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מתוך נימוקי חבר השופטים
ניתן בזה אות הוקרה מיוחד לד"ר יוסי בכר ,מנכ"ל משרד האוצר ,על תרומתו לשינוי בסביבה העסקית
והכלכלית של ישראל ,על הצלחתו להביא לרפורמה מהותית והיסטורית בשוק ההון שיש בה כדי להגביר את
התחרות ולצמצם את הריכוזיות ,כל זאת תוך תרומה מהותית לצמיחה במשק ,לשכלול השווקים ,להשתלבותה
של ישראל בכלכלה הגלובלית ולעידוד השקעות זרות.
ד"ר יוסי בכר ,מרואי החשבון המנוסים בישראל ,נאות לקבל על עצמו ,באחת מהתקופות הקשות של המשק
בישראל את תפקיד מנכ"ל משרד האוצר ,ועזב את השוק הפרטי לטובת "שירות מילואים" במגזר הציבורי .עם כניסתו
לתפקיד ,נטל על עצמו ד"ר בכר את אחת המשימות החשובות והמאתגרות ביותר במשק הישראלי מעודו ,בעומדו
בראשות ועדה שנשאה את שמו ,ואשר שמה לה למטרה לקדם את העקרונות של הגברת התחרות וצמצום הריכוזיות
בשוק ההון.
כלל יסוד מתחייב בהתנהלות כלכלה מודרנית הוא כי לגורמים הפעילים בשוק ההון מקום מרכזי בפעילות העסקית
במשק .תפקודם היעיל הוא תנאי הכרחי למיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק ולהשאת הרווחה של הציבור כאשר
תחרות היא אחת מאבני היסוד של תפקוד יעיל בכל שוק ,ובכלל זה שוק ההון.
מטרות המלצות הועדה בראשה עמד ד"ר בכר היו להביא בתוך שנים ספורות להפחתת הריכוזיות בשוק ההון
ולצמצום ניגודי העניינים המובנים בו ,כשלב ראשון בפתיחת שוק ההון לתחרות ,שתתרום ליעילות בפעילות המשקית
הריאלית ,שתהווה גורם מרכזי בהאצת הצמיחה ושתביא לגידול ברווחת הציבור.
לאחר גיבוש המלצות הועדה ,הצליח ד"ר בכר ,היכן שועדות ציבוריות רבות כשלו בעבר ,בהעברת ההמלצות למישור
היישומי ,תוך הפגנת נחישות ומקצועיות יוצאי דופן לצד קיום דיון ענייני וגילוי קשב לציבורים השונים הנוגעים בדבר -
תכונות הייחודיות לנוף אישיותו .בתוך כך עלה בידיו של ד"ר בכר להעביר בתוך פרק זמן מרשים את מלאכת החקיקה
המורכבת והמקיפה.
בתוך תקופת שיא ,הפכה החקיקה לעובדה ,תוך שהיא מחוללת תמורות מרחיקות לכת במבנה שוק ההון .ועדת בכר
הניחה יסודות איתנים לשכלול שוק ההון וליצירת משק תחרותי מודרני ומשגשג.
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