
 

 

 

 

  2015במאי  25

  

הלשכה למען זכותם של מעריכי השווי להשתתף במכרז  מאבק
  האנליזות של הבורסה

 
את פרויקט האנליזה לחברות לניירות ערך אישר דירקטוריון הבורסה  2014ביולי  27יום ב

מטרת  .הנסחרות בבורסה ולתתי הענפים של ענפי הטכנולוגיה והביומדהטכנולוגיה והביומד 
(קרי, בניית מחירון בלתי תלוי לשוויין ההוגן) של כלל קידום תמחור הולם הוגדרה כהפרויקט 

 מאחור יותרה ובשלב ילוהביומד תח חברות הטכנולוגיה 130החברות הנסחרות בבורסה (כאשר 
בבחינת  שיסייעו פרסום אנליזות של גופי מחקרבאמצעות  יתר החברות הנסחרות בבורסה בת"א)

  המידע המפורסם על ידי החברות ובתמחור ניירות הערך שלהן. 
  

 אך אלא מסקרים הם שאותן מהחברות תשלום לגבות לאנליסטים אסור, כיום נסביר כי בישראל
 בשל שבו עניינים ניגוד של מצב למנוע נועד האיסור. האנליזה את הרוכשים מהלקוחות ורק

 אנליזה לה להעניק עשוי הוא, שירותיו את ותשכור תחזור שהחברה האנליסט של האינטרס
  .המשקיעים את להטעות וכך חיובית

 
תשמש כמתווך בהתקשרות בין  אמודל לפיו, היהבורסה בנתה , זה למנוע ניגוד ענייניםעל מנת 

התשלום מהחברה המסוקרת יועבר , המוצעמודל ה. על פי החברות המסוקרות לחברות האנליזה
כאמור נועד זה  מודללחברת האנליזה באמצעות הבורסה כתשלום שוטף ולא עבור האנליזה. 

לעודד אנליזות, בעיקר על חברות ביומד שאינן רווחיות בשנות פעילותן הראשונות ויש קושי 

  .להעריך את שווי פעילותן על בסיס הנתונים הכספיים שלהן
  
להציע הצעות לפרויקט לחברות מחקר הבורסה לני"ע הזמנה פרסמה  2014באוגוסט  17 יוםב

 מחקרהחברת צוין כי להזמנה  3.2בסעיף  .)טק (ביומד וטכנולוגיה-ביצוע אנליזות לחברות היי
נדרשת לעמוד, בין היתר, בכל האישורים הנדרשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, 

 "). החוק(להלן " 1995 –תיקי השקעות, תשנ"ה  בשיווק השקעות ובניהול

 

 ןעיסוק שכלחברות (חברות מחקר  מצד ללשכה שהופנו שאלות של רב מספר בעקבותלפיכך, 

על התאגידים שהתכוונו להציע הצעות וביקשו לדעת האם ת) הערכות שווי לחברו בהכנת

, האנליזות של הבורסהטרם הגשת הצעתם למכרז  ייעוץלהחזיק ברישיון שבבעלותם חלה חובה 

לבירור לרשות ניירות ערך  )IAVFA( בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכתפנתה 

   הסוגיה.

 תאגיד פוטר ,לחוק) 8)(א(3 עיףפנתה הלשכה לרשות בטענה שס 2014בספטמבר  16 -ביום ה

ביקשה הלשכה כי , לפיכךו .החוק פי על ברישיון להחזיק מהחובה, שווי בהערכות פעילותו עיקרש

 של החובהיגישו מעריכי השווי שאינם בעלי רישיון את הצעותיהם למכרז, תוסר  בטרם
  .החוק פי על ברישיון להחזיק יםהמציע יםהתאגיד

 -(א) להוראה 1כאמור בסעיף לפיה, תשובת הרשות לניירות ערך עוד באותו היום התקבלה 
תאגיד שמחזיק ברשיון, ומשכך הפטורים  -עם תאגיד מורשה, היינו  רקהבורסה יכולה להתקשר 

) פוטר מרשיון 8(א)(3סעיף עוד טענה הרשות לניירות ערך כי  .(א) לחוק אינם רלוונטים3שבסעיף 



 

 

 

 

, בעוד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעותמי שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי רק את 
 שקעות, משכך, עורך אנליזה לא יכול לחסות תחת הפטור.פרסום אנליזה הוא כשלעצמו ייעוץ הש

(יא) להוראה 2לסעיף  נותשומת ליבלבסוף הציעה הרשות לניירות ערך פתרון והפנתה את 
  המאפשר שיתוף פעולה בין תאגיד מורשה לבין מומחה מקצועי שאינו בעל רשיון.

  
עוד החליטה הלשכה  ,הלשכהמאחר ותשובתה של הרשות לניירות ערך לא הניחה את דעתה של 

  שתי טענות. לפנות פעם נוספת לרשות בבאותו היום 
  

תאגיד  בידי ייעוץ השקעות") לחוק 8(א)(3סעיף  הראשונה, הלשכה טענה כי מנוסח הוראת
שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ  שעיסוקו העיקרי הוא הערכת

ושעיקר  בייעוץ השקעות תאגיד שעוסקעולה מפורשות כי  "בניהול תיקים או אחר השקעות
ללא  - בייעוץ השקעות  לעסוק רשאי דהיינו, הוא - עיסוקו בהערכת שווי פטור מחובת הרישוי 
   רישוי (כל עוד מדובר בהערכות שווי כמובן).

  
בכל טענה הלשכה כי  לחובת התקשרות הבורסה רק עם בעל רישיוןהרשות  באשר לטענתהשנייה, 

 - חובה" כזו, הרי שהיא נוגדת את חוק חופש העיסוק שכן על פי החוק מקרה גם אם קיימת "
(בתחום  - ליתן ייעוץ גם מבלי להיות בעל רישיון  רשאי - תאגיד שעיקר עיסוקו בהערכות שווי

 - לביצוע הערכות שווי  אך ורק נוגעת ה הבורסה, ההזמנה שפרסמויודגש  הערכת שווי בלבד).
תאגיד שעיקר , במילים אחרות ללא חובת רישוי. ליתן מותר אותו ייעוץ השקעות שהינו

(לענייני הערכות שווי בלבד) על  יועץ השקעות מורשה עיסוקו בהערכות שווי הינו
מחדש  קשה הלשכה מהרשות לשקוליבפניה זו ב  .רק שהחוק פוטר אותו מחובת רישוי ,החוק פי

  .למישור המשפטיהלשכה תעביר את הטיפול  –תהא שלילית ה וככל שזו תשובתאת 
  

, כותבת 2014בספטמבר  18 -ויומיים לאחר מכן, ביום ה לא איחרה לבוא הרשותתשובתה של 
  מוצגת –החובה כי ההתקשרות של הבורסה תיעשה רק עם בעל רשיון למעשה  הרשות ללשכה כי

ת (א) להוראה בענין תגמול בגין ביצוע עבודת אנליזה, אשר מוצגת באתר הרשו1במפורש בסעיף 

בענין  הלשכה טענת לה לא ברורההרשות כי טענה עוד  .ופורסמה בימים האחרונים גם ברשומות
  פגיעה בחופש העיסוק.

  
ייעוץ קובע " ) לחוק8(א)(3סעיף פעם נוספת כי הלשכה לרשות בהירה העוד באותו היום 

טעון עיסוק שאינו  -תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד  השקעות בידי

 מנוסח סעיף זה עולה כי תאגיד שעיסוקו העיקרי בהערכות שווי תאגידים הואו " ומאחררישיון

 !על פי החוק -לכל דבר ועניין, שעיסוקו (בהערכות שווי) אינו טעון רישיון  ת"יועץ השקעו"

 בענייני הערכות שווי, מבעלי רישיון על פי החוק רק מכאן שפניית הבורסה לקבלת הצעות

פטר אותם מהחובה  שהחוק עצמו יועצי השקעות לרעה מפלה ואף תנה חוקינאי, יםתאגיד

הפליה  זוהי !להחזיק ברישיון, על אף שהכיר בהם כיועצי השקעות לתחום הערכות השווי

של יועצי השקעות (מעריכי שווי) הפטורים כדין ועל פי חוק,  בחופש העיסוק ופגיעה אסורה

 .מלהחזיק ברישיון

 
 בגין תגמול בעניין להוראה )א(1 בסעיףהלשכה מכתב מנומק לרשות ובו טענה כי  שלחהבנוסף 
 עם הבורסה תתקשר התכנית במסגרת" :כי נכתב )"ההוראה" להלן( אנליזה עבודות ביצוע

 בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק מורשה תאגיד הגדרת .""מורשה תאגיד"
   .זה חוק לפי רישיון בעל תאגיד היא 1995 ה"תשנ, השקעות תיקי ובניהול השקעות

  



 

 

 

 

 רשאי לא ,החוק פי על רישיון בעל שאינו תאגיד כי עולה להוראה (א)1 בסעיף מהאמור, דהיינו
   .)"ההזמנה" ו/או "התוכנית"להלן (תכנית ל, הצעה להגיש

  
 הקובעת, לחוק) 8((א)3 סעיף הוראת את נוגד להוראה (א)1 סעיףש סבורהטענה כי היא הלשכה 

 בייעוץ עוסקת אינה והיא תאגידים שווי הערכת העיקרי שעיסוקה כל תאגיד מפורשות כי

 שווי הערכות בתחום השקעות ייעוץ ליתן רשאית .תיקים בניהול או אחר השקעות
  .החוק פי על ברישיון מחזיקה אינה אם אף תאגידים

  

  ברשות יחידה לפיקוח על בעלי רשיון מנהל הסגנית  בשיחה שקיים היועץ המשפטי של הלשכה עם
 ואילו" שווי הערכות"ב עוסק והוא מאחר בענייננו חל אינו לחוק) 8((א)3 סעיף כי הסגנית טענה

  ".אנליזותעוסקת ב" ההזמנה
  

 הערכת" לבין" אנליזה" בין הסגנית שביצעה לטענת הלשכה עם כל הכבוד הראוי, ההבחנה
 הינה היא מקרה ובכל לעניין רלוונטית היא אין, מעיקרה מלאכותית הבחנה היא "שווי

  .עצמו החוק הוראות עם מתיישבת
  

 ניירות של ניתוח הכולל מסמך"כדלקמן:  )אנליזה(ניתוח  עבודת מגדיר לחוק )(ב)6(ב)(17 סעיף
 בדבר החלטה לבסס ניתן שעליו יעד מחיר או מנומק המספק מידע, פיננסיים נכסים או ערך

 הנכסים הפיננסיים או הערך ניירות של מכירה או קנייה, החזקה, השקעה כדאיות של
  ".האמורים

  
 )(ב)6(ב)(17 בסעיף כאמור מסמך הכנת בהכרח תכולל לתאגיד" שווי הערכת" הלשכה לטענת

 מחיר"כי , ויודגש .ועניין דבר לכל "אנליזה" כהכנת כמוה" שווי הערכת" שהכנת ומכאן לחוק
  .שוויה להערכת בהתאם נקבע למניה" יעד

  
 נוספים תאגידים פועלים בשוק כי ,לרשותגם  ידוע היטבש כפי ,לה ידוע כי בנוסף טענה הלשכה

 מייעצים הם ועדיין החוק פי על רישיון בעלי שאינם, תאגידים של שווי בהערכות עיסוקם שעיקר
 מפורסמות אף ועבודותיהם ההון בשוק הפעילים לתאגידים) אנליזות( ניתוח עבודות ומעבירים

 מחלקות – לדוגמא( לחוק) 8((א)3 בסעיף הקבועה ההחרגה בהתבסס על זאת כל – שלכם באתר
 מסוקרות, במסגרת לחברות אנליזות/שווי הערכות המפרסמות רואי חשבון משרדי של כלכליות

  .)הכספי הדיווח
  

 מפלה, החוק הוראות את נוגד, להוראה (א)1 סעיף כי הלשכה טענה, לעיל האמור לאור
 בחופש פגיעה ומהווה את מעריכי השווי שאינם מחזיקים ברישיון כדין שלא לרעה

  .מקצועיים תאגידים שווי מעריכי של העיסוק
 

גם  שיתאפשר באופן להוראה (א)1 סעיף נוסח את לשנותלפיכך ביקשה הלשכה מהרשות ו
 ,החוק פי על ייעוץ ברישיון מחזיקים ושאינם תאגידים שווי בהערכות עיסוקם שעיקר לתאגידים

  .באתר הרשות זה שינוי מידית לפרסם וכן למכרז, את שירותיהם להציע
  

את  תההרשות דח .לעניין רישיון ייעוץ לתאגיד הגיעה תשובת הרשות 2014בספטמבר  30ביום 

היועץ המשפטי  לדעתהיות ואבל  אפשר להתווכח עם הפרשנות .פרשנות , על בסיסהלשכה בקשת
) ופחות הגנה על ציבורים המשקיעיםקרי, יותר עם הרשות ( "זרוםל" עלול ביהמ"ש  של הלשכה

שפנו אליה  מחקרהחברות לבחרה הלשכה להמליץ  –הגנה על חופש העיסוק) קרי, עם הלשכה (
. זו הצעתם בעניין ןעליה החלה שבדין הוראה כליקיימו  ןכי התאגידים שבבעלות ןלכתוב בהצעת



 

 

 

 

להגיש הצעה למכרז ולכתוב  על חברות המחקר כןבהיעדר רישיון על פי חוק הייעוץ,  -לאמור
", כלומר, שייערך להשגת פעל על פי כל דין ולפי העניין"ישהתאגיד המציע (קרי, חברת המחקר) 

 . עד לקבלת הודעה מהבורסה על זכייתו במכרז רישיון ייעוץ
  

  

  ,רב בכבוד                                                       

  פולניצר רועי                                                    

 בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת ל"מנכ                                                      


