תקנות השקעות משותפות בנאמנות )חובת מינוי ותנאי כשירות של בעלי תפקידים
במנהל קרן ובנאמן( ,התשע"ג –2013
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )9ג()13 ,ג (1ו)131-א( לחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ"ד –) 11994להלן – "החוק"( ,לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה –
"בעל ידע מקצועי" – כל אחד מאלה:
)( 1

בעל תואר שלישי )דוקטור( ממוסד אקדמי בכלכלה,
בחשבונאות ,במשפטים ,בהנדסה תעשיה וניהול או במינהל
עסקים ,והוא בעל נסיון מקצועי של לפחות שנתיים מתוך חמש
השנים שקדמו למועד המינוי;

)( 2

בעל תואר מוסמך ממוסד אקדמי בכלכלה ,בחשבונאות,
במשפטים ,בהנדסה תעשיה וניהול או במינהל עסקים ,והוא בעל
נסיון מקצועי של לפחות שלוש שנים מתוך שש השנים שקדמו
למועד המינוי;

)( 3

בעל תואר בוגר ממוסד אקדמי בכלכלה ,בחשבונאות,
במשפטים ,בהנדסה תעשיה וניהול או במינהל עסקים או בעל
רשיון רואה חשבון ,והוא בעל נסיון מקצועי של לפחות ארבע
שנים מתוך שבע השנים שקדמו למועד המינוי;

) (4בעל נסיון מקצועי של לפחות שבע שנים מתוך עשר השנים
שקדמו למועד המינוי;
"בעל תפקיד" – דירקטור ,דירקטור חיצוני ,חבר ועדת השקעות ,חבר ועדת
ביקורת ,עובד של הנאמן הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי
סעיף  78לחוק ,ממונה על תכנית האכיפה הפנימית ,ממונה על מערך
הבקרה הפנימית;
"בעל תפקיד בכיר" – מי שכפוף ישירות למנכ"ל או לסמנכ"ל;
"מוסד אקדמי" – מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף  9לחוק המועצה להשכלה
גבוהה ,התשי"ח ,1958-או מוסד מחוץ לישראל המוכר כמוסד להשכלה
גבוהה בידי מי שרשאי לתת הכרה כאמור באותה מדינה;
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"מועד המינוי" – היום בו מונה בעל התפקיד לכהן בתפקידו;
"נסיון מקצועי" – עיסוק או כהונה בתפקיד שהוא אחד מאלה:
)( 1

בהיותו בעל רשיון לפי חוק הסדרת העיסוק – ייעוץ השקעות,

שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות;
)( 2

סמנכ"ל כספים באחד התאגידים המנויים בפסקאות  1עד 10

לתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק )להלן – התוספת( ,או
בתאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ,שמאפייני פעילותו דומים לאלה של
תאגיד המנוי בפסקאות  1עד  7לתוספת; לעניין זה יראו בעל תפקיד
בכיר ,האחראי בתאגיד על ניהול הכספים ,כבעל תפקיד כאמור;
)( 3

מנכ"ל ,דירקטור ,ממונה על מערך הבקרה הפנימית ,ממונה על

תכנית האכיפה הפנימית או מבקר פנים ,בתאגיד המנוי בפסקאות  1עד
 7לתוספת ,או בתאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ,שמאפייני פעילותו
דומים לאלה של תאגיד המנוי בפסקאות  1עד  7לתוספת; לעניין זה
יראו בעל תפקיד בכיר בתאגיד האחראי על הבקרה הפנימית או
האכיפה הפנימית ,כממונה על מערך הבקרה הפנימית או על תכנית
האכיפה הפנימית ,לפי העניין;
)(4

מנהל השקעות ראשי ,סמנכ"ל תפעול או סמנכ"ל רגולציה

בתאגיד המנוי בפסקאות  1עד  7לתוספת ,או בתאגיד שהתאגד מחוץ
לישראל ,שמאפייני פעילותו דומים לאלה של תאגיד המנוי בפסקאות 1
עד  7לתוספת; לעניין זה יראו כבעל תפקיד כאמור גם בעל תפקיד בכיר
בתאגיד האחראי על יישום תחום ההשקעות ,התפעול או הרגולציה,
לפי העניין ,גם אם תואר תפקידו שונה;
)(5

תפקידי ביקורת או פיקוח על תאגידים המנויים בפסקאות  1עד

 7לתוספת ,או על תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ,שמאפייני פעילותו
דומים לאלה של תאגיד המנוי בפסקאות  1עד  7לתוספת;
)( 6

מי שעיקר עיסוקו ייעוץ משפטי בתחום שוק ההון לתאגידים

המנויים בפסקאות  1עד  6לתוספת;
)( 7

עיסוקים נוספים ככל שייקבע על ידי הרשות;

פרק א' :מינוי ממונה על תכנית האכיפה הפנימית וממונה על מערך הבקרה
הפנימית
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מינוי ממונה על
תכנית האכיפה

.2

דירקטוריון מנהל הקרן ימנה את הממונה על תכנית האכיפה הפנימית.

הפנימית
מינוי ממונה על
מערך הבקרה

.3

מנהל קרן ימנה את הממונה על מערך הבקרה הפנימית.

הפנימית
פרק ב' :כשירות
תנאי כשירות

.4

פושט רגל

.5

)א(

דירקטור חיצוני במנהל קרן יהיה בעל ידע מקצועי;

)ב(

מחצית לפחות מהדירקטורים של מנהל קרן יהיו בעלי ידע מקצועי;

)ג (

כל חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי ידע מקצועי; דירקטוריון של מנהל

קרן ,אשר לפי מדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו יושקעו רוב נכסיה
בתאגידים הפועלים בענף מסוים ,רשאי למנות מבין חברי ועדת השקעות,
לעניין קרן כאמור בלבד ,חבר אחד שהינו בעל השכלה ונסיון בתחומים
הרלוונטים לענף זה ,בהתאם למספר השנים הנדרש בהגדרת "ידע מקצועי";
)ד( עובד של הנאמן הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78
לחוק יהיה בעל ידע מקצועי; לעניין תקנת משנה זו יחשב כנסיון מקצועי גם
עיסוק במתן שירותי נאמנות לקרן נאמנות;
)ה (

ממונה על תכנית האכיפה הפנימית יהיה בעל ידע מקצועי; לעניין

תקנת משנה זו יחשב כנסיון מקצועי גם עיסוק באכיפה פנימית או בקרה
פנימית בתאגיד המנוי בפסקאות  1עד  7לתוספת;
)ו(
חבר ועדת ביקורת יהיה בעל ידע מקצועי ,או מי שכיהן לפחות שנתיים,
מתוך חמש השנים שקדמו למועד המינוי ,כמבקר פנים או כחבר ועדת
ביקורת במסגרת התאגידים המנויים בפסקאות  1עד  11לתוספת;
)ז (

הממונה על מערך הבקרה הפנימית יהיה בעל ידע מקצועי ,או מי

שכיהן לפחות שנתיים ,מתוך חמש השנים שקדמו למועד המינוי ,כמבקר פנים
במסגרת התאגידים המנויים בפסקאות  1עד  7לתוספת; לעניין תקנת משנה
זו יחשב כנסיון מקצועי גם עיסוק באכיפה פנימית או בבקרה פנימית בתאגיד
המנוי בפסקאות  1עד  7לתוספת ,אף אם לא בתפקיד בכיר;
מי שהוכרז פושט רגל וטרם עברו שנתיים מיום שניתן לו הפטר ,לא יכהן
כבעל תפקיד במנהל קרן או בנאמן אלא אם ועדת הביקורת אישרה את
מינויו.
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הצהרת מועמד
לכהן כדירקטור או

.6

כחבר בועדת

לא ימונה דירקטור במנהל קרן או בנאמן ,או חבר בוועדת ההשקעות ,אלא
לאחר שהמועמד הצהיר כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש
את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקידו.

השקעות
דרישה לבחינה

.7

לא ימונה ממונה על תכנית אכיפה פנימית וממונה על מערך הבקרה הפנימית

נוספת במינוי
ממונה על תכנית

במנהל קרן אלא לאחר שדירקטוריון מנהל הקרן בחן את כשירותו וניסיונו
ומצא כי הוא ראוי ,מהימן ובעל כישורים ההולמים את תפקידו ותחומי

האכיפה הפנימית
וממונה על מערך

אחריותו.

הבקרה הפנימית
תחילה

.8

הוראות מעבר

.9

תחילתן של תקנות אלה  90יום מיום פרסומן.
)א(

מנהל קרן אשר ביום התחילה אינו עומד בהוראות לפי סעיפים )13ג,(1

 20 ,16ו20-א לחוק ,אך עמד בהוראות לפי סעיפים אלה ערב התחילה ,יראו
אותו כעומד באותן הוראות גם לאחר יום התחילה ,ובלבד שכל בעל תפקיד
שימונה לפי הוראות אלה לאחר יום התחילה ועד ליום שבו יעמוד מנהל הקרן
בהוראות הסעיפים האמורים ,יהיה בעל ידע מקצועי כהגדרתו בתקנה 1
לתקנות אלה ,או כשיר להתמנות לתפקיד לפי תקנות )4ו( או )ז( ,לפי העניין.
לעניין כשירות הדירקטוריון וועדות שיש למנות לפי סעיפי החוק האמורים,
תעמוד הוראה זו בתקפה למשך שלוש שנים בלבד מיום התחילה.
)ב( עובד נאמן הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78
לחוק ,אשר ביום התחילה היה בעל ידע מקצועי כהגדרתו בתקנה  11לתקנות
השקעות משותפות בנאמנות )הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי
כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות( ,התשנ"ו 1995-כנוסחן ערב
התחילה ,רשאי להמשיך לשמש בתפקיד זה אצל הנאמן גם אם אינו בעל ידע
מקצועי כהגדרתו בתקנה  1לתקנות אלה.
__ ב_________ התשע"ג
)__ב__________ (2013
)חמ (
_____________
יובל שטייניץ
שר האוצר
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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות
של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות()תיקון( ,התשע"ג2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א( ו)-ג()13 ,א( ו)-ג( 72 ,ו)131-א( לחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד ,21994-לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:

תיקון שם
התקנות

.1

בתקנות השקעות משותפות בנאמנות )הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי
3

כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות( ,התשנ"ו) 1995-להלן – התקנות
העיקריות( ,בשם התקנות ,המילים "ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת
ההשקעות" – יימחקו.

ביטול פרק ב' .2
תחילה

.3

פרק ב' לתקנות העיקריות  -בטל.
תחילתן של תקנות אלו ביום תחילתן של תקנות השקעות משותפות בנאמנות )תנאי
4

כשירות של בעלי תפקידים במנהל קרן ובנאמן( ,התשע"ב–. 2012

_____________ התשע"ג
)_____________ (2013
)חמ (3-2592
_____________
יובל שטייניץ
שר האוצר
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