
 

 

 

 

  2015 ביוני 22

  

במכרז  שהצעותיהםהלשכה למען מעריכי השווי  מאבק
  נדחו האנליזות של הבורסה

 

איך הגיעה חברה זרה מלונדון פורסמה ב"כלכליסט" כתבה שכותרתה " 2014בדצמבר  21 -יום הב
תשע חברות ייעוץ וניתוח כלכלי ניגשו ?" הכתבה פותחת בידיעה כי הבורסה למכרז האנליזות של

בין הניגשות למכרז ניתן  וכילמכרז הבורסה לפרויקט האנליזות לחברות טכנולוגיה וביומד, 
את גיזה, ואריאנס, תבור, ערך מוחלט ודה קלו, וכן את  , כך לטענת הכתבת רחלי בינדמן,למצוא

אדיסון אינה מועמדת טבעית להגשת על פי בידמן, ה נמצא באנגליה. אדיסון, שהמטה הראשי של
מועמדות למכרז בישראל, וייתכן שהדבר נובע מקשריו של מנכ"ל הבורסה יוסי ביינארט, שעבד 

ל"כלכליסט" נודע כי בבורסה בוחנים עוד נכתב בכתבה כי  .שנים ארוכות בשווקי המערב

. הבורסה היא זו שתקבע אילו חברות יסוקרו על להתקשר עם שתי חברות אנליזה בשלב ראשון

  .ידי כל אחת מחברות האנליזה שייבחרו לבסוף
  

שהציעו הצעות למכרז וביקשו לדעת חברות  מצד ללשכה שהופנו שאלות של רב מספר בעקבות
חברות, מדוע הם צריכים לקרוא בעיתון  9מדוע הם צריכים לקרוא בעיתון על כך שלמכרז ניגשו 

מה העניין עם החברה מלונדון שקשורה למכ"ל ובכלל  ,חברות 2הבורסה להתקשר עם על כוונת 

 28 - יום הב) IAVFA( בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכתפנתה  -הבורסה 

לקבלת תשובות. מנהל מחלקת המחקר של הבורסה טען בשיחה עם  לבורסה לני"ע 2015 דצמברב

   .והוא אף אינו נכון הבורסה דעת על אינוב"כלכליסט" פרסום ההיועץ המשפטי של הלשכה כי 

שהציעו חברות  מצד ללשכה שהופנו שאלות של רב מספר בעקבותשוב  2015בינואר  20 -ביום ה
, פנה מועד ההודעה על הזוכים במכרזהצעות למכרז וביקשו לדעת מדוע הבורסה לא מודיעה על 

ההודעה על הזוכים תפורסם בשבוע מנכ"ל הלשכה למנהל מחלקת המחקר, והאחרון הודיע לו כי 

עוד  .האחרון של ינואר השנה, או במקרה הגרוע עד לסוף השבוע הראשון של חודש פברואר השנה

העיכוב עדה כה נובע בעיקר מכך שאין כרגע שר אוצר שיחתום על כי  מנכ"ל הלשכהנאמר ל
  . התקנות

וקיבלו שהציעו הצעות למכרז חברות  מצד פניות מספרקיבלה הלשכה  2015באמצע חודש ינואר 
טק,  -לאחר בחינת הצעתם לביצוע מחקר ואנליזות לחברות היימהבורסה על כך ששלילית הודעה 

   .החליטה הבורסה שלא לקבל את הצעתם

שהציעו הצעות חברות תשלח לבורסה בבקשה שהאחרונה פנתה הלשכה ל 2015ינואר ב 22 - ביום ה
אמות המידה , פעם שנייה את נימוקי דחיית הצעתםשלילית, פעם אחת את וקיבלו הודעה למכרז 

לבחירת ההצעה/ות הזוכות ו/או בחירת  הבורסה ומבחני המשנה לאמות המידה, ששימשו את
וכות המשקלות היחסיות ששימשו לבחירת ההצעה/ות הז ופעם שלישית את ההצעות שלא נדחו

  .ואופן שקלולם ,או ההצעה/ות שלא נדחו



 

 

 

 

ההליך שהתבצע ע"י הבורסה בעניין לפיה,  הבורסהתשובת התקבלה  2015בפברואר  1 -ביום ה
"פרויקט האנליזות" נעשה במסגרת מוגדרת, שכלליה משתקפים בברור במסמך ההזמנה להציע 

  הצעות.

יובהר, כי, אין בפניה "בחרה לצטט ממסמך ההזמנה להציע הצעות את הדברים הבאים: הבורסה 

זו כדי לחייב את הבורסה להתקשר עם חברתכם ו/או כדי ליצור התחייבות כלשהי ו/או מצג כלשהו 

כל החלטה שהיא בקשר עם הפרויקט, ללא מתן  ,של הבורסה כלפיכם והבורסה תהא רשאית להחליט

-כן יובהר, כי הבורסה אינה כפופה לדיני המכרזים על. על פי שיקול דעתה הבלעדינימוקים כלשהם ו

פי דין ולפיכך פנייה זו אינה מהווה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז. דיני המכרזים לא יחולו על 

  ".פניה זו, על הצעות שתוגשנה ו/או על כל עניין אחר הקשור בפרויקט
  

חר להשתתף בהליך שהתבצע היה מודע מראש וממילא הסכים לפיכך, טוענת הבורסה, כל מי שב
לתנאי ההליך, שאם לא כן לא היה משתתף. האמור מתייחס הן לקבלת פרטים על ידו ולא פחות 

  מכך, ואולי חשוב יותר, למסירת פרטים בעניינו לאחרים.
  

לרבות הבורסה "מטילה פצצה" בכותבה כי החומרים השונים שנתקבלו ע"י המשתתפים בהליך, 
לטענת הבורסה, חברות המחקר  עבודות האנליזה שהוגשו, נותח גם ע"י אנשי מקצוע עצמאיים.

  הישראליות לא דורגו בחלקו העליון של הרשימה.
  

הבורסה מוסיפה כי המתודולוגיה למדרוג המשתתפים כללה גם התייחסות לנושאים כמו: יכולת 
ל זה קיומו של ניסיון מוכח בניתוח מחקר של המשתתפים והתשתית הארגונית שלהם, ובכל

  טק וקיומם של צינורות להפצת עבודות המחקר בארץ ובחו"ל.-חברות היי
  

 רצינית לא התשובונתפסה כ ,לא הניחה את דעתה של הלשכה הבורסהמאחר ותשובתה של 

 פרטי גוף היא כאילו מתנהגת הבורסהבתשובתה  - לאמור .לתביעות בהחלט אותה חושפתה

 שהיא בפסיקה נקבע שמזמן" שוכחת" רק היאכאשר  – להזמנה" הסכמה" על להיתלות ומנסה
  .הציבורי המשפט עקרונות גם עליה חלים ולכן מהותי דו גוף

  
  . לבורסה בכמה טענותלפנות פעם נוספת החליטה הלשכה עוד באותו היום 

  
תאגיד פרטי, יש  הבורסה הינהכי על אף ש מפורשותהפסיקה קבעה הראשונה, הלשכה טענה כי 

1לראות בכם רשות מנהלית לפי כללי המשפט המנהלי
ומשכך דיני המכרזים ו/או העקרונות  

להזמנה, משום מתן פתח לעקיפת  ותמציעחברות המחקר החלים עליכם. אין בהיענות  ,מכוחם

  .הדין, שהינו במדרג נורמטיבי גבוה יותר

 

ל"אנשי המשתתפים בהליך  מסרו לידכםש החומרים השוניםלהעביר את  הבורסה החלטתלפיכך, 
  . כאמור במכתבכם, אינה מעוגנת בהזמנה, ועל כן מהווה הפרה מצדכם, מקצוע עצמאיים

  
טק, מוכחים, - ניסיון ויכולת מחקר וניתוח חברות היי חברות המחקר הישראליותלהשנייה, 

מרומזת" לעניין שנרכשו על פני שנים רבות והם שומרים לעצמם את הזכות לבדוק טענתכם "ה

                                                           
  .בע"מכים ניר שירותי תעופה בע"מ נ' הבורסה לניירות ערך בתל אביב  1617/04ע"א  1



 

 

 

 

זה, בהשוואה לניסיונם של המציעים שזכו, ובהתייחס למתודולוגית הדרוג שלכם, כפי הודעתכם 

  .מכתבכםב

  
מכתבכם, אינה מעוגנת בתנאי ההזמנה וככול בבדיקת ה"תשתית הארגונית", כאמור השלישית, 

הנכם  – ןו/או להפחתת הדירוג שלה חברות המחקר הישראליות ן שלששימשה לדחיית הצעת

  ., באם זכו במכרז עקב כךןולהודיע –, בשנית ןמתבקשים לבטלה ולחשב את דירוג הצעת

  

צינורות הפצה  האם יש להבהצעתה  תציין חברת המחקרלהזמנה " 6.3הרביעית, מנוסח סעיף 

ניתן ללמוד בנקל כי קיומם או אי קיומם של " בישראל ומחוץ לישראל עצמאיים ו/או נוספים
להפצת עבודות המחקר בארץ ובחו"ל, לא אמורה להוות, קריטריון מהותי ו/או מכריע צינורות 

  .בדרוג ההצעות הזוכות, ו/או בכלל
  

את אמות המידה ומבחני  השונים,לאור האמור לעיל, הנכם מתבקשים בשנית, להעביר למציעים 
המשנה לאמות המידה, המשקולות היחסיות ואופן שקלולם, ששימשו אתכם במתודולוגיה בה 

  .השתמשתם לבחירת ההצעות הזוכות

  
 זכו סאליבן אנד ופרוסט אדיסוןפורסמה ב"כלכליסט" כתבה שכותרתה " 2015במאי  17 -יום הב

שתי החברות שזכו במכרז לכתיבת י " הכתבה פותחת בידיעה כהבורסה של הביומד במכרז
אנליזות בתחום הביומד שערכה הבורסה לני"ע בתל אביב הן חברות אנליזה בריטיות, אדיסון 
ופרוסט אנד סאליבן. במכרז התמודדו מולן גם לא מעט גופי אנליזה מקומיים ובהם מגדל שוקי 

  .הון ולידר
  

שני הגופים הבריטיים נבחרו משום שהציגו ניסיון רב בכתיבת עבודות  לטענת הכתב ניר צליק,
הצעת ש וזאת למרות הגופים הישראליים הציגו רזומה דל יחסיתבעוד שאנליזה על חברות ביומד, 

כמובן הגופים הזרים היתה גבוהה בהרבה מההצעות שהגישו הגופים הישראליים. הגישו המחיר ש
חברות הביומד בתל אביב, שאינן משופעות מזומנים ורובן לעלות האנליזה יש השפעה על ש

  נושאות הערות עסק חי, מאחר שהן צפויות להשתתף בעלות הסיקור. 
  

המימון לאנליזות יגיע משלושה גופים שונים: החברות המסוקרות, הבורסה , ניר צליק על פי
ת שנערכו בישראל המקומית והמדען הראשי. אך בינתיים המימון מתעכב, וזאת מאחר שהבחירו

 .מנעו מהמדען הראשי לתקצב את הפרויקט

  

בחירת גוף מקומי כאחד משני הזוכים במכרז היתה מסייעת להתמקצעות ואולי אף  ניתן לקבוע כי

 .לעלייה במספר האנליסטים

  
  ,רב בכבוד                                                       

  פולניצר רועי                                                    

 בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת ל"מנכ                                                      


