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תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב ,הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה
באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות) ,התשע"ה1830 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-
צו בנק ישראל (חובות דיווח של קרנות נאמנות) ,התשע"ה1837 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ה1843 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .2015-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס'  ,)3התשע"ה1843 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס'  ,)4התשע"ה1843 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס'  ,)5התשע"ה1844 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-

תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב ,הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות
התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות),
התשע"ה2015-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35ח(1ה)35 ,יב35 ,9יב35 ,21יב(24ב) ו–(56א) לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' :כללי
הגדורת

	.1

בתקנות אלה -
"אישור בעלות"  -אישור לפי תקנה ;2
"אישור מסירת הרשימה"  -אישור מאת המערכת על קבלה תקינה של רשימת
הזכאים להצביע במערכת;
"אתר ההפצה"  -כהגדרתו בתקנות הדיווח האלקטרוני;
"הודעת עמדה"  -כמשמעותה בסעיף 35יב 20לחוק;
"המועד הקובע"  -כמשמעותו בתקנה ;10
"המרשם"  -כמשמעותו בסעיף 35ח 2לחוק;
"הצבעה אלקטרונית"  -הצבעה בכתב באמצעות המערכת;
"יום מסחר"  -יום שבו מתקיים מסחר בבורסה;
"כתב הצבעה"  -כמשמעותו בסעיף 35יב 3לחוק;
"מחזיק לא רשום"  -מחזיק לפי פסקה ( )1להגדרה ""מחזיק"" ,מחזיק בתעודת
התחייבות"" שבסעיף 35א לחוק;
"מחזיק רשום"  -מחזיק לפי פסקה ( )2להגדרה ""מחזיק"" ,מחזיק בתעודת התחייבות""
שבסעיף 35א לחוק;
"מערכת ההצבעה האלקטרונית" או "המערכת"  -המערכת הפועלת לפי סימן ב'
לפרק ז' 2לחוק;
"נותן שירותים"  -נציג או יועץ למחזיקי תעודות ההתחייבות או לנאמן;
"נתוני המשתמשים במערכת"  -כמשמעותם בסעיף 44יא(5א) לחוק;
"עניין אחר"  -כמשמעותו בסעיף 35יב 25לחוק;
"רשימת הזכאים להצביע"  -רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא(4א)()3
לחוק לגבי כל אחד מהמחזיקים הלא רשומים המחזיקים באמצעות חבר בורסה
תעודת התחייבות במועד הקובע;
"תעודות התחייבות"" ,אסיפת מחזיקים"" ,חבר בורסה"" ,מחזיק"  -כהגדרתם בסעיף
35א לחוק;
"תקנות הדוחות"  -תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל;21970-
"תקנות הדיווח האלקטרוני"  -תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני),
התשס"ג.32003-

__________
1
2
3
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ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ד ,עמ' .432
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;2037התשע"ד ,עמ' .929
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;665התשע"ד ,עמ' .340

קובץ התקנות  ,7545ג' באלול התשע"ה18.8.2015 ,

פרק ב' :הוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים

	.2

מחזיק לא רשום זכאי להוכיח את בעלותו בתעודת התחייבות לצורך הצבעה באסיפת הוכחת בעלות

מחזיקים ,בדרך של המצאת אישור למזמן אסיפת המחזיקים מאת חבר הבורסה
שאצלו רשומה זכותו לתעודת ההתחייבות ,בדבר בעלותו על תעודת ההתחייבות
במועד הקובע.

	.3

לבקשת מחזיק לא רשום המעוניין להמציא אישור בעלות כאמור בתקנה  ,2חבר בורסה מתן אישור בעלות

שאצלו רשומות תעודות התחייבות לזכותו של המחזיק ,ייתן אישור בעלות במועד
מתאים כדי שהמחזיק יוכל להצביע באסיפת המחזיקים ,או לשלוח כתב הצבעה
במועד כנדרש; אישור הבעלות ייערך לפי הטופס שבתוספת ובו יפורטו פרטים אלה:
( )1שמו של המחזיק ומספר הזהות שלו; אם המחזיק אינו בעל תעודת זהות ישראלית,
יצוין מספר דרכונו ,תקופת תוקפו והמדינה שבה הוצא; אם המחזיק תאגיד ,יצוינו
מספר הרישום של התאגיד והמדינה שבה התאגד;
( )2התאריך שבו חל המועד הקובע ושלגביו ניתן אישור הבעלות;
( )3שם תעודת ההתחייבות וסדרתה ,ומספר התעודות הרשומות לזכותו של המחזיק
אצל חבר הבורסה למועד מתן אישור הבעלות.

	.4

לא יינתן אישור בעלות למי שתעודות ההתחייבות שבבעלותו מושאלות למסחר אישור בעלות בעת
השאלה
בבורסה במועד הקובע.

	.5

(א) חבר בורסה ייתן למחזיק ,בלא תמורה ,אישור בעלות אחד לגבי החזקותיו אישור בעלות
במועד הקובע
בתעודת ההתחייבות ,נכון לרישומי חבר הבורסה בתום המועד הקובע.

(ב) מחזיק רשאי לקבל אישור בעלות נוסף לאותו מועד קובע לגבי החזקותיו בתעודת
ההתחייבות כאמור בסעיף קטן (א) ,וחבר הבורסה רשאי לדרוש תמורה בעד הפקת
אישור הבעלות הנוסף.

	.6

בלי לגרוע מהאמור בתקנות  2ו– ,3מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא 5לחוק הוכחת בעלות
שעניינו נתוני המשתמשים במערכת  -דינו כדין אישור בעלות לגבי כל מחזיק הנכלל באמצעות המערכת

בו.

פרק ג' :הצבעה בכתב והודעות עמדה

	.7

(א) מזמן אסיפת מחזיקים ישלח למחזיקים כתבי הצבעה והודעות עמדה לפי פרק המצאת כתבי
זה באמצעות צירופם בדוח המיידי בדבר זימון האסיפה לרשות ניירות ערך ולבורסה ,הצבעה והודעות
עמדה

לפי תקנות הדיווח האלקטרוני; פרסם מזמן אסיפת מחזיקים הודעה מתוקנת ,ישלח
נוסח מתוקן של כתב ההצבעה לפי תקנה זו ביום פרסום ההודעה המתוקנת.
(ב) חובות ההמצאה לרשות ניירות ערך ולבורסה לפי תקנות אלה לא יחולו על
תעודות התחייבות שהוצעו לציבור מחוץ לישראל בלבד או שהן רשומות בבורסה
מחוץ לישראל בלבד.
(ג) מחזיק רשאי לפנות למזמן אסיפת מחזיקים ישירות ולקבל ממנו ,בלא תמורה ,את
נוסח כתב ההצבעה ,או בהסכמתו ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

(ד) מזמן אסיפת מחזיקים המפרסם לגבי אסיפת מחזיקים מסוימת ,כתב הצבעה או
הודעת עמדה ,באמצעים נוספים על תקנות אלה ,חייב לפרסם באותם אמצעים את
כל הודעות העמדה שקיבל בקשר לאותה אסיפת מחזיקים.
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1831

זימון אסיפה על ידי
הנאמן

	.8

תחולת הוראות
מתקנות הדוחות

	.9

הוראות תקנות 5ב(א) ו–(ג) עד (ה)30 ,30 ,א ו–37א 2לתקנות הדוחות יחולו בשינויים
המחויבים על דיווחים לפי תקנות אלה ,אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.

	.10

התקבלה החלטה על כינוס אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף 35יב 1לחוק ,יקבע מזמן
אסיפת המחזיקים את המועד הקובע בהחלטה לזימון אסיפת המחזיקים ,ובלבד
שמועד זה יחול לא פחות משלושה ימי מסחר ולא יותר מארבעה עשר ימים לפני
מועד כינוס אסיפת המחזיקים.

(א) זומנה אסיפת מחזיקים על ידי הנאמן ,יגיש הנאמן דוח מיידי שבו יצוינו פרטים
אלה:
( )1מקום קיום האסיפה;
( )2תאריך האסיפה ושעת כינוסה;
( )3פירוט הנושאים שעל סדר היום; לצד כל אחד מהנושאים האמורים יובא
תיאורו ופירוט העובדות העיקריות הדרושות להבנת כל עניין הטעון הצבעה
באסיפה ,כמו כן יובא נוסח כל החלטה מוצעת ותיאור תמציתי של עיקריה;
( )4הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום;
( )5המועד הקובע לעניין זכאות מחזיק תעודת התחייבות להשתתף ולהצביע
באסיפת המחזיקים;
( )6המניין החוקי לקיום האסיפה;
( )7אם ידוע מראש ,המדדים שלפיהם יחליט הנאמן אם מחזיק הוא בעל עניין
מנוגד כמשמעותו בסעיף 35יב 25לחוק.
(ב) זומנה אסיפה כאמור בתקנת משנה (א) ,שעל סדר יומה נותן שירותים ,יצוינו
בדוח המיידי שיוגש לפי תקנת משנה (א) ,גם פרטים אלה:
( )1לגבי נותני שירותים בתשלום  -יצוין אם נקבעה מגבלת שעות לעבודתם
ואם ניתנה הערכה לגבי מספר שעות העבודה הצפוי;
( )2לגבי נותן שירותים שאינו מחזיק בתעודות ההתחייבות ואינו מיופה כוח
של מחזיקים כאמור  -יובאו ההבדלים בין השירותים שהוא נותן ובין אלה
שנותן המומחה מטעם בית המשפט ויצוין כי התשלום לנותן השירותים כאמור
הוא נוסף על תשלום למומחה מטעם בית המשפט שגם בו יישאו מחזיקי תעודות
ההתחייבות.
(ג) נדחתה אסיפה ,יוגש דוח מיידי ובו ציון העובדה שהאסיפה נדחתה ופירוט
כאמור בתקנת משנה (א) בדבר האסיפה הנדחית; הפירוט יכול שיינתן על דרך הפנייה
לדוח שפורסם בדבר זימון האסיפה שנדחתה.
(ד) דוח כאמור ייחתם בידי יושב ראש דירקטוריון הנאמן או בידי דירקטור
שהדירקטוריון הסמיכו לצורך חתימה על דוחות כאמור למועד מסוים ,וכן בידי
המנהל הכללי של הנאמן או דירקטור נוסף בו או נושא משרה אחר שהדירקטוריון
הסמיכו לצורך חתימה על דוחות כאמור; ליד חתימותיהם של החותמים על הדוח
יפורטו גם שמותיהם ותפקידם בנאמן.

המועד הקובע
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	.11

(א) חבר הבורסה -

חובות חבר בורסה

( )1יזין למערכת את רשימת הזכאים להצביע במערכת ,אשר תוזן במועד
ובאופן לפי כללי מערכת ההצבעה האלקטרונית מכוח סעיף 44יא(4א)( )1לחוק;4
( )2על אף האמור בפסקה ( ,)1לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת
מחזיק שהעביר לו עד השעה  12:00בצהרים של המועד הקובע הודעה כי אינו
מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ,לפי תקנה ;18
( )3יעביר ,סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מסירת הרשימה ,לכל אחד
מהמחזיקים המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ושמקבלים מחבר
הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת
המקושרות למחשב חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת;
( )4שמצא כי נפלה טעות ברשימה שהעביר למערכת לפי פסקה ( ,)1יעביר
בהקדם האפשרי רשימה מתוקנת לפי הפסקה האמורה.
(ב) מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות לשם הצבעה באסיפת מחזיקים,
בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת תשלום דמי משלוח
בלבד ,אם ביקש זאת.

	.12

(א) מחזיק לא רשום המעוניין להצביע באסיפת מחזיקים בלי להגיע לאסיפת אופן ההצבעה
המחזיקים ובלי לשלוח מיופה כוח ,רשאי להצביע בכתב באמצעות כתב הצבעה לפי באמצעות כתב
הצבעה

תקנת משנה (ב) ,או במערכת לפי תקנת משנה (ג).

(ב) בהצבעה בכתב יציין מחזיק על גבי החלק השני של כתב ההצבעה האמור
בתקנה  ,14את אופן הצבעתו וימסור אותו למזמן האסיפה לפי הפרטים שצוינו על
גבי כתב ההצבעה ,בצירוף אישור בעלות ,כך שכתב ההצבעה יגיע למזמן אסיפת
המחזיקים לא יאוחר משש שעות לפני מועד כינוס אסיפת המחזיקים ,או עד מועד
מוקדם יותר שתורה הרשות ,ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה שעות לפני כינוס
אסיפת המחזיקים (בתקנה זו  -מועד נעילת המערכת).
(ג) מחזיק המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ,רשאי למלא את אופן
הצבעתו ולהעביר אותה למזמן אסיפת המחזיקים באמצעות המערכת לפי כללי
מערכת ההצבעה האלקטרונית מכוח סעיף 44יא(4א) לחוק 5ובתנאים האלה:
( )1ההצבעה תתאפשר ממועד אישור מסירת הרשימה עד שש שעות לפני
מועד כינוס אסיפת המחזיקים ,או עד מועד מוקדם יותר לפי תקנת משנה (ב);
( )2כתב ההצבעה במערכת יכלול את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנות
אלה ,בהתאמות הנדרשות לשם תפעול המערכת לפי כללי מערכת ההצבעה
האלקטרונית מכוח סעיף 44יא(4א) לחוק;6
( )3ההצבעה במערכת תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת
המערכת ,ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.
(ד) מחזיק רשום המעוניין להצביע בכתב ,יציין בכתב ההצבעה את אופן הצבעתו
וימסור אותו למזמן אסיפת המחזיקים ,בדרכים המפורטות בכתב ההצבעה ,בצירוף
צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות ,כך שכתב
__________
4
5
6

כללי גישה ורישום למערכת ההצבעה האלקטרונית שהודעה עליהן פורסמה בי"פ התשע"ה ,עמ' .2039
כללי גישה ורישום למערכת ההצבעה האלקטרונית שהודעה עליהן פורסמה בי"פ התשע"ה ,עמ' .2039
כללי גישה ורישום למערכת ההצבעה האלקטרונית שהודעה עליהן פורסמה בי"פ התשע"ה ,עמ' .2039
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ההצבעה יגיע למזמן אסיפת המחזיקים לא יאוחר משש שעות לפני מועד כינוס
אסיפת המחזיקים או עד למועד מוקדם יותר שנקבע כאמור בתקנת משנה (ב).
הודעות עמדה

	.13

הודעת עמדה של מחזיק ,כאמור בסעיף 35יב 20לחוק ,תוגש למזמן האסיפה עד שני
ימי עסקים לפני המועד האחרון למשלוח כתבי הצבעה (להלן  -המועד האחרון
למשלוח הודעות עמדה); מזמן אסיפת המחזיקים ימציא למחזיקים את נוסח הודעת
העמדה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר שמחזיק המציאו למזמן
אסיפת המחזיקים.

נוסח כתב הצבעה

	.14

כתב הצבעה יורכב משלושה חלקים כמפורט להלן:
( )1חלקו הראשון יכלול פרטים אלה כסדרם:
(א) שם המנפיק;
(ב) מספר תעודת ההתחייבות;
(ג) מקום כינוס אסיפת המחזיקים ומועדה;
(ד) ציון כי מחזיק שלא מילא את כתב ההצבעה במלואו ,או מחזיק שלא צירף
לכתב ההצבעה ייפוי כוח אם נדרש לכך ,ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה;
(ה) המועד האחרון למשלוח כתב ההצבעה והמועד האחרון למשלוח הודעות
עמדה;
(ו) פרטים בדבר האמצעים למסירת כתב ההצבעה או הודעת עמדה למזמן
אסיפת המחזיקים;
(ז) כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי
ההצבעה והודעות העמדה;
(ח) ציון כי מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר
הבורסה או במשלוח בדואר ,אם ביקש זאת ,וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש
לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר
למזמן אסיפת המחזיקים באמצעות המערכת;
(ט) ציון שלכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו
אישור בעלות או אם נשלח למזמן אסיפת המחזיקים אישור בעלות באמצעות
המערכת;
(י) ציון שלכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק רשום רק אם צורף לו צילום
תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות;
(יא) ציון כי מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות המערכת;
(יב) ציון מועד נעילת המערכת וכי יש להמציא את כתב ההצבעה עד למועד
זה;
(יג) ציון כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה ,ויהיה ניתן לעיין בהודעות
העמדה בדיווחי מזמן האסיפה באתר ההפצה;
(יד) ציון כי מחזיק שלא הצהיר על קיומו או העדרו של עניין אחר ,הצבעתו לא
תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 35יב 25לחוק;
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( )2חלקו השני יכלול פרטים אלה כסדרם:
(א) פרטי המחזיק  -שם המחזיק ומספר זהות; אם אין למחזיק תעודת זהות
ישראלית  -מספר הדרכון ,המדינה שבה הוצא ותוקפו; אם המחזיק הוא חברה
 שם התאגיד ,מספר התאגיד ומדינת ההתאגדות;(ב) שם מיופה הכוח ופרטי ההתקשרות עם מיופה הכוח;
(ג) מספר תעודות ההתחייבות שבבעלות המחזיק נכון למועד הקובע;
(ד) הצהרת המחזיק לעניין החזקה בניירות ערך נוספים כפי שיפורטו בכתב
ההצבעה;
(ה) הצהרת המחזיק על קיומו או העדרו של עניין אחר;
( )3חלקו השלישי יכלול פרטים אלה כסדרם:
(א) פירוט סביר של כל נושא שבסדר היום; לצד כל אחד מן הנושאים יינתן
תיאור טבעו של הנושא ,תוך פירוט העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין
לאשורו כל עניין הטעון הצבעה אסיפת המחזיקים ,ויובא נוסח של כל החלטה
מוצעת או תיאור תמציתי של עיקריה; הפירוט הנדרש לפי פסקה זו יכלול לא
יותר מחמש מאות מילים לגבי כל נושא שבסדר היום;
(ב) המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות;
(ג) הרוב הדרוש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום;
(ה) אופן הצבעת המחזיק  -בעד ,נגד או נמנע ,בכל אחד מהנושאים שעל סדר
היום המועלים להצבעת המחזיקים.

	.15

(א) הודעת העמדה תיערך בשפה בהירה תמציתית פשוטה ומובנת ,היא תכלול לא נוסח הודעת עמדה

יותר מ– 500מילים לכל נושא שעל סדר היום.
(ב) אם היא הודעת עמדה של מחזיק ,היא תכלול את זהותו של המחזיק ואת שיעור
החזקותיו בתעודות ההתחייבות וכן בכל נייר ערך אחר של המנפיק ,של בעל השליטה
בו או חברה קשורה שלו; אם המחזיק תאגיד ,יפורטו גם זהות בעל שליטה בו והחזקות
נוספות של אותו בעל שליטה בניירות ערך של המנפיק ,של בעל השליטה בו או חברה
קשורה שלו ,למיטב ידיעתו של המחזיק.
(ג) מחזיק המגיש הודעת עמדה ,הפועל בשיתוף פעולה עם אחרים לעניין ההצבעה
באסיפת המחזיקים ,דרך כלל או לגבי נושא מן הנושאים שעל סדר היום ,יציין זאת
בהודעת העמדה ויפרט את הסדרי שיתוף הפעולה וזהותם של המחזיקים הפועלים
בשיתוף פעולה; אם למחזיק או לאדם אחר הפועל עמו בשיתוף פעולה עניין אחר
בתוצאות ההצבעה באסיפת המחזיקים ,יצוין טיבו של העניין האחר.
(ד) הודעת עמדה של מחזיק שלבקשתו זומנה אסיפת המחזיקים לפי סעיף 35יב1
לחוק ,תכלול גם את העובדה כי אסיפת המחזיקים זומנה לדרישתו.
(ה) הכללת פרטים בהודעת עמדה אין בה כדי לגרוע מחובות הדיווח לפי חוק ניירות
ערך.
(ו) האחריות לתוכן הודעת העמדה ,תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.
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אפשרות ביטול
כתב הצבעה

	.16

מחזיק רשאי ,עד עשרים וארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה ,לפנות למזמן
האסיפה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזמן האסיפה ,למשוך את כתב
ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

תוצאות ההצבעה

	.17

(א) מזמן אסיפת המחזיקים יספור את קולותיהם של המחזיקים שהצביעו באמצעות
כתבי הצבעה ובהצבעה אלקטרונית.

החרגה מהמערכת

	.18

תוצאות אסיפת
המחזיקים

	.19

מזמן אסיפת המחזיקים יגיש דוח מיידי שבו יובאו החלטות אסיפת המחזיקים וכן סך
כל תעודות ההתחייבות שהשתתפו בהצבעה ,מספר תעודות ההתחייבות שהצביעו
בעד ההצעה ונגדה ושיעורן של אלה מסך כל תעודות ההתחייבות שנכללו במניין
הקולות לצורך ההצבעה; כמו כן יובאו פרטים כאמור לגבי מספר תעודות ההתחייבות
שאותן לא הביא הנאמן בחשבון לפי סעיפים 35יב 5ו–35יב(25ב) לחוק.

תחילה

	.20

תחילתן של תקנות אלה  90ימים מיום פרסומן.

(ב) מזמן אסיפת המחזיקים יערוך דין וחשבון שבו יפורט אופן הצבעתם של המחזיקים
שקולותיהם נמנו במניין הקולות בהצבעה.
(ג) מזמן אסיפת המחזיקים יצהיר ,בחתימתו על גבי הדין וחשבון ,כי אלה הן תוצאות
ההצבעה בכתב וההצבעה האלקטרונית ,וזהותו תאומת על גבי הדין וחשבון בידי
עורך דין.
(ד) הדין וחשבון יוצג לפני אסיפת המחזיקים.
(ה) כתבי ההצבעה ,נתוני המשתמשים במערכת והדין וחשבון יישמרו במשרדו
הרשום של מזמן אסיפת המחזיקים ושל הנאמן למשך שבע שנים מן המועד שבו
התכנסה אסיפת המחזיקים.
(א) מחזיק לא רשום רשאי ,בכל עת ,להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא
מחזיק בתעודות התחייבות ,כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע
במערכת; עשה כן ,לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו לפי תקנות אלה ,כל עוד לא
קיבל ממנו הודעה אחרת; הוראות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי
ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
(ב) חבר בורסה לא יימנע משליחת המידע למחזיק לא רשום ולמערכת לפי תקנות
אלה ,אלא אם כן קיבל הודעה ממחזיק לפי תקנת משנה (א).

פרק ד' :שונות

תוספת
(תקנה )3
אישור בעלות
שם החברה 	..............................................

שם חבר הבורסה .................................

מס' החברה ..........................................
פרטי בעל/י תעודות ההתחייבות:
(אם היו כמה בעלים במשותף בתעודות ההתחייבות יצוינו פרטיהם)
( )1שם בעל תעודות ההתחייבות ......................................
( )2מס' זהות ..............................................
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אם אין לבעל תעודות ההתחייבות תעודת זהות ישראלית -
מס' דרכון 	................................

המדינה שבה הוצא  ......................תוקף הדרכון .............................

אם בעל תעודות ההתחייבות הוא תאגיד -
( )1מס' רישום  .................................מדינת ההתאגדות ...............................
( )2המועד שלגביו ניתן אישור הבעלות ....................................................
פרטים על תעודות ההתחייבות:
( )1שם נייר הערך  .....................ערך נקוב (אם יש)  ....................מספרו בבורסה ............................
( )2מס' תעודות ההתחייבות ..............................................
( )3סוג תעודות ההתחייבות ............................................
תאריך ..................................
ג' בתמוז התשע"ה ( 20ביוני )2015
(חמ )3-4919

משה כחלון
שר האוצר

צו בנק ישראל (חובות דיווח של קרנות נאמנות) ,התשע"ה2015-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (39א) לחוק בנק ישראל ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק),
ובאישור הוועדה ,אני מצווה לאמור:

	.1

הגדרות

בצו זה -
"אגרת חוב קונצרנית"  -אגרת חוב של חברה;
"חברה זרה"  -חברה תושבת חוץ;
"חברה ישראלית"  -חברה תושבת ישראל;
"חוק השקעות משותפות בנאמנות"  -חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד; 1994-
2

"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מנהל קרן"  -כמשמעותו בסעיף  4לחוק השקעות משותפות בנאמנות;
"נייר ערך"  -כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח;31967-
"נייר ערך חוץ"  -נייר ערך של חברה שהואגדה מחוץ לישראל;
"קרן"  -קרן כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות;
"תעודה על מטבע"  -תעודת סל העוקבת אחר שערי המטבע ונושאת ריבית כקבוע
בתשקיף ההנפקה ,שמחירה נגזר מנכס הבסיס שהוא מטבע;
"תעודת סל"  -נייר ערך שנכס הבסיס שלו הוא מדד המתייחס לקבוצת ניירות ערך
או המתייחס לנכס בסיס אחר.
__________
1
2
3

ס"ח התש"ע ,עמ' .452
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
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חובת דיווח

	.2

תחילה

	.3

(א) מנהל קרן ידווח לבנק ישראל במתכונת ובמועדים הקבועים בטופס שבתוספת
(להלן  -הטופס); הדיווח יימסר בדרך אלקטרונית כפי שיורה לו בנק ישראל.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) -
( )1הועברה קרן ממנהל קרן למנהל קרן חדש ,ידווח מנהל הקרן החדש לפי
הטופס על פעילות הקרן והתפלגות נכסיה לכל החודש שאליו מתייחס הדיווח;
בטרם העברה כאמור של קרן ,יודיע על כך מנהל הקרן בכתב לבנק ישראל לא
יאוחר ממועד ההעברה ,ויפרט בהודעתו את מועד העברת הקרן ואת שם מנהל
הקרן החדש;
( )2מוזגו שתיים או יותר קרנות ,ידווח מנהל קרן שמוזגה (בפסקה זו ובטופס -
הקרן הנקלטת) לפי הטופס ,במועד הקבוע בטופס ,על פעילות הקרן עד המועד
שבו מוזגה; מנהל הקרן שאליה מוזגו הקרנות הנקלטות (בפסקה זו ובטופס -
הקרן הקולטת) ידווח לפי הטופס על פעילות הקרן הקולטת והתפלגות נכסיה;
בטרם מיזוג כאמור של קרנות ,יודיע על כך מנהל הקרן הנקלטת בכתב לבנק
ישראל לא יאוחר ממועד המיזוג ,ויפרט בהודעתו את מועד מיזוג הקרנות ואת
שם הקרן הקולטת ומספרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב;
( )3פורקה קרן ,ידווח מנהל הקרן לפי הטופס על פעילות הקרן והתפלגות נכסיה
עד המועד שבו לא יהיו עוד נכסים בידי הקרן; בטרם פירוק כאמור של קרן,
יודיע על כך מנהל הקרן בכתב לבנק ישראל לא יאוחר משלושים ימים לפני
מועד תחילת הפירוק.
תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תוספת
(סעיף (2א))
טופס דיווח על פעילות קרן נאמנות ועל התפלגות נכסיה
(לחודש שהסתיים ב–)...........
הדוח יימסר בעד כל חודש או חלקו ,לפי העניין ,לא יאוחר מ– 10ימים מתום החודש שאליו
או אל חלקו מתייחס הדיווח .דיווח על ניירות ערך ייעשה לפי ערך השוק שלהם ,ודיווח
על יתרות כספים ייעשה במטבע ישראלי לפי השער היציג ,והכול בסוף התקופה שאליה
מתייחס הדיווח .הדיווח יהיה באלפי שקלים חדשים.
פרטי קרן הנאמנות:
שם סעיף דיווח

1 838

קוד בנק ישראל

תאריך דיווח

DATE

מספר הקרן בבורסה

BURSA

שם החברה המנהלת

MNGT_NAME

מספר החברה המנהלת

MNGT_ NUMB
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 .1נכסים צמודי מדד
שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה

C1AA

איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית משתנה

C1AB

איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד

C1AC

איגרות חוב ברירה; לעניין זה" ,איגרות חוב ברירה" -
איגרות חוב שבידי מחזיקן הברירה לדרוש תשלומן לפי
הצמדה למדדים או נכסים שונים

C1E

נכס אחר צמוד מדד

C1F

 .2נכסים צמודי מטבע חוץ או נקובים במטבע חוץ
שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

מניות נקובות במטבע חוץ הנסחרות בישראל

C2A

איגרות חוב ממשלתיות צמודות מטבע חוץ הנסחרות
בישראל

C2BA

איגרות חוב קונצרניות צמודות מטבע חוץ ,למעט אירו,
הנסחרות בישראל

C2BB

איגרות חוב נקובות במטבע חוץ הנסחרות בישראל

C2C

איגרות חוב צמודות אירו הנסחרות בישראל

C2H

מטבע חוץ במזומן בישראל

C2D

נכס אחר צמוד למטבע חוץ או נקוב במטבע חוץ בישראל
או בחוץ לארץ

C2L

מניות של חברות ישראליות הנסחרות בחוץ לארץ

C2EA

מניות של חברות זרות הנסחרות בחוץ לארץ

C2FA

איגרות חוב של חברות ישראליות ושל ממשלת ישראל
הנסחרות בחוץ לארץ

C2J

איגרות חוב של חברות זרות ושל ממשלות זרות הנסחרות
בחוץ לארץ

C2G

ניירות ערך המירים של חברות ישראליות הנסחרים בחוץ לארץ

C2EB

ניירות ערך המירים של חברות זרות הנסחרים בחוץ לארץ

C2FB

יחידות או מניות בקרנות חוץ; לעניין זה" ,קרן חוץ"  -הסדר
או תאגיד ,שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת
רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם ,שהוקם
במדינת חוץ על פי דיניה; לעניין זה" ,נייר ערך"  -לרבות
אופציה וחוזה עתידי כהגדרתם בסעיף (64ב) לחוק השקעות
משותפות בנאמנות

C2FC

פיקדונות במטבע חוץ או צמודי מטבע חוץ בישראל

C2M

פיקדונות בחוץ לארץ

C2N
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 .3מניות ,ניירות ערך המירים וקרנות בישראל
קוד בנק ישראל

שם סעיף הדיווח

C3CA

מניות נסחרות בישראל
ניירות ערך המירים בישראל -
כתבי אופציה

C3CB

איגרות חוב להמרה

C3CC

קרן נאמנות שלפי תנאיה היא מוגבלת בניירות ערך חוץ

C3D

קרן נאמנות שלפי תנאיה היא אינה מוגבלת בניירות ערך חוץ

C3E

 .4נכסים לא צמודים במטבע ישראלי
קוד בנק ישראל

שם סעיף הדיווח

איגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ,בריבית משתנה

C4A1

איגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ,בריבית קבועה או בלא ריבית

C4A2

מילווה קצר מועד; לעניין זה" ,מילווה קצר מועד"  -איגרות
חוב שהנפיקה ממשלת ישראל לפי חוק מילווה קצר מועד,
התשמ"ד1984-

C4B

פיקדונות לא צמודים

C4C

איגרות חוב קונצרניות לא צמודות

C4E

נכס אחר לא צמוד

C4D

 .5נכסים פיננסיים עתידיים בחוץ לארץ
שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

אופציות על נייר ערך -
רכישת CALL

C5A1

כתיבת CALL

C5A2

רכישת PUT

C5A3

כתיבת PUT

C5A4

אופציות על שערי חליפין -
רכישת CALL

C5B1

כתיבת CALL

C5B2

רכישת PUT

C5B3

כתיבת PUT

C5B4

אופציות על שערי ריבית -

1 840

רכישת CALL

C5C1

כתיבת CALL

C5C2

רכישת PUT

C5C3

כתיבת PUT

C5C4
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שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

אופציות על מחירי סחורות -
רכישת CALL

C5D1

כתיבת CALL

C5D2

רכישת PUT

C5D3

כתיבת PUT

C5D4

נכסים פיננסיים עתידיים אחרים

C5E

 .6נכסים פיננסיים עתידיים
שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

אופציות מעו"ף -
לעניין זה" ,אופציית מעו"ף"  -אופציה שנסחרת בבורסה
לניירות ערך בתל אביב שנכס הבסיס שלה הוא מדד המעו"ף
(ת"א - )25
רכישת CALL

C6A1

כתיבת CALL

C6A2

רכישת PUT

C6A3

כתיבת PUT

C6A4

אופציות על שערי חליפין הנסחרות בישראל -
רכישת CALL

C6B1

כתיבת CALL

C6B2

רכישת PUT

C6B3

כתיבת PUT

C6B4

נכסים פיננסיים עתידיים אחרים

C6C

 .7תקבולים ,תשלומים ,מחיר פדיון ונתוני דיבידנד או הטבה
שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

סך כל התקבולים מהנפקות*

A

סך כל התשלומים מפדיונות

B

מחיר פדיון בסוף התקופה; לעניין זה "פדיון"  -מחיר יחידת
השתתפות בקרן שמתקבל מחיסור סכום העמלות מסך כל
הנכסים וחלוקת הסכום שנתקבל למספר יחידות ההשתתפות
בקרן

D

סכום דיבידנד שהקרן חילקה

DVSUM

שיעור דיבידנד מהערך הנקוב של יחידות ההשתתפות בקרן
ביום הקובע; לעניין סעיף זה ,היום הקובע הוא היום שבו מי
שמחזיק ביחידות ההשתתפות בקרן זכאי לתשלום דיבידנד

DVR
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*

שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

יום ה– EXדיבידנד; לעניין זה ,יום ה– EXהוא יום אחרי היום
הקובע

DVEX

יום תשלום הדיבידנד

DVDT

שער יסודי ביום תשלום דיבידנד; השער יחושב על ידי חלוקת
סך כל נכסי הקרן למספר יחידות ההשתתפות בקרן

DVP

שיעור הטבה

HTR

יום ה– EXהטבה; לעניין זה ,יום ה– EXהוא יום אחרי היום
שבו מי שמחזיק ביחידות ההשתתפות בקרן זכאי לתשלום
ההטבה

HTEX

יום תשלום הטבה

HTDT

בדיווח על קרנות שמוזגו במהלך החודש שאליו מתייחס הדיווח ,לא ייחשבו סך כל נכסי הקרנות
הנקלטות ,לרבות תקבולים מהנפקות שהתקבלו עד למועד המיזוג ,כתקבולים של הקרן הקולטת ,כי אם
רק הנפקות שביצעה הקרן הקולטת.

 .8השקעות בתעודות סל ,תעודות על מטבע ותעודות פיקדון נסחרות בישראל
קוד בנק ישראל

שם סעיף הדיווח

תעודות סל שמחקות מדדי מניות -
בארץ

C7A

בחוץ לארץ

C7B

תעודות סל שמחקות מדדים אחרים -
בארץ

C7C

בחוץ לארץ

C7D

תעודות על מטבע או תעודות פיקדון -
תעודות על מטבע חוץ או תעודות פיקדון במטבע חוץ

C7E

תעודות על המטבע הישראלי או תעודות פיקדון במטבע ישראלי

C7F

 .9השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון נסחרות בחוץ לארץ
שם סעיף הדיווח

קוד בנק ישראל

תעודות סל שמחקות מדדי מניות

C8A

תעודות סל שמחקות מדדים אחרים

C8B

תעודות פיקדון במטבע חוץ

C8C

י"ג באב התשע"ה ( 29ביולי )2015
(חמ )3-5019

ק ר נ ית פ ל ו ג
נגידת בנק ישראל
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החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ה2015-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת
לאמור:

	.1

בשם החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) ,התשע"ג2013-
(להלן  -ההחלטה) ,המילים "(הוראת שעה)"  -יימחקו.

	.2

בסעיף  2להחלטה ,המילים "והוא יעמוד בתוקפו עד תום כנס הקיץ של הכנסת בשנת תיקון סעיף 2

2

תיקון שם ההחלטה

 - "2015יימחקו.

	.3

תחילה

תחילתה של החלטה זו ביום קבלתה.

כ"ח בתמוז התשע"ה ( 15ביולי )2015
(חמ -3-226ת)5

דוד ביטן
יושב ראש ועדת הכנסת
__________
1
2

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשס"ב ,עמ' .502
ק"ת התשע"ג ,עמ' .1370

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' ,)3
התשע"ה2015-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת
לאמור:

	.1

בסעיף 40טו(א) להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א ,22001-תיקון סעיף 40טו

במקום "משמונה ימים" יבוא "משבעה ימים".

	.2

תחילה

תחילתה של החלטה זו ביום קבלתה.

כ"ח בתמוז התשע"ה ( 15ביולי )2015
(חמ -3-226ת)5

__________
1
2

דוד ביטן
יושב ראש ועדת הכנסת

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשס"ב ,עמ' .502
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;916התשע"ה ,עמ' .1398

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' ,)4
התשע"ה2015-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת
לאמור:

	.1

בסעיף 21א להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א( 22001-להלן תיקון סעיף 21א

 ההחלטה) -__________
1
2

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשס"ב ,עמ' .502
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;916התשס"ד ,עמ'  ;126התשע"ה ,עמ' .1843
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( )1בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ובנתיב מהיר";
( )2במקום הרישה עד המילים "יכוסה על ידי הכנסת" יבוא "הכנסת תממן לחבר
הכנסת תשלום בעד נסיעתו בכביש אגרה ,וכמו כן ,תממן לחבר הכנסת תשלום בעד
נסיעתו בנתיב מהיר בעבור דמי נסיעה העולים על  15שקלים חדשים ,בהשתתפות
עצמית של חבר הכנסת בסך של  15שקלים חדשים ,הכול ברכב שהעמידה הכנסת
לרשותו של חבר הכנסת כאמור בסעיף  21בלבד;" ,אחרי "את כביש האגרה" יבוא "או
את הנתיב המהיר" ,ובמקום "לנסיעה בכביש" יבוא "לנסיעה".
תיקון סעיף 51
תחילה

	.2
	.3

בסעיף  51להחלטה ,אחרי "סעיפים  ",1יבוא "21א.",
תחילתה של החלטה זו ב– 1בחודש שלאחר קבלתה.

כ"ח בתמוז התשע"ה ( 15ביולי )2015
(חמ )3-226

דוד ביטן
יושב ראש ועדת הכנסת

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס' ,)5
התשע"ה2015-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת
לאמור:
תיקון סעיף 10

	.1

בסעיף (10ד) להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א ,22001-אחרי
פסקה ( )2יבוא:
"( )3על אף האמור בפסקה ( ,)2מס הכנסה המוטל לפי סעיף קטן (א) על יושב ראש
ועדה קבועה של הכנסת מבין הוועדות המנויות בסעיף  100לתקנון הכנסת 3בלבד,
שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים בין  50ל– 100ק"מ ,יהיה על חשבון הכנסת".

כ"ח בתמוז התשע"ה ( 15ביולי )2015
(חמ )3-226

דוד ביטן
יושב ראש ועדת הכנסת
__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשס"ב ,עמ' .502
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;916התשס"ט ,עמ'  ;115התשע"ה ,עמ' .1843
י"פ התשכ"ח ,עמ' .590
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