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רמי לוי | בעלים ,רמי לוי שיווק השקמה

עו"ד אילן גרזי | ראש מחלקת שוק ההון בפרל כהן ושות'

"לא רוצה להשתחצן ,אבל אני
חושב שיש לי מה ללמד את אמזון"

"הרגולציה על
הבורסה מתהדקת,
ואנו רואים עזיבות"

הבעלים של רשת הקמעונאות רמי לוי שיווק השקמה התייחס לסוגיית השכר הנמוך במשק ואמר כי "שרי האוצר והכלכלה צריכים
לחשוב איך להגדיל את הפריון" .על יוקר המחייה אמר רמי לוי כי "אם מוכרים ענבים ב־ 40שקל לקילו ,הצרכן לא חייב לקנות"

ראש מחלקת שוק ההון במשרד עורכי הדין פרל כהן ושות' הדגיש כי "בבורסות
בחו"ל שומרים על רף גבוה של מספר חברות ,והמטרה שלנו היא לייבא את
אותן חברות לבורסה של תל אביב .זה לא מחייב שינויים משמעותיים בחקיקה"

אורי גלאור

"הנושא המרכזי הוא הבורסה,
והתפקיד שלנו זה לבצע את
החיבור בין כספי המשקיעים
לבין החברות הישראליות .המטרה הזאת
לא מושגת" ,כך אמר אתמול שותף בכיר
וראש מחלקת שוק ההון בפרל כהן ושות'
עו"ד אילן גרזי בכנס שוק ההון  2019של
"כלכליסט"'.
גרזי הסביר כי "בשבע שנים נמחקו
מהבורסה  211חברות ,והמצב הזה לא
הולך ומשתפר .במקום הקלות וצעדים

על החזרת חברות
לבורסה :באמצעות
צעדים פשוטים יחסית
אפשר למשוך את החברות
הישראליות בתחומי
הטכנולוגיה לחזור
ולהירשם בבורסת ת"א"

שיגרמו לחברות נוספות להגיע לבורסה,
הרגולציה מתהדקת ,ואנו רואים עזיבות.
צריך להביא חברות חדשות ופעילויות
חדשות לבורסה .ישנה ירידה משמעותית
בכמות החברות הציבוריות לאורך הש־
נים ,ויש ירידה בהיקפי מחזורי המסחר
היומי .זאת ,בעוד שהבורסות בחו"ל הול־
כות ופורחות ,וכאשר ישנם מאמצי שיווק
שמטרתם לפתות חברות להגיע לבורסה
בקנדה ובארה"ב.
"בבורסות בחו"ל שומרים על רף גבוה
של מספר חברות ,והמטרה שלנו היא
לייבא את אותן חברות לבורסת ת"א.

אורלי דורון | מנהלת מחלקת ני"ע בפרקליטות מיסוי וכלכלה לשעבר

"בשליש מהתיקים יש
גם עבריינים משניים"

המנהלת לשעבר של מחלקת ניירות ערך בפרקליטות הדגישה כי "כשאיש כספים
מתמנה לתפקיד בכיר בחברה גדולה על ידי בעל שליטה דומיננטי ,הוא צריך
לשאול את עצמו האם יוכל להשיב למי שמינה אותו גם תשובה שלילית"

אורי גלאור

"מדברים כיום על שלושה
סוגי אכיפה :פלילית ,מינהלית
ואזרחית אשר מגיעה בדמות
של תביעות נגזרות וייצוגיות" ,הגדיר
הפרשן המשפטי של "כלכליסט" משה
גורלי ,את נושא השיחה עם עו"ד אורלי
דורון ,לשעבר מנהלת מחלקת ני"ע בפ־
רקליטות מיסוי וכלכלה ,בכנס שוק ההון
 2019של "כלכליסט".
"עד  2011התפיסה היתה שהאכיפה
צריכה להיות פלילית" ,אמרה דורון.
"ב־ 2011נעשה שינוי גם בחוק ני"ע
וגם בחוק בתי המשפט ,הוקמה המחלקה
הכלכלית בבית המשפט המחוזי וניתנו
סמכויות אכיפה מינהליות לרשות ני"ע.
במקביל הפרקליטות הפלילית קיבלה
סמכויות להגיע להסדרים שהם מעין מי־

חזי שטרנליכט

הדברים יחסית פשוטים ,ולא מחייבים
שינויים משמעותיים בחקיקה" ,אמר
גרזי ,ופירט ארבע הצעות" :ביטול רשי־
מת השימור ,שפוגעת בציבור המשקיעים
ומגבילה הכנסת פעילויות חדשות; מתן
אפשרות להקמת שלדים ציבוריים עם
מזומן ופלטפורמת גיוס לרכישת נכסים
בעתיד ( :)SPACבעולם נותנים ליזמים
אפשרות לגייס כספים בלי השקעה ספ־
ציפית .מוביל את זה יזם שמגייס מהצי־
בור את הכסף ומבצע את ההשקעה בהמ־
שך; מתן הטבת מס למשקיעים ולמנפי־
קים בבורסה; והפרטת חברות ממשלתיות

באמצעות הבורסה".
על ענף הקנאביס אמר גרזי כי "מדו־
בר בתחום הכי חם היום בבורסה ,שה־
סכימה לקבל אותו .זו תעשייה אמיתית
שתלך ותצמח ,ויש בישראל יתרונות
מובנים" .הוא הציע מספר תחומי פעי־
לות נוספים שאפשר לקדם בבורסה כמו
חברות פינטק ,מוצרים פיננסיים ,קרנות
גידור ,חברות טכנולוגיה ,חברות סייבר
ועוד" .באמצעות צעדים פשוטים יחסית
אפשר למשוך את החברות הישראליות
בתחומי הטכנולוגיה לחזור ולהירשם
בבורסת ת"א" ,סיכם את דבריו.

נהליים במסגרת הפרקליטות .הדבר הזה
הוביל לשינוי .רשות ני"ע פרסמה מסמכי
מדיניות שקובעים איך ינותבו התיקים
בין הפלילי למינהלי" ,הבהירה דורון.
"ככל שאנו מתקדמים בנושא הזה,
אנו מזהים שיכולים להיות חששות לכ־
שלים" ,הוסיפה דורון" .סוג החברות ,סוג
בעלי התפקידים שביצעו את העבירה,
גם קובעים איפה ההליך יותר יעיל .גם
תיקים שבמסגרתם חוקרים מכלול של
חשודים ,שחלקם לא היו אמורים להגיע
לפלילי אלא להסדר מינהלי".
לשאלה כיצד  10שנים לאחר הקמת
בית המשפט הכלכלי ,ולאחר פרשות
מנופים ,מליסרון ,נוחי דנקנר ופס־
גות  -אפשר למנוע עבירות כלכליות,
ענתה דורון כי "כשהתבקשתי לגלות
קצת ממחשבותיי בנושא הזה של איך
להימנע ,חשבתי שכמובן לא מדובר במ־
עגל עבריינות ראשון שבו אנשים מת־

כננים ממש לבצע עבירות ,למעול ,אלא
שרואים שלפחות ־ב־ 30%מהתיקים ה�כ
לכליים רשימת הנאשמים מונה לא רק
את העבריין העיקרי אלא גם עבריינים
משניים כמו נושאי משרה ,דירקטורים
וגם החברה".
לדברי דורון" ,לפעמים מוצעים תפ־
קידים לנושאי משרה שהם לא מתאימים
להכשרתם .אדם שמונה לשמש סמנכ"ל
כספים בחברה גדולה ,צריך לשאול את
עצמו אם אין לו הניסיון המתאים ,מדוע
מונה לתפקיד .אם יש בעל שליטה דו־
מיננטי ,הוא צריך לבדוק אם הוא יכול
להגיד לו גם לא ,כשצריך".
"צריך גם לעבוד בסינרגיה עם גור־
מים אחרים בחברה — יועץ משפטי ,מבקר
פנים ,דירקטוריון — ובדרך הזאת אנו
מייצרים הגנה לחברה .בסופו של דבר
חברה שמתפקדת טוב תמנע עבירות ,או
לפחות תצמצם אותן" ,סיכמה דורון.
לדבריה" ,הפרקליטות פועלת על פי
מדיניות של 'אין־האוס' .בין להמשיך
בהליך הפלילי ,לבין הגעה להסדר מי־
נהלי לבין סגירת תיק .ראינו בהסדרים
תקדימיים ,שהנטייה היא הטלת סנק־
ציות  -אבל השינויים לא נעשו ברמת
פרסום המדיניות ולא ברמת תיקון הח־
קיקה .מתבקש שחלק מהאכיפה היא לא
רק שנגמול על עבירות ונרתיע אלא גם
ניצור אמון בציבור וניצור אמון גם בקרב
הפעילים בשוק ההון .כדי לגבש מדיניות
כזאת יש צורך במסמכי מדיניות גם לפ־
רקליטות ,כדי שיידעו מתי התיקים יגיעו
למינהלי ומתי לפלילי".

על הרתעה ואמון:
מתבקש שחלק מהאכיפה
לא תהיה רק גמול על
עבירות והרתעה ,אלא גם
שניצור אמון בציבור ובקרב
הפעילים בשוק ההון"
מימין :כתב "כלכליסט" משה גורלי ומנהלת מחלקת ני"ע לשעבר בפרקליטות אורלי דורון

"אם הפריון במשק לא יגדל — מי
שיסבלו הם העובדים החלשים",
כך אמר רמי לוי ,בעל השליטה
ברמי לוי שיווק השקמה ,בכנס שוק ההון של
"כלכליסט" שהתקיים אתמול.
לדברי לוי ,במצב הנוכחי הפיריון של
העובד הישראלי נמוך ,מה שגורם לכך
שהוא נאלץ להעסיק יותר עובדים – בשכר
נמוך יותר .לדבריו ,ככל שיעלה הפיריון
של העובד במשק ,הוא יוכל להעסיק פחות
עובדים – ולשלם להם שכר גבוה יותר.
לוי התייחס לאפשרות שהרמי לוי הבא
יגיע מהעדה האתיופית" ,אני חושב שלכל
אחד יש סיכוי במדינת ישראל ואני אומר
את זה מהניסיון שלי .לא משנה מה הדת,
הגזע או הלאום שלו".
לוי ביקר את הצרכנים שמתלוננים על
יוקר המחייה" .השאלה היא איפה קונים .אם
רוצים לקנות דירה במחיר זול וטוב שיבואו
אלי .כשאנחנו מסתכלים על  40שקל לקילו
ענבים ,הכוח בידי הצרכן .ברגע שמוכרים
ב־ 40שקל לקילו ,הצרכן לא חייב לקנות.
כשהייתי ילד קטן ,לא היו לנו ענבים בבית

גם במשך שנה ובעזרת השם אני פה .ברגע
שנקטין את הביקוש ,באופן אוטומטי המחי־
רים ירדו .בתחילת עונה ,מי שרוצה לקנות
ענבים זו בעיה שלו .שלא יקנה".

אני מאחל בהצלחה לאמזון .אם יהיה מה
ללמוד מהם ,נלמד .אני חושב ,בלי להשת־
חצן ,שיהיה לנו מה ללמד אותם .היום הב־
עיה במדינת ישראל היא שאין כוח עבודה
וקשה לתת שירות .אנו נכנסים לתחום של
מחסנים לוגיסטיים רובוטיים; אחרי שנקים
אותם נהיה מספר אחת במדינת ישראל".

תרופות עד לבית החולה

על תחום הפארם אליו נכנס לא־
חרונה אמר לוי" :אנחנו רוצים לתת
שירות בדרך אחרת .אני רוצה שאדם
יקבל איכות טובה ומוצר .רוצים למשוך
את הלקוח ,אבל לא בגלל התרופות .אין
סיבה שחולה יגיע לבית המרקחת לקבל
תרופה .אני עובד מאחורי הקלעים ובודק
מה הרגולציה כדי לדעת למי לפנות על
מנת לשנות אותה .יש בישראל שלושה
גורמים קובעים :קופות החולים .יש גור־
מים שעושים הרבה כסף".
לוי לא התרגש מהעובדה ששופרסל
עקפו את הרשת שלו בקניות אונליין" ,זה
טוב שעוקפים אותי ,זה נותן מוטיבציה לתת
גז .אבל במציאות לא באמת עוקפים אותי.
הנה למשל ב־'תוכנית חיסכון' לפני שבו־
עיים יצאנו במקום הראשון באונליין בכמה
פרמטרים ,גם במחיר .אנחנו גדלים באונליין
בעשרות אחוזים וגדלים גם באופליין .בסוף

"אני לא הולך לפוליטיקה"

על האפשרות שהרמי
לוי הבא יגיע מהעדה
האתיופית :אני חושב
שלכל אחד יש סיכוי
במדינת ישראל ואני אומר
את זה מהניסיון שלי"

אתה נותן את התוצאה בחברה שלך".
לוי הדף את הביקורת על כך שרשת
קופיקס עדיין מפסידה"" ,קניתי חברה מפ־
סידה .היו לי אתגרים יותר קשים בחיים.
לקראת הרבעון הראשון בשנת  2020נראה
את קופיקס במקום אחר".
על כניסת אמזון לישראל אמר לוי כי
"בחברה שלי יש  8,000עובדים ,אני כל
ראשון לחודש צריך לדאוג לשכר שלהם.

ערן מרדכי | שותף מנהל ,קרן קוליברי

"הצמיחה של שוק הרכב תוביל
לקפיצה בביקוש לאנרגיה ירוקה"
השותף המנהל בקרן קולברי סבור שבעשורים
הקרובים תחליף האנרגיה הירוקה את השימוש
בפחם ,אך לדבריו "היעדים של ישראל צנועים מדי"
ליאור גוטמן

"אנרגיה ירוקה זו הפקת אנ־
רגיה באמצעות הליך שלא
מזהם את הסביבה ,באמצעים
כמו שמש או רוח .בשנים האחרונות יש
צמיחה בסקטור הזה ,כאשר מנוע הצ־
מיחה הראשון הוא עלויות ההפקה :פעם
היה צריך סבסוד והיום העלויות שוות או
אפילו יותר נמוכות מייצור חשמל קונ־
בנציונלי .צניחה של  88%בעלויות הציוד
הפכה את השיטה הזו לטובה יותר" ,כך

אמר אתמול ערן מרדכי ,שותף מנהל
בקרן קוליברי במסגרת כנס שוק ההון
 2019של "כלכליסט".
מרדכי סיפר שעלויות הפקת האנר־
גיה ממשיכות לרדת ,והמתקנים השונים
ממשיכים להגדיל את היכולת שלהם
להפיק יותר חשמל" .יש היום רגול־
ציה שתומכת בסקטור .מדינות רוצות
ומחפשות את היכולת להיות עצמאיות
מבחינה אנרגטית .גם המודעות לזיהום
אוויר עולה ועמה הביקוש למתקני חשמל
ירוקים" ,הסביר מרדכי.

לתפיסתו של מרדכי יש שני מנועי
צמיחה עתידיים לתחום .הראשון הוא
הרכב החשמלי ,או היכולת של שוק הת־
חבורה לזנוח כלי רכב שמונעים שלא
בסולר או בבנזין" .שוק הרכב ממשיך
לצמוח והמציאות הזו תוביל לקפיצה
דרמטית בביקוש לחשמל בכלל ולחשמל
ירוק בפרט .גם הסוללות שמניעות את
המנועים החשמליים של כלי הרכב יהיו
טובות ויעילות יותר" ,אמר.
מנוע הצמיחה השני שמרדכי סימן
הוא אגירת אנרגיה" .בהשוואה לעולמות
של חומרת מחשב ,האגירה ברשת משו־
לה כיום לתקופה בה השתמשנו בדיסקט
ולא בדיסק און קי .הפוטנציאל עדיין קטן
אבל האגירה תשתכלל ותשתפר וככל
שהיא תתפתח יתאפשר לאגור אנר־

לוי הסביר כי "אני מצליח כי אני
עושה את הדברים לאט .אני המנכ"ל של
החברה עכשיו ,ומקווה להיות הבעלים
גם עוד עשרות שנים .מה שקורה אצל
מנכ"לים בדרך כלל זה שאומרים שאם
צריך להחזיר אג"ח ,שהמנכ"ל הבא יש־
בור את הראש .כרגע אנחנו לא צריכים
אג"ח ואני מקווה שנהיה יציבים וחזקים".
בסיום דבריו הבהיר לוי כי "אני לא
הולך לפוליטיקה .שרי האוצר והכלכלה
צריכים לחשוב מה לעשות כדי שהכל־
כלה תהיה יציבה ,כדי להגדיל את פריון
העובד .אם הפריון לא ייגדל יחסית למה
שקורה באירופה ,מי שיסבול זה דווקא
העובדים החלשים' .הרזה נהיה רזה והשמן
נהיה שמן' — זה רק בגלל פריון העובד.

גיה ולהפיץ את היכולת הזו בעתיד .זו
מציאות שתאפשר רציפות של אספקת
חשמל ללא תלות במזג האוויר .תירשם
גם צניחה במחירים שתהפוך את האגירה
לאפקטיבית וזולה".
לתפיסתו שני מנועי הצמיחה הללו
גרמו לארגונים להציב יעדים לייצור
חשמל מאנרגיות מתחדשות" .עד 2050
האנרגיה הירוקה תחליף את השימוש
בפחם ,ובאירופה מאמינים שעד 2030
יותר מחצי מהאנרגיה תהיה ירוקה .בי־
שראל זה צנוע מדי" ,הנמיך מרדכי את
הציפיות אך הציג שתי חברות בולטות
שכדאי לעקוב אחריהן בתחום ייצור
החשמל הירוק .החברה הראשונה היא
אנרג'יקס שפועלת בישראל ,בפולין
ובארה"ב" .החזון הוא שתוך  3.5שנים
תגדל הפעילות פי ארבעה.
החברה השניה היא אנלייט ,שלא־
חרונה גייסה אג"ח ומימשה אופציות
שיאפשרו לה לגדול .החברה פועלת פה
ובאירופה .החברה מעריכה כי עד 2023
היא תצמח בעד פי שישה.
לסיכום ,ציין מרדכי כי הבורסה השי־
קה שלשום מדד אנרגיה ,מהלך שיהווה
לדעתו מקור מידע קריטי למשקיעים
בתחום האנרגיה הירוקה.

