מחלקת השקעות
מערך הרישוי
מס' טלפון 20-6556556 :פקס20-6516166 :
כתובתנו באינטרנטwww.isa.gov.il/yoatzim :

דף הסבר לנרשמים מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר (יועץ פנסיוני,
סוכן שיווק פנסיוני ,סוכן ביטוח)
מטרת דף הסבר זה הינה לסייע בהליך הגשת בקשות לפטור מ 3-בחינות היסוד ורישום לבחינות
למועמדים מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר .אין בדף הסבר זה כדי לגרוע מתוקפן של הוראות
החוק והתקנות לפיו .בכל מקרה הוראות החוק והתקנות הן הקובעות.
למידע בנוגע להליך הרישוי לסוכני ביטוח ,יועצים ומשווקים פנסיונים ניתן לפנות לאגף שוק ההון
במשרד האוצר בטלפון  20-4011666בימים א'-ה' בין השעות  29:22-10:22או באמצעות פקס 20-
.5495362
באתר האינטרנט של אגף שוק ההון ,בכתובת שלהלן ,מפורטות הנחיות לקבלת רשיון יועץ
פנסיוני ,רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח:
http://www.mof.gov.il/hon/2001/agents/r_kabala.asp
למידע הנוגע לבחינות ולפטורים הניתנים ע"י רשות ניירות ערך ,ניתן לפנות בפנייה לאתר הרשות
ב"צור קשר" וכל פניה תטופל ותענה בהקדם האפשרי.
להלן הקישור http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=YOATZIM&ID=ContactUs

—.-
.

רישום לבחינות הרשות :
הרשות עורכת בחינות בכל הנושאים פעמיים בשנה ,בדרך כלל בחודשים מאי-יוני ונובמבר-
דצמבר .מועדי הבחינות מתפרסמים ברשומות ,באינטרנט ,בשני עיתונים ובמענה הקולי של מערך
הרישוי.
ההרשמה לכל הבחינות מסתיימת כ 01-יום לפני מועד הבחינה הראשונה שבמחזור הבחינות
הקרוב .מועד סגירה זה מתפרסם באתר האינטרנט של הרשות .יש להירשם לכל הבחינות ,לכל
המאוחר ,עד למועד זה.
אין הרשמה לבחינות לאחר מועד הסגירה ופניות שתגענה לאחר מועד זה לא יטופלו.

הרישום יעשה באמצעות טופס "פ - 221-רישום לבחינות ו/או בקשות פטור מבחינות ו/או
התמחות" ,הנמצא באתר הרשות( .ראה קישור בתחתית הדף).
לבקשת רישום לבחינות או לפטורים יצורף טופס פ( 212טופס פרטים אישיים) אם לא מולא בעבר
על ידי המבקש.
כדי להירשם לבחינה/ות יש למלא בטופס פ 221את החלקים א' ב' ד' ו –ה'.
*חשוב ביותר!  -בעת הרישום יש לבחור בשדה "רשיונות מטעם אגף שוק ההון באוצר"
ניתן להירשם למספר בחינות על גבי טופס אחד ולשלם את האגרה בסכום אחד( .סכום אגרה עבור
בחינה כמפורט בטבלה כפול מספר הבחינות להן נרשם המבקש) .התשלום מתבצע באמצעות
כרטיס אשראי עם סיום מילוי הטופס ושליחתו.
ללא תשלום בכרטיס אשראי וקבלת אסמכתא לאחר התשלום ,הטופס איננו נקלט!!!
חשוב! -
לא ניתן להיבחן בבחינה מקצועית א'  -ללא עמידה (מעבר בחינה/פטור) בבחינות היסוד :
סטטיסטיקה ומימון ,חשבונאות וכלכלה ומעבר הבחינה ביסודות הביטוח.
הנושאים הכלולים בכל אחת מן הבחינות מפורטים בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות.
למידע אודות התקנות לחץ כאן
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=YOATZIM&ID=233

נרשמים שנרשמו בעבר ברשות ויש בידם הקוד האישי ,יוכלו לוודא את הרשמתם
באתר האינטרנט יום לאחר שנרשמו.
נרשמים חדשים יקבלו את הקוד האישי באמצעות דוא"ל /SMS/לאחר הרשמתם באתר
האינטרנט.
כמו כן ,רשימת הנבחנים ומקום הבחינה תפורסם בפרק "רשימת נבחנים" באתר הרשות,
כשבוע לפני כל בחינה.
אין כל הכרח להופיע לבחינה עם הזימון לבחינה (דוגמאות של הזימונים מופיעים באתר) ,אך
יש לבדוק במידע האישי או ברשימת הנבחנים שהנך רשום.
חובה להגיע לבחינה עם ת.ז / .רשיון נהיגה /דרכון.
שימו לב! מבטלי הרשמה לבחינה לא יקבלו החזר אגרת בחינה .אך ניתן לדחות את ההרשמה
לבחינה למועד עתידי – וזאת רק אם ביטלו הרשמתם לא יאוחר משבוע ימים לפני מועד כל
בחינה.
לקויי למידה ועולים חדשים:
למידע אודות מתן הקלות בבחינה
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=YOATZIM&ID=236,238,249

ציונים:
ציוני הבחינות מפורסמים לרוב תוך  01יום מיום הבחינה ,במידע האישי שבאתר הרשות בלבד!!!
לא תישלח הודעה על הציון באמצעות הדואר.
נבחן שעבר את הבחינה בציון  42ומעלה ירשם לו הציון -עבר.
לנבחן שנכשל יפורסם ציון הבחינה.

בקשת פטור מבחינות היסוד:
התנאים לבקשת פטור מבחינות היסוד -סטטיסטיקה ומימון ,כלכלה וחשבונאות:
הפטור ניתן למי שהוא אחד מהבאים:
 .1רואה חשבון.
 .0בעל תואר אקדמי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהמקצועות
הבאים:
א .חשבונאות.
ב .כלכלה.
ג .מנהל עסקים.
ד .ביטוח.
ה .בנקאות.
לא ניתן לקבל פטור מבחינה מקצועית א' -

הליך הגשת הבקשה לפטור מ 6-בחינות היסוד:
.1
.0
.3
.6
.5

.4

מילוי טופס פ ,212רישום נתונים ופרטים אישיים ,באם זוהי הרשמתך הראשונה ברשות.
הבקשה תמולא על גבי טופס פ – 221מאתר האינטרנט של הרשות (אשר כולל גישה
לתשלום האגרה ,מיד לאחר שליחת הטופס).
טפסים פ 221-ו פ 212-ישוגרו והתשלום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד!
במקביל לשליחת הטופס באמצעות האינטרנט יש לשלוח לרשות בדואר (לכתובת
המופיעה בראש העמוד) אישור זכאות לתואר חתום במקור או נאמן למקור (חתום ע"י
עו"ד).
מי שלמד בשלוחה של אוניברסיטה זרה בישראל חייב להמציא את גיליון הציונים
והמסמכים מאוניברסיטת האם בחו"ל.
מי שלמד באוניברסיטה בחו"ל ימציא בנוסף לתעודה וגליונות הציוניים המקוריים גם
אישור מאוניברסיטה בארץ על הכרה בתואר שהוענק בחו"ל .אם אין אפשרות כזו קיים
הסדר עם האוניברסיטה העברית בירושלים על פיו היא בודקת את המוסד שהעניק את
התואר תמורת ( ₪ 122נכון ל.)1/1/0221-
תשובה לבקשה תישלח לכתובת המועמד וכן תפורסם ב"מידע האישי" שבאתר הרשות,
תוך שבועיים מיום הבקשה לערך.

למידע נוסף :





למידע על בחינות הכולל את סילבוס הבחינות ומועדי הבחינות לחץ כאן
לטופס הרישום לבחינות ופטורים לחץ כאן
למידע אודות הליך הרישוי לייעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקים לחץ כאן
לאתר אגף שוק ההון במשרד האוצר לחץ כאן

