הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים  (29)3ו3-א לתקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג1993-

רשות ניירות ערך )"הרשות"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם גב' ג'ון דילבסקי בפטור
ממכרז לפי סעיף  (29)3לתקנות חובת המכרזים )ספק יחיד( ,לצורך אספקת שירותי כתיבה
ועריכה ביחס לדו"ח עצמי שתגיש רשות ניירות ערך לקרן המטבע הבינלאומית במסגרת פרוייקט
. FSAP
רצ"ב חוות-דעתה של יעל אלמוג ,מנהלת המחלקה הבינלאומית של הרשות ,לפיה ג'ון דילבסקי
הינה הספק היחיד לשירות האמור.
היקף ההתקשרות  :עד  600שעות בתעריף ייעוץ חשכ"ל.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות בכתב בדואר
אלקטרוני  ,yaela@isa.gov.ilלא יאוחר מיום  .31.08.2011יש לוודא כי הפניה התקבלה על -ידי
הרשות בטלפון .02-6556566

17-8-11

לכבוד:
חברי ועדת המכרזים
הנדון :התקשרות עם ספק יחיד – ג'ון דילבסקי
 .1המחלקה הבינלאומית עוסקת בימים אלה בהכנת דו"ח עצמי במסגרת פרויקט ייחודי אותו
מבצעת הרשות מול קרן המטבע הבינלאומית  -ה Financial Stability Assessment Program-

)להלן "הפרוייקט"( .מהות הפרוייקט היא מתן תמונת מצב עכשווית לגבי הרגולציה על שוק
ההון בישראל ,וזאת בהשוואה לסטנדרטים בינלאומיים המוכרים בעולם בתחומי הרגולציה
הפיננסית .מקורות המידע לכתיבת הדו"ח הינם החוק ,התקנות והכללים והפירסומים של
הרשות בתחומים שונים ,וכן מסמכים וגורמים פנימיים ואנשי מקצוע בתוך הרשות .פרויקט
זה דורש מן הרשות להכין סקר רחב ומפורט באנגלית ביחס לכל החוקים ולכל הרגולציה
הקיימים בסמכותה של הרשות והוא יהווה את הבסיס להערכת קרן המטבע הבינלאומית את
שוק ההון בישראל ,ובמיוחד את איכות הרגולציה הפיננסית בישראל .הערכה זו נערכה פעם
אחת בלבד בעבר בישראל )לפני כעשר שנים( והיא מהווה את הפרוייקט החשוב ביותר של
המחלקה הבינלאומית לשנת  .2011מדובר במסמך עב כרס של מאות עמודים המקיף את
מכלול הפעילות של רשות ניירות ערך בכל תחומי אחריותה ועבודתה.
 .2לצורך היערכות לפרויקט יש להתקשר עם גורם מקצועי בעל ניסיון ויכולות מוכחות הן
בתחום העריכה והכתיבה המקצועית הפיננסית באנגלית ,והן בעל ניסיון במגע עם גופי
רגולציה בינלאומיים ,על מנת להבטיח כי המסמך שיוגש מטעם הרשות יהיה איכותי וברמה
הבינלאומית הגבוהה ביותר .אנשי המחלקה מרכזים את החומר כולו ולבסוף העריכה
הסופית של המסמך תופקד בידי העורך.
 .3יודגש כי העבודה על הפרוייקט אינטנסיבית ביותר לנוכח לוח הזמנים :משלחת קרן המטבע
אמורה להגיע לביקור ממושך בנובמבר ויש לשלוח את הדו"ח העצמי לחברי המשלחת בסוף
ספטמבר .
 .4אנו מבקשים להתקשר עם גב' ג'ון דילבסקי .ג'ון היא בעלת ניסיון מוכח בכתיבה וניסוח של
חומר מקצועי פיננסי מורכב ביותר בשפה האנגלית ויש לה ניסיון מוכח של שנים בעבודה
בתחום .בנוסף לכך ג'ון היא עובדת לשעבר של המחלקה הבינלאומית ברשות .ניסיון זה מקנה
לה עמדה ייחודית ויתרון ייחודי ביחס לפרויקט זה ,מאחר שהיא מכירה היטב את עבודת
הרשות ואת הדרישות והציפיות של גופים בינלאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומית .אין
בנמצא אדם שמכיר את עבודת הרשות כפי שהיא משתקפת במישור הבינלאומי באופן כל כך
עמוק ,ואשר גם ניחן ביכולות מצויינות בניסוח ועריכה באנגלית .בנוסף לכך ,התקשרות כעת
עם גורם חסר ניסיון בתחום זה תעכב מאד את הפרוייקט ותעמיד בספק משמעותי את

יכולתנו לעמוד בדד-ליין שנקבע לנו על ידי הקרן ,לנוכח מורכבות החומר וזמן הלימוד
המשמעותי הנדרש על מנת להצליח )אם בכלל( להיכנס לפרוייקט כזה.
 .5מן הטעמים לעיל אנו מבקשים להתקשר עם ג'ון דילבסקי כספק יחיד של שרותי העריכה
והכתיבה שפורטו לעיל.
בכבוד רב ,
יעל אלמוג ,מנהלת המחלקה הבינלאומית

