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 לפקודה 46חידושים במוסדות ציבור לעניין סעיף 

 הקריטריונים להשקעות עודפי כספים והגבלת שכר הגמשת 
 

אנו בעיצומו של תהליך המבשר על שינוי מבורך והישגים  ,ועדת פריש המלצותל בהמשך
מעבר למהלכים לטובת וזאת  ,לתרומות 46עמידה בדרישות לעניין סעיף בכל הקשור ל

)זמן הטיפול התקצר לחצי שנה עד שנה בממוצע  46קיצור הליכים בבקשות לסעיף 
 .פחות מכך( ותקופת הפעילות המינימאלית להגשת בקשה התקצרה לשנה או

 לפקודה: 46מוסדות ציבור לעניין סעיף האחרונים בנושא החידושים  להלן

 דיפרנציאציה –הגבלת שכר  •

מלכ"רים הכירה בדיפרנציאציה בנושא שכר בהתאם לגודל מוסדות ציבור ומחלקת 
 :כמפורט, לפי המחזור הארגון
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 כספים השקעת עודפיבכל הקשור לרפורמה  •

נקבעו קריטריונים להשקעת עודפי כספים בדומה לכללים שנקבעו בתוספת השלישית של 
 .9/2015אשר אומצו בחוזר מס הכנסה ו (23ן מס' וקית)חוק החברות 

 הכספים כמפורט:בהתאם יהיו מוסדות ללא כוונת רווח רשאים להשקיע את עודפי 
"דרכי של חוק החברות בתוספת השלישית  כפי שפורטווללא גמישות סולידיות  השקעות

 .2בסעיף ועלת הציבור" השקעה של קרן לת
 הכספים העודפים של קרן יושקעו באחד או יותר מאלה:)א( 2

 איגרות חוב שהנפיקה המדינה או שהיא ערבה לפירעונן; .1
פיקדונות בנקאיים בשקלים חדשים צמודי מדד ונושאי ריבית או נושאי  .2

 ריבית בלבד;
 תכניות חיסכון בנקאיות בשקלים חדשים צמודות מדד ונושאות ריבית; .3
 פיקדונות בנקאיים הנקובים במטבע חוץ או הצמודים למטבע חוץ; .4
 תכניות חיסכון בנקאיות צמודות מטבע חוץ; .5
  ג   המרה, אם ההשקעה מדורגת לפחות בדירואיגרות חוב סחירות שאינן ל .6

A – A2  
קרנות נאמנות שכל נכסיהן מושקעים באחת או יותר מן הדרכים המפורטות  .7

 (.                          6( או )4(, )2(, )1) בפסקאות

מהשווי הכספי  20%-קרן לא תשקיע בניירות ערך של מנפיק אחד בשיעור של יותר מ)ב( 2
השווי הכספי(; עלה השווי הכספי על הסכומים  –עודפים )להלן הכספים ה של

המפורטים להלן, תקבע הקרן כי ההשקעה בתאגיד אחד, בפיקדונות, בתכנית 
  חיסכון וכן בניירות ערך שהנפיק התאגיד, לא תעלה על השיעורים הנקובים לצדם:

 מהשווי הכספי; 50% –מיליון שקלים חדשים  .1
 מהשווי הכספי. 25% – עשרה מיליון שקלים חדשים .2

 
 מוסד אשר מינה ועדת השקעות:

 
לחוק  27התוספת השלישית מאפשרת מינוי "ועדת השקעות" בכפוף להגבלות של סעיף 

ולפיו שר המשפטים רשאי לקבוע, בתקנות דרכי ההשקעה שיהיו  1979-הנאמנות, תשל"ט
 חובה על נאמן של הקדש ציבורי.

הוראות תוספת זו, יושקעו הכספים העודפים של  מונתה לקרן ועדת השקעות לפי)ג( 2
 הקרן באמצעות ועדת ההשקעות ועל פי בחירתה;

 
 –במקום בו מונתה ועדת השקעות פנימית 

 
)ראה להלן(  בעלי כשירותועדת השקעות "פנימית" של מוסד ציבורי שמרבית חבריה הם 

 2004-)ג( לתקנות הנאמנות )דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי( תשס"ד3המנויה בסעיף 
 .מהשקעות הארגון גם  במניות 10%רשאית להשקיע עד תהיה 
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 –במקום בו מונתה ועדת השקעות חיצונית 

 
 נקבע כי אם קיימת 2004-בתקנות הנאמנות )דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי(, תשס"ד

ה"( ניתנות לארגון ק)שאין בין חבריה לבין המלכ"ר כל "זי"חיצונית"  ועדת השקעות
 אפשרויות ההשקעה רחבות יותר.

 
השקעה במניות סחירות, באיגרות חוב סחירות בדירוג נמוך מהאמור בפסקת משנה )א( 

מן השווי הכספי  20%ובלבד שההשקעה הכוללת בהם לא תעלה על או בכתבי אופציה, 
 ;מן השווי כאמור 10%ההשקעות וההשקעה בכתבי אופציה לא תעלה על  של תיק

)ג( לתקנות הנאמנות )דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי( 3לפי סעיף  בעלי כשירות
 -2004 -תשס"ד

 
חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי מומחיות שעסקו בתחום מומחיותם במשך שנתיים 

 כל אחד מאלה:  -זה, "בעל מומחיות"  ההשקעות; לענין לוועדתים ילפחות לפני מינו
בעל תואר אקדמי בכלכלה, בחשבונאות או במינהל עסקים ממוסד להשכלה  .1

גבוהה, או בעל תואר אקדמי כאמור ממוסד אקדמי מחוץ לישראל שהוא גם בעל 
 רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים; 

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל;  .2
 .מנהל תיקים בעל רישיון יועץ השקעות או .3

 
 : "חיצונית" על פני ועדת השקעות "פנימית" ועדת השקעות  ההבדל בין

 
חברי הוועד ועל חברי ועדת הכספים )להבדיל מאנשים  על אחריות אישיתחלה  .1

 חיצוניים(. 

שאיננה עלות  -הכרוכות בהתקשרות עם ועדת השקעות חיצונית חסכון בעלויות  .2
 הוועד המנהל או ועדת הכספים.נדרשת אם חברי הוועדה הם חברי 

 
 
 


