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 הצעת החוק מותירה את השליטה בידי הבנקים

מטרת ההצעה . הצעת החוק קובעת שלא יחזיק אדם חמישה אחוזים או יותר ממניות הבורסה

ר הרשות לניירות ערך הינה להפריד בין בעלות על הבורסה לחברות בה "כפי שהוצגה אף על ידי יו

 . ולצמצם את שליטת הבנקים בבורסה

קנה זכות הצבעה באסיפה הכללית הממנה את כלל חברי האחזקה במניות הבורסה מ

כלומר חסרי זיקה לחבר )כאשר רובם צריכים להיות דירקטורים בלתי תלויים , הדירקטוריון

 (.בורסה או לבורסה עצמה

התרשים להלן מציג את המצב הצפוי אחרי הרפורמה ומסביר מדוע הצעת החוק לא מגשימה את 

 :חברי הבורסה הנוכחייםבבורסה בידי  (06%-כ) תכליתה ומותירה את השליטה
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 :אלטרנטיבות מוצעות

לויים ימונו על ידי בעלי הדירקטורים הבלתי תיש לקבוע כי  :מינוי הדירקטוריון .1
 . המניות שאינם חברי בורסה

כי שני שליש מחברי הדירקטוריון יהיו בלתי  יש לקבוע :הרכב הדירקטוריון .2
 .ולא רק רוב כפי שקבוע כעת, תלויים

כל הדירקטורים הבלתי תלויים צריכים להתמנות  :דירקטורים בלתי תלויים .3
בכל מקרה בוועדת . צע כעתולא רק שלושה כפי שמו, בהמלצת ועדת האיתור

 .האיתור יוכל לכהן אך ורק דירקטור בלתי תלוי

 ר דירקטוריון הבורסה מוכרח להיות דירקטור בלתי תלוי"יו :ר הדירקטוריון"יו .4
 .ולא דירקטור מטעם חברי הבורסה

תוקם ועדת יישום אשר תבחן האם יש להוסיף לחוק הוראה לפיה  :ועדת יישום .5
 . חדשים והאם חלה ירידה בעמלות המסחראכן נוספו חברי בורסה 

שתינתן לראש  סמכות פיקוח על מחירי העמלותיש לקבוע  :פיקוח על העמלות .0
 .הרשות לניירות ערך

פוטנציאל להחזקה 
מהמניות  40%של 

בידי חברי בורסה 
לאחר מכירה )

 (ביניהם

 0*5%=35%: בנקים 0

 הבינלאומי .4

כולל ) פועלים .8
אוצר החייל 

 (ומסד

 לאומי .9

 מזרחי .8

כולל ) דיסקונט .3
 (מרכנתיל

 בנק אגוד  .5

 בנק ירושלים .4

 בורסה

 דירקטוריון

 בעלי מניות חברי בורסה

 43  חברי דירקטוריון
 . שרובם בלתי תלויים

  כולם ממונים על ידי
 .האסיפה הכללית

  שלושה דירקטורים
ם ממונים בלתי תלויי

על ידי האסיפה 
בהמלצת ועדת 

 .איתור

בתי השקעות  0
: ומוסדיים

35%=5%*0 

 ש"מיטב ד .4

 . אי.בי.אי .8

אקסלנס  .9
 נשואה

 פועלים סהר .8

 אס.בי.יו .3

 סיטיגרופ .5

 פסגות .4

 

 4)חברים נוספים  5
 (זרים ובנק ישראל

 

35% 

35% 

 בנקים 0

בתי השקעות  0
 ומוסדיים

 נוספים 5

 ציבור



 (ר"ע)התנועה למען איכות השלטון בישראל 
 The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل

 08-3000045: פקס 08-3000049: טל*  34089ירושלים , 8804. ד.ת: מען למכתבים*  38929ירושלים , 802יפו ' רח
 3000045-08: فاكس 5000073-02: هاتف  34089 ، القدس8804. ب. ص: العنوان للرسائل  38929 ، القدس802 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 

www.mqg.org.il: * Web Site mqg@mqg.org.ilmail: -E 
 8 מתוך 8 עמוד

 

 אחזקות צפויות לאחר הרפורמה

 . של הבנק המחזיק 3%אחזקותיו יכללו במניין  -בנק בבעלות בנק אחר  *

 שם החבר

אחזקות 
לפי טבלת 
 ההקצאות

שינויים מאז 
טבלת 

 ההקצאות
כ אחזקות "סה

 לאחר שינויים

כמה ייאלצו 
מעל )למכור 

5%) 

החזקות לאחר 
לפני  הרפורמה

 מכירה

החזקות אפשריות 
ן לאחר מכירה בי

 החברים

 בנקים

     

 

 16.62% ל"הבנק הבינ

 
20.54% 15.54% 5.00% 5.00% 

 12.36% בנק הפועלים

 
12.36% 7.36% 5.00% 5.00% 

 9.89% בנק לאומי

 
9.89% 4.89% 5.00% 5.00% 

 7.06% בנק מזרחי טפחות

 

7.06% 2.06% 5.00% 5.00% 

 5.73% בנק ירושלים

 

5.73% 0.73% 5.00% 5.00% 

 5.45% גודבנק אי

 

5.45% 0.45% 5.00% 5.00% 

 5.06% בנק דיסקונט

 

5.06% 0.06% 5.00% 5.00% 

 0.93% בנק אוצר החייל

 

0.93% 0.00% 0.93%* 0.00% 

בנק מרכנתיל 
 0.86% דיסקונט

 

0.86% 0.00% 0.86%* 
0.00% 

 0.15% בנק מסד

 

0.15% 0.00% 0.15%* 0.00% 

 3.92%  יובנק
התמזג עם 
 0.00% הבינלאומי

  

 

  

כ "סה
 68.03% :בנקים

 
36.94% 35% 

 בים"חש

     

 

 5.64% ש טרייד"מיטב ד

 

9.54% 4.54% 5.00% 5.00% 

 4.33% .אי. בי. אי

 

9.10% 4.10% 5.00% 5.00% 

 3.78% אקסלנס נשואה

 

3.78% 0.00% 3.78% 5.00% 

 1.72% פועלים סהר

 

1.72% 0.00% 1.72% 5.00% 

 0.86% .אס. בי. יו

 
0.86% 0.00% 0.86% 5.00% 

 0.11% סיטיגרופ

 
0.11% 0.00% 0.11% 5.00% 

 4.77% מגדל שרותי בורסה
התמזג עם 

 0.00% .אי. בי. אי

  

 

 3.90% אי ברוקר
התמזג עם 

 0.00% מיטב

  

 

 5.16% פסגות

 
5.16% 0.16% 5.00% 5.00% 

  

כ "סה
 30.27% :בים"חש

 
21.47% 35% 

 זרים

     

 

Citibank N.A 0.47% 

 

0.47% 0.00% 0.47%  

דויטשה ניירות ערך 
 0.34% 0.00% 0.34% נמחק 0.34% מ"ישראל בע

 

HSBC Bank PLC 0.28% 

 
0.28% 0.00% 0.28%  

Merril Lynch 0.12% 

 
0.12% 0.00% 0.12%  

Barclays Bank 0.10% 

 
0.10% 0.00% 0.10%  

  

 1.31% :כ זרים"סה

 

1.31% 1.31% 

 0.41% בנק ישראל
כ בנק "סה

 0.41% 0.00% 0.41% :ישראל
 

 % 100 :כ"סה

 
100% 

 

60.13% 01.31% 


