערך שרכש .בד בבד ,הזרים יבסטפייב הוראות רכישה של נייר הערך
באמצעות חשבונות קופות הגמל ,ואלה הביאו לעסקאות שהניבו לחשבון המוכר רווחים ניכרים,
אשר את חלקם שלשל לכיסו .יבסטפייב שוהה בימים אלה בחו"ל ,ולא התייצב לניהול התיק נגדו
ובימים אלה ננקטות נגדו פעולות הסגרה.
 )3בחודש אפריל (ניסן התשע"ד) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד דוד אדרי ,שי בן דוד ,אהרון נבון וסער וינטראוב .כתב האישום מייחס לארבעת
הנאשמים עבירות על סעיף  415לחוק העונשין — קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ביחד עם
סעיף  29לחוק העונשין ועבירות על סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך — השפעה בדרכי תרמית על
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מספר כתבי האישום אינו חופף בהכרח למספר תיקי החקירה העומדים ביסודם .לעתים הפרקליטות מאחדת כמה תיקי
חקירה לכדי כתב אישום אחד ,או להיפך ,מגישה מספר כתבי אישום במסגרת תיק חקירה אחד.
בתחילת שנת  2015הוגשו שלושה כתבי אישום נוספים .אלו נכללו בדוח לשנת  2014מחמת סמיכותם לסוף שנת הדוח.
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תנודות שערי נייר ערך ,ביחד עם סעיף  29לחוק העונשין .נוסף לאלו ,מיוחסת לדוד אדרי עבירה על
סעיף  425לחוק העונשין — מרמה והפרת אמונים בתאגיד .בתקופה הרלוונטית שימשו הנאשמים
בתפקידים הבאים :דוד אדרי כיהן כמנהל מחלקת ברוקראז' בפסגות ניירות ערך וכמנהל מחלקת
המחקר במיטב  .Sell Sideשי בן דוד כיהן כמנהל חדר מסחר ברוקראז' בפסגות ניירות ערך .אהרון
נבון כיהן כמנהל חדר מסחר של דויטשה בנק וסער וינטראוב שימש סוחר בחדר מסחר של דויטשה
בנק .כתב האישום כולל שלושה אישומים .האישום הראשון ,המיוחס לכל הנאשמים ,עוסק בתוכנית
מרמה שרקמו נאשמים  2-1בה שיתפו את נאשמים  3-4לקראת מכרז החלף לאג"ח  217שערך משרד
האוצר בספטמבר .לצד רצונם לרכוש או למכור ניירות ערך המשתתפים במכרז ,פעלו הנאשמים
בצוותא במטרה להוריד את שערי ניירות הערך המונפקים על ידי מכירות משמעותיות שביצעו על
פי התוכנית ,וכן פעלו באמצעות רכישות משמעותיות במטרה להעלות את שער נייר הערך הנאסף.
האישום השני מייחס לאדרי ובן דוד פעילות במטרה להעלות את השער של אג"ח דלק נדל"ן מסדרה
ה' בבורסה לקראת סוף שנת  ,2008וזאת על ידי ביצוע רכישות משמעותיות במחירים הגבוהים
משערי העסקאות שקדמו .על פי כתב האישום ,עובר לפעילות ההשפעה כרת אדרי עסקה עם מנכ"ל
דלק נדל"ן למכירת נייר הערך לדלק נדל"ן במחיר גבוה .מטעם זה ומטעמי חישובי תגמול ורווח של
פסגות ,פעלו הנאשמים להשפיע על שערי נייר הערך .האישום השלישי מייחס לאדרי פעילות בניגוד
עניינים ,של שימוש בנוסטרו של פסגות לצרכיו האישיים .אדרי ביצע בנוסטרו פסגות פעולות רכישה
במק"מ במטרה להעלות את שער המק"מ שבו החזיק בחשבונותיו הפרטיים .מחשבונותיו הפרטיים
מכר אדרי בשערים גבוהים בטרם מכר מחשבון הנוסטרו.
 )4בחודש יוני (סיוון התשע"ד) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד יצחק בביוב .תיק בביוב עוסק בפרשיה אחת מתוך כתב האישום שהוגש נגד ולדימיר
יבסטפייב .עניינו של בביוב פוצל לכתב אישום נפרד בשל אי התייצבותו של יבסטפייב למשפט נגדו.
כתב האישום מייחס לבביוב ,אשר שימש כמתווך בשוק ההון ,עבירות של קשירת קשר לביצוע
פשע ,השפעה בדרכי תרמית ,הנעה בתרמית ועשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת
הון .לפי עובדות כתב האישום ,בביוב פעל בצוותא עם יבסטפייב במשך כשלושה שבועות במהלך
חודש פברואר  ,2011במטרה להעלות את שער מניית איי.אי.אס בבורסה באמצעות רכישות שבוצעו
מחשבונו של בביוב באופן הדרגתי ובכמויות קטנות בשער הגבוה משער השוק .הדבר הביא לעלייה
בשיעור של  20%בשער המנייה בהשוואה לשער המקורי ,ובעקבות זאת מכר בביוב את המניות לצד
שלישי ,וביחד עם יבסטפייב התחלקו ברווח של כ 400,000-ש"ח ,שהניבה העסקה בהתאם לנוסחה
שעליה סיכמו מראש.
 )5בחודש יוני (סיוון התשע"ד) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד נוחי דנקנר ,איתי שטרום ISP Financial Trading ,וחברת איי.די.בי .אחזקות
בע"מ .כתב האישום מייחס לדנקנר ושטרום ביצוע בצוותא של עבירות הנעה והשפעה בדרכי תרמית
לפי סעיפים (54א)( )1ו(54 -א)( )2לחוק ניירות ערך ועבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור
לפי סעיף  4לחוק איסור הלבנת הון .בנוסף ,לדנקנר מיוחסות עבירות דיווח בכוונה להטעות משקיע
סביר לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ועבירת דיווח של פרט מטעה בתשקיף לפי סעיף (53א)()2
לחוק ניירות ערך .החברות הואשמו בעבירות מכוח תורת האורגנים .לשטרום מיוחסת גם עבירה של
הדחה בחקירה לפי סעיף (245א) לחוק העונשין .לפי כתב האישום ,בפברואר  ,2012לקראת מועד
הנפקת מניות וכתבי אופציה של חברת איי.די.בי ,פעלו השניים בצוותא באופן תרמיתי להשפיע על
מחזורי המסחר ושערי המניה ,להעלות ולמנוע את ירידת שער המניה ,להגדיל את מחזורי המסחר
בה ,וכן להציג מצג שווא של התעניינות ואטרקטיביות בתמונת המסחר הנגלית למשקיעים ,הכול
כדי להביא להצלחת ההנפקה.
 )6בחודש יולי (תמוז התשע"ד) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד דוד אורון ,מי ששימש כבעל השליטה ומנהל בפועל בחברת יעד נציגויות תעשיה בע"מ,
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בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415לחוק העונשין ,מרמה והפרת
אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין ועבירת דיווח לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .על
פי כתב אישום הנאשם הציג מצגים מרמתיים לנושאי משרה בחברה וגרם לכך שסכום של כמיליון
ש"ח ,שהחברה סברה שהושקע על ידה ,עבר לרשותו של הנאשם והושקע באפיק מסוכן .הסכום
הוחזר לחברה כארבעה חודשים לאחר מכן ,בעקבות בירור של רואי החשבון המבקרים ,אולם
בעקבות התרמית ,הוצאת הכספים לא אושרה כעסקה עם בעל שליטה והדבר לא דווח כראוי על
ידי החברה .בנוסף ,במקרה אחר ,הנאשם גרם לכך שסכום של כ 115,000-ש"ח יועבר מהחברה לבעל
עניין בה ,לקראת הצבעה של אסיפת בעלי המניות לגבי עסקה שבה היה לנאשם עניין אישי.
 )7בחודש אוגוסט (אב התשע"ד) הוגש לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום מתוקן נגד איתן
יקותיאל ,במסגרת הסדר טיעון שאליו הגיעו הצדדים .לפי עובדות כתב האישום המתוקן ,יקותיאל,
אשר שימש כסמנכ"ל השקעות בחברת איפקס קופות גמל בע"מ ,ביצע ארבע עסקאות עצמיות בין
חשבונו הפרטי לבין חשבונות לקוחות שתיקיהם נוהלו בחברה ,כשהוא היחיד שמפעיל את שיקול
הדעת בהזרמת ההוראות ,ניצב משני צדי העסקה ומנצל את מעמדו וכוחו בחברה .יקותיאל הרוויח
מהפעילות המתוארת כ 20,000-ש"ח .על יסוד מעשים אלה יוחסו ליקותיאל עבירות של השפעה
בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ועבירת מרמה
והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין.
 )8בחודש אוגוסט (אב התשע"ד) ,הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד מי ששימש יו"ר חברת שחר המילניום ומנכ"לה ,פרדי רובינסון ,ונגד היועץ המשפטי
של החברה ,אמיר דינור .עוד נכללים במסגרת כתב האישום גם חברת מילומור ,שהיתה החברה
האם של שחר המילניום ,סמנכ"ל הכספים שלה ,אורן דואדי ,ורואת החשבון שלה ,גילה שלייפר.
כתב האישום מייחס לרובינסון ,לדואדי ולדינור שורה של עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות
מחמירות ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות דיווח במטרה להטעות.
לרובינסון מיוחסות בנוסף על כך גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחת עד .שלייפר מואשמת
בסיוע לעבירות דיווח במטרה להטעות .על פי כתב האישום ,במהלך השנים  2007-2005משך
רובינסון ,לרוב בצוותא עם דואדי ,מיליוני שקלים מחברת שחר המילניום והפקידם בחברת מילומור,
בעלת השליטה בשחר המילניום ,שסבלה ממצוקה כספית קשה .רובינסון עשה כן תוך הסתרת
מעשיו ממרבית נושאי המשרה בחברות ,ממבקר הפנים של שחר המילניום ומנאמן אגרות החוב
שלה ,ללא כל אישור ,ללא דיווח ובניגוד לדין .כדי למנוע את הופעת המשיכות בדוחות הכספיים,
דאג רובינסון להשיב את מלוא הכספים או את מרביתם בתום כל רבעון לפני פרסום הדוחות .בצד
המשיכות האסורות ,פעל רובינסון בדרכים נוספות כדי לשפר את רמת הנזילות של מילומור ,ובין
היתר שעבד את חשבונה של שחר לטובת מילומור ופעל בצוותא עם דינור כדי ששחר תעניק ערבות
בלתי מוגבלת בזמן ובסכום לטובת מילומור ,אף זאת ללא אישור ,ללא דיווח ובניגוד לדין .בשלהי
 2006החלה ביקורת של רשות ניירות ערך לבדיקת ההתנהלות בחברת מילומור .לפי כתב האישום,
רובינסון ,אשר חשש שדבר המשיכות יתגלה ,פנה לגורמים שונים בחברה בניסיון להסתיר את דבר
המשיכות או לפחות להרחיק את עצמו מאחריות להן ,ובכך פעל לשבש מהלכי חקירה ומשפט.
 )9בחודש דצמבר (כסלו התשע"ה) הוגש לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד אמיתי
מצליח ,סוחר לשעבר בחדר מסחר ניירות ערך זרים בבית השקעות אקסלנס נשואה .כתב האישום
מייחס למצליח  24עבירות של גניבה בידי מורשה ,עבירה לפי סעיף  393לחוק העונשין ,קבלת דבר
במרמה בנסיבות מחמירות ,עבירה לפי סעיף  415לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד,
עבירה לפי סעיף  425לחוק העונשין ו 17-עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד ,עבירה לפי סעיף
 423לחוק העונשין .על פי כתב האישום ,נהג מצליח לבצע עסקאות בניירות ערך לחשבון המרכז,
לפי שיקול דעתו וללא הוראות מלקוחות .לאחר מכן ,ובהתאם לתוצאות העסקאות ,שייך מצליח
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את העסקאות לחשבונות שונים ,כך שעסקאות שהניבו רווח שויכו על ידו לחשבון על שם מקורביו,
ועסקאות שהניבו הפסד שויכו על ידו לחשבונות של לקוחות שונים של החברה .במעשיו אלה הפיק
מצליח רווח של כ 120,000-ש"ח בחשבון מקורביו ,ויצר הפסדים בסכום כולל של כ 440,000-ש"ח
בחשבונות השייכים ללקוחות החברה.
 )10בסמוך לאחר סיום שנת הדוח
א .בחודש ינואר ( 2015טבת התשע"ה) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב
כתב אישום נגד שלושה נאשמים ובראשם פעיל שוק ההון שלומי שני .כן מואשמים בו משה
הררי ,מנהל השקעות לשעבר בקרנות הנאמנות של בית ההשקעות אקסלנס נשואה ,ורן בר
תקווה ,מנכ"ל חברת פרימיום (פי.אי.אייץ') אחזקות בע"מ ,שהיתה חברה ציבורית בתקופה
הרלוונטית לכתב האישום .כתב האישום כולל שלוש פרשיות :באישום הראשון מואשמים
שני והררי בכך שהציעו לשני מנהלי השקעות בקרנות הנאמנות של אקסלנס טובות הנאה
בתמורה לכך שאותם מנהלי ההשקעות יבצעו בשם הקרנות עסקאות לרכישת ניירות ערך
בהן תיווך שני .בגין כך ,מואשמים שני והררי בעבירה של מתן שוחד .באישום השני מואשם
בר תקווה בכך שבמהלך חודש דצמבר  2010מסר לשני מידע פנים על אודות התפתחויות
בחברת פרימיום ועל אודות משא ומתן של החברה להתקשרות בעסקת מיזם משותף להקמה
ולהשכרה של תחנת כוח ברוסיה .שני מסר את המידע לפעיל נוסף בשוק ההון ,ביודעו שזה
יעשה בו שימוש .בגין כך ,מואשם בר תקווה בעבירה של שימוש במידע פנים על ידי איש
פנים ,ושני מואשם בעבירה של שימוש במידע פנים אשר הגיע מאיש פנים .באישום השלישי
מואשמים שני ובר תקווה בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה
בנסיבות מחמירות .על פי האישום גרם בר תקווה לכך שחברת פרימיום תשלם לשני סכום
של כ 200,000-ש"ח בגין תיווך במשא ומתן בין פרימיום לבין חברת רציו חיפושי נפט בע"מ.
התשלומים בוצעו בניגוד לעמדת בעל השליטה בחברה ,בניגוד לנוהל המקובל בחברה ושלא
בידיעת מוסדות החברה .בנוסף ,התנה בר תקווה את השלמת התשלום מפרימיום לשני בכך
ששני ישלם לו סך של  50,000ש"ח לחשבונו הפרטי.
ב .בחודש ינואר (טבת התשע"ה) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב
אישום נגד יצחק כהן ,מנהל תחום המניות ב"עמיתים — קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר",
בגין עבירות של השפעה בדרכי תרמית לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך; שתי עבירות
של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415לחוק העונשין; עבירה של מרמה
והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין; עבירת איסור הלבנת הון לפי סעיף (3א)
לחוק העונשין .יחד עם כהן ,נאשמים אחותו וגיסו ,קרן ויוסף גרצ'יקוב ,בביצוע בצוותא של
עבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת איסור הלבנת הון .על פי כתב האישום ,רתם
כהן חשבונות של עמיתים וכספי חוסכים בקרנות הפנסיה לטובת השאת רווחים לעצמו
ולנאשמים האחרים ,בכך שקודם לביצוע רכישת מניות עבור עמיתים ,רכש כהן את אותן
מניות לחשבונותיו הפרטיים .לאחר שבצע רכישות מסיביות לחשבונות עמיתים ,מכר כהן את
אותן מניות בשער גבוה יותר ,במקרים רבים ישירות לחשבונות עמיתים .כהן ביצע פעילות
זו תוך מעילה באמון שניתן בו ,פגיעה בכספי החוסכים והשפעה על השער בדרכי תרמית.
קרן ויוסף גרצ'יקוב אפשרו לכהן לפעול מחשבונם ולמשוך את רווחי המרמה ,ואף נהנו מחלק
מהרווחים בעצמם.
ג .בחודש ינואר ( 2015טבת התשע"ה) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי כתב
אישום נגד אילן מורגן .במקביל הגישה הפרקליטות באופן חריג בקשה למעצרו עד תום
ההליכים .כתב האישום מייחס למורגן עבירות הנעה בדרכי תרמית ,עבירות מרמה ועבירות
הלבנת הון .לפי כתב האישום ,רכש מורגן ללקוחות בית ההשקעות אפולו שבבעלותו מניות
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של חברות קנדיות חסרות פעילות בשם פרודנשל וגלובל קפיטל ,שנסחרו בבורסת פרנקפורט
ונמכרו ללקוחות אפולו מחשבונותיו הפרטיים של מורגן .בכך גרם להם הפסדים כספיים
ניכרים של מאות אלפי יורו ,שאותם שלשל לכיסו .מורגן הציג ללקוחות ולמנהל התיקים
באפולו מסמכים כוזבים והסתיר מהם את זיקתו לחברות .עוד נאשם מורגן כי הסתיר
מרשות ניירות ערך את העובדה ששימש נושא משרה באפולו ,חרף מגבלה לשמש בתפקיד זה
בשל התיק הפלילי המתנהל נגדו ,ומסר לרשות מצגים כוזבים שלפיהם אין לו כל מעורבות
בחברות.
ב) תיקים שנסגרו על ידי המחלקה בשנת הדוח
בשנת הדוח נסגרו על ידי מחלקת ניירות ערך עשרה תיקי חקירה ,מתוכם שלושה בסגירת תיק
44
מותנית ,המפורטים להלן:
43

 )1טל סנונית –
בחודש ינואר (שבט התשע"ד) נחתם הסדר להפסקת הליכים מותנית עם טל סנונית .סנונית נחקר
בחשד לעבירת שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים .על פי החשד ,שוחח מנכ"ל שמיר אופטיקה
הציבורית עם טל סנונית על שינוי תנאי העסקתו וזמן קצר לאחר מכן סנונית נתן חמש הוראות
רכישה של מניות שמיר בהיקף כספי של  133,000ש"ח .ימים ספורים לאחר מכן פרסמה חברת
שמיר דוח מיידי על עסקת מיזוג בינה לבין חברת אסילור הצרפתית .במסגרת ההסדר ,הודה סנונית
בעובדות אלה וכן בעובדה כי בהתחשב בכלל הנסיבות ,נכון היה להימנע מביצוע העסקה .על סנונית
הוטל עיצום כספי בסך  180אלף ש"ח; התחייבות להימנע מעבירה למשך שלוש שנים; והפרקליטות
לא הגישה כתב אישום בעניינו.
 )2עדינה קושניר –
בחודשים אוגוסט (אב התשע"ד) נחתם הסדר להפסקת הליכים מותנית עם עדינה קושניר ,זאת
במסגרת חשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך ועל חוק העונשין ביחס למעורבותה בפרשת העברות
כספים שלא כדין מחברת שחר המילניום .עדינה קושניר ,מנהלת חשבונות בחברות הרלוונטיות,
נחקרה בחשד שמשיכות כספים אסורות משחר המילניום לחברת האם מילומור בוצעו ,בין היתר,
באמצעות פעולות שביצעה לפי הנחיות שקיבלה מגורמים שונים בשחר המילניום ,ביודעה שמשיכות
אלו אסורות .בנוסף פעלה קושניר בכדי לאפס או למצער ,לצמצם את יתרת החו"ז (חייבים וזכאים)
בין החברות לקראת הדוחות הרבעוניים .היא עשתה כל זאת כדי לאפשר או להקל על גורמים שונים
בשחר המילניום ומילומור לעשות בעסקיה של שחר דבר בדרך הפוגעת בניהולה התקין של החברה.
יצוין כי קושניר היתה בעלת תפקיד זוטר בחברה והבנתה לגבי טיב החובות של חברות ציבוריות
היתה מועטה ,וכן היתה לה השפעה מוגבלת על המעשים.
במסגרת ההסדר הודתה במעשיה ,והפרקליטות לא הגישה כתב אישום בעניינה .קושניר התחייבה
לשלם  50,000ש"ח וכן להתייצב ולהעיד עדות אמת בפרשה.
 )3אלון עג'מי –
בחודשים ספטמבר (אלול התשע"ד) נחתם הסדר להפסקת הליכים מותנית עם אלון עג'מי .זאת
במסגרת חשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך ועל חוק העונשין ביחס למעורבותו בפרשת העברות
כספים שלא כדין מחברת שחר המילניום .אלון עג'מי ,רואה החשבון המבקר של שחר המילניום,
נחקר בחשד שידע על משיכות אסורות בהיקפים גבוהים מחברת שחר המילניום במהלך הכנת דוח

43
44
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רבעוני ,אך לא נתן לכך ביטוי בדוחות ,מן הטעם שנמסר לו שמדובר בטעות חד פעמית ושהכסף
הוחזר .במחדלו זה אפשר עג'מי או הקל על הגורמים המוסמכים בשחר המילניום שלא לכלול מידע
אודות המשיכות האסורות בדוחות הרבעוניים במטרה להטעות משקיע סביר .במסגרת ההסדר
הודה במעשיו ,והפרקליטות לא הגישה כתב אישום בעניינו .עג'מי התחייב לשלם סך של 300,000
ש"ח וכן התחייב להתייצב ולהעיד עדות אמת בפרשה.
זמן קצר לאחר סיום שנת הדוח
 )4אסף לזניק —
בחודש ינואר (טבת התשע"ה) נחתם הסדר להפסקת הליכים מותנית עם אסף לזניק .במסגרת
ההסדר ,הגיעו הצדדים להסכמה על העובדות הבאות :לזניק ניהל את המשא ומתן למכירת פרויקט
הנדל"ן פורמאג' ,שבבעלות חברת פינדון ,והעסקה הניבה תמורה בסך  10מיליון ליש"ט לחברה.
ביום השלמת העסקה ,פנה לזניק למשרד עורכי הדין שעבד עם החברה וביקש לעכב את הדיווח
על העסקה .במעשיו הביא לזניק ביודעין לאי פרסום דוח מיידי על ידי פינדון במועד .לפני הדיווח
המיידי האמור ,רכשה החברה הבת של פינדון ,Findon Urban Lofts AB ,כמות ניכרת של אג"ח
החברה בשער נמוך משמעותית מן השער שלהם לאחר פרסום הדיווח המיידי .במסגרת ההסדר,
התחייב לזניק לשלם סכום של  1,000,000ש"ח .כמו כן הוסכם על הגבלת כהונתו כנושא משרה
בכירה בתאגיד מדווח ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,למשך שלוש שנים ממועד חתימת ההסדר.
ג) תיקים פליליים התלויים ועומדים בבתי המשפט
בסוף השנה היו תלויים ועומדים בבתי המשפט תיקים שונים ,כמפורט להלן:
●

 19תיקים פליליים בערכאה ראשונה 45,מתוכם עשרה כתבי אישום שהוגשו בשנים קודמות;

●

חמישה ערעורים בערכאות ערעור בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון.
46

ד) פסקי דין בערכאה ראשונה
במהלך השנה ניתנו  14פסקי דין בערכאה ראשונה:

47

 )1טובי פפר — ת"פ 29935-01-14
בחודש ינואר (טבת התשע"ד) גזר בית המשפט המחוזי — המחלקה הכלכלית (כבוד השופט ח' כבוב)
את עונשו של טובי פפר ,לאחר שהורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בעבירות של השפעה
בדרכי תרמית על שער נייר ערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד .לפי כתב האישום ,פפר היה מופקד
על ניהול חשבון הנוסטרו של חברת איי.בי.איי שירותי בורסה .הנאשם פעל באמצעות שני חשבונות
שהיו בשליטתו — חשבון הנוסטרו של חברת איי.בי.איי וחשבון גיסו — וביצע עסקאות עצמיות
בניירות ערך בין חשבונות אלה ,תוך ניצול מאפייני שיטת המסחר בשלב הרצף .פפר פעל בשני
החשבונות על פי שיקול דעתו הבלעדי והשתמש בפעילות זו כדי ליצור רווחים ודאיים לחשבון גיסו,
תוך כדי ניצול חשבון הנוסטרו ופגיעה בו .היקף העסקאות העצמיות שביצע פפר בתקופה הרלוונטית
עמד על מיליוני שקלים ,ובסך הכול יצר הנאשם לחשבון גיסו רווחים בסך של כ 200,000-ש"ח .לאור
הנסיבות המיוחדות בעניינו ,בית המשפט גזר על הנאשם עשרה חודשי מאסר בפועל ,עשרה חודשי
מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  200,000ש"ח.
45
46

47

שלושה תיקים נוספים הוגשו כאמור בתחילת שנת  ,2015והם תלויים ועומדים בבית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית).
מספר פסקי הדין הניתנים בבית המשפט אינו תואם בהכרח את מספר כתבי האישום שהוגשו ,זאת משום שבכתבי
האישום שבהם יש יותר מנאשם אחד ניתנים לעיתים פסקי דין נפרדים ,ולהיפך — כתבי אישום נפרדים מאוחדים לתיק
אחד.
יש לציין כי תאריך מתן הכרעת הדין ותאריך מתן גזר הדין שונים זה מזה.
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 )2אברהם לוי ,גולן מדר ,אליהו העליון ,חברת עופר השקעות בע"מ ,חברת עופר פיתוח בע"מ,
חברת מליסרון בע"מ -ת"פ 23842-11-11
בחודש ינואר (שבט התשע"ד) לאחר שזיכה את אברהם לוי ואת חברת מליסרון ,גזר בית המשפט
המחוזי (כבוד השופט ח' כבוב) את עונשם של גולן מדר ,אליהו העליון והחברות עופר השקעות ועופר
פיתוח .על גולן מדר גזר בית המשפט  12חודשי מאסר בפועל ,תשעה חודשי מאסר על תנאי וקנס
כספי בסך  100אלף ש"ח .על אליהו העליון גזר בית המשפט שלושה חודשי מאסר לריצוי בעבודות
שירות ,שישה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך  25אלף ש"ח .על כל אחת מהחברות גזר בית המשפט
קנס בסך  1.1מיליון ש"ח.
 )3צבי רבין וגיא פן — ת"פ 37235-12-11
בחודש ינואר (שבט התשע"ד) הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב — המחלקה הכלכלית (כבוד
השופט ח' כבוב) את צבי רבין ,איש יחסי ציבור ובעליה של חברת קוואן תקשורת ,ואת מקורבו
עו"ד גיא פן ,בעבירות של שימוש במידע פנים בעשרות מקרים ובהיקפים כספיים גדולים .צבי
רבין הורשע ב 48-עבירות של שימוש במידע פנים לפי סעיף 52ג' לחוק ניירות ערך ,וגיא פן הורשע
ב 136-עבירות של שימוש במידע פנים לפי סעיף 52ד' לחוק ניירות ערך .רבין הורשע בכך ,שבהיותו
איש פנים בחברות ציבוריות להן סיפק שירותי יחסי ציבור וקשרי משקיעים — ובהן אבוג'ן ,אלדין
ואלווריון — ניצל את תפקידו ובמקרים רבים עשה שימוש במידע פנים הנוגע לחברות אלה ,מידע
שהגיע לידיו במסגרת עבודתו ,ורכש ניירות ערך ,תוך שימוש במידע פנים בטרם פורסם לציבור .רבין
עשה גם שימוש במידע הפנים בכך שנהג להדליף לחברו ,עו"ד פן ,את מידע הפנים שהגיע לידיו .פן
רכש במספר רב של פעמים ובהיקפים גדולים מאוד את ניירות הערך של החברות האמורות ,תוך
שימוש במידע הפנים שהודלף לו על ידי רבין .עוד הורשע פן בכך שהעביר את מידע הפנים לקרובי
משפחתו במספר אירועים ,אשר עשו אף הם שימוש במידע הפנים ורכשו ניירות ערך בהסתמך על
המידע  .רבין ופן גרפו לכיסם רווח גדול כתוצאה מביצוע העבירות.
בית המשפט קבע כי מדובר בפרשה חסרת תקדים בהיקפה ובחומרתה של שימוש במידע פנים על
ידי איש פנים ועל ידי מי שקיבל ממנו מידע .בית המשפט קבע כי רבין עשה שימוש יוצא דופן וחסר
תקדים במידע הפנים של החברות אשר שמו בו מבטחן וניצל את אמון החברות באופן בוטה ,שיטתי
ומתמשך ,כשהוא עושה שימוש במידע הפנים שהועבר אליו במסגרת תפקידו לפני פרסומו לציבור,
וזאת על מנת להעשיר את כיסו וכיס חברו ,פן ,על חשבון ציבור המשקיעים .בית המשפט קבע כי
מדובר במעשים המהווים דוגמה קיצונית להתנהגות פלילית הפוגעת קשות בהגינותו של המסחר
ובאמון הציבור.
בחודש אפריל (ניסן התשע"ה) גזר בית המשפט את עונשם של רבין ופן .על רבין הושתו  30חודשי
מאסר בפועל 24 ,חודשי מאסר על תנאי ,וקנס בסך  600,000ש"ח .על פן הושתו  15חודשי מאסר
בפועל 12 ,חודשי מאסר על תנאי ,וקנס בסך  1,500,000ש"ח.
בחודש נובמבר דן בית המשפט העליון בערעורם של הנאשמים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.
טרם ניתן פסק דין בערעור.
 )4אברהם בזיז — ת"פ 1074-10-13
בחודש מרס (אדר התשע"ד) גזר בית המשפט המחוזי -המחלקה הכלכלית (כבוד השופט ח' כבוב) את
עונשו של אברהם בזיז ,לאחר שהורשע על פי הודאתו — במסגרת הסדר טיעון — בעבירה של שימוש
במידע פנים על פי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך .בזיז כיהן כנושא משרה בכירה בחברת קמהדע ,והיה
בעל גישה למידע פנים על עסקה צפויה בין חברת קמהדע לחברת בקסטר שלא היה ידוע לציבור
בתקופה הרלוונטית .בזיז ניצל את מעמדו בחברה ועשה שימוש במידע שהגיע לידיו כאשר המליץ
לחברו הטוב מתקופת המילואים לרכוש את מניותיה של חברת קמהדע עוד בטרם פרסום הדיווח
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המיידי על התקשרות החברה עם חברת בקסטר .בית המשפט קבע ,כי על אף ההלכה הנוהגת לפיה
יש להטיל בעבירות של שימוש במידע פנים עונש מאסר מאחורי סורג ובריח ,לא ניתן להתעלם
מנסיבות עניינו של הנאשם והאופן שבו נטל אחריות על מעשיו .בית המשפט גזר על הנאשם שישה
חודשי מאסר לריצוי בפועל בעבודות שירות ,מאסר על תנאי למשך תשעה חודשים וקנס כספי בסך
 100,000ש"ח.
 )5יואב סלע — ת"פ 36644-12-12
בחודש אפריל (אדר התשע"ד) גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב — המחלקה הכלכלית (כבוד
השופט ח' כבוב) את עונשו של יואב סלע ,לאחר שהורשע בשלוש עבירות של זיוף בנסיבות מחמירות
על פי סעיף  418לחוק העונשין ,שלוש עבירות של שימוש במסמכים מזויפים על פי סעיף  420לחוק
העונשין ,ושתי עבירות של קבלת דבר במרמה על פי סעיף  415לחוק העונשין .הנאשם זוכה מעבירה
של פרט מטעה בתשקיף על פי סעיף (52א)( )2לחוק ניירות ערך ,שיוחסה לו במסגרת האישום השני
בכתב האישום .במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום ,הנאשם זייף אישור של מנהל התרופות
והמזון האמריקאי (ה )FDA-ומסמכים נוספים ,והציג בפני חברת דימות אופטי בע"מ ,שבה עבד
קודם לזיוף המסמכים ,מצג לפיו השיג עבור החברה את האישור ,כפי שהתחייב לעשות טרם עזיבתו.
בעקבות מצג זה דיווחה החברה על קבלת אישור ה FDA-בתשקיף שהגישה לרשות ניירות ערך.
בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי במעשיו של סלע קיימות נסיבות מחמירות רבות .ראשית ,לזיוף
אישור ה FDA-עבור מכשיר רפואי עשויות להיות השלכות הרות אסון ומרחיקות לכת .זאת על
אחת כמה וכמה משמדובר במוצר שנועד לקהל מטופלים רחב בארץ ובחו"ל .סלע זייף מסמכים בזה
אחר זה ,תוך ניצול משרתו ומעמדו בחברה והאמון הרב שניתן בו .בנוסף לכך ,לאור פרסום תשקיף
החברה ,הרי שלזיוף האישור (של מוצר הדגל של החברה) צפויה היתה להיות השפעה משמעותית גם
על שערם של ניירות הערך שלה ,אשר היו אמורים להיות מוצעים לציבור .בית המשפט גזר על סלע
שישה חודשי מאסר לריצוי בפועל בעבודות שירות ,מאסר על תנאי למשך  12חודשים ,קנס כספי
בסך  25,000ש"ח ופיצוי לחברת דימות בסך  75,000ש"ח.
 )6אלי אוזן — ת"פ 4392/06
בחודש מאי (אייר התשע"ד) הרשיע בית המשפט השלום את אלי אוזן במסגרת הסדר טיעון ועל פי
הודאתו ,בשתי עבירות של גניבה בידי מנהל — לפי סעיף  392לחוק העונשין ,שתי עבירות של קבלת
דבר במרמה בנסיבות מחמירות — לפי סעיף  415לחוק העונשין ,שתי עבירות של מרמה והפרת
אמונים בתאגיד — לפי סעיף  425לחוק העונשין ,שתי עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד — לפי
סעיף  423לחוק העונשין ,שלוש עבירות של אי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות בעלי
שליטה — לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ,שש עבירות של דיווח מטעה לפי סעיף (53א)( )4לחוק
ניירות ערך .אוזן היה בעל השליטה בחברת נגה אלקטרוטכניקה וכן שימש כמנהלה הכללי של חברת
נגה וכדירקטור בה ,וכיהן כיו"ר הדירקטוריון של נגה טכנולוגיות ,מנכ"ל נגה נדל"ן ,ומנכ"ל משותף
ויו"ר הדירקטוריון בנגה תעשיות .אוזן הורשע בגין פרשיות של שליחת יד בכספי קבוצת נגה ,גניבת
מיליוני שקלים מהחברה בשנים  ,2002-2001הצגת מצגי כזב בפני אנשי הכספים של החברה ורואי
החשבון ביחס לכספים שמשך שלא כדין ,והכללת פרטים מטעים ודיווחים כוזבים בדוחות הכספיים
על משיכות הכספים .הטיעונים לעונש נדחו ,בין היתר ,לצורך קבלת תסקיר משירות המבחן למהלך
שנת .2015
 )7יצחק גולדנברג — ת"פ 4392/06
בחודש יוני (סיוון התשע"ד) גזר בית משפט השלום (כבוד השופטת י' פרדלסקי) את עונשו של יצחק
גולדנברג ,לאחר שהורשע על פי הודאתו — במסגרת הסדר טיעון בשלב ההוכחות — בעבירות של
גניבה על ידי מנהל — על פי סעיף  392לחוק העונשין ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות — על
פי סעיף  415לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד — על פי סעיף  425לחוק העונשין ,רישום
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כוזב במסמכי תאגיד — על פי סעיף  423לחוק העונשין ועבירות דיווח מטעה — על פי סעיף (53א)
( )4לחוק ניירות ערך .גולדנברג היה בעל השליטה בקבוצת החברות של נגה אלקטרוטכניקה ,וכן
כיהן כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון של חברות בקבוצה .בכתב האישום יוחסו לגולדנברג משיכות של
מיליוני שקלים שלא כדין מחברות שונות בקבוצת נגה .הכספים שנמשכו שימשו לצרכיו הפרטיים
והוצגו בפני אנשי הכספים של הקבוצה באופן כוזב ומטעה על מנת להסוות את המשיכות הפרטיות.
בית המשפט קבע כי אין בנסיבותיו האישיות כדי לשמש מטריה והגנה לנאשם מפני שליחתו למאסר
בפועל משהורשע בעבירות חמורות וגזר על הנאשם  17חודשי מאסר בפועל 10 ,חודשי מאסר על
תנאי וקנס כספי בסך  90,000ש"ח.
 )8אלון נאור — ת"פ 25530-12-09
בחודש יולי (תמוז התשע"ד) גזר בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופטת מ' ברק-נבו) את עונשו
של אלון נאור ,לאחר שהורשע בשש עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף
 415לחוק העונשין ,ריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה לפי סעיף  393לחוק העונשין וריבוי עבירות
של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך.
לפי כתב האישום ,נאור השיג במרמה את הסכמתם של שישה משקיעים לנהל עבורם את פעילותם
בבורסה ,לאחר שהציג את עצמו כבקיא ומנוסה בשוק ההון .לאחר קבלת הרשאתם ,החל נאור לפעול
בחשבונות המשקיעים על פי שיקול דעתו הבלעדי וביצע אלפי עסקאות עצמיות בין חשבונותיו
הפרטיים וחשבונותיהם של המשקיעים .נאור יצר עסקאות עצמיות בהן רכש מהמשקיעים מניות
במחיר נמוך ומכר לחשבונות המשקיעים מניות מחשבונותיו במחיר גבוה יותר ,באופן שיצר רווח
מובטח לחשבונותיו והפסד כספי מובטח לחשבונות המשקיעים .נאור התמקד במניות שסחירותן
נמוכה ,ולכן פעילותו בהן יצרה לעיתים קרובות חלק ניכר מנפח הפעילות היומית במניות אלה .כך,
העסקאות העצמיות שביצע השפיעו על שערי המניות בהן פעל .במסגרת פעילותו התרמיתית ביצע
נאור למעלה מ 2,300-עסקאות עצמיות בין חשבונותיו לבין חשבונות המשקיעים .בית המשפט קבע
כי “היה על הנאשם לחשוב על משפחתו ועל אלה שתלויים בו ,בטרם בחר להלך שוב בדרך עבריינית,
ובטרם יפנה לבית המשפט בבקשה לרחם על מי שהוא עצמו לא ריחם" ,וגזר על הנאשם חמש שנות
מאסר בפועל 12 ,חודשי מאסר על תנאי ,קנס כספי בסך  10,000ש"ח ופיצוי למתלוננים בסך של
 60,000ש"ח.
 )9אילן אופיר וחברת וורלד גרופ קפיטל — ת"פ 12003-08-13
בחודש ספטמבר (אלול התשע"ד) גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט ח' כבוב) את
עונשו של אילן אופיר ,לאחר שהורשע בחודש יולי על פי הודאתו — במסגרת הסדר טיעון בתום
פרשת התביעה בתיק — בעבירות של קבלת דבר במרמה ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות
דיווח במטרה להטעות משקיע סביר .בד בבד גזר בית המשפט את עונשה של חברת וורלד גרופ
בגין הרשעתה בעבירות דיווח ,במטרה להטעות משקיע סביר .לפי כתב האישום שבו הוא הורשע,
אופיר ,מי שהיה בעל השליטה ונושא משרה בחברות הציבוריות וורלד גרופ ונפקו ,נמנע מלחשוף
בפני הדירקטוריונים של וורלד גרופ ושל נפקו את דבר קיומם של אינטרסים משפחתיים וכספים
בעסקאות שהביא לשתי החברות .בין היתר ,לא גילה אופיר כי עסקת הלוואה מהותית שעליה
חתמה וורלד גרופ ביוזמתו של אופיר ,נקשרה עם חברה שבעליה חב לו כספים מעסקה קודמת,
אשר סמנכ"ל הכספים שלה הוא אביו והוא עצמו החזיק בעקיפין במניותיה .בד בבד לא גילה אופיר
לנפקו כי כספים ששילמה החברה במסגרת עסקת רכש מהותית שעליה חתמה נפקו בהובלתו של
אופיר ,אמורים היו לשמש אותו ואת שותפו לשם השקעות משותפות בעלות פוטנציאל לרווח ניכר.
על רקע הסתרת המידע הזה אושרו העסקאות בחברות ,שלא בהתאם למנגנון הקבוע בחוק ,על בסיס
מידע חסר ובניגוד לדין .בית המשפט קבע בגזר דינו כי אופיר עשה בחברות הציבוריות כבשלו ,תוך
שהוא דורס את כללי הממשל התאגידי המחויב על פי חוק .עוד נקבע כי העבירות שבהן הורשע
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אופיר הן עבירות מתוחכמות ומתמשכות ,הפוגעות באופן מובהק בעקרונות השקיפות ,ההגינות
והשוויון בשוק ההון וכי פעולותיו של אופיר משמיטות את הקרקע מתחת לעקרונות יסוד אלה ,זאת
מכיוון שבביצוען הוא התעלם מחובתו כלפי החברה בכלל ,וכלפי בעלי מניות המיעוט בפרט .בית
המשפט גזר על אופיר עונש מאסר בפועל של שמונה חודשים ,מאסר על תנאי למשך שמונה חודשים
וקנס בסך  100,000ש"ח ועל חברת וורלד גרופ — קנס בסך  80,000ש"ח.
 )10אבי קליינר — ת"פ 52660-03-14
בחודש אוקטובר (תשרי התשע"ה) גזר בית המשפט המחוזי (כבוד השופט ח' כבוב) את עונשו של אבי
קליינר ,לאחר שהורשע ב 165-עבירות של השפעה על שער נייר ערך בדרכי תרמית לפי סעיף (54א)
( )2לחוק ניירות ערך ,עבירה אחת של מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין,
ועשרות עבירות של גניבה בידי מנהל לפי סעיף  392וכן גניבה בידי מורשה לפי סעיף  393לחוק
העונשין .קליינר ,שהיה מנכ"ל חברת עילדב ,ביצע עסקאות עצמיות בניירות ערך בין חשבונו הפרטי
לבין שני חשבונות ניירות ערך שהיו שייכים לחברת עילדב ולחברת פלייט מדיקל ,אשר היו בשליטתו.
עסקאות אלו נעשו במטרה להשיא רווחים לחשבונו הפרטי ,תוך שליחת יד ב 400,000-ש"ח מכספי
החברות .במעשיו השפיע קליינר על שערי ניירות הערך בהם פעל תוך כדי יצירת מצג כוזב כלפי
ציבור המשקיעים .בגזר הדין ,חזר וקבע בית המשפט כי קליינר ניצל לרעה את מעמדו ומעל באמון
המלא שניתן לו על ידי הממונים עליו ,וכן פגע באמון הציבור בשוק ההון בשעה שהשפיע על שערי
ניירות הערך שבהם פעל .בית המשפט גזר על הנאשם  18חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי למשך
 12חודשים וקנס כספי בסך  200,000ש"ח.
 )11דוד אורון — ת"פ 62657-07-14
בחודש אוקטובר (תשרי התשע"ה) הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב — המחלקה הכלכלית
(כבוד השופט ח' כבוב) את דוד אורון — על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון — בעבירות של קבלת
דבר במרמה בנסיבות מחמירות על פי סעיף  415לחוק העונשין ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד
על פי סעיף  425לחוק העונשין ובעבירות דיווח על פי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .לפי כתב
האישום בו הורשע ,אורון ,מי שהיה בעל השליטה ומנהל בפועל בחברת יעד נציגויות תעשיה בע"מ,
הורה לנושאי משרה בחברה להעביר סכום של כמיליון ש"ח מחשבונות החברה ,תוך שהוא מציג
להם מצג כי הסכום מיועד להשקעה ,בעוד שבפועל הסכום הועבר לחברה שעסקה במתן שירותי
מטבע ,אשר העבירה את הסכום ישירות לידיו של אורון .בעקבות מעשה המרמה ,יעד לא דיווחה
על הוצאת הכספים כעסקה עם בעל שליטה .בפרשה נוספת ,הורה אורון למנכ"ל יעד להעביר סכום
של כ 115,000-ש"ח לבעל עניין ביעד ,לקראת הצבעה של אסיפת בעלי המניות בעניין עסקה שבה
היה לאורון עניין אישי .אורון אמר למנכ"ל כי יש להעביר את הסכום במסגרת תשלום עבור תיווך
שביצע בעל העניין עבור החברה ,וזאת על אף שמלוא סכום התשלום כבר שולם לבעל העניין .טרם
נגזר דינו של הנאשם.
 )12עומר לבבי — ת"פ 1050-09
בחודש נובמבר (חשוון התשע"ה) הרשיע בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופט א' פורג) את
עומר לבבי בעבירות של גניבה בידי מנהל על פי סעיף  392לחוק העונשין ,עבירות מנהלים על פי סעיף
 424לחוק העונשין ,קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות על פי סעיף  415לחוק העונשין ,מרמה
והפרת אמונים בתאגיד על פי סעיף  425לחוק העונשין ,רישום כוזב במסמכי תאגיד על פי סעיף 423
לחוק העונשין וכן עבירות דיווח על פי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .לבבי ,היה מבעלי השליטה
בחברת כים ניר ושימש כמנכ"ל החברות הבנות של קבוצת כים ניר ,הורשע במשיכת מאות אלפי
דולרים מקופת החברה הציבורית ,תוך סיווג של אותן פעולות באופן כוזב ומטעה בדוחות הכספיים
של החברה .במהלך שנת  2002רכש לבבי יחד עם דן קריב ומישה קרקובסקי את השליטה בכים ניר.
לצורך רכישת השליטה בחברה ,נטלו השלושה הלוואות פרטיות במיליוני שקלים מגורמים מוסדיים
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ופרטיים ,לרבות מחלפני כספים וגורמים ב"שוק האפור" .זמן לא רב לאחר רכישת השליטה ,החלו
לבבי ושותפיו למשוך מאות אלפי דולרים בהזדמנויות שונות מקופתה של כים ניר ,באמצעות
משיכות כספים מחשבונות החברות הבנות של החברה הציבורית לטובתם הפרטית ולצורך השבת
ההלוואות .על מנת להסוות את המשיכות ולאפשר את המשכן ,סווגו המשיכות באופן כוזב ומטעה
כאילו מדובר בפקדונות שנמשכו מחשבונה של החברה במסגרת עסקיה הרגילים .גניבת הכספים
עמדה על כמחצית מהונה העצמי דאז של החברה הציבורית .גזר דינו של הנאשם טרם נקבע.
 )13איתן יקותיאל — ת"פ 5760-09-14
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ה) גזר בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופטת ל' מרגולין-יחידי)
את עונשו של איתן יקותיאל ,לאחר שהורשע על פי הודאתו — במסגרת הסדר טיעון — בעבירות של
השפעה בדרכי תרמית על תנודות שער של ניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ומרמה
והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין .בתקופה הנדונה כיהן יקותיאל כסמנכ"ל
השקעות באיפקס ניהול קופות גמל בע"מ ,ובמסגרת תפקידו עסק ברכישה ומכירה של ניירות ערך
עבור גורמים שהחברה ניהלה את כספיהם .לפי עובדות כתב האישום המתוקן שבו הוא הורשע,
ביצע יקותיאל ארבע עסקאות עצמיות בין חשבונו הפרטי לבין חשבונות לקוחות שתיקיהם נוהלו
בחברה ,כשהוא היחיד שמפעיל את שיקול הדעת בהזרמת ההוראות ,ניצב משני צדי העסקה ומנצל
את מעמדו וכוחו בחברה .כתוצאה מפעילות זו הרוויח הנאשם כ 20,000-ש"ח .יקותיאל פעל לקידום
האינטרסים הכספיים האישיים שלו ,ללא ידיעת החברה וללא הרשאתה ,מתוך ניגוד עניינים והפרת
הנחת הדעת של הלקוחות כי הפעולות נעשות לקידום עניינם .בית המשפט גזר על הנאשם מאסר
בפועל לתקופה של חודשיים שירוצה בדרך של עבודות שירות ,שישה חודשי מאסר על תנאי וקנס
כספי בסך  70,000ש"ח.
 )14יצחק בביוב — ת"פ 16941-03-14
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ה) הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט ח' כבוב)
את יצחק בביוב — על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון — בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על
תנודות השער של ניירות ערך לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ועבירה של הנעה בתרמית לפי
סעיף (54א)( )1לחוק ניירות ערך .תיק בביוב עוסק בפרשיה אחת מתוך כתב האישום הרחב שהוגש
נגד ולדימיר יבסטפייב .עניינו של בביוב פוצל לכתב אישום נפרד עקב אי התייצבותו של יבסטפייב,
השוהה בחו"ל ,למשפט נגדו .לפי כתב האישום המתוקן ,בביוב פעל בצוותא עם יבסטפייב במשך
כשלושה שבועות במטרה להעלות את שער מניית איי.אי.אס בבורסה באמצעות רכישות שבוצעו
מחשבון בביוב באופן הדרגתי בשער הגבוה משער השוק .בסיום פעולותיו מכר בביוב את המניות
לצד שלישי והתחלק ברווח של כ 400,000-ש"ח עם יבסטפייב .טרם נגזר דינו של הנאשם.

 .2פסקי דין בערעורים פליליים
א) במהלך השנה ניתנו שני פסקי דין בערעור פלילי בבית המשפט המחוזי:
 )1שלום קופרמן — ע"פ 11762-12-13
בחודש יוני (סיוון התשע"ד) דחה בית המשפט המחוזי ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,את
ערעורו של הנאשם שלום קופרמן בעניין הרשעתו וחומרת העונש שנגזר עליו ,וקיבל את ערעורה של
המדינה על קולת העונש שגזר בית משפט השלום על הנאשם .הנאשם הורשע בבית משפט קמא
בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,גניבה בידי מורשה ,משיכת שיק ללא כיסוי
והדחה בחקירה .על הנאשם הוטלו  57חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 85,000
ש"ח .כמו-כן ,הנאשם חויב בפיצוי המתלוננים בסכום כולל של  1,346,000ש"ח .הנאשם הורשע
בכך שקיבל כספים מלקוחות שונים תוך שהציג עצמו כמנהל השקעות בשוק ההון והבטיח להם
בכזב ריבית חודשית .הנאשם הסתיר מלקוחותיו ,כי הוא נתון בחובות אישיים ועסקיים ,ושכנע
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אותם למסור לו את הכספים באופן אישי .הנאשם קיבל למעלה מ 5-מיליון ש"ח מהמתלוננים
ועשה בכספים שימוש לצרכיו הפרטיים .ערכאת הערעור קיבלה כאמור את ערעור המדינה והחמירה
בעונשו של הנאשם בכך שהעמידה את עונש המאסר לריצוי בפועל על  75חודשי מאסר .הקנס הכספי
נותר בעינו.
 )2נעם טפר — ע"פ 6680-01-14
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ה) דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב ,בשבתו כבית משפט לערעורים
פליליים ,את ערעורו של נעם טפר לגבי ארבעה מתוך חמשת המקרים בהם הורשע בעבירות של
שימוש במידע פנים בידי איש פנים על פי סעיף 12ג' לחוק ניירות ערך ,וזיכה את טפר ממקרה אחד.
טפר שימש כאיש קשרי משקיעים וניצל את הגישה שהיתה לו למידע פנים של חברות שונות להן
נתן שירותי קשרי משקיעים ויחסי ציבור ,ועשה שימוש במידע הפנים שהגיע לידיו מכוח קשריו
עם חברות אלה .בית המשפט קבע כי למרות שפרטי הפרשה מדיפים “ריח כבד מאוד של חשד",
רף הראיות שהצטבר באחת הפרשיות אינו מספיק על מנת לבסס הרשעה מעבר לספק סביר .בית
המשפט דחה את טענת התביעה כי אין מקום להקל בעונשו של טפר בשל הזיכוי מאחת הפרשיות
וקבע כי אי התערבות בענישה בעקבות זיכוי במקרה כזה משמעותה למעשה החמרת הענישה .בית
המשפט העמיד את עונשו של הנאשם על שמונה חודשי מאסר בפועל 18 ,חודשי מאסר על תנאי וקנס
כספי של  250,000ש"ח.
ב) במהלך השנה ניתנו ארבעה פסקי דין בערעור פלילי בבית המשפט העליון:
 )1שלמה ולד — ע"פ 1522/12
בחודש ינואר (טבת התשע"ד) נדון ערעורו של הנאשם שלמה ולד בבית המשפט העליון .הנאשם
הורשע בבית המשפט קמא על פי הודאתו — במסגרת הסדר טיעון — בעבירות לפי חוק העונשין
וחוק ניירות ערך ונגזר עליו ,בנוסף לעונש מאסר ,קנס כספי .הערעור נסב כנגד גזר הדין ,אולם
לאחר פטירתו של הנאשם ,תוקן כך שהוא הופנה כנגד רכיב הקנס הכספי שהוטל על עיזבון המנוח.
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,דחה את הערעור וקבע כי על הענישה
בעבירות צווארון לבן להיות מרתיעה וכי בעבירות כלכליות ישנו משנה תוקף לקנס משמעותי ,וכלל
הוא שעליו לעלות על היקף העבירות שבגינן ניתן .כמו כן ,נקבע כי קנס כספי המוטל על נאשם
שהורשע אינו מתבטל עם מותו .משהוטל קנס הוא הופך חוב אזרחי ולכן דינה של הטענה שהקנס
אינו חל על עיזבון המערער להידחות .יורשיו של המערער יכולים לבחור להסתלק מהעיזבון ולא
לשאת בחובותיו .על כן ,הקנס הכספי שנגזר נותר על כנו.
 )2יעקב בירנבוים — ע"פ 29/13
בחודש פברואר (אדר א' התשע"ד) נידון ערעורו של הנאשם יעקב בירנבוים בבית המשפט העליון.
לאחר שהורשע בבית המשפט קמא בעבירות דיווח ופרט מטעה בתשקיף בגין הסתרת היקף החזקותיו
בחברת פסיפיקה .הנאשם תקף את הכרעת הדין גם במישור המשפטי וגם במישור העובדתי .בא
כוחו של הנאשם טען כי ולד ,שהחזיק במניות בפועל ,נהג בהן מנהג בעלים כאשר שלל את האפשרות
שהמניות הוחזקו בנאמנות ,וכי מאחר שהנאשם התכוון להסתיר את החזקותיו מאשתו ולא מציבור
המשקיעים — לא התקיים היסוד הנפשי הדרוש בעבירות של כוונה להטעות משקיע סביר .עוד נטען
כי בית המשפט קמא התעלם מראיות שתמכו בגרסת הנאשם ושגה בהעדפת גרסתו של עד התביעה
העיקרי ,כפי שזו נמסרה בחקירותיו על פני הגרסה שנמסרה בבית המשפט .בית המשפט העליון,
בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,דחה את הערעור תוך שהוא מנתח את הראיות בהרחבה.
בית המשפט שב והדגיש את התחולה של הלכת הצפיות כתחליף ליסוד הנפשי של מטרה להטעות
משקיע סביר וקבע כי“ :אין חולק כי זהות בעלי העניין בתאגיד היא מידע חשוב וחיוני לציבור
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המשקיעים .על כן... ,אין נפקא מינה שהמערער לא התכוון להטעות משקיעים .די בכך שהמערער
צפה כאפשרות קרובה לוודאי שמשקיע סביר יוטעה כתוצאה מאי דיווח על כך שולד מחזיק עבורו
את המניות בנאמנות .צפיות זו שקולה למטרה להטעות את ציבור המשקיעים ובכך מתמלאת דרישת
ההוכחה של היסוד הנפשי של העבירות שבהן הורשע המערער" .גזר הדין כפי שניתן בבית משפט
קמא נותר על כנו.
 )3שרון נתנאל — ע"פ 4430/13
בחודש מרס (אדר התשע"ד) נדון ערעורו של הנאשם שרון נתנאל בבית המשפט העליון .זאת לאחר
שהורשע בבית המשפט קמא על פי הודאתו בעבירות רבות של חובת הרישוי לפי סעיף (2ב) יחד
עם סעיף (39א)( )1לחוק הייעוץ ,עיסוק בתאגיד בנקאי לפי סעיף (9א) יחד עם סעיף (39א)( )3לחוק
הייעוץ ,פעילות אסורה על בעל רישיון לפי סעיף (4א) יחד עם סעיף (39ב)( )1לחוק הייעוץ ,עסקאות
בניירות ערך בידי חבר בורסה לפי סעיף 52ט יחד עם סעיף (53ב)( )8לחוק ניירות ערך ,קבלת דבר
במרמה בנסיבות מחמירות פי סעיף  415לחוק העונשין ,גניבה בידי מורשה לפי סעיף  393לחוק
העונשין ,השפעה בדרכי תרמית לפי סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,מרמה והפרת אמונים בתאגיד
לפי סעיף  425לחוק העונשין ,זיוף בנסיבות מחמירות לפי סעיף  418לחוק העונשין ,שימוש במסמך
מזויף לפי סעיף  420לחוק העונשין ואיסור הלבנת הון לפי סעיף (3א) לחוק איסור הלבנת הון .נתנאל,
ששימש כיועץ השקעות ,פתח חשבון ניירות ערך על שמם של שניים מבני משפחתו .באמצעותם הוא
ביצע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,אלפי פעולות בניירות ערך האסורות על פי חוק על יועץ השקעות,
מאות עסקאות מתואמות בין החשבונות של לקוחות הבנק לבין החשבון שבשליטתו ללא ידיעת
הלקוחות ותוך שליחת יד בכספיהם ,זייף חתימות במטרה לאפשר לעצמו לבצע פעולות שונות
בחשבון ,וכן ביצע פעולות במטרה להלבין את הכספים שנצברו בחשבון .ערכאת הערעור בחנה את
נסיבותיו האישיות של הנאשם וכן את מצבו הבריאותי וקבעה כי מצבו עמד לנגד עיניו של בית
משפט קמא ואף היווה אחד השיקולים להעמדת עונשו על הרף התחתון של מתחם הענישה .בנסיבות
אלה נקבע כי אין סיבה מוצדקת להתערבות ערכאת הערעור והעונש נותר על כנו.
 )4מליסרון — ע"פ 99/14
בחודש דצמבר (כסלו התשע"ה) נדונו בבית המשפט העליון ערעורים שהוגשו הן מטעם המאשימה
והן מטעם הנאשמים ,בפרשת מליסרון .בית המשפט קמא הרשיע את הנאשמים גולן מדר ,אלי
העליון וחברות בקבוצת עופר (חברת עופר השקעות בע"מ וחברת עופר פיתוח והשקעות בע"מ)
בעבירות תרמית בניירות ערך לפי סעיפים (54א)( )1ו(54-א)( )2לחוק העונשין ,עבירות דיווח בכוונה
להטעות לפי סעיף (53א)( )4ועבירות פרט מטעה בתשקיף לפי סעיף (53א)( )2לחוק ניירות ערך,
וזיכה את אבי לוי ואת חברת מליסרון בע"מ מכל העבירות שיוחסו להם מחמת הספק .בית המשפט
העליון ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,דחה את ערעוריהם של הנאשמים על הרשעתם
ועל העונשים שהוטלו עליהם ,וקיבל את ערעור המדינה על זיכויה של חברת מליסרון .בית המשפט
העליון השית על מליסרון קנס מקסימלי בסך  1.1מיליון ש"ח .העבירות נשוא כתב האישום בוצעו
בקשר עם הרחבת סדרת אגרות חוב של חברת מליסרון בשנת  .2009מדר ,מנהל כספים בחברות
פרטיות מקבוצת עופר ובחברה הציבורית מליסרון ,פעל בשם קבוצת עופר והשפיע בתרמית על
שער אג"ח סדרה ד' של מליסרון בארבעת הימים שקדמו להרחבת הסדרה בבורסה .מדר ביצע
את התרמית באמצעות העברת הוראות להעליון ,ששימש כסוחר בפועלים סהר .בהוראות התבקש
העליון לבצע רכישות מסיביות של אג"ח סדרה ד' של מליסרון בבורסה ,במטרה להעלות את שערה
או למנוע את ירידתה בימים שקדמו להרחבת הסדרה לציבור .לצורך ביצוע הפעולות העמיד מדר
לרשות העליון כ 30-מיליון ש"ח מחשבונה של חברת עופר פיתוח בע"מ והנחה את העליון לפעול
בחשבון ניירות הערך של חברת עופר פיתוח והשקעות בע"מ ,חברה נוספת באשכול החברות של
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קבוצת עופר .כתוצאה מהפעילות עלה שער אג"ח סדרה ד' במהלך ימי המסחר שקדמו להנפקה .פסק
דינו של בית המשפט העליון כולל דיון מקיף בשתי סוגיות משפטיות מרכזיות — האחת היא המבחן
המשפטי הראוי להרשעה בעבירת השפעה בתרמית במצב של עירוב מטרות (כאשר הפעולה מבוצעת
גם במטרה להשפיע על השער וגם מתוך מטרה כלכלית לגיטימית) ,הסוגיה השנייה היא האופן שבו
ראוי להחיל את תורת האורגנים בתוך אשכול חברות.
ג) במהלך השנה ניתנה החלטה אחת בבקשת רשות ערעור בבית המשפט העליון:
שלום קופרמן — רע"פ 5423/14
בחודש ספטמבר ( 2014תשרי התשע"ה) דחה בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור שהגיש קופרמן,
בה טען כי בית המשפט המחוזי שגה בכך שאפשר למדינה לערער על האופן שבו נגזר עונשו ועל
מתחמי הענישה .לטענתו ,גם אם היה מקום להתערב בעונשו ,היה מקום להחזיר את התיק לבית
משפט השלום לגזירת עונשו .כמו כן טען כי מצבו הנפשי השפיע על מעשיו.
בית המשפט העליון דחה את הבקשה ,בקובעו כי המדובר בעונש הולם בשים לב לחומרת העבירות;
התקופה הארוכה בה פעל; האפקט המצטבר של ריבוי האישומים והיקף הסכומים שקיבל במרמה
ואי השבת הכספים.

טבלה  :28התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בשנת  2014לפי סוגי עבירה*
סוג עבירה

שנת 2014

תרמית בניירות ערך

4

מידע פנים

5

עבירות חוק עונשין (קבלת דבר במרמה וגניבה)

1

סה"כ

10

* לפי עבירה עיקרית

טבלה  :29התפלגות כתבי אישום בשנת  2014לפי סוגי עבירה
העבירה

2014

תרמית בניירות ערך

6

דיווח

1

קבלת דבר במרמה

2

סה"כ

9

בפרקליטות נותרו  11תיקים ,אשר בשניים מתוכם התקבלה החלטת פרקליטות להעמיד לדין אך
טרם הוגש כתב אישום עקב סיבות חיצוניות .בתשעה תיקים טרם נתקבלה החלטת פרקליטות
להעמיד לדין/לסגור את התיק.

187

דוח שנתי 2014

טבלה  :30מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2014וטרם ניתנה בהם החלטה אם
להגיש כתב אישום ,לפי שנת העברתם*
שנה

מספר התיקים

2010

1

2012

1

2013

2

2014

6

סה"כ

10

48

* בשניים מהתיקים התקבלה החלטה אך טרם הוגש כתב אישום עקב סיבות חיצוניות
48

טבלה  :30מצבת תיקי חקירה שנמצאו בפרקליטות בסוף שנת  2014וטרם ניתנה בהם החלטה אם
להגיש כתב אישום ,לפי סוגי עבירות*
העבירה
תרמית בניירות ערך

5

דיווח

1

מידע פנים

3

קבלת דבר במרמה

1

סה"כ

10

* או שהתקבלה החלטה אך טרם התקיים שימוע

48
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מספר התיקים

תיק אחד הגיע ב 24-בדצמבר  2013ונפתח בשנת .2014
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 .7תקציב הרשות בשנת 2014
דוח ביצוע תקציב לשנת 2014
(באלפי ש"ח)
שם הסעיף

מס' סעיף

תקציב מאושר תקציב מעודכן
2014
2014

ביצוע תקציב
2014

כללי :סה"כ הוצאות:

185,490

185,490

162,849

שכר :סה"כ

99,700

99,700

92,282

[]228

[]228

[]228

1001

משכורת עובדי הרשות

77,950

77,950

74,107

1002

הפרשה לפנסיה ופיצויים

11,900

11,900

10,160

1003

שעות נוספות

5,200

5,200

4,304

1004

עובדים למשימות חולפות

500

500

113

[]34

[]34

[]34

1005

מתמחים במשפטים וסטודנטים

3,050

3,050

2,643

1006

שכר יושב הראש

840

840

806

1008

תשלום הוצאות לחברי הרשות

260

260

149

הוצאות נלוות :סה"כ

9,350

9,350

8,745

2001

הדרכה והשתלמות

1,250

1,250

968

2002

אחזקת כלי רכב

2,250

2,100

1,929

2003

שכירת כלי רכב

100

100

24

2004

נסיעות בארץ ,אש"ל והובלות

5,650

5,800

5,796

2005

קרן למתן הלוואות

100

100

27

אחזקה :סה"כ

23,850

23,850

21,929

3001

הוצאות ארגוניות

1,350

1,350

1,128

3002

צורכי משרד

760

700

599

3003

אחזקת בית ותיקונים

20,300

20,300

18,868

3004

דואר וטלפונים

1,190

1,250

1,244

3005

ציוד ,מכונות וריהוט

250

250

90

פעילות מקצועית :סה"כ

13,380

13,380

11,341

4002

רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים

2,200

2,200

1,784

4004

הוצאות משפטיות

1,110

1,070

641
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דוח ביצוע תקציב לשנת 2014
(באלפי ש"ח)
מס' סעיף
4005

ספריה מקצועית

450

450

430

4007

תקינה חשבונאית (השתתפות)

1,350

1,370

1,368

4008

ביקורת ואכיפה

2,900

2,920

2,914

4010

חינוך הציבור

400

400

257

4011

ייעוץ לרשות

750

730

516

4012

ימי עיון

320

320

171

4015

קרן למחקרים אקדמיים

500

500

207

4016

קשרי חוץ בינלאומיים

550

550

449

4017

ביקורת פנימית

300

300

273

4018

הכנת דוחות כספיים

500

520

518

4019

הוצאות פרקליטות

2,050

2,050

1,814

מערכות מידע :סה"כ

14,550

14,550

12,829

5003

אחזקת מחשבים

12,600

12,600

11,412

5004

רכישת מידע ממוחשב

1,950

1,950

1,417

תקציב פיתוח :סה"כ

20,100

20,100

15,723

6001

מערכות מידע (תוכנה וחומרה)

16,600

16,600

12,504

6003

שיפוץ מבנים

3,500

3,500

3,219

רזרבה :סה"כ

4,560

4,560

—

7005

רזרבה לשכר

2,600

2,600

—

7006

רזרבה להתייקרויות

830

830

—

7010

רזרבה כללית

1,130

1,130

—

הכנסות :סה"כ (הערכה)*

()134,750

()134,750

()152,286

9001

אגרות תשקיף

()45,000

()45,000

()61,002

9002

אגרות שנתיות

()69,150

()69,150

()71,398

9003

הכנסות מימון ,נטו

()7,500

()7,500

()8,003

9004

אגרות מיועצי השקעות

()13,100

()13,100

()11,882

*
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שם הסעיף

תקציב מאושר תקציב מעודכן
2014
2014

ביצוע תקציב
2014

בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת ,נקבעה הוראת שעה גורפת לפיה יופחתו סכומי האגרות המשולמות על ידי
כל הגופים עליהם מפקחת הרשות למשך חמש שנים בשיעורים הבאים 40%:בשנתיים הראשונות 30% ,בשנתיים הבאות
ו 20%-בשנה החמישית .בשנת  2014חלה הפחתה בשיעור של  30%על האגרות שמשלמים התאגידים המדווחים (לרבות
חברות ברישום כפול) ,מנהלי הקרנות והבורסה ,בעלי הרישיון ,החתמים ומפיצי המידע.

דוח שנתי 2014

 .8תקציב הרשות לשנת 2015
תקציב מאושר לשנת 2015
(באלפי ש"ח )
שם הסעיף

מס' סעיף

תקציב מאושר 2015

כללי :סה"כ הוצאות:

184,830

שכר :סה"כ

102,290
[]228

1001

משכורת עובדי הרשות

80,500

1002

הפרשה לפנסיה ופיצויים

12,140

1003

שעות נוספות

5,100

1004

עובדים למשימות חולפות

400

1005

מתמחים במשפטים וסטודנטים

3,050

1006

שכר יושב הראש

840

1008

תשלום הוצאות לחברי הרשות

260

הוצאות נלוות :סה"כ

9,280

2001

הדרכה והשתלמות

1,150

2002

אחזקת כלי רכב

2,150

2003

שכירת כלי רכב

80

2004

נסיעות בארץ ,אש"ל והובלות

5,800

2005

קרן למתן הלוואות

100

אחזקה :סה"כ

23,160

3001

הוצאות ארגוניות

1,070

3002

צורכי משרד

700

3003

אחזקת בית ותיקונים

20,000

3004

דואר וטלפונים

1,190

3005

ציוד ,מכונות וריהוט

200

פעילות מקצועית :סה"כ

13,050

4002

רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים

2,200

4004

הוצאות משפטיות

1,070

[]34
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תקציב מאושר לשנת 2015
מס' סעיף
4005

ספריה מקצועית

460

4007

תקינה חשבונאית (השתתפות)

1,100

4008

ביקורת ואכיפה

2,850

4010

חינוך הציבור

400

4011

ייעוץ לרשות

900

4012

ימי עיון

300

4015

קרן למחקרים אקדמיים

320

4016

קשרי חוץ בינלאומיים

580

4017

ביקורת פנימית

320

4018

הכנת דוחות כספיים

600

4019

הוצאות פרקליטות

1,950

מערכות מידע :סה"כ

15,550

5003

אחזקת מחשבים

13,600

5004

רכישת מידע ממוחשב

1,950

תקציב פיתוח :סה"כ

16,940

6001

מערכות מידע (תוכנה וחומרה)

15,940

6003

שיפוץ מבנים

1,000

רזרבה :סה"כ

4,560

7005

רזרבה לשכר

2,600

7006

רזרבה להתייקרויות

830

7010

רזרבה כללית

1,130

הכנסות :סה"כ (הערכה)*

))151,000

9001

אגרות תשקיף

()56,000

9002

אגרות שנתיות

()81,000

9003

הכנסות מימון ,נטו

()2,400

9004

אגרות מיועצי השקעות

()11,600

*
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שם הסעיף

תקציב מאושר 2015

בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת ,נקבעה הוראת שעה גורפת לפיה יופחתו סכומי האגרות המשולמות על ידי
כל הגופים עליהם מפקחת הרשות למשך חמש שנים בשיעורים הבאים 40% :בשנתיים הראשונות 30% ,בשנתיים הבאות
ו 20%-בשנה החמישית.
בשנת  2015תחול הפחתה בשיעור של  20%על האגרות שמשלמים התאגידים המדווחים (לרבות חברות הרישום הכפול),
מנהלי הקרנות והבורסה והפחתה בשיעור של  30%על האגרות שמשלמים בעלי הרישיון ,החתמים ומפיצי המידע.

דוח שנתי 2014

 .9רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה
החולפת
המידע על אודות פעילותה של הרשות ,ובכלל זה הפרסומים המפורטים להלן ,מתפרסם וזמין לעיון
הציבור באתר האינטרנט של הרשות בכתובתhttp://www.isa.gov.il :
להלן רשימת חוברות ומידע לציבור שפורסמו על ידי הרשות בשנה החולפת:
דוח על פעולותיה של הרשות לשנת ;2013
דוח סופי של הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה;
דוח סופי של הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ;
דוח ביניים של הצוות לקידום האיגוח בישראל;
חוברת מידע למשקיע (בעברית ,באנגלית ,ברוסית ובערבית).

 .10המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות
הכתובות שלפיהן פועלת הרשות
המידע על אודות פעילותה של הרשות מתפרסם וזמין ,בכל עת ,לעיון הציבור באתר האינטרנט של
הרשות בכתובתhttp://www.isa.gov.il :
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 .11מאגרי המידע של הרשות ,הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות,
תשמ"א 1891-בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים

194

שם המאגר

תיאור ומטרות המאגר

1

פעילות מנהלי תיקים
וחברי בורסה שאינם בנקים

מידע על אודות לקוחות של מנהלי תיקים וחברי בורסה
שאינם בנקים לצורך ביצוע פיקוח ואכיפה על פעילות מנהלי
תיקים ועל חברי הבורסה שאינם בנקים ,בהתאם לסמכותה
של הרשות.

2

בינה עסקית ()BI

נתונים הקשורים במסחר בבורסה לצורך פיקוח על הוגנות
ותקינות המסחר.

3

מאגרי מחלקת מודיעין –
חקירות

תיעוד חקירות וידיעות מודיעיניות לצורך ביצוע תפקידי
הרשות בחקירת חשדות לעבירות על החוק.

4

תאגידים ומורשי חתימות
אלקטרוניות במערכת
הדיווחים (מגנא)

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

5

רישוי יועצי השקעות
ומנהלי תיקי השקעות

פרטים לצורך הליכי רישוי של המועמדים לקבלת רישיון
ולפיקוח על בעלי רישיון.

6

בעלי עניין

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

7

מאגר תשלום לספקים
והנהלת חשבונות

פרטי ספקים לצורך ביצוע תשלומים.

8

שכר  /כוח אדם

פרטים על אודות עובדי הרשות לצורך ניהול משאבי האנוש
ומערכת השכר של הרשות.

9

מצלמות אבטחה

מצלמות לאבטחת משרדי הרשות

דוח שנתי 2014

 .12קרנות ומלגות במימון הרשות
רשות ניירות ערך מעניקה מלגות למחקר בנושאים בעלי השלכות על המדיניות בשוק ההון בישראל
בכלל ובנושאים בעלי זיקה לתחומי פעילות הרשות ומטרותיה בפרט .בין נושאים אלו :פיתוח שוק
ההון והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים ,הגנה על המשקיעים ,הגברת אמון המשקיעים והגברת
מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון .גובה מלגות המחקר נע בין  5,000ש"ח ל 40-אלף ש"ח.
ההצעות נבחנות ומאושרות על ידי ועדה מטעם הרשות ,בין השאר על פי השיקולים הבאים:
●

חשיבות הנושא ומהותיות השלכותיו;

●

היכולת להפיק מהמחקר יישומים רגולטוריים;

●

התאמת כישורי החוקר והשכלתו לעריכת המחקר;

●

האפשרות לסיום המחקר בתוך פרק זמן הקצר משנתיים.

במהלך שנת  2014שולמו סך של  61,788ש"ח לפי עמידה באבני דרך למלגות בנושאים הבאים:
●

מסחר בתדירות גבוהה -ההשלכות על ההסדרה בשוק;

●

מדד נזילות בשוק אגרות חוב קונצרניות;

●

האם שונאי סיכונים שונאים סיכונים — מדד סיכון חדש;

●

תרומת עושי השוק לנזילות המניות במצבי שוק שונים :עדות מישראל.

 .13תמיכות שנתנה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת ,פירוט
שמותיהם והיקף התמיכה בכל אחד מהם
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
הרשות הקימה ,בשיתוף עם לשכת רואי חשבון בישראל ,את המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
(להלן — “המוסד") על מנת שיעסוק בתקינה בחשבונאות .המוסד מאוגד כחברה בעלת הון מניות
ללא ערך נקוב ,ומדווח לרשויות המס כמלכ"ר .המוסד פועל בתקציב מאוזן ,ונוכח מתכונתו ,בעלי
המניות בו אינם זכאים ליהנות מהעודפים ,הזכויות ו/או הפירות מנכסיו נטו .לרשות וללשכה זכויות
שוות בבעלות ובמינוי דירקטורים .תקציב המוסד ממומן בעיקרו על ידי הרשות וכן על ידי הלשכה.
שיעור ההשתתפות של הרשות במימון פעילות המוסד הינו  81%מדי שנה.
בהתאם להוראת היועץ המשפטי לממשלה ,העבירה הרשות בחודש מרס  2003את חברותה במוסד
להחזקה בנאמנות בידי החשב הכללי במשרד האוצר (להלן — “הנאמן") ,ובכלל זה הועברו לנאמן
הסמכויות הנובעות במישרין ובמפורש מהחברות בחברה (אסיפה כללית) בלבד .למעט סמכויות אלה
והסכם המייסדים המצורף לו ,אין בהעברה כדי לגרוע מזכויותיה ומסמכויותיה של הרשות ,לרבות
מכוח התקנון .נקבע כי במהלך תקופת הנאמנות לא תהיה הרשות מעורבת בהפעלת הסמכויות
המועברות לנאמן ,והנאמן לא ייתן הסכמתו לקבלת חברים חדשים לחברה או לשינוי במסמכי
ההתאגדות שלה .הנאמנות תסתיים עם מסירת הודעה על כך מהרשות לנאמן ,לאחר שזו אושרה
בידי היועץ המשפטי לממשלה ,או עם הסדרת המוסד לתקינה בחשבונאות בחקיקה ,הכול כפי
שיקבע היועץ המשפטי לממשלה .לא גובשה מתכונת חלופית לפעילות המוסד לתקופת הביניים.
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 .14דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף (5א) לחוק חופש
המידע
להלן פירוט הטיפול בבקשות לקבלת מידע שקיבלה הרשות במהלך שנת הדוח ובשנה שקדמה לה,
לפי סעיף  7לתקנות חופש המידע ,תשנ"ט“ ,1999 -דיווח של הממונה":
שנת 2014

שנת 2013

מספר הבקשות שהוגשו לרשות

37

28

מספר הבקשות שהוגשו באופן פורמלי לפי חוק חופש המידע

6

5

מספר הבקשות שנענו בחיוב ונמסר המידע המבוקש

13

6

מספר הבקשות שנענו באופן חלקי

1

2

מספר הבקשות שנזנחו על ידי מבקש המידע

4

7

מספר הבקשות שנדחו הואיל והמידע המבוקש לא נמצא בחזקת
הרשות (סעיף  )3(8לחוק חופש המידע)

11

3

מספר הבקשות שנדחו הואיל והמידע המבוקש פורסם ועומד
לרשות הציבור או לעיונו (סעיף  )4(8לחוק חופש המידע)

2

7

מספר הבקשות שנדחו הואיל והרשות התבקשה למסור מידע
אשר אין לגלותו על פי כל דין (סעיף (9א)( )4לחוק חופש המידע
וסעיפים  13ו56-ה לחוק ניירות ערך).

1

3

מספר הבקשות שנדחו הואיל והרשות התבקשה למסור מידע
אשר גילויו עלול לשבש את תפקודה התקין או את יכולתה לבצע
את תפקידיה (סעיף (9ב)( )1לחוק חופש המידע) ושגילויו עלול
לפגוע בהמשך קבלת המידע (סעיף (9ב)( )7לחוק חופש המידע)

1

-

בהתייחס לשיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף  7לחוק חופש המידע:
מספר הבקשות

באחוזים

הבקשות נענו תוך  30יום.

32

94%

הבקשות נענו לאחר ארכה של  30ימים (בהתאם לסעיף (7ב)
לחוק חופש המידע)

2

6%

בשנת הדוח הוגשה עתירה אחת על החלטות הממונה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל
אביב-יפו (עת"מ  15892-05-14ברם ,סלוקי ושות' נ' רשות ניירות ערך) .נכון לתום שנת הדוח ,הדיון
בעתירה טרם הסתיים.
יצוין כי לעיתים ,מוגשות לרשות פניות ציבור ,שבהן משולבות גם בקשות לקבלת מידע כהגדרתו
בחוק חופש המידע ,שהתשובות להן כרוכות גם במסירת מידע כאמור ,אף שאינן מוגשות בהתאם
לפרוצדורה הקבועה בחוק חופש המידע .פניות אלה אינן נכללות בדוח הממונה .בנוסף ,נדרשת
הרשות לעיתים לגלות או להעביר מידע כהגדרתו בחוק חופש המידע גם מכוח צו שיפוטי במסגרת
הליכים משפטיים שונים להם היא אינה צד .גם מקרים אלה אינם נכללים בדוח הממונה.
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