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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים  )92(3ו3-א לתקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג – 3223

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת Bloomberg Finance
( L.Pלהלן" :בלומברג") וחברת ( Thomson Reuters Israel Ltdלהלן" :תומסון רויטרס") בפטור
ממכרז לפי תקנה  )2.(3לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) ,לצורך אספקת שירותי מידע אודות:
נתוני שוק שוטפים והיסטוריים ומידע פיננסי משוקי ההון בעולם9
רצ"ב חוות-דעתו של מר איציק שורקי ,המשמש כסגן מנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות,
לפיה חברת תומסון רויטרס וחברת בלומברג הינן היחידות המספקות את המידע האמור בהתאם
לצרכי הרשות9
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות בכתב
באמצעות פקס  22-19.595.או בדואר אלקטרוני  ,Itziks@isa.gov.ilלמר איציק שורקי ,לא
יאוחר מיום  ,9.42439יש לוודא כי הפניה התקבלה על-ידי הרשות בטלפון 922-1991912

23/8/22.2
לכבוד
חברי ועדת המכרזים
הנדון :התקשרות עם ספק יחיד
חברת  Bloomberg Finance L.Pוחברת Thomson Reuters Israel Ltd

המחלקה הכלכלית עובדת במשותף עם המחלקות השונות ברשות ניירות ערך ("הרשות") ומספקת
להן ייעוץ כלכלי במגוון רחב של נושאים 9במסגרת פעילותה עוסקת המחלקה בפיתוחה של תשתית
המידע הכלכלי והפיננסי התומך בתהליך קבלת החלטות ברשות ובהרחבתה9
מאגרי המידע המשמשים את המחלקה הכלכלית בעבודתה השוטפת כוללים נתונים שמקורם
בדיווחי הגופים המפוקחים ישירות על ידי הרשות ובנתונים נוספים הנרכשים מספקי מידע חיצוניים9
לשם ביצוע תפקידיה נדרשת הרשות להרחיב את תשתית המידע שברשותה כך שתכלול נתונים
שוטפים ונתונים היסטוריים הכוללים אינדיקטורים כלכליים ונתוני שוק משוקי ההון העיקריים
ברחבי העולם9
מבירור שנערך בין ספקי המידע הפיננסי הפועלים בישראל התברר כי קיימים שני ספקי מידע פיננסי
שביכולתם לספק נתונים בהיקף הנדרש מן השווקים העיקריים ברחבי העולם – חברת Bloomberg
( Finance L.Pלהלן" :בלומברג") וחברת ( Thomson Reuters Israel Ltdלהלן" :תומסון רויטרס")9
בנוסף ,בירור עם מספר חדרי עסקאות בבתי ההשקעות והבנקים מלמד כי נעשה שימוש נרחב
במערכות המידע של חברות אלה וכי לא קיים מוצר אחר דומה9
בשנתיים האחרונות השתמשה המחלקה הכלכלית בשירותי המידע של שתי החברות והיא נדרשת
לשירותי המידע משתיהן על מנת לקבל כיסוי מלא ומגוון של נתוני השוק9
לכן ,רשות ניירות ערך ,הנדרשת לנתונים שוטפים והיסטוריים של אינדיקטורים כלכליים ושל נתוני
שוק על השווקים הפיננסים העיקריים ברחבי העולם ,אינה יכולה לרכוש מידע זה אלא מחברות
בלומברג ותומסון רויטרס המהוות ,יחדיו ,ספק יחיד בישראל לנתונים אלה9
לאור האמור לעיל ,בכוונת הרשות להתקשר עם חברות אלו לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכה
בשנתיים נוספות בעלות של כ $9,522 -לחודש (כ $3,222 -עבור בלומברג וכ $2,522 -עבור חברת
תומסון רויטרס).

בכבוד רב,
איציק שורקי
המחלקה הכלכלית

