רשומות

קובץ התקנות
א' בשבט התשס"ו

6457

 30בינואר 2006
עמוד

תקנות מילווה המדינה )איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית"( ,התשס"ו400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות מילווה המדינה )איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה"( ,התשס"ו401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות מילווה המדינה )איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית  -ריבית משתנה"( ,התשס"ו404 . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "גילון חדש"( )תיקון( ,התשס"ו407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "גליל"( )תיקון( ,התשס"ו407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "שחר"( )תיקון( ,התשס"ו408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות(
)תיקון( ,התשס"ו409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(5התשס"ו416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006-
תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה של עגלי חלב( ,התשס"ו416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-
תקנות העיריות )רובע עירוני  -נווה מונוסון( ,התשס"ו419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006-

תקנות מילווה המדינה )איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית"( ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו– 15לחוק מילווה המדינה ,התשל"ט1979-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

1

בתקנות אלה -

"הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"יום עסקים בנקאי"  -יום שלגביו מקיימים רוב התאגידים הבנקאיים סליקה של שיקים,
חיובים אחרים וזיכויים;
"יום תשלום" של קרן או ריבית  -יום העסקים הבנקאי האחרון בחודש שבו תמה תקופת
ריבית;
"ימי ריבית"  -מספר הימים בתקופת ריבית ,המחושב לפי הפרש הימים שבין היום הראשון
בתקופת ריבית לבין היום האחרון בה;
"מועד קובע לזכאות"  -סוף היום ה– 20בחודש שבו משולמת ריבית או קרן;
"סדרה"  -איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית" שהוצאו לציבור במשך תקופה כלשהי ,אשר
לכולן מועד פדיון ,מועדי תשלום ריבית ושיעורי ריבית זהים;
"עושה שוק ראשי"  -כהגדרתו בסעיף 6א)ז( לחוק;
"תאגיד בנקאי"  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א;21981-
"תקופת ריבית"  -כל אחת מאלה:
) (1לריבית האחרונה  -התקופה שסיומה ביום תשלום הקרן ותחילתה ביום העסקים
הבנקאי האחרון בחודש השנים עשר שקדם לו;
) (2לריביות הקודמות  -התקופה שסיומה ביום תשלום הריבית ותחילתה ביום
העסקים הבנקאי האחרון בחודש השנים עשר שקדם לו או ביום שבו הוצאה הסדרה
לראשונה ,לפי המאוחר.
סימון האיגרת

 .2כל סדרה של איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית" המוצאת על פי החוק תסומן בסדר
הבא מימין לשמאל :אג"ח ממשלתית ,ואחרי רווח ,שנת הפדיון ) 2ספרות( וחודש הפדיון
) 2ספרות(.

השווי הנקוב

 .3איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1,000שקלים חדשים או כפולה של  1,000שקלים
חדשים.

מכירת איגרות
החוב

 .4איגרות החוב יימכרו לעושי השוק הראשיים ולכלל הציבור במכרז או בהליך תחרותי
ושוויוני אחר; מכירה לכלל הציבור תיעשה באמצעות תאגידים בנקאיים ,חברי הבורסה
וגופים נוספים שיאשר החשב הכללי במשרד האוצר.

ריבית

) .5א( איגרות החוב יישאו ריבית קבועה במירווחים של מאית האחוז בשיעור שנתי ,כפי
שיקבע שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך לגבי כל סדרה ,כדי ששער איגרת החוב יהיה
קרוב ל– 100בהוצאת הסדרה לראשונה.
__________
1
2
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ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .93
ס"ח התשמ"א ,עמ' .232

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

)ב(
שלהלן:

חישוב הריבית לתשלום ייעשה לפי ימי הריבית בכל תקופת ריבית ,על פי הנוסחה
R= r*T/365
כאשר -
 = Rשיעור הריבית לתקופת ריבית ,מעוגל לספרה החמישית שלאחר הנקודה
העשרונית;
r

= שיעור הריבית השנתית הקבועה ,שנקבעה כאמור בתקנת משנה )א(;

 = Tמספר ימי הריבית בתקופת הריבית.
)ג( הריבית בעד כל אחת מתקופות הריבית תשולם ביום התשלום; נמכרו איגרות חוב
מסדרה לאחר יום תשלום ,לא תשולם בשלהן ריבית בעד תקופות ריבית שנסתיימו לפני מועד
מכירתן; נמכרו איגרות חוב מסדרה אחרי המועד הקובע לזכאות בתקופת ריבית כלשהי ,לא
תשולם בשלהן ריבית בעד תקופת ריבית זו.
)ד(

הריבית בעד תקופת הריבית האחרונה ,תשולם ביום תשלום הקרן.

.6
תשלום הקרן; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך ,לא יישאו איגרות החוב ריבית.

איגרות החוב יוצאו לתקופה של שנתיים או לתקופה ארוכה יותר ,וייפדו במלואן ביום פדיון

.7
תחרותי ושוויוני ,במשך תקופה מסוימת ובמועדים לענין זה שיפורסמו לציבור ,ובמחיר השוק
של האיגרת במועד שיתבצע בו הפדיון בפועל.

פדיון מוקדם של איגרות חוב מסדרה כלשהי שהוצאה לפי תקנות אלה ייעשה בהליך פדיון מוקדם

.8
הריבית או הקרן; הסכום ישולם לו ביום התשלום על ידי זיכוי חשבונו בתאגיד בנקאי כפי
שהורה עד המועד הקובע לזכאות; המינהלה תסגור את פנקס איגרות החוב לאחר המועד
הקובע לזכאות האחרון ,והחל באותו מועד לא תרשום בו כל העברה של איגרות החוב.

מי שרשום בפנקס כבעל איגרת החוב במועד הקובע לזכאות יהיה זכאי לקבלת סכום תשלום

 .9נבצר מהמינהלה לבצע תשלום קרן או ריבית ,יבוצע התשלום ביום העסקים הבנקאי שינוי מועד
שלאחריו ,ואולם תקופת הריבית שבשלה מבוצע התשלום תוארך עד מועד התשלום בפועל תשלום

ותקופת הריבית שלאחריה תקוצר בהתאמה.
.10

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

י"ט בכסלו התשס"ו ) 20בדצמבר (2005
)חמ (3-950

אהוד אולמרט
שר האוצר

תקנות מילווה המדינה )איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה"(,
התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו– 15לחוק מילווה המדינה ,התשל"ט1979-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

1

__________
1

ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .93

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

401

הגדרות

.1

בתקנות אלה -

"הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"יום עסקים בנקאי"  -יום שלגביו מקיימים רוב התאגידים הבנקאיים סליקה של שיקים,
חיובים אחרים וזיכויים;
"יום תשלום" של קרן או ריבית  -יום העסקים הבנקאי האחרון בחודש שבו תמה תקופת
ריבית;
"ימי ריבית"  -מספר הימים בתקופת ריבית ,המחושב לפי הפרש הימים שבין היום הראשון
בתקופת ריבית לבין היום האחרון בה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמחשבת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  -הלמ"ס( אף
אם יפורסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין
אם הוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; היחס בין המדד
האחר ובין המדד המוחלף יהיה כפי שקבעה הלמ"ס;
"מדד הבסיס"  -המדד האחרון שפורסם לפני היום שבו הוצאה הסדרה לראשונה;
"מדד חדש"  -המדד האחרון שפורסם לפני יום תשלום כלשהו;
"מועד קובע לזכאות"  -סוף היום ה– 20בחודש שבו משולמת ריבית או קרן;
"סדרה"  -איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה" שהוצאו לציבור במשך תקופה כלשהי,
אשר לכולן מועד פדיון ,מועדי תשלום ריבית ושיעורי ריבית זהים;
"עושה שוק ראשי"  -כהגדרתו בסעיף )6ז( לחוק;
"תאגיד בנקאי"  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א;21981-
"תקופת ריבית"  -כל אחת מאלה:
) (1לריבית האחרונה  -התקופה שסיומה ביום תשלום הקרן ותחילתה ביום העסקים
הבנקאי האחרון בחודש השנים עשר שקדם לו;
) (2לריביות הקודמות  -התקופה שסיומה ביום תשלום הריבית ותחילתה ביום
העסקים הבנקאי האחרון בחודש השנים עשר שקדם לו או ביום שבו הוצאה הסדרה
לראשונה ,לפי המאוחר.
סימון האיגרת

 .2כל סדרה של איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית צמודה" המוצאת על פי החוק תסומן
בסדר הבא מימין לשמאל :אג"ח ממשלתית  -צמודה ,ואחרי רווח ,שנת הפדיון ) 2ספרות(
וחודש הפדיון ) 2ספרות(.

השווי הנקוב

 .3איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1,000שקלים חדשים או כפולה של  1,000שקלים
חדשים.

מכירת איגרות
החוב

 .4איגרות החוב יימכרו לעושי השוק הראשיים ולכלל הציבור במכרז או בהליך תחרותי
ושוויוני אחר; מכירה לכלל הציבור תיעשה באמצעות תאגידים בנקאיים ,חברי הבורסה
וגופים נוספים שיאשר החשב הכללי במשרד האוצר.

ריבית

) .5א( איגרות החוב יישאו ריבית קבועה במירווחים של מאית האחוז בשיעור שנתי ,כפי
שיקבע שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך לגבי כל סדרה ,כדי ששער איגרת החוב יהיה
קרוב ל– 100בהוצאת הסדרה לראשונה.
__________
2

402

ס"ח התשמ"א ,עמ' .232

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

)ב(
שלהלן:

חישוב הריבית לתשלום ייעשה לפי ימי הריבית בכל תקופת ריבית ,על פי הנוסחה
R= r*T/365
כאשר -
R

= שיעור הריבית לתקופת ריבית ,כשהוא מעוגל לספרה החמישית שלאחר
הנקודה העשרונית;

r

= שיעור הריבית השנתית הקבועה ,שנקבעה כאמור בתקנת משנה )א(;

 = Tמספר ימי הריבית בתקופת הריבית.
)ג( הריבית בעד כל אחת מתקופות הריבית תשולם ביום התשלום; נמכרו איגרות חוב
מסדרה לאחר יום תשלום ,לא תשולם בשלהן ריבית בעד תקופות ריבית שנסתיימו לפני מועד
מכירתן; נמכרו איגרות חוב מסדרה אחרי המועד הקובע לזכאות בתקופת ריבית כלשהי ,לא
תשולם בשלהן ריבית בעד תקופת ריבית זו.
)ד(

הריבית בעד תקופת הריבית האחרונה ,תשולם ביום תשלום הקרן.

.6
תשלום הקרן; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך ,לא יישאו איגרות החוב ריבית או הצמדה.

איגרות החוב יוצאו לתקופה של שנתיים או לתקופה ארוכה יותר ,וייפדו במלואן ביום פדיון

.7
תחרותי ושוויוני ,במשך תקופה מסוימת ובמועדים לענין זה ,שיפורסמו לציבור ,ובמחיר
השוק של האיגרת במועד שיתבצע בו הפדיון בפועל.

פדיון מוקדם של איגרות חוב מסדרה כלשהי שהוצאה לפי תקנות אלה ייעשה בהליך פדיון מוקדם

.8
אם יתברר כי המדד החדש השתנה לעומת מדד הבסיס ,ישולמו אותה קרן או אותה ריבית
ביום התשלום ,כשהן מוגדלות או מוקטנות בשיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד
היסודי.

השווי הנקוב של איגרת החוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד כלהלן :תנאי הצמדה

.9
הריבית או הקרן; הסכום ישולם לו ביום התשלום על ידי זיכוי חשבונו בתאגיד בנקאי כפי
שהורה עד המועד הקובע לזכאות; המינהלה תסגור את פנקס איגרות החוב לאחר המועד
הקובע לזכאות האחרון ,והחל באותו מועד לא תרשום בו כל העברה של איגרות החוב.

מי שרשום בפנקס כבעל איגרת החוב במועד הקובע לזכאות יהיה זכאי לקבלת סכום תשלום

 .10נבצר מהמינהלה לבצע תשלום קרן או ריבית ,יבוצע התשלום ביום העסקים הבנקאי שינוי מועד
שלאחריו ,ואולם תקופת הריבית שבשלה מבוצע התשלום תוארך עד מועד התשלום בפועל תשלום

ותקופת הריבית שלאחריה תקוצר בהתאמה.
.11

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ט בכסלו התשס"ו ) 20בדצמבר (2005
)חמ (3-950

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

אהוד אולמרט
שר האוצר

403

תקנות מילווה המדינה )איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית
ריבית משתנה"( ,התשס"ו2006-

-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו– 15לחוק מילווה המדינה ,התשל"ט) 11979-להלן  -החוק(,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

"הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"יום עסקים בנקאי"  -יום שלגביו מקיימים רוב התאגידים הבנקאיים סליקה של שיקים,
חיובים אחרים וזיכויים;
"יום תשלום" של קרן או ריבית  -יום העסקים הבנקאי האחרון בחודש שבו תמה תקופת ריבית;
"ימי ריבית"  -מספר הימים בתקופת ריבית ,המחושב לפי הפרש הימים שבין היום הראשון
בתקופת ריבית לבין היום האחרון בתקופת ריבית;
"מועד קובע לזכאות"  -סוף היום ה– 20בחודש שבו משולמת ריבית או קרן;
"נכס הבסיס"  -סדרת מילווה שהוצאה לפי חוק מילווה קצר מועד ,התשמ"ד , 1984-שיתרת
תקופתה לפדיון בימים היא הקרובה ביותר לשנה אחת;
2

"סדרה"  -איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית  -ריבית משתנה" שהוצאו לציבור במשך
תקופה כלשהי ,אשר לכולן מועד פדיון ומועדי ריבית לתשלום זהים;
"עושה שוק ראשי"  -כהגדרתו בסעיף 6א)ז( לחוק;
"ריבית משתנה"  -ריבית שנתית בשיעור משתנה ,שתיקבע בגובה השיעור הממוצע המשוקלל
של התשואות היומיות בחמישה ימי המסחר שקדמו ליום המסחר האחרון בתקופת
ריבית ,כשכל תשואה משוקללת לפי השווי הכספי היומי ,על פי הנוסחה שבתוספת
השניה;
"שווי כספי יומי"  -השווי הכספי הכולל של עסקאות בנכס הבסיס בבורסה ושל מכירות נכס
הבסיס על ידי בנק ישראל לציבור במכרז ,אשר נערכו באותו יום;
"שווי נקוב יומי"  -השווי הנקוב הכולל באותו יום של עסקאות בנכס הבסיס בבורסה ושל
מכירות נכס הבסיס לציבור במכרז ,על ידי בנק ישראל;
"תאגיד בנקאי"  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א;31981-
"תקופת ריבית"  -כל אחת מאלה:
) (1לריבית האחרונה  -התקופה המסתיימת ביום תשלום הקרן והמתחילה ביום
העסקים הבנקאי האחרון בחודש השלישי שקדם לו;
) (2לריביות הקודמות  -התקופה המסתיימת ביום תשלום הריבית והמתחילה ביום
העסקים הבנקאי האחרון בחודש השלישי שקדם לו או ביום שבו הוצאה הסדרה
לראשונה ,לפי המאוחר;
"תשואה יומית"  -תשואה אפקטיבית ברוטו ליום מסוים ,מחושבת על בסיס השווי הכספי
היומי מחולק בשווי הנקוב היומי ,על פי הנוסחה שבתוספת הראשונה.
__________
1
2
3
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ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .93
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .69
ס"ח התשמ"א ,עמ' .232

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

.2
תסומן בסדר הבא מימין לשמאל :אג"ח ממשלתית  -ריבית משתנה ,ואחרי רווח ,שנת הפדיון
) 2ספרות( וחודש הפדיון ) 2ספרות(.

כל סדרה של איגרות חוב מסוג "אג"ח ממשלתית  -ריבית משתנה" המוצאת על פי החוק סימון האיגרת

 .3איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1,000שקלים חדשים או כפולה של  1,000שקלים חדשים.

השווי הנקוב

 .4איגרות החוב יימכרו לעושי השוק הראשיים ולכלל הציבור במכרז או בהליך תחרותי מכירת איגרות
ושוויוני אחר; מכירה לכלל הציבור תיעשה באמצעות תאגידים בנקאיים ,חברי הבורסה החוב

וגופים נוספים שיאשר החשב הכללי במשרד האוצר.
) .5א(
המשתנה.

איגרות החוב יישאו ריבית שתיקבע לכל אחת מתקופות הריבית לפי שיעור הריבית ריבית

)ב(
השלישית.

חישוב הריבית לתשלום לכל תקופת ריבית ייעשה על פי הנוסחה שבתוספת

)ג( הריבית בעד כל אחת מתקופות הריבית תשולם ביום התשלום; נמכרו איגרות חוב
מסדרה לאחר יום תשלום ,לא תשולם בעדן ריבית לגבי תקופות ריבית שנסתיימו לפני מועד
מכירתן; נמכרו איגרות חוב מסדרה אחרי המועד הקובע לזכאות ,לא תשולם בשלהן ריבית
בעד תקופת ריבית שעד למועד האמור.
)ד(

הריבית בעד תקופת הריבית האחרונה ,תשולם ביום תשלום הקרן.

.6
תשלום הקרן; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך ,לא יישאו איגרות החוב ריבית.

איגרות החוב יוצאו לתקופה של שנתיים או לתקופה ארוכה יותר ,וייפדו במלואן ביום פדיון

.7
תחרותי ושוויוני ,במשך תקופה מסוימת ובמועדים לענין זה ,שיפורסמו לציבור ,ובמחיר
השוק של האיגרת במועד שבו יתבצע הפדיון בפועל.

פדיון מוקדם של איגרות חוב מסדרה כלשהי שהוצאה לפי תקנות אלה ייעשה בהליך פדיון מוקדם

.8
הריבית או הקרן; הסכום ישולם לו ביום התשלום על ידי זיכוי חשבונו בתאגיד בנקאי כפי
שהורה עד המועד הקובע לזכאות; המינהלה תסגור את פנקס איגרות החוב לאחר המועד
הקובע לזכאות האחרון ,והחל באותו מועד לא תרשום בו כל העברה של איגרות החוב.

מי שרשום בפנקס כבעל איגרת החוב במועד הקובע לזכאות יהיה זכאי לקבלת סכום תשלום

 .9נבצר מהמינהלה לבצע תשלום קרן או ריבית ,יבוצע התשלום ביום העסקים הבנקאי שינוי מועד
שלאחריו ,ואולם תקופת הריבית שבשלה מבוצע התשלום תוארך עד מועד התשלום בפועל תשלום

ותקופת הריבית שלאחריה תקוצר בהתאמה.
.10

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

תוספת ראשונה
)תקנה (1
נוסחה לחישוב תשואה יומית

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,
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כאשר -
 = Aשווי כספי יומי;
 = Bשווי נקוב יומי;
 = Pמחיר ממוצע יומי;
 = Tמספר הימים לפדיון של נכס הבסיס;
 = Iתשואה יומית ,כשהיא מעוגלת לספרה החמישית שלאחר הנקודה העשרונית.

תוספת שניה
)תקנה (1
נוסחה לחישוב ריבית משתנה

כאשר -
 = Aשווי כספי יומי;
 = Iתשואה יומית ,כשהיא מעוגלת לספרה החמישית שלאחר הנקודה העשרונית;
 = iחמשת ימי המסחר שקדמו ליום המסחר האחרון בתקופת הריבית;
 = rריבית משתנה ,כשהיא מעוגלת למאית האחוז הקרובה ביותר.

תוספת שלישית
)תקנה )5ב((
נוסחה לחישוב הריבית לתשלום לתקופת ריבית כלשהי
R= r*T/365
כאשר -
שיעור הריבית לתקופת ריבית ,כשהוא מעוגל לספרה החמישית שלאחר הנקודה
העשרונית;

R

=

r

= שיעור הריבית השנתית המשתנה ,שנקבעה כאמור בתקנה )5א(;

 = Tמספר ימי הריבית בתקופת הריבית.
י"ט בכסלו התשס"ו ) 20בדצמבר (2005
)חמ (3-950
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אהוד אולמרט
שר האוצר

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "גילון חדש"( )תיקון( ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו– 15לחוק מילווה המדינה ,התשל"ט1979-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

1

 .1בתקנה  1לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "גילון חדש"( ,התשנ"ט1999-
)להלן  -התקנות העיקריות( ,בסופו יבוא:

2

תיקון תקנה 1

""עושה שוק ראשי"  -כהגדרתו בסעיף 6א)ז( לחוק".
.2

במקום תקנה  5לתקנות העיקריות יבוא:

"מכירת איגרות
החוב

.3

החלפת תקנה 5

 .5איגרות החוב יימכרו לעושי השוק הראשיים ולכלל הציבור במכרז
או בהליך תחרותי ושוויוני אחר; מכירה לכלל הציבור תיעשה באמצעות
תאגידים בנקאיים ,חברי הבורסה וגופים נוספים שיאשר החשב הכללי
במשרד האוצר".
ביטול תקנה 6

תקנה  6לתקנות העיקריות  -בטלה.

 .4בתקנה )7ה( לתקנות העיקריות ,בסופה ,המילה "השניה"  -תימחק.
.5

תיקון תקנה 5

אחרי תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:

"פדיון מוקדם

הוספת תקנה 9א

9א .פדיון מוקדם של איגרות חוב מסדרה כלשהי שהוצאה לפי תקנות
אלה ייעשה בהליך תחרותי ושוויוני ,במשך תקופה מסוימת ובמועדים
שייקבעו לענין זה ,שיפורסמו לציבור ,ובמחיר השוק של האיגרת במועד
שבו יתבצע הפדיון בפועל".

.6

תקנה  13לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 13

.7

התוספת הראשונה לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול התוספת
הראשונה

.8

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בכותרת ,במקום "תוספת שניה" יבוא "תוספת".

תיקון התוספת
השניה

.9

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ט בכסלו התשס"ו ) 20בדצמבר (2005
)חמ (3-950

אהוד אולמרט
שר האוצר

__________
1
2

ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .93
ק"ת התשנ"ט ,עמ'  ;346התשס"א ,עמ' .1068

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "גליל"( )תיקון( ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו– 15לחוק מילווה המדינה ,התשל"ט1979-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

1

__________
1

ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .93

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,
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תיקון תקנה 1

 .1בתקנה  1לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "גליל"( ,התש"ם) 21980-להלן  -התקנות
העיקריות( ,בסופה יבוא:
""עושה שוק ראשי"  -כהגדרתו בסעיף 6א)ז( לחוק".

החלפת תקנה 3

.2

במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

"מכירת איגרות
החוב

 .3איגרות החוב יימכרו לעושי השוק הראשיים ולכלל הציבור במכרז
או בהליך תחרותי ושוויוני אחר; מכירה לכלל הציבור תיעשה באמצעות
תאגידים בנקאיים ,חברי הבורסה וגופים נוספים שיאשר החשב הכללי
במשרד האוצר".

ביטול תקנה 4

.3

תיקון תקנה 5

 .4בתקנה )5א( לתקנות העיקריות ,בסופה ,המילה "השניה"  -תימחק.

הוספת תקנה 9א

.5

תקנה  4לתקנות העיקריות  -בטלה.

אחרי תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:

"פדיון מוקדם

9א .פדיון מוקדם של איגרות חוב מסדרה כלשהי שהוצאה לפי תקנות
אלה ייעשה בהליך תחרותי ושוויוני ,במשך תקופה מסוימת ובמועדים
לענין זה ,שיפורסמו לציבור ,ובמחיר השוק של האיגרת במועד שבו יתבצע
הפדיון בפועל".

ביטול תקנה 14

.6

תקנה  14לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול התוספת
הראשונה
תיקון התוספת
השניה

.7

התוספת הראשונה לתקנות העיקריות  -בטלה.

.8

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בכותרת ,במקום "תוספת שניה" יבוא "תוספת".

.9

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ט בכסלו התשס"ו ) 20בדצמבר (2005
אהוד אולמרט
שר האוצר

)חמ (3-950

__________
1
2

ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .93
ס"ח התש"ם ,עמ'  ;228התשס"א ,עמ' .1069

תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "שחר"( )תיקון( ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו– 15לחוק מילווה המדינה ,התשל"ט1979-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

1

 .1בתקנה  1לתקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג "שחר"( ,התשנ"ה) 21995-להלן  -התקנות
העיקריות( ,בסופה יבוא:
""עושה שוק ראשי"  -כהגדרתו בסעיף 6א)ז( לחוק".
__________
1
2
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ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .93
ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;1590התשס"א ,עמ' .1069

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

.2

במקום תקנה  5לתקנות העיקריות יבוא:

"מכירת איגרות
החוב

.3

החלפת תקנה 5

 .5איגרות החוב יימכרו לעושי השוק הראשיים ולכלל הציבור במכרז
או בהליך תחרותי ושוויוני אחר; מכירה לכלל הציבור תיעשה באמצעות
תאגידים בנקאיים ,חברי הבורסה וגופים נוספים שיאשר החשב הכללי
במשרד האוצר".
ביטול תקנה 6

תקנה  6לתקנות העיקריות  -בטלה.

 .4בתקנה )7ב( לתקנות העיקריות ,בסופה ,המילה "השניה"  -תימחק.
.5

אחרי תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:

"פדיון מוקדם

תיקון תקנה 7
הוספת תקנה 9א

9א .פדיון מוקדם של איגרות חוב מסדרה כלשהי שהוצאה לפי תקנות
אלה ייעשה בהליך תחרותי ושוויוני ,במשך תקופה מסוימת ובמועדים
שייקבעו לענין זה ,שיפורסמו לציבור ,ובמחיר השוק של האיגרת במועד
שבו יתבצע הפדיון בפועל".

.6

תקנה  13לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 13

.7

התוספת הראשונה לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול התוספת
הראשונה

.8

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בכותרת ,במקום "תוספת שניה" יבוא "תוספת".

.9

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תיקון התוספת
השניה
תחילה

י"ט בכסלו התשס"ו ) 20בדצמבר (2005
אהוד אולמרט
שר האוצר

)חמ (3-950

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה
לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות( )תיקון( ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ"ה) 11995-להלן  -החוק( ,על פי הצעת הרשות ובהתאם לסעיפים 41 ,30 ,8 ,7
ו– 42לחוק ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1
בחינות ,התמחות ואגרות( ,התשנ"ז) 21997-להלן  -התקנות העיקריות( ,בשם התקנות ,במקום
"בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות".

בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון ,תיקון השם

.2
השקעות".

בפתיח לתקנות העיקריות ,במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות ,בשיווק תיקון הפתיח

.3

בתקנה  1לתקנות העיקריות -
)(1

תיקון תקנה 1

במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1הצהרה על עמידתו בתנאי הרישיון ,על מקום עיסוקו ,על כך שאין הוא
נמנה עם המנויים בפסקאות ) (1עד ) (6לסעיף )7ג (1או )7ג (2לחוק ,לפי הענין,

__________
1
2

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;416התשס"ה ,עמ'  41ועמ' .840
ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;352התשס"ד ,עמ' .312
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ועל הסכמתו לכך כי הרשות תבדוק את פרטיו במרשם הפלילי כמשמעותו
בסעיף  1לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ;31981-מתקיימת בו זיקה
לנכס פיננסי או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה
בהגדרה הורשע בעבירה ,יצהיר גם על כך ,תוך פירוט מהות הזיקה או החקירה,
לפי הענין;";
)(2

פסקה ) - (2תימחק;

) (3בפסקה ) ,(4במקום "אישור חתום בידי רואה חשבון כי למבקש ביטוח כנדרש" יבוא
"העתק מתאים למקור של פוליסת ביטוח תקפה העומדת בדרישות";
)(4
תיקון תקנה 2

.4

תיקון תקנה 3

.5

בפסקה ) ,(5במקום "עותק צילומי של שובר" יבוא "פרטי אישור".

בתקנה  2לתקנות העיקריות -
)(1
)(2

ברישה ,אחרי "יועץ" יבוא "או משווק";
במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1הצהרה של כל אחד מהשותפים על כך שהוא בעל רישיון ,על כך שאין
הוא נמנה עם המנויים בפסקאות ) (1עד ) (6לסעיף )7ג (1או )7ג (2לחוק ,לפי הענין;
מתקיימת בו זיקה לנכס פיננסי ,יצהיר גם על כך ,תוך פירוט מהות הזיקה;";

) (3בפסקה ) ,(2במקום "התחייבות" יבוא "הצהרה של השותפות על עמידתה בתנאי
הרישיון ,על כך שאין היא נמנית עם המנויים בפסקאות ) (1עד ) (6סעיף )7ג (1או )7ג(2
לחוק ,לפי הענין; מתקיימת בה זיקה לנכס פיננסי ,תצהיר גם על כך ,תוך פירוט מהות
הזיקה והתחייבות" ואחרי "בייעוץ השקעות" יבוא "או בשיווק השקעות ,לפי הענין";
)(4

בפסקה ) ,(4במקום "עותק צילומי של שובר" יבוא "פרטי אישור".

בתקנה  3לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( -
)א(

בפסקה )- (3
) (1לפני "לגבי חברה" יבוא "הצהרה על עמידת החברה בתנאי ההון העצמי
והביטוח; לגבי חברה העוסקת בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות  -גם
הצהרה על כך שאין היא נמנית עם המנויים בפסקאות ) (1עד ) (6לסעיף )7ג(1
או )7ג (2לחוק ,לפי הענין; מתקיימת בה זיקה לנכס פיננסי ,תצהיר גם על כך,
תוך פירוט מהות הזיקה";

)ב(
)(2

)(2

במקום "תצהיר" יבוא "הצהרה";

)(3

אחרי "בייעוץ השקעות" יבוא "או בשיווק השקעות ,לפי הענין";

בפסקה ) ,(4במקום "עותק צילומי של שובר" יבוא "פרטי אישור";

בתקנת משנה )ב( -
)א(

בפסקה ) ,(1אחרי "בעלי רישיון" יבוא "יועץ" ואחריה יבוא:
")1א( לגבי חברה המבקשת רישיון משווק  -שמי שיעסקו בשמה בשיווק
השקעות יהיו עובדי החברה שהם בעלי רישיון משווק;";

)ב( בפסקה ) ,(3בסופה יבוא "וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראת סעיף
)35א() (4או ) (5לחוק  -למשך תקופת ההתליה או הביטול ,לפי הענין".

__________
3
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.6

בתקנה )4א( לתקנות העיקריות ,המילים "יועץ או מנהל תיקים"  -יימחקו.

תיקון תקנה 4

.7
"לקבלת רישיון".

בתקנה )5א( לתקנות העיקריות ,במקום "ליועץ השקעות ובחינות למנהל תיקים" יבוא תיקון תקנה 5

.8
אישור".

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,במקום "יצורף עותק צילומי של שובר" יבוא "יצורפו פרטי תיקון תקנה 6

 .9בתקנה  7לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 7

) (1בתקנת משנה )א( ,אחרי "ליועץ השקעות" יבוא "ומשווק השקעות" ,במקום
"בנושאים המפורטים" יבוא "בחינות היסוד המפורטות" ובסופה יבוא "ובחינה מקצועית
א' כמפורט בתוספת השניה ,הכל לפי הנושאים המפורטים בתוספות האמורות";
) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום הסיפה החל במילה "בנושאים" יבוא "בחינות היסוד
המפורטות בתוספת הראשונה והבחינות המקצועיות המפורטות בתוספת השניה ,הכל
לפי הנושאים המפורטים בתוספות האמורות";
)(3

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
")ג( לא יורשה אדם להיבחן בבחינות המקצועיות המפורטות בתוספת השניה,
אלא אם כן עמד בכל בחינות היסוד המפורטות בתוספת הראשונה; אדם שהרשות
פטרה אותו מבחינה במקצוע מסוים רואים אותו ,לענין תקנות אלה ,כאילו עמד
בבחינה באותו מקצוע".

.10

בתקנה  11לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 11

) (1בתקנת משנה )א( ,במקום "ויצורף לו עותק צילומי של שובר" יבוא "ויצורפו פרטי
אישור";
) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום "לקבל צילום מחברת" יבוא "לעיין במשרדי הרשות
במחברת".
.11
השקעות".

בתקנה  12לתקנות העיקריות ,במקום "ליועץ השקעות" יבוא "ליועץ השקעות ,משווק תיקון תקנה 12

.12

בתקנה  14לתקנות העיקריות -
)(1

תיקון תקנה 14

במקום תקנת משנה )א( יבוא:
")א( יחיד המבקש רישיון יהיה פטור מן הבחינות בחשבונאות ,בסטטיסטיקה
ומימון ובכלכלה ,אם הוא רואה חשבון או בעל תואר אקדמי בחשבונאות ,בכלכלה,
במינהל עסקים ,בביטוח או בבנקאות;".

.13

)(2

בתקנת משנה )ב( ,המילים "או חלק ממנה כאמור בתקנת משנה )א() - "(1יימחקו;

)(3

בתקנת משנה )ג( ,ההגדרות "למד" ו""תואר מוסמך" או "דוקטור""  -יימחקו.

בתקנה  15לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 15

) (1בתקנת משנה )א( ,אחרי "מתמחה בייעוץ השקעות" יבוא "או בשיווק השקעות",
במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות" ובמקום "או
בשניהם יחד" יבוא "אם סך התקופות שעסק בעיסוקים כאמור כבעל רישיון הוא";
)(2

בתקנת משנה )ב( ,אחרי "שעסק" יבוא "בישראל".
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החלפת תקנה .14 17

במקום תקנה  17לתקנות העיקריות יבוא:
 .17לא יירשם אדם כמתמחה בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות או
בניהול תיקים אלא אם כן עמד בכל בחינות היסוד המפורטות בתוספת
הראשונה".

"רישום
להתמחות

תיקון תקנה 18

.15

תיקון תקנה 19

.16

תיקון תקנה 24

.17

תיקון תקנה 25

.18

תיקון תקנה 27

 .19בתקנה  27לתקנות העיקריות -

בתקנה  18לתקנות העיקריות -
) (1בתקנת משנה )א( ,במקום המילים "אישור על סיום בחינות לפי תקנה  12ועותק
צילומי של שובר" יבוא "ואת פרטי אישור";
) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום "לא יקדם" יבוא "ייקבע על ידי הרשות ובלבד שלא
יקדם".
בתקנה  19לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא "ולא פחות מארבעה ימים בשבוע";

)(2

בתקנת משנה )ב( ,אחרי "ליועץ השקעות" יבוא "ומשווק השקעות";

)(3

בתקנת משנה )ד( ,אחרי "לייעוץ השקעות" יבוא "או לשיווק השקעות";

)(4

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:
")ה(

בתקנה זו ,היעדרות מתמחה ,לרבות היעדרותו של מאמנו".

בתקנה  24לתקנות העיקריות -
) (1בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא "בעל רישיון המבקש רישיון אחר ישלם לרשות
אגרה בסך של מחצית האגרה האמורה;".
) (2בתקנת משנה )ב( ,בסופה יבוא "בעל רישיון המבקש רישיון אחר ישלם לרשות
אגרה בסך של מחצית האגרה האמורה;".
) (3בתקנת משנה )ג( ,בסופה יבוא בעל רישיון המבקש רישיון אחר ישלם לרשות אגרה
בסך של מחצית האגרה האמורה".
בתקנה )25ג( לתקנות העיקריות ,אחרי "מבחינות" יבוא "או מהתמחות";

)(1

בתקנת משנה )א( ,במקום "יועץ השקעות או מנהל תיקים" יבוא "בעל רישיון".

)(2

בתקנת משנה )ב( ,במקום "יועץ השקעות" יבוא "בעלת רישיון";

)(3

בתקנת משנה )ג( ,במקום "יועץ השקעות או מנהל תיקים" יבוא "בעלת רישיון".

תיקון תקנה 28

 .20בתקנה )28א( לתקנות העיקריות ,המילים "וב– 1ביולי"  -יימחקו.

תיקון התוספת
הראשונה

.21

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
)(1

בכותרת המשנה ,במקום ")תקנה )7א((" יבוא ")תקנה  - (7בחינות היסוד";

)(2

בסעיף - 1
)א( בפתיח ,במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות"
ואחרי "מהעוסקים בייעוץ" יבוא "השקעות ,בשיווק השקעות";
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)ב(

בחלק א' -
)(1

בפרט ד' -
)א( בכותרת המשנה ,במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות" ובסופה יבוא "ובתקנות לפיו";
)ב(

)(2

אחרי פרט ד' יבוא:
"ה'

)ג(

פרטי משנה  1עד  - 7יימחקו.

חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס ,42000-וחוק איסור מימון טרור,
התשס"ה ,52004-והתקנות שלפיהם;".

בחלק ב' ,בפרט ב' -
) (1בפרט משנה  ,1במקום האמור בה יבוא "ההבחנות בין ייעוץ השקעות
לשיווק השקעות";
)(2

בפרט משנה  ,4במקום "הייעוץ" יבוא "השירות";

) (3בפרט משנה  ,11במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות";
)ד(
.22

סעיף  - 5יימחק.

במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת התוספת
השניה

"תוספת שניה
)תקנה (7
.1

בחינה מקצועית א'

דרישות
על הנבחן להכיר את מבנה שוק ההון בישראל ואת המדדים השונים המסכמים את הפעילות
בשוק ההון .כמו כן עליו להכיר את הנכסים והמכשירים הפיננסיים השונים ,כולל המיסוי
עליהם ,את שיטות המסחר ,שיטות החישוב של מחירי המכשירים הפיננסיים ואת משמעות
הפרמטרים המתפרסמים על אודותם.
על הנבחן לגלות ידע בשיטות השונות להערכת חברות ולהערכת אג"ח ובשיטות ניתוח של
הסיכונים הכרוכים בהשקעה באג"ח ממשלתיות ובאג"ח של פירמות ,תוך שילובם בתיק
ההשקעות.
על הנבחן להבין את השימוש במכשירים פיננסיים ואת דרכי החישוב של הסיכונים הכרוכים
בהשקעה במכשירים הפיננסיים.
פירוט הנושאים לבחינה מקצועית א'
א.

הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה בישראל והמסים עליהם לרבות:
קרנות נאמנות.
ניירות ערך.

__________
4
5

ס"ח התש"ס ,עמ' .293
ס"ח התשס"ה ,עמ' .76
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תכניות חיסכון.
קופות גמל.
מוצרים מובנים.
מטבע חוץ.
תעודות סל.
הכרה בסיסית של שוק הסחורות.
ב.

רישום למסחר ושיטות מסחר
רישום ניירות ערך למסחר.
שיטות מסחר בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות בעולם.
היכרות עם גיליון שערים ומדדי ניירות ערך בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות
בעולם.
מכירות בחסר.
חברות לרישומים ,מסלקת הבורסה ,מסלקת מעו"ף ,השתתפות באסיפות כלליות
וייפויי כוח ).(proxy

ג.

גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך )השלכות מיקרו ומקרו(

ד.

תיאום שערים
דיווידנד וריבית.
מניות הטבה.
זכויות.
הערכת חבילה בהנפקה.

ה.

היכרות עם שיטות שונות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטיים
לרבות ערך נכסי ,שווי שוק ,מכפיל ומדדי סיכון.

ו.

המבנה העתי של שערי הריבית

ז.

הערכת אג"ח
סוגי אג"ח ממשלתיות ואחרות ודרכי הנפקתן.
קריטריונים להערכת אג"ח )לרבות תשואות ,מיסוי ,Duration ,מנוף וביטחונות(.
מדידת סיכון )שיטות הרייטינג(.
ניתוח אג"ח להמרה.

ח.

תשקיף  -הבנה וניתוח כולל הערכת שווי

ט.

המכשירים הפיננסיים
הכרת המכשירים הפיננסיים השונים לרבות אופציות ,חוזים עתידיים ועסקאות
 .Swapכמו כן יש להכיר את נוהלי העבודה במכשירים פיננסיים בישראל
ומערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה.

י.

שימושים במכשירים פיננסיים
)(1

האסטרטגיה והתאמה לתנאי השוק:
אסטרטגיות עירומות.
אסטרטגיות קומבינציה  -אוכף ושוקת.
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אסטרטגיות מרווח ופרפר.
אסטרטגיית  boxושימוש בחוזים סינטטיים.
)(2
יא.

גידור סיכונים ).(Hedging

תמחור אופציות
)(1

הקשר בין מחיר אופציה  callומחיר אופציה .put

) (2תכונות מחירי אופציות.
)(3

גבולות מחירי אופציות.

)(4

המודל הנאיבי.

)(5

המודל הבינומי.

)(6

המודל של .Black and Scholes

)(7

רגישות מחיר האופציה לשינוי בפרמטרים )"היווניות"(.

) (8הערכת כתבי אופציה.
)(9

.2

הערכת מחירי ניירות ערך המונפקים על ידי חברות ,בעזרת מודלים להערכת
אופציות.

בחינה מקצועית ב'

דרישות
על הנבחן להיות מסוגל ליישם את הידע והכלים שרכש בבחינה מקצועית א' ולבצע
אינטגרציה של הנושאים השונים הלכה למעשה.
על הנבחן לדעת לבנות תיק השקעות מותאם לצורכי הלקוח והנחיותיו ולדעת לנהלו באופן
שוטף.
הרכב התיק וניהולו יתבסס על האיזון הנדרש בין הנכסים הפיננסיים והתאמתם לתנאים
משתנים ולהתפתחויות בכלכלת ישראל והעולם .התאמת ניירות הערך תיבחן על פי שינויי
המחירים היחסיים של הנכסים הפיננסיים ועל פי הערכות מקצועיות של חברות שניירות
הערך שלהן נסחרים בשוק.
פירוט הנושאים לבחינה מקצועית ב'
הגדרת צורכי הלקוח.
קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח.
בניית תיק השקעות הלכה למעשה.
ניהולו השוטף של תיק ההשקעות בכל ההיבטים.
יכולת תגובה וניתוח סיטואציות ותסריטים אפשריים בכלכלת ישראל ובשוק ההון.
ניהול סיכונים דינמי בתיק ההשקעות באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים ,לרבות
ניהול תיק באסטרטגיית "דלתא ניוטרל".
ניצול הזדמנויות של ארביטראג' והגנה בפני סיכונים.
חישובי תשואות והשוואת ביצועי התיק למדדי השוואה ותיקים דומים.
דיווח ללקוחות".
קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,
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תיקון התוספת
השלישית

.23

תחילה

 .24תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בשבט התשס"ו ) 10בפברואר ) (2006להלן  -יום
התחילה(.

הוראות מעבר
ותחולה

) .25א( מי שעמד בדרישות לפי החוק לצורך קבלת רישיון והגיש בקשה לרישיון בתוך
חמישה עשר חודשים מיום התחילה ,עדיין תחול עליו הוראת תקנה  14כנוסחה ערב יום
התחילה ,אם ביקש זאת.

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -
)(1

בפתיח ,במקום "יועץ השקעות" יבוא "יועץ השקעות/משווק השקעות";

) (2בסעיף  ,1במקום "כתובת מקום עבודתי" יבוא "אני עצמאי/מועסק על ידי אחר
ששמו .......................ומענו בכתובת  .........................סניף ;"(*).............................
)(3

בסעיף  ,2במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות ,שיווק השקעות";

) (4בסעיף  ,3במקום "וניהול תיקים )*(" יבוא "וניהול תיקים/שיווק השקעות/שיווק
השקעות וניהול תיקים )*(".

)ב( מי שעמד בבחינה בניתוח ניירות ערך ובמכשירים פיננסיים ערב יום התחילה יראו
אותו כמי שעמד בבחינה מקצועית א' ומי שעמד בבחינה בניהול תיקים ערב יום התחילה,
יראו אותו כמי שעמד בבחינה מקצועית ב' ,ולא תחול עליהם תקנה )7ג( לתקנות העיקריות,
כנוסחה בתקנות אלה.
ט"ו בטבת התשס"ו ) 15בינואר (2006
אהוד אולמרט
שר האוצר

)חמ (3-2766

תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(5התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
לפי סעיף 21א)א( לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 23

 .1בתקנה )23א( לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,41961-בפסקה )1א( ,במקום "מחלקת עבודות
ציבוריות במשרד התחבורה" ,יבוא "מע"צ  -החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ".
ג' בטבת התשס"ו ) 3בינואר (2006
)חמ (3-83

מ א י ר ש ט ר ית
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________
1
2
3
4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשס"ו ,עמ'  207 ,205 ,204ו–.252

תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה של עגלי חלב(,
התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)19לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( ,התשנ"ד-
 ,11994באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,ובהתחשב בצורכי החקלאות ,אני מתקין
תקנות אלה:

__________
1
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קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

.1

הגדרות

בתקנות אלה -

"טפחות"  -רצועות מחומר קשיח שמשמשות למדרך עגלים שביניהן קיימים רווחים לניקוז
הפרשות העגלים;
"מחזיק"  -מי שעגל חלב נמצא בחצריו או ברשותו;
"ממ"ר"  -מטר מרובע;
"עגל בוגר"  -עגל חלב שגילו עולה על חודשיים או שמשקלו עולה על תשעים קילוגרם;
"עגל חלב"  -עגל שמגודל לצורך ייצור בשר והוא מוזן במזון שבסיסו חלב או תחליפי חלב;
"עגל צעיר"  -עגל חלב שגילו פחות מחודשיים ומשקלו פחות מתשעים קילוגרם;
"קבוצה"  -עגלים שמוחזקים יחדיו בתא אחד;
"קבוצת גיל"  -קבוצת עגלים שהפרש הגילים ביניהם אינו עולה על שלושה חדשים.
.2

לא יחזיק אדם עגלי חלב ,אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.

החזקת עגלי חלב

) .3א( לא יוחזקו עגלים צעירים בתאים מבודדים אלא אם כן יש אפשרות לקשר ראיה תאי החזקה
וגודלם
ביניהם ,ואולם עגלים צעירים מיובאים לא יוחזקו בתאים מבודדים.

)ב( עגלים בוגרים ובריאים יוחזקו בקבוצות של ארבעה עגלים לפחות מאותה קבוצת גיל.
)ג( שטח המחיה בתאים שבהם מוחזקים עגלי חלב יאפשר לכל עגל לשכב ,להיעמד
וללקק את עצמו בלא קושי ובלבד שמידותיו המזעריות של השטח בתא שבו מוחזקים עגלים
בוגרים לא יפחתו מ -
) 1.5 (1ממ"ר לכל עגל בקבוצת עגלים שבה משקלו של כל עגל אינו עולה על
מאה וחמישים קילוגרם לכל היותר;
) 1.8 (2ממ"ר לכל עגל בקבוצת עגלים שבה משקלו של כל עגל הוא בין מאה
וחמישים קילוגרם למאתיים ועשרים קילוגרם;
) 2 (3ממ"ר לכל עגל בקבוצת עגלים שבה משקלו של כל עגל הוא מעל  220קילוגרם.
)ד( עגל חלב שמוחזק בבידוד יוחזק בתא שאורכו יהיה כפול לפחות מאורך העגל,
ורוחבו לא יפחת מגובה שכמות העגל.
.4

)א(

אוורור מבנה שבו מוחזקים עגלי חלב יהיה כמפורט להלן:
)(1

אוורור

האוויר חייב להתפזר באופן אחיד בכל חלקי המבנה;

) (2במבנה יותקנו מאווררים ,ויכוונו באופן שימנע משב של רוח חזקה על
העגלים ובאופן שהאוויר הקיים במבנה יצא מפתח אחד באותו זמן שאוויר נקי
ייכנס אליו מפתחים נגדיים;
)(3

החלפת האוויר במבנה לא תפחת מ -
)א(

פעמיים בשעה בתקופה שבין  1באוקטובר ועד  31במאי;

)ב(

ארבע פעמים בשעה בתקופה שבין  1ביוני ועד  30בספטמבר.

)ב( תקנת משנה )א( לא תחול על מבנה שיש לו חצר צמודה שבה יכול העגל לשהות,
ובלבד שבמבנה כאמור לא יוחזק אלא עגל בודד שגילו אינו עולה על  12שבועות ובלבד
ששטח החצר הצמודה לא יפחת משטח המבנה כאמור.
קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,
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מצע

) .5א( עגלי חלב יוחזקו על גבי מצע סופג או טפחות; היתה רצפת התאים מטפחות,
יותקנו בהן אמצעים למניעת החלקה ,גירוי וחדירת גפיים ביניהן.
)ב( עגלי חלב חולים הנמצאים בבידוד ,יוחזקו בתאים שמרופדים בחומר סופג או
בחומר אחר שמאפשר ניקוז שימנע הצטברות נוזלים בתא.

תאורה

 .6במשך שעות האור ביממה תסופק לעגלי חלב תאורה בעצמה שלא תפחת מארבעים
לוקס.

הזנה

) .7א( ניתן להזין עגלי חלב שגילם אינו עולה על ארבעה שבועות בחלב או בתחליפי חלב
כמזון בלעדי.
)ב( חובה לספק במנת המזון היומית של עגלי חלב שגילם עולה על ארבעה שבועות
אך אינו עולה על חמישה עשר שבועות מאה גרם לפחות של תערובת מוצקה ,ואם גילם של
עגלי החלב עולה על חמישה עשר שבועות חובה לכלול במנת המזון היומית שלהם מאתיים
וחמישים גרם לפחות של תערובת מוצקה.

מי שתיה

.8

)א(

חובה לספק לעגלי חלב ,מים לשתיה באופן חופשי .

)ב( האמור בתקנת משנה )א( לא יחול במשך השעה שלאחר כל ארוחה ובמשך השעה
שלפניה ,ובלבד שלא תימנע מהעגלים שתיה במשך זמן מצטבר העולה על ארבע שעות
ביממה.
רמות המוגלובין

 .9מחזיק עגלי חלב יספק לעגלים מזון בכמות ובהרכב תזונתי מתאים באופן שרמת
ההמוגלובין הממוצעת בדם עגלי חלב לא תפחת מ  7.3גרם לדציליטר ) mmol 4.5לליטר(;

עונשין

 .10העושה אחת מאלה ,דינו  -קנס כאמור בסעיף )61א() (1לחוק העונשין ,התשל"ז,21977-
או שישה חודשי מאסר -
)(1

מחזיק עגלי חלב בניגוד להוראות תקנות  3עד ;6

)(2

מזין עגלי חלב שבהחזקתו בניגוד להוראות תקנה )7ב(;

)(3

אינו מספק לעגלי חלב שבהחזקתו מים בהתאם להוראות תקנה ;8

) (4אינו מספק לעגלי חלב שבהחזקתו מזון בהתאם להוראות תקנה  ;9נמצא בבדיקה
קובעת שרמת ההמוגלובין הממוצעת פחותה מ– 7.3גרם לדציליטר ) mmol 4.5לליטר(
יהווה הדבר ראיה לכאורה שהמחזיק לא סיפק מזון כנדרש בתקנה  9כל עוד לא הוכח
אחרת;
לענין זה" ,בדיקה קובעת"  -בדיקה של רמת המוגלובין ממוצעת בדם עגלי חלב שהורה
עליה הממונה או מי מטעמו שנעשתה בעשרה אחוזים לפחות מן העגלים המוחזקים
באותו אתר גידול ואשר גילם בין שנים עשר לעשרים וארבעה שבועות ובלבד שמספרם
לא יפחת מחמישה עשר.
תחילה

.11

הוראת מעבר

 .12על אף האמור בתקנות אלה ,בתקופה שעד תום  3שנים מיום התחילה לא יחולו הוראות
תקנות  3ו– 4על החזקת עגלי חלב במבנים שהוקמו ערב יום התחילה.

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן )להלן  -יום התחילה(.

י"ד בכסלו התשס"ו ) 15בדצמבר (2005
)חמ (3-3256

__________
2
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ישראל כ"ץ
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

קובץ התקנות  ,6457א' בשבט התשס"ו30.1.2006 ,

תקנות העיריות )רובע עירוני  -נווה מונוסון( ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  14 ,12ו– 347לפקודת העיריות ,1אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

הגדרות

"המועצה"  -מועצת העיריה;
"הממונה"  -הממונה על המחוז שבתחומו מצויה העיריה;
"העיריה"  -עיריית יהוד-מונוסון;
"הרובע"  -רובע עירוני  -נווה מונוסון.
.2

נווה מונוסון שבתחום העיריה מוכרז בזה כרובע עירוני.
אכרזה על
רובע עירוני
תחום הרובע הוא השטח מתוך תחום השיפוט של העיריה ,אשר היה תחום השיפוט של תחום הרובע

.3
המועצה המקומית נווה אפרים מונוסון ביום ב' בחשון התשס"ד ) 28באוקטובר .(2003

 .4בהתאם לסעיף  13לפקודה ,לרובע העירוני יהיה ועד שייקרא ועד רובע נווה מונוסון
)להלן  -ועד הרובע(.

ועד הרובע

) .5א( חברי ועד הרובע הראשון ימונו בידי המועצה ובאישור השר ,לאחר התייעצות עם ועד הרובע
הראשון
גופים ציבוריים שיש להם ,לדעתה ,נגיעה בדבר.

)ב( המועצה רשאית לבטל מינויו של חבר ועד רובע ולמנות במקומו חבר אחר בדרך
האמורה בתקנת משנה )א(.
.6
הרובע הראשון ,על פי הזמנת ראש המועצה והוא ישב בראשה וינהל אותה עד שייבחר
ראש ועד הרובע.

הישיבה הראשונה של ועד הרובע הראשון תתכנס ,בתוך  14ימים מיום מינוי חברי ועד הישיבה הראשונה

.7

ועד הרובע הראשון יכהן עד שייבחר ועד הרובע לפי הוראות תקנות אלה.

כהונת ועד הרובע
הראשון

.8

מספר חברי ועד הרובע יהיה .9

מספר חברי ועד
הרובע

) .9א( הבחירות הראשונות לוועד הרובע ,יהיו במועד הבחירות הקרוב למועצת העיריה.
)ב( הבחירות הבאות שייערכו אחרי הבחירות הראשונות ,יקוימו במועד עריכתן של
הבחירות למועצה ובלבד שהשר לא קבע ,בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ,לדעתו,
מועד בחירות מוקדם או מאוחר ממנו.

מועד הבחירות
לוועד הרובע

)ג( נדחו בחירות למועצה ,יידחו גם הבחירות האמורות בתקנת משנה )ב( ויקוימו
ביום הבחירות למועצה.
 .10על הבחירות לוועד הרובע יחול חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה ,21965-בחירות לוועד
הרובע
בשינויים המחויבים לפי הענין ובכפוף לשינויים אלה:

)(1

כל מקום שנאמר בו "רשות מקומית" יראו כאילו נאמר בו "ועד הרובע";

)(2

כל מקום שנאמר בו "חבר המועצה" יראו כאילו נאמר בו "חבר ועד הרובע";

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .248
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)(3

כל מקום שנאמר בו "מועצה" יראו כאילו נאמר בו "ועד הרובע";

) (4לא יחולו הוראות סעיפים  3עד 39 ,36 ,8, 5א39 ,ב39 ,ג39 ,ד39 ,ה45 ,א45 ,ב(5)63 ,
ו–) 78 ,(6עד 84ב 98 ,עד ;101
) (5הוראות סעיפים  39 ,35 ,16יחולו ,למעט ההוראות הנוגעות למפלגה או סיעה
בכנסת.
תחילת כהונה
ורציפותה

 .11ועד הרובע יתחיל לכהן  14ימים לאחר פרסום ההודעה בדבר תוצאות הבחירות
בהתאם לקבוע בתקנה  ;10כהונת ועד הרובע הקיים תימשך עד שיתחיל לכהן ועד רובע
חדש.

ישיבה ראשונה
של ועד רובע
נבחר

 .12ועד רובע נבחר יתכנס לישיבתו הראשונה ,על פי הזמנת ראש העיריה ,לא יאוחר מ–14
ימים מיום תחילת כהונתו; ראש העיריה ישב בראש הישיבה וינהל אותה עד אשר ייבחר
ראש ועד הרובע כאמור בתקנה .13

בחירת ראש ועד
רובע

) .13א( ועד רובע יבחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו לראש הוועד; הבחירה
תיעשה בהצבעה גלויה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי הוועד הוא
הנבחר; לא קיבל שום מועמד רוב כאמור ,תיערך הצבעה שניה והמועמד שיקבל למעלה
ממחצית הקולות של חברי הוועד המצביעים הוא הנבחר.
)ב(

ראש ועד הרובע לא זכאי לשכר או לכל תמורה אחרת בקשר לביצוע תפקידו.

)ג( ראש ועד הרובע יוזמן לישיבות המועצה ויהיה רשאי להשמיע את עמדתו
בנושאים הנוגעים לוועד הרובע.
)ד( ראש ועד הרובע אחראי לכך שהחלטות ועד הרובע יבוצעו כהלכה; הצריכה
ההחלטה הוצאה מכספים שיועדו לוועד הרובע בתקציב העיריה  -יהיה ראש ועד הרובע
אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ,לתקנות אלה או לכל דין אחר.
ועד נחשל

 .14נראה למועצה כי ועד רובע אינו ממלא את התפקידים שהוטלו עליו לפי הפקודה,
תקנות אלה או כל דין אחר ,או שאינו מנהל כשורה את תחום שיפוטו ,רשאית היא ,באישור
הממונה ,להורות על בחירת ועד רובע ולקבוע את תאריך הבחירות או למנות ,לאחר
התייעצות עם הגופים הציבוריים הנוגעים בדבר ,ועד מתוך אנשים שכשרים להיות חברי
ועד או למנות ,לאחר התייעצות כאמור ,ועדה למילוי תפקידי ועד הרובע ,ובלבד שמימון
פעילותו של הוועד הממונה ייעשה מתקציב ועד הרובע.

ועד המסרב
למלא חובה
מסוימת

) .15א( ראה ראש העיריה שוועד הרובע נמנע מקיום חובה או מביצוע עבודה שהוטלה
עליו בתקנות אלה או בכל דין אחר ,רשאי הוא לדרוש ממנו בצו לקיים את החובה או לבצע
את העבודה בתוך הזמן הנקוב בצו.
)ב( לא קיים ועד הרובע את הוראות הצו בתוך הזמן האמור בו ,רשאי ראש העיריה,
באישור המועצה והממונה ,למנות אדם לקיום החובה או לביצוע העבודה כאמור ,לקבוע את
השכר שישולם לאדם כאמור ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת הוועד.

ועדת ביקורת

) .16א( המועצה תמנה לרובע ועדת ביקורת מבין תושבי הרובע ,אשר אינם חברי ועד
הרובע ,מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם; מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת
משלושה ולא יעלה על חמישה.
)ב(

ועדת הביקורת תבדוק -
)(1
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) (2את פעולותיו של ועד הרובע ותוודא כי הן נעשו במסגרת תקציבו המאושר
בתקציב העיריה;
)(3

אם תוקנו ליקויים בפעולות ועד הרובע אשר נמצאו בביקורות קודמות.

)ג( לצורך ביצוע תפקידיה ,רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד הרובע או כל
מי שפועל מטעם ועד הרובע ,ידיעות ,מסמכים והסברים הדרושים לה.
)ד( בתוך חדשיים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לוועד הרובע טיוטת דוח
ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות ועד הרובע ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך 14
ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות ועד הרובע ותערוך את דוח הביקורת הסופי.
)ה( בתוך ארבעה חודשים מתום כל שנה ,תמציא ועדת הביקורת לידי ועד הרובע,
ראש העיריה ולידי ועדת הביקורת של העיריה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהיה
פתוח לעיון כל תושב ברובע וסיכום תמציתי ממנו יופץ בדרך שיורה ועד הרובע ,לכל תושבי
היישוב בתוך  14ימים ממועד הגשתו למועצה.
.17
בשינויים אלה:

הוראות סעיפים  120עד  125לפקודה ,למעט סעיף 122א)ב() ,(3יחולו על חברי ועד הרובע חברי ועד הרובע

) (1כל מקום שנאמר בו "מועצה" יראו כאילו נאמר בו "ועד הרובע";
) (2כל מקום שנאמר בו "השר" יראו כאילו נאמר בו "ראש העיריה";
) (3כל מקום שנאמר בו "חבר המועצה" יראו כאילו נאמר בו "חבר ועד הרובע".
) .18א( חבר ועד רובע ממונה שחדל לכהן ,ימונה במקומו חבר אחר באותה הדרך שבה מילוי מקומות
פנויים
נתמנה החבר שחדל לכהן.

)ב( חדל לכהן חבר ועד רובע נבחר ,יבוא במקומו המועמד ששמו מופיע ברשימה
שממנה נבחר אותו חבר מיד אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה; ואם אותו מועמד כבר
נכנס בדרך זאת קודם לכן או שהוא פסול או שאיננו יכול להיות חבר הוועד מכל סיבה אחרת,
או שהודיע בכתב לראש הוועד שאין ברצונו להיות חבר הוועד  -יבוא במקומו מי ששמו
מופיע מיד אחריו ברשימה האמורה ,וכן הלאה.
)ג( אם אין מי שימלא את המקום הפנוי לפי תקנת משנה )ב( ,יבחר הוועד ,בלא דיחוי,
על פי החלטה של מחצית חבריו לפחות ,אדם שהוא כשר לפי תקנות אלו להיבחר כחבר
הוועד; בקבלת החלטה בענין זה יתחשב הוועד בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר
שחדל לכהן ,ולא יפסול מועמד שהוצע כאמור אלא באישור המועצה.
)ד( לא בחרו חברי ועד הרובע חבר כאמור בתקנת משנה )ג( בתוך חודש ימים ,ימנה
הממונה אדם כשר לפי תקנות אלה לכהן כחבר הוועד תוך התחשבות בהצעת מגישי
הרשימה שמתוכה נבחר החבר שחדל לכהן.
) .19א( ראש ועד הרובע רשאי לכנס ,בכל עת ,ישיבה של ועד הרובע ובלבד שתקוים סדרי עבודת ועד
הרובע
ישיבה אחת לפחות בשישה שבועות.

)ב( ראש ועד הרובע יכנס ישיבה של ועד הרובע אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה
בידי שליש מחברי ועד הרובע.
)ג( לא כינס ראש ועד הרובע ישיבה של ועד הרובע בתוך  14ימים מיום הגשת
הדרישה כאמור בתקנת משנה )ב( ,רשאים חברי ועד הרובע שחתמו על הדרישה ,לכנס
ישיבה של ועד הרובע לדון בסדר היום הנדרש; יושב ראש הישיבה יהיה חבר ועד הרובע
שיבחרו לכך חברי הוועד.
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)ד( רב חברי הוועד הם מנין חוקי בישיבותיו; לא נכחו בישיבה למעלה ממחצית חברי
ועד הרובע ,תידחה פתיחת הישיבה בחצי שעה; לא היה מנין חוקי במועד האמור ,תידחה
הישיבה בשלושה ימים לאותה שעה ולאותו מקום )להלן  -ישיבה נדחית(; המנין החוקי
בישיבה נדחית יהיה מנין הנוכחים ובלבד שלא יפחת משניים.
)ה( ועד הרובע רשאי לקבוע את סדרי עבודתו וישיבותיו ,והוא כשאין הוראה אחרת
בפקודה ובתקנות אלה ובשים לב להוראות כלליות של השר.
פעולות ועד
הרובע

) .20א( כל מסמכי תשלום יהיו טעונים חתימת הגופים המוסמכים בעיריה כנדרש על פי
סעיף  191לפקודה.
)ב( פעולות ועד הרובע יבוצעו במסגרת התקציב שנקבע לביצוע פעולות אלה,
בתקציב המאושר של העיריה.
)ג(

ועד הרובע רשאי לפעול באמצעות המועצה לצורך ביצוע פעולותיו.

)ד( קיבלה העיריה פניה לביצוע פעולות מוועד הרובע ,תעשה את כל הדרוש לביצוע
הפעולה המבוקשת ,לרבות התקשרות לרכישת טובין או שירותים ,לפי הענין; פעולות כאמור
ימומנו מתקציב שנקבע לביצוע פעולות אלה ,בתקציב המאושר של העיריה.
הצעה לתקציב

) .21א( לשם מילוי תפקידו לפי תקנות אלה ,יכין ועד הרובע ,בהתאם להוראות המועצה,
הצעה לתקציב הנדרש לו למימון פעולותיו לשנת הכספים ויגישו לאישור המועצה.
)ב( הצעה לתקציב לשנה מסוימת תוגש לאישור המועצה לא יאוחר מיום  1באוקטובר
של השנה הקודמת.
)ג( המועצה תמסור לוועד את החלטותיה בכתב בדבר ההצעה עד יום  31בדצמבר
של השנה הקודמת.

הכללת מימון
פעולות הוועד
בתקציב העיריה
ניהול חשבונות

 .22המועצה תכלול ,במסגרת תקציבה ובהתאם לתקציב שהיא תאשר ,את הסכום הנדרש
למימון פעולותיו של ועד הרובע.
) .23א(
העיריה.

חשבונותיו של ועד הרובע יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות

)ב( ועד הרובע יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי
שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים;
ועד הרובע יפיץ את תמצית הדוח הכספי לכל תושבי הרובע ,בתוך  14ימים מהגשת הדוח
למועצה.
רואה חשבון

) .24א( חשבונות ועד הרובע ,יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש
למועצה דין וחשבון על פעולותיו של ועד הרובע; העתק הדין וחשבון יועבר בידי רואה
החשבון לממונה.
)ב(

ועד הרובע יישא בעלות שכרו של רואה החשבון.

)ג( תקנות משנה )א( ו–)ב( ותקנה  ,23לא יחולו אם ועד הרובע בחר לנהל את כל
פעילותו באמצעות המועצה בהתאם לתקנה )20ג(.
תחילה

.25

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
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