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 נייר עמדה מטעם התנועה למען איכות השלטון בישראל 

  הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה וכשליהבעניין 
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 עיקרי הדברים

שמכוון לכיוון הלא  –הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה היא ניסיון להרוג זבוב באמצעות תותח 

  .ובלתי הפיך ועתיד לגרום נזק חמור, נכון

מספר מצומצם של בנקים ובתי   –הבורסה נשלטת כיום על ידי מועדון סגור של חברי בורסה 

זכות הצבעה במוסדות . 1: זכויות עיקריות שלוששחברותם בבורסה מעניקה להם , השקעות

גישה  3. גישה בלעדית למערכת המסחר באמצעותה ניתן למכור ולקנות ניירות ערך. 2; התאגיד

 .שבאמצעותה מושלמות העסקאות שמבוצעות במערכת המסחר, למסלקהבלעדית 

ניצלו במשך שנים את מעמדם כמתווכים בלעדיים , שנאסר עליהם לחלק רווחים, הבורסהחברי 

פי עשרות מונים מעמלות )בין הציבור למערכת המסחר וגבו מהציבור עמלות עתק מופרזות 

 .את הבורסה ומנעו ממנה להתייעל" ייבשו"ובמקביל , (ל"מקבילות בחו

אשר , י הסף להתחברות למערכת המסחרנעוץ בהורדת תנאהפתרון לתחלואיה של הבורסה 

באופן שיאפשר לכל המעוניין להתחבר אליה ולהציע , כיום הינם מוגזמים בכל קנה מידה

ואף יתרום , הדבר יאלץ את חברי הבורסה להתייעל ולהפחית עמלות. לציבור שירותי מסחר

! ל הליך חקיקהללא כ, פעולה זו ניתן לבצע כבר מחר בבוקר. לעלייה במחזורי המסחר בבורסה

 . רשות ניירות ערך אותה ניתן לבצע בהוראת, ון הבורסהמדובר בפעולה פשוטה של שינוי תקנ

הוגשה הצעת חוק גרנדיוזית המבקשת להפוך את הבורסה , במקום לבצע צעד מתבקש זה

לחברי הבורסה ( ₪כחצי מיליארד )ולהקצות את הזכויות ההוניות בה , לחברה למטרות רווח

אין בהצעת החוק ולו סעיף אחד שמאלץ את בעלי הבורסה לפתוח , למרבה האבסורד. הנוכחיים

מרגע שהמונופול על מערכת המסחר יימסר לבעלי  ,להיפך! את מערכת המסחר לחברים נוספים

 .לשתף גורמים נוספים בגישה למערכתיצטמצם האינטרס , מניות פרטיים

אינו נותן כל מענה לבעיה העיקרית  אשר, לאור המשמעויות הדרסטיות של המהלך המוצע

יש  –הפיכות אשר יהוו בכייה לדורות -ואף יוצר בעיות קשות ובלתי, בתפקודה של הבורסה

לחשוב מחדש על הצורך בשינוי המבני הדרסטי ככלי להשגת המטרות החשובות של התייעלות 

 באופן ייבתח שתתקבל לדאוג לכך שהחקיקה, ולכל הפחות; הבורסה וההגנה על המשקיעים

 .נוספים לחברים המסחר מערכת פתיחת את מפורש
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 רקע קצר. א

עם זכויות הצבעה  ,(רובם בנקים והיתר בתי השקעות) חברים 88 בןמועדון סגור הבורסה הינה 

זכות גישה בלעדית ; זכות הצבעה במוסדות התאגיד: לחבריה מספר זכויות חשובות .שוות

שבאמצעותה משולמות העסקאות )וזכות גישה בלעדית למסלקת הבורסה ; למערכת המסחר

אין הם זכאים , כלומר. לחבריה אין זכות הוניות בחברה, עם זאת(. שמבוצעות במערכת המסחר

אין הם אין הם זכאים ליהנות מנכסיה במקרה של פירוק ו, הליהנות מחלוקת רווחיה של הבורס

 . זכאים למכור או להעביר את זכויותיהם אלו

הציבו תנאי סף מוגזמים  חברי הבורסה, ראשית: בעייתיות תוצאות לושלשמציאות זו הביאה 

ובכך סיכלו כל סיכוי לתחרות , בכל קנה מידה להצטרפות כחבר בורסה ולגישה למערכת המסחר

את מעמדם כמתווכים בלעדיים בין הציבור במשך שנים הם ניצלו , שנית; להפחתת עמלותו

, (בשנה₪ מיליארד  9: שאין אח ורע בעולם)למערכת המסחר וגבו מהציבור עמלות עתק מופרזות 

, משווי העמלות 33%-שינו את מערך העמלות כך שהם יקבלו כ) את הבורסה" ייבשו"ובמקביל 

, שלישיתו; מנעו ממנה להתייעלבכך ו (קה קיבלו אחוזים בודדים בלבדבעוד הבורסה והמסל

כך שכיום שווי הבורסה עומד , (שהרי חלוקתם אסורה)הכספים שכן הועברו לבורסה הצטברו בה 

 (.ח לו הצעת החוק תעבור"מיליארד ש 8סכום שיעלה לפי ההערכות לכדי )ח "מיליון ש 300-על כ

 
 לא יושגושהמטרות  –אין קשר בין האמצעי לבין המטרה . ב

: להשיג ארבעה יעדים עיקריים –דברי ההסבר להצעת החוק כך לפי  –שינוי מבנה הבורסה נועד 

ניתוק בין הבעלות לבין החברות בבורסה , השני; הפיכת הבורסה לגורם תחרותי ויעיל, האחד

 ;שיפור יכולת הבורסה לגייס הון, שלישיה ;והרחבת מספר חברי הבורסה בעלי הגישה למסחר

ההצעה כוללת בין היתר שינוי ושיפור מבנה , לשם כך. הפחתת ניגודי העניינים בפעילותה, הרביעיו

 . במטרה להביא לשיפור בפעילותה, לרבות הפיכתה לחברה פרטית רגילה, הבורסה והמסלקה

בשלוש  כהונתוהוארכה  ולשם כך, ע"ר רשות ני"השינוי המבני הוגדר כמשימתו המרכזית של יו

יש , לכן. מה ויהי, מחיר בכל המבני לשינוי להביא מאמצים שנעשים חשש עולה .שנים נוספות

. לראות בעירבון מוגבל את המטרות המוצהרות ולבחון באופן מדוקדק את השינויים המוצעים

 :ההצעה מוכיחה כי יעדים אלו לא יושגו וכי אין קשר בין האמצעי לבין המטרהבחינת , ואכן

o מונופול מופרט  ,להיפך. ההצעה לא מסבירה איך שינוי המבנה יביא להעלאת מחזורי המסחר

 .עלול להקטין את מחזורי המסחר ולהעלות מחירים לציבור

  הבורסה לידי חברי ההצעה לא מסבירה מה ההצדקה החוקית או המוסרית בהעברת נכסי

חברי הבורסה לקבל בשאלה העקרונית בדבר עצם זכאות  לא נערך כל דיון ציבורי. הבורסה

כל חוות דעת משפטית על ידי המדינה גם לא הוכנה  ידיעתנולמיטב . לידיהם נכסים אלו

כי החוק הקיים יצוין  .מפורטת המסבירה מדוע יש לאמץ את עמדת חברי הבורסה בנושא זה

 . לשר האוצר הסמכות להחליט מה לעשות עם נכסיה, קובע שאם הבורסה תפורק

o  ההצעה לא מסבירה איך שינוי המבנה יביא להגדלת מספר החברים בעלי הגישה למערכת

אין בהצעת החוק ולו סעיף אחד שמאלץ את בעלי הבורסה לפתוח את מערכת  .המסחר

ים רגע שהמונופול על מערכת המסחר יימסר לידימ – להיפך. המסחר לחברים נוספים

 . יצטמצם האינטרס של בעלי המניות לשתף גורמים נוספים בגישה למערכת ,פרטיות
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o דוח , למעשה. ההצעה לא מסבירה מדוע הפיכת הבורסה למונופול פרטי תביא להתייעלות

כלל לא הניח כי לאחר הפיכתה לחברה למטרות רווח היא , הבורסההזמינה הערכת שווי ש

בימים אלו ועד העובדים מנהל משא . ככל הנראה בגלל ועד העובדים החזק, בהכרח תתייעל

 .קיבוצי בהסכם -שאין להם אח ורע  –ומתן על עיגון תנאי העובדים 

o לבורסה אין בעיה לגייס  .הון יכולת הבורסה לגייסבשיפור ל לא מוסבר כיצד השינוי יביא

ברובו המוחלט בכיסי " נתקע" -שמגיע מהעמלות שהציבור משלם  -אבל ההון , כיום הון

וגם הסכומים המעטים יחסית שמגיעים אל הבורסה מושקעים במשכורות , חברי הבורסה

  .במקום בשיפור מערכות המסחר, עתק לעובדיה ובמתקנים פיזיים מפוארים וגרנדיוזיים

o יש לצפות  ,להיפך .מדוע ניגודי העניינים ייפתרו עם הפיכת הבורסה לחברה פרטית לא מוסבר

 להחמרתיביא  –שכעת יוכלו לחלק רווחים  –שהאינטרס הכלכלי המוגבר של בעלי המניות 

 .ניגודי העניינים ולהקטנת השקיפות

 
 המשמעויות האמיתיות של החוק. ג

יהיה זה קשה עד , לאחר שיתבצע השינוי והבורסה תהפוך לחברה פרטית מן המניין –יש להבין 

 :אלו התוצאות הבעייתיות של הצעת החוק. בלתי אפשרי להחזיר את הגלגל אחורה

o שנבנה בכספי , ₪מיליארד  8-נכס שערכו עשוי להגיע ל – מסירת נכסי הבורסה לידיים פרטיות

 . ללא כל תמורה, חברי הבורסה יועבר לידי –העמלות ששילם הציבור 

o בידי חברה פרטית למטרות ( על מערכת המסחר ועל מערכת הסליקה) עיגון המונופול האנכי

באופן שאינו יוצר כל תמריץ לפתיחת מערכת המסחר לחברים חדשים ואשר יסכל , רווח

 .אפשרות לבצע שינויים מבניים בעתיד

o ימכרו אותן לגופים , חיים ינפיקו את מניותיהפתח למהלך שבסופו צפוי כי חברי הבורסה הנוכ

 .  וכך הציבור ירכוש בהון עתק את מה ששייך לו זה מכבר, המוסדיים

 
 הבורסהלתיקון כשלי הדרך הנכונה והרצויה . ד

את היעדים שהציבה הצעת החוק ואת אינטרס הציבור ניתן להגשים ללא צורך , למרבה האבסורד

 : פשוטות יחסית פעולות ארבעאלא ב, הפיךבהליך חקיקה מסורבל ובלתי 

 ,תנאי הסף שקבעו חברי הבורסה עצמם הנמכתעל ידי , לפתוח את שירותי המסחר לתחרות .4

 .לגורמים נוספים גישה למערכת המסחרומתן 

 .ע"להקים מנגנון פיקוח על העמלות שחברי הבורסה גובים מלקוחותיהם על פעולות בני .8

 .צ או הקצאת מניות לציבור"י הכרזתה כחל"ע, לתת ביטוי לזכויות הציבור בנכסי הבורסה .9

ובכך לתקן את המצב הקיים בו חברי הבורסה , לנתק את הבעלות במסלקה לבעלות בבורסה .8

 . זירות מסחר מתחרות של קובעים את תנאי החברות במסלקה ומונעים התחברות

 

 

 :אנא ראו, להרחבה
 של התנועה נייר העמדה המלא .א
 גזל העמלותבנושא  סקירה השוואתית .ב
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