
אלמוג עזר

ההון ה שוק  על  ממונה 
את מתח  ברקת  ־משה 

מרומזת  ביקורת  מול 
ערך  ניירות  רשות  על 
שפרסמה השבוע ממצאי 
להנפקות  הנוגע  בכל  שערכה  בדיקה 

)בוק ביל ־בשיטת ההצעה הלא אחידה 
יותר  מהוות  זו  בשיטה  הנפקות  דינג(. 
מ־80% מההנפקות בגל הנוכחי שהביא 
השנה.  מתחילת  חברות   63 לבורסה 
בשיטת ההצעה הלא אחידה החתם מנהל 

בה המחיר  לגבי  המוסדיים  מול  ־מו"מ 
מז לכל  להקצות  כמה  ומחליט  ־נפקה, 

מין. במסגרת הבדיקה קבעה הרשות כי 
על המוסדיים והחתמים להימנע מלדון 
ימים  יחלפו 10  במחיר ההנפקה בטרם 

ממועד פרסום התשקיף. 
בכנס  אתמול  שהשתתף  ברקת, 

שנע הציבוריות  החברות  איגוד  ־של 
רך בבורסה בתל אביב התייחס לנושא 
ואמר כי "רשות ני"ע קבעה שהמוסדיים 
הת־ מפרסום  ימים   10 לחכות  צריכים 
שקיף ועד שמתחילים לדסקס מחירים. 

הח של  בצד  היא  שהבעיה  חושב  ־אני 
לבחון  צריך  המוסדיים.  לא של  תמים, 
את המנגנונים. מה זה עשרה ימים? לא 
זמן.  של  במונחים  דברים  לבחון  צריך 
צריך להבין מה צריך לעשות באותם 10 
ימים או יומיים. גם אם נותנים לך חודש 
ואתה ממשיך להסתמך על הערכת שווי 

ריקה מתוכן, אז לא עשינו בזה כלום".

הלחץ על המוסדיים
נושא ההצעה הלא אחידה עלה גם על 
שולחנה של הרשות. בפברואר האחרון 
הרשות ביצעה ביקורת פתע אצל עשרה 
עמדו  ובמוקד  גדולים,  מוסדיים  גופים 

־הליכי קבלת ההחלטות שנוגעים להש
תתפות בהנפקות. על כך אמר ברקת כי 
"היתה מגמה שבה חתמים החלו ללחוץ 

־גופים מוסדיים באמצעות שיטת ההנפ
קה הלא אחידה — 'בוא תיכנס להנפקה 
הזו, הפחות מבוקשת, ואני אכניס אותך 
מגמה  זו  מבוקשת'.  היותר  להנפקה 
להיכנס  מוסדיים  שתביא  שחששנו 
משמעותית.  בחינה  בלי   להנפקות 
"זו דרמה משום שהרבה מאוד שנים לא 
היתה ביקורת משמעותית על השקעות 
בעשרה  ביקורת  לעשות  מוסדיים.  של 
גופים מוסדיים מובילים, זה משמעותי. 

זו לא תהיה הביקורת האחרונה". 
לטיוטת  התייחס  ברקת  בנוסף, 
לבחינת  שמינה  הוועדה  של  הדו"ח 

דו"ח  של  הטיוטה  הניהול.  דמי  כפל 
בחינה  על  קבעה, בהתבסס  יפה  ועדת 
של השקעות המוסדיים במאות קרנות 
השקעה פרטיות וקרנות הון סיכון, כי 

־ההשקעה בהן לא הניבה תשואה עוד
פת, בעיקר בשל דמי הניהול הגבוהים. 
"יש מנהלים חיצוניים טובים ויש פחות 
טובים. צריכה להיות סלקציה, וחייבים 

להפחית את דמי הניהול", אמר ברקת. 
"את עולם קרנות ההשקעה לא המציאו 

פר אלא משקיעים  פנסיוניים,  ־גופים 
טיים. אני מסתכל על קרנות השקעה 
בעולם. למשל מג'לן של פיטר לינץ' 
להיכנס  כדי  רבו  שאנשים  קרן  זו   —

־אליה. יש קרנות שעושות תשואה עו
דפת, ויש כאלו שלא מצליחות להכות 

את המדדים".

בעיית ההיבט החברתי
־ברקת התייחס גם לתנופה של השק

עות האחריות )ESG( שמביאות בחשבון 
נושאי איכות סביבה, היבטים חברתיים 
וממשל תאגידי. "הבעיה הכי גדולה ב־

ESG זה ה־S, כלומר, הההיבט החברתי. 
עם כל היתר אין בעיה. ממשל תאגידי 

־זה חשוב וסיכונים סביבתיים הם סיכו
את  הגדרנו  אנחנו  לכן  אמיתיים.  נים 
מרכזי  מתפתח  כסיכון  האקלים  שינוי 

שהמו סיבה  אין  להתייחס.  יש  ־שאליו 
־סדיים לא ישקיעו בעולמות כאלה, שי

כולים להניב תשואות עודפות וזה יעזור 
לשפר את האקו־סיסטם. 

"מחירי הנכסים צריכים לשקף את 
מוסדי  שגוף  זה  הציבורי.  הסנטימנט 

־יחליט ברמה הערכית אילו ערכים טו
גופי  בעייתי.  דבר  זה  לא,  ואילו  בים 
בהשקעות  להתעסק  צריכים  השקעות 
להביא  צריך  זאת,  בערכים. עם  ולא 

שמשפי חברתיים  אלמנטים  ־בחשבון 
חוזר  הוצאנו  לכן  ההשקעות.  על  עים 
על  להסתכל  מהמוסדיים  שדורש 
סיכונים.  לבחון  כדי  האלה  הממדים 
דרשנו גם שאם בוחרים שלא להיכנס 
לסקטור מסוים מסיבות כאלו, יש לתת 

גילוי על כך".

הממונה על שוק ההון על ההצעה הלא אחידה:

"אני חושב שהבעיה 
היא בצד של החתמים 

ולא של המוסדיים"
משה ברקת מתח אתמול ביקורת מרומזת על הנחיות רשות ני"ע, שלפיהן 
המוסדיים מנועים מלדון במחיר ההנפקה לפני שיחלפו 10 ימים מפרסום 

התשקיף. לדבריו, "צריך לבחון את המנגנונים, ולא במונחים של זמן" 
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יום חמישי, כ"ח בתמוז תשפ"א, 8.7.2021כלכליסט  

צילום: עמית שעל משה ברקת. "חייבים להפחית דמי ניהול"

ברקת: הרשות קבעה 
שמוסדיים צריכים 

לחכות 10 ימים מפרסום 
התשקיף ועד שמתחילים 

לדסקס מחירים. גם 
אם נותנים לך חודש 

ולהסתמך על הערכת 
שווי ריקה מתוכן, אז לא 

עשינו בזה כלום"

חתמים החלו ללחוץ 
גופים מוסדיים באמצעות 

שיטת ההנפקה הלא 
אחידה — 'בוא תיכנס 
להנפקה הזו, הפחות 
מבוקשת, ואני אכניס 
אותך להנפקה היותר 

מבוקשת'"
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יום חמישי, כ"ח בתמוז תשפ"א, 8.7.2021    כלכליסט

באופוסט  האחרונה רכשה  שלו. בשנה 
והגי ובפייסבוק  נחבילת מניות בגוגל 

עה לחשיפה של מיליארד דולר בשתי 
החברות. לא מן הנמנע כי גם ההיכרות 

נעם אאוטבריין נולדה בעקבות ההתע
ניינות בתחום. מתחילת 2021 קלרמן 

במניות  הנוכחות  את  מגביר 
לכאורה  הטכנולוגיה, 

שלו,  לתפיסה  בניגוד 
נואף רכש מניות והג

אחזקותיו  את  דיל 
הש ביצרניות  נגם 

בבים אינטל ומיקרון 
בפלטפורמת  ואפילו 
איננ  .eBay  הקניות

שנה  עליה  שעברה  טל, 
לא פשוטה וככזו היא אולי 

של  הדרישה  על  עונה 
שמ מניה  של  נקלרמן, 

הפכה  בחסר,  תומחרת 

הגדולה  להשקעה  האחרונה  בשנה 
ביותר של באופוסט בארה"ב.

המכתב הנכסף נחשף
המשקיעים  של  האכזבה  כל  עם 
מביצועי באופוסט בשנתיים האחרונות, 
קלרמן  להם  שמשגר  השנתי  המכתב 
בקרב  מבוקש  למצרך  השנים  עם  הפך 

נהמשקיעים האמריקאים. בני
המ באפט,  למכתבי  נגוד 

כתב של באופוסט אינו 
רק  ומיועד  פומבי 
אך  הקרן,  למשקיעי 
דווקא השנה הצליחו 
טיימס"  ב"פייננשל 
היד,  את  עליו  לשים 
וגילו לא מעט אמירות 
מתח  קלרמן  מעניינות. 
ביקורת ישירה על מדיניות 
בארה"ב,  המרכזי  הבנק 
בכסף  השוק  את  שמציף 

הקו מגפת  פרוץ  נמאז 

רונה. "עם כל כספי הממשל שמוזרמים 
מה  להבין  ניסיון  כל  האחרונה,  בשנה 
מצב הכלכלה משול למדידת חום אחרי 
שכבר נלקחה מנה גדולה של אקמול", 
בסוף  שפורסם  במכתב,  קלרמן  כתב 

פוס הבלתי  להתערבות  השנה.  נינואר 
קת של הפד בשוק יש גם השלכות על 
ציבור המשקיעים הרחב, שאיבד לדעתו 
לקביעת  הנדרשת  הסכנה  תחושת  את 
מחירי נכסים. "המשקיעים הפכו למעין 
צפרדעים שמתבשלות לאט עד לרתיחה 

מבלי לזהות את הסיכונים", הוא כתב.

גולן חזני

תוך ע נוספת  גדולה  סקה 
הנדל"ן  לחברת  שבוע 
ICR. ל"כלכליסט" נודע 
עם  חתמה  החברה  כי 
מצלאוי  הנדל"ן  חברת 
על עסקה בפרויקט התחדשות עירונית 
560 דינ  )פינוי בינוי( בבת ים, להקמת

רות )מתוכן 380 למכירה(, 1,600 מ"ר 
15 אלף מ"ר שטחי מלונ נשטחי מסחר ו

נאות, בשלושה מגדלים של 30 קומות 
10 קומות. היקף ההכנ  ומגדל נוסף של
כנ1.8  על  עומד  בפרויקט  הצפוי  נסות 

מיליארד שקל )כולל מע"מ(.
נהמתחם המדובר נמצא במרחק הלי

במתחם  ים,  בת  של  הצפוני  מהחוף  כה 
רוטשילדנהרצלנליבסקינד.  הרחובות 
 85% של  הוא  כרגע  החתימות  סטטוס 
מדיירי המתחם. הפרויקט נמצא בסמוך 
בפינת הרחונ  ,ICR נוסף של  לפרויקט 

בות שדרות ירושלים וסוקולוב, בו יוקמו 
2 מגדלי מגורים של 30 קומות הכוללים 

220 דירות ונ300 מ"ר מסחר.
בנייני   9 ייהרסו  התוכנית  במסגרת 
ובמקומן  דירות   160 עם  ישנים  מגורים 
ייבנו כאמור 560 דירות חדשות למגורים. 

שבת  מורדי  בידי  המנוהלת   ,ICR
 )50%( קנדה  ישראל  בשליטת  מצויה 
ואסי  רוזן  ברק  שבשליטת  הבורסאית 
ואבי  רז  עודד  נקש  האחים  טוכמאייר, 
של  פרטנרס  ולאומי   )42.5%( חורמרו 

בנק לאומי )7.5%(.
להשקעה  נכנס  פרטנרס  לאומי 
כנ70  עם  שעבר,  בשבוע  רק  בחברה 
מיליון שקל תמורת 15% מהחברה של 
שמחזיקה  וחורמרו,  רז  נקש,  האחים 

 .ICRבנ50% מנ

מנרב  למעשה  היא  האחרונה 
קנדה  שישראל  לשעבר,  פרויקטים 
קוזניצקי  מאברהם  שנה  לפני  רכשה 
תמורת כנ550 מיליון שקל. ICR עוסקת 
בייזום, תכנון והקמת פרויקטים )חלקם 

העי ההתחדשות  בתחום  שותפים(  נעם 
רונית, הכוללים כנ8,200 דירות, מתוכן 

קרוב לנ6,100 לשיווק.
הרצליה,  בנתניה,  פעילה  החברת 
עכו, חיפה, גבעתיים, בת ים, ירושלים, 
אשדוד ובעיקר בתל אביב. היא מתמחה 
במגורי יוקרה באזורי ביקוש לצד בניית 

שכונות מגורים.
בשבוע שעבר זכתה החברה בחמישה 
מתוך שישה מתחמים במכרז של רשות 
שותפה  תהיה  בהם  ישראל,  מקרקעי 
השנ רמת  בדרום  דירות   827  בבניית
קרקע  בעלות  מגרשים,  בחמישה  רון 
של 1.88 מיליארד שקל. מדובר באחת 
קרקעות  על  המשמעותיות  העסקאות 
 4 בשווי  נסחרת  קנדה  ישראל  מדינה. 

מיליארד שקל בבורסה.
נמצלאוי, המצויה בשליטת סמיר מצ

 433 בשווי  נסחרת  קנפלר,  ואלי  לאוי 
מיליון שקל בבורסה בתל אביב ועוסקת 

נביזום דירות למגורים ונדל"ן מניב. הח
ברה נקלעה למצוקה תזרימית בנ2015, 
ממנה נחלצה, בין היתר, עם כניסתו של 

קנפלר החרדי כשותף בנ2016.

עסקה גדולה נוספת תוך שבוע

ICR ומצלאוי יקימו 
פרויקט של 1.8 

מיליארד שקל
במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית בבת 

ים יוקמו 560 דירות בארבעה מגדלים, יחד עם 
1,600 מ"ר למסחר ו־15 אלף מ"ר למלונאות

המשקיע המשפיע שלא 
הכרתם הלך על אאוטבריין

ברק רוזן, מבעלי השליטה בישראל קנדה

המשך מעמוד 20

 וורן באפט. מחזיק עותק של 
ספרו של קלרמן

צילום: ערן-יופי כהן

קלרמן פספס את רכבת 
מניות הטכנולוגיה. 

פספוס זה עלה לקלרמן 
בשנתיים רצופות של 

תשואות מאכזבות, 
שקטעו עשורים של 

תשואה שנתית ממוצעת 
שהגיעה ל־20%

- בלעדי לכלכליסט -

 
ICR החיים החדשים של

יולי 2020  …
ישראל קנדה והאחים נקש רוכשים 

את מנרב פרויקטים ומשנים את 
ICR-שמה ל

2 ביולי 2021  …
לאומי פרטנרס רוכשת 7.5% 

מ-ICR תמורת 65 מיליון שקל

7 ביולי 2021  …
ICR ומצלאוי חותמים על עסקה 

בהיקף של 1.8 מיליארד שקל 
בבת ים


