274628

חוקי העזר של
מסלקת הבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

נספחים  -לחלק ב'

ד-א
חוקי העזר-עדכון מס'  94מעודכן עד ליום 274628 - 8.8.22

תוכן עניינים
נספח ג'
הנדון :התחייבות לקיים את חוקי העזר של המסלקה
נספח ד'
הנדון :התחייבותנו בשל עיסקאות ו/או פעולות במסלקה
נספח ה'
הנדון :מסמך מלווה לתעודת נייר ערך/מכתב הקצאה*
נספח ה'1
הנדון :אישור עו"ד החברה
נספח ה'2
הנדון :הקצאה מיום ________ של __________ של חברת ___________
נספח ה'3
הנדון :מסמך מלווה לתעודת נייר ערך/מכתב הקצאה* מס _______ .של חברת ________
(מ.ח( )__________ .להלן" :החברה") מיום _____________
נספח ו'
הוראת הפקדה על פי תשקיף/הקצאה פרטית/מימוש נייר ערך המיר /אחר*_______
נספח ז'
הוראת משיכה על פי בקשת הלקוח
נספח ז'1
הוראת משיכה מבנק ישראל
נספח ז'2
הוראת משיכה על פי בקשת הרוכש
נספח ח'
הוראת הפקדה על פי הוראת לקוח שקודם להפקדה היה רשום כבעלים
במרשם בעלי ניירות הערך של החברה
נספח ט'
בקשה לניהול חשבון משנה נוסף במסלקה ללקוחות החבר
נספח י'
העברת ניירות ערך שלא כנגד תמורה כספית
נספח י"א
העברת  - DRיצירת /*DRביטול DR
נספח י"ב
עסקה מחוץ בורסה הכוללת סליקה כספית

ד -ב
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274628 - 23.5.21
נספח י"ב1
בקשה לסליקת עסקת מכר חוזר עם בנק ישראל (מזומן)
נספח י"ג
עסקה מחוץ לבורסה שאינה כוללת סליקה כספית
נספח י"ג1
בקשה לסליקת עסקת מכר חוזר עם בנק ישראל ()MTM
נספח י"ג2
העברת השאלה
נספח י"ג3
העברת החזר השאלה
נספח י"ד
הנדון :העברת משמורת (בורסה)/העברת משמורת (מחוץ לבורסה)
נספח י"ד1
הנדון :כתב הרשאה למסלקה לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
תקרה לחיוב
נספח י"ד1א
הנדון :כתב הרשאה דולרי למסלקה לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
תקרה לחיוב בדולר
נספח י"ד2
הנדון :כתב הרשאה בלתי חוזר לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
סליקה רב-צדדית מעל התקרה לחיוב
נספח י"ד3
הנדון :כתב הרשאה בלתי חוזר לחיוב חשבוננו בבנק ישראל  -סליקה דו-צדדית
נספח י"ד4
הנדון :הרשאה בלתי חוזרת לחיוב חשבוננו בבנק ישראל  -סליקה בדולר
סליקה נפרדת
נספח י"ד5
הנדון :כתב הרשאה בלתי חוזר לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
סליקה מעל התקרה לחיוב בדולר
נספח ט"ו
בקשת המרה

ד -ג
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274628 - 23.5.21
נספח ט"ו 1
בקשת ניצול זכויות וזכויות עודפות
נספח ט"ו 2
הנדון :פדיון מוקדם מרצון ____________

____________

נספח ט"ו 2א
הנדון :בקשה לזיכוי כספי עקב פדיון מוקדם מרצון_____________________
נספח ט"ו 3
הנדון :בקשה לקבלת היתרות הרשומות לזכות החברים במסלקה לצורך תשלום ,שלא באמצעות המסלקה,
בדרך של חלוקת נייר ערך שאינו רשום במסלקה
נספח ט"ו 4
הנדון :בקשה לקבלת היתרות הרשומות לזכות החברים במסלקה לצורך תשלום ,שלא באמצעות המסלקה
נספח ט"ז
הנדון :בקשה לקבלת שרותי הצבעה באסיפה כללית של חברה עבור ניירות הערך המוחזקים בחשבון המסלקה
המתנהל ביורוקליר
נספח י"ז
הנדון :מתן הוראות הצבעה באסיפה כללית של חברה שניירות הערך שלה מוחזקים בחשבון המסלקה
ביורוקליר
נספח י"ח2
הנדון :בקשה לקבלת היתרות הרשומות לזכות החברים במסלקה לקראת אסיפה כללית בחברה זרה
נספח י"ח3
Omnibus Proxy
ANNEX A
ANNEX B
נספח י"ח4
הנדון :בקשה לאישור יתרות נייר ערך לקראת אסיפה כללית בחברה זרה
נספח י"ח5
הנדון :אסיפה כללית של בעלי נייר ערך בחברה זרה
נספח י"ח6
הנדון :אסיפה כללית של בעלי נייר ערך בחברה זרה
נספח י"ח7
הנדון :אסיפה כללית של בעלי נייר ערך בחברה זרה
נספח י"ח8
הנדון :הודעה על מינוי חבר מייצג ועל פרטי קרן סל או על שינויים בפרטי קרן סל (להלן" :הקרן")

ד -ד
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274628 - 23.5.21
נספח י"ח9
הנדון* :הודעה על החלפת חבר מייצג של קרן סל (להלן" :הקרן")
נספח י"ח 10
הנדון :הודעה על תיקון בקרן סל______________
נספח י"ט
הוראת הפקדה על פי הוראת לקוח שקודם להפקדה היה רשום כבעלים
בפנקס בעלי היחידות של הקרן
(הוראה לביטול רישום בספרי הקרן ע"ש המשקיע)
נספח י"ט1
הנדון :הודעה על מינוי כחבר מייצג לקרן נאמנות חדשה
נספח י"ט2
הנדון* :הודעה על החלפת חבר מייצג של קרן נאמנות (להלן" :הקרן")
נספח י"ט3
הנדון :הודעה על פרטי קרן נאמנות (להלן" :הקרן")
נספח י"ט4
הנדון :בקשה למיזוג קרנות נאמנות
נספח י"ט5
הנדון :בקשה לפיצול קרן נאמנות
נספח י"ט6
הנדון :הודעה על תיקון מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן נאמנות__________________
נספח כ'
הנדון :בקשה לקבלת שירותי סליקה עבור נ.ש.ר.
נספח כ'1
הנדון :תוספת לבקשה לקבל מהמסלקה שירותי סליקה של ניירות ערך
שאינם נסחרים בבורסה (עבור נ.ש.ר)Reg. S .
נספח כ'2
הנדון :אישור החברה לביצוע פעולת סליקה בנ.ש.רReg. S .
נספח כ'3
הנדון :בקשה לקבלת שירותי סליקת יחידות השתתפות לא סחירות של שותפות מוגבלת בנ.ש.ר.
נספח כ'4
הנדון :בקשה לביצוע הצעה בדרך של זכויות באמצעות חשבון המסלקה בDTC-
נספח כ'4א
הנדון :בקשה לקבלת שירותי סליקה עבור מוצרי השקעה אלטרנטיביים (מא"ה)

ד -ה
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274628 - 23.5.21
נספח כ'5
הנדון :הזמנה לרכישת מא"ה
נספח כ6
הנדון :הוראה לפדיון מא"ה
נספח כ'7
הנדון :הודעה על מינוי חבר סולק כספית
נספח כ'8
הנדון :הודעה על החלפת חבר סולק כספית של מא"ה*
נספח כ'9
הנדון :בקשה להירשם כאדמיניסטרטור רשום
נספח כ'10
הנדון :הודעה על החלפת אדמיניסטרטור רשום*
נספח כ"א
 - RFהפקדת נסל"ד בחשבון החבר במסלקה
נספח כ"א1
ריכוז  - RFריכוז הפקדות נסל"ד בחשבון החבר במסלקה
נספח כ"א2
הוראת Reclaim
נספח כ"א3
 - RFהפקדת נסקלי"ר בחשבון החבר במסלקה
נספח כ"ב
 - DFמשיכת נסל"ד מחשבון החבר במסלקה לחשבון חבר בDTC-
נספח כ"ב1
רשימת חברי ה DTC-ומספרי חשבון אצל חברי ה DTC-לצורך העברת נסל"ד
נספח כ"ב2
 - DFמשיכת נסקלי"ר מחשבון החבר במסלקה
נספח כ"ב3
רשימת סוכני יורוקליר ופרטי החשבונות אצל הסוכנים לצורך העברת נסקלי"ר
נספח כ"ג
Cash Dividends Distribution Agreement

ד-ו
חוקי העזר-עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 -24.5.22
נספח כ"ד
Supplement for Issuer
to Join a Certain
Cash Dividends Distribution Agreement
נספח כ"ה
Supplement for Transfer Agent
to Join a Certain
Cash Dividends Distribution Agreement
נספח כ"ה1
][Issuer LETTERHEAD
נספח כ"ה 2
][Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd LETTERHEAD
נספח כ"ה 3
Transfer Agent and Registrar of Issuer,
נספח כ"ו
הנדון :התחייבות לניכוי מס במקור בגין שירותי סליקה לנייר ערך
שהוציאה חברה זרה הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן" :חברה זרה")
נספח כ"ז
הנדון :הצהרת מתווך מורשה QI
נספח כ"ח
הנדון :התחייבות חבר הפועל כ QI -שאינו מנכה עבור לקוחות שאינם אזרחי ארה"ב או תושביה
נספח כ"ח(א)
הנדון :התחייבות חבר הפועל כ QI -שאינו מנכה ונושא באחריות ניכוי ודיווח ראשונית עבור לקוחות שהינם
אזרחי ארה"ב או תושביה
נספח כ"ח 1
כתב התחייבות ושיפוי
נספח כ"ח 2
הנדוןQualified Intermediary Withholding Statement :
נספח כ"ח 3
הנדוןQualified Intermediary Withholding Statement :
נספח כ"ח 4
הנדון :הצהרה על העברת כספים בגין תשלום של חברה עליה חלים חוקי המס של ארה"ב

ד-ז
חוקי העזר-עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 -24.5.22
נספח כ"ט
בקשת העברת ניירות ערך לחשבון ראשי של בטוחות מעו"ף
בטוחות מעו"ף
נספח ל'
בקשת העברת ניירות ערך מחשבון ראשי של בטוחות מעו"ף
נספח ל"א
בקשת העברת ניירות ערך לחשבון בטוחות המסלקה
נספח ל"א 1
בקשה להפקדת בטוחות
נספח ל"ב
בקשת העברת ניירות ערך מחשבון בטוחות המסלקה
נספח ל"ב 1
בקשה למשיכת בטוחות
נספח ל"ג
הפקדת איגרות חוב ממשלתיות
נספח ל"ד
הוראת משיכה של איגרות חוב ממשלתיות
נספח ל"ד 1
הנדון :בקשה להירשם כרכז רשום
נספח ל"ד 2
הנדון :הודעת הנפקה
נספח ל"ה
בקשה לביטול עסקת כשל
נספח ל"ו
בקשה לביטול עסקה תלויה (על ידי החבר הקונה) בשל אירוע חברה
נספח ל"ז
בקשה לקבל את עותק חוזה  MTSוהתחייבות לשמירת סודיות
נספח ל"ח
התחייבות לשמירת סודיות
נספח ל"ט
כתב התחייבות
נספח מ'
הנדון :כתב התחייבות בשל עיסקאות שביצע עושה שוק ראשי שאינו חבר מסלקה ,במערכת MTS

ד-ח
חוקי העזר-עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 -24.5.22
נספח מ'1
בקשה לקבל את עותק חוזה  MTSוהתחייבות לשמירת סודיות
נספח מ'2
התחייבות לשמירת סודיות
נספח מ'3
כתב התחייבות (משתתף ריפו)
נספח מ'4
כתב התחייבות (ח.מ.ש.ר).
נספח מ'5
הנדון :כתב התחייבות בשל עיסקאות שביצע משתתף ריפו ,במערכת MTS
נספח מ"א
חוזה
נספח 6.1
בקשה לשאול איגרות חוב ממאגר ההשאלות
נספח 7.3.1
בקשה להחזרת איגרות חוב למאגר ההשאלות
נספח 8.5.1
הוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבונו בבנק ישראל של בנק מלווה הנותן למסלקה
אישורים פרטניים – השלמת הסכום החסר
נספח 8.7.1א
בקשה להגדלת סכום הבטוחות של שואל מורשה
נספח 8.7.1ב
הוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבונו בבנק ישראל של בנק מלווה הנותן למסלקה
אישורים פרטניים – הגדלת סכום בטוחות
נספח 8.8.2
בקשה למשיכת בטוחות על ידי שואל מורשה
נספח 11.2.2
הוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבונו בבנק ישראל של בנק מלווה הנותן למסלקה
אישורים פרטניים – תשלום סכום הריבית
נספח .14.1.5א
הוראות שיכללו בהסכם הסליקה
נספח .14.1.5ב
כתב התחייבות

ד-ט
חוקי העזר-עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 -24.5.22
נספח 14.2
יפוי כח לשואל מורשה
נספח 14.4.1
מאגר ההשאלות  -מסגרת ההשאלה המירבית
נספח 14.4.2ג.
מאגר ההשאלות  -הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית
נספח .14.4.2ד.
מאגר ההשאלות  -הקטנת מסגרת ההשאלה המירבית
נספח .14.4.4ב.
הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
נספח 15.1.2
הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
נספח 15.2.1
מאגר ההשאלות  -מסגרת ההשאלה המירבית
נספח .15.2.2ג.
מאגר ההשאלות  -הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית
נספח .15.2.2ד.
מאגר ההשאלות  -הקטנת מסגרת ההשאלה המירבית
נספח 16
הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
נספח מ"ב
חוזה
הנספח התפעולי
נוהל כשל
נספח  3.7א'
הנדון :הודעה בדבר הפסקת פעילות במערכת הבטוחות
נספח  3.7ב'
הנדון :הודעה בדבר חידוש פעילות במערכת הבטוחות
נספח 5.1
בקשה לפתיחת חשבון בטוחות
נספח 9.3
הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
נספח 12.1
בהתאם לסעיף  12.1לחוזה מערכת הבטוחות (להלן ":החוזה")
נספח 12.3א
הוראות שיכללו בהסכם הסליקה

ד-י
חוקי העזר-עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 -24.5.22
נספח 12.3ב
כתב התחייבות משתתף שאינו חבר
נספח 12.5
יפוי כח למשתתף
נספח מ"ג
כתב הרשאה
נספח מ"ד
רכישה חוזרת במזומן
נספח מ"ה
החלפה
נספח מ"ו
הפקדת איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בעקבות החלפה
נספח מ"ז
כתב הרשאה
נספח מ"ח
בקשת חבר מסלקה להצטרף למאגר השאלות מסלקה
נספח מ"ט
הצעת השאלה
נספח מ"ט1
הוראת העברה ממאגר השאלות מסלקה
נספח מ"ט2
הוראה לעדכון הצעת השאלה
נספח מ"ט3
הודעת היענות להצעת השאלה
נספח מ"ט4
הודעה על סיום מוקדם של עסקת השאלה
נספח מ"ט5
הוראה לטיפול בניירות הערך המוחזרים

ד1-
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ג'
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי

הנדון :התחייבות לקיים את חוקי העזר של המסלקה
הואיל ואנו מקבלים מהמסלקה שירותי סליקה ,אנו מתחייבים לקיים את חוקי העזר של המסלקה ,ככל שהם
נוגעים לחבר בורסה שאינו חבר מסלקה ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

בכבוד רב,
_________________
תאריך

______________________________________
חותמת וחתימה של חבר הבורסה שאינו חבר מסלקה

אני הח"מ __________ ,עו"ד ,מ______________ המכהן כעורך דינו של ___________ (להלן – "חבר
הבורסה") מאשר בזה כי _______________ נושא ת.ז .מס' ___________ ו __________ -נושא ת.ז .מס'
_______________ חתמו בפני על התחיבות זו לאחר שזיהיתי אותם (להלן" :מורשי החתימה") .מורשי
החתימה מוסמכים לחתום בשם חבר הבורסה על התחיבות זו ,וחתימתם מחייבת את חבר הבורסה.

_____________________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת

ד2-
חוקי העזר-עדכון מס'  94מעודכן עד ליום 274628 - 8.8.22
נספח ד'

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדי

הנדון :התחייבותנו בשל עסקאות ו/או פעולות במסלקה
*.1

א .אנו אחראים כלפיכם לסליקת כל העסקאות ו/או הפעולות במסלקה של חברת________ (להלן
"החברה") ,שהינה חבר בורסה ואינה חבר במסלקה ולכיסוי כל ההתחייבויות הכספיות הנובעות
מהן.
אנו אחראים כלפיכם לסליקת כל העסקאות ו/או הפעולות במסלקה של חברת______________
ב.
(להלן " -החברה") ,שהינה מועמדת לחברות בבורסה ,ולכיסוי כל ההתחייבויות הכספיות הנובעות
מהן .התחייבותנו זו תעמוד בתוקפה גם לאחר שהחברה תהיה לחבר בורסה והיא תפקע רק
בהתאם לאמור בסעיף .2ב .להלן.

.2

על אף כל הוראה הקבועה בהסכם הסליקה בינינו לבין החברה:
א.
ב.

.3

התחייבותנו זו כלפיכם אינה מוגבלת בסכום ,והיא מכסה כל חוב הנובע מעסקאות ו/או מפעולות
של החברה ,אף אם כתוצאה מכך נחויב בסכום העולה על המוסכם בינינו לבין החברה.
התחייבותנו זו כלפיכם אינה מוגבלת בזמן והיא תפקע רק בתום  15דקות מהמועד בו נמסרה
למנהל המסלקה ובהעדרו למנהל הכללי של הבורסה  ,הודעה בכתב חתומה על ידינו על בוא
התחייבותנו לקיצה .אנו נהיה אפוא אחראים לסליקת כל העסקאות ו/או הפעולות שיבוצעו על-
ידי החברה עד לתום  15דקות מהמועד בו נמסרה הודעתנו בכתב כאמור ,לרבות כל חבות בקשר
לעסקאות ו/או לפעולות כאמור ,שמועד התשלום או הסליקה בגינן הינו לאחר מועד פקיעת
התחייבות זו.

הנכם רשאים לחייב את החשבון הכספי שלנו בבנק ישראל/את חשבונו בבנק ישראל של החבר המוביל
לסליקה כספית הסולק עבורנו * (להלן" :החשבון הכספי") ,וחתימתנו על כתב זה מהווה הרשאה בלתי
חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב חשבוננו בגין כל העסקאות ו/או הפעולות במסלקה שיבוצעו על ידי
החברה ובגין כל חבות כספית שתיווצר כאמור בסעיפים  1ו 2-לעיל.
__________________
תאריך

________________________
חותמת וחתימת חבר המסלקה

אני הח"מ ____________ ,עו"ד ,מ ___________ ,המכהן כעורך דינו של חבר מסלקת הבורסה
____________ (להלן – "החבר") מאשר בזה כי ___________ נושא ת.ז .מס' ____________
ו ___________ -נושא ת.ז .מס' ___________ חתמו בפני על התחייבות זו לאחר שזיהיתי אותם (להלן:
"מורשי החתימה") .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החבר על התחייבות זו ,וחתימתם מחייבת את
החבר.
_________________
תאריך

* סמן את הסעיף הרלוונטי

_______________________
חתימה וחותמת

ד3-
חוקי העזר-עדכון מס'  64מעודכן עד ליום 274628 - 7.12.17
נספח ה'
לכבוד
החברה לרישומים של
__________________
ג.א.נ,.

לוגו של החברה
תאריך______________ :

הנדון :מסמך מלווה לתעודת נייר ערך/מכתב הקצאה*
מס_________ .של חברת ____________
(מ.ח___________) (להלן" :החברה") מיום _________________
הרינו להודיעכם כי כמפורט בתעודה/מכתב ההקצאה* שבנדון אשר נמסר לכם הקצאנו על שמכם
_________________
__________________
(כמות ניירות ערך)

(סוג ניירות ערך)

ניירות הערך המפורטים בתעודת נייר הערך/מכתב ההקצאה* הוקצו:
*א.

על פי תשקיף מיום _________להלן" :התשקיף") בהתאם לתוצאות ההנפקה ובכפוף לתנאי התשקיף.

*ב.

על פי תנאי הקצאה פרטית מיום ________ תאריך (להלן "הקצאה פרטית") בהתאם לתנאי ההקצאה
הפרטית.

*ג.

בעקבות בקשה מיום _________למימוש ניירות ערך המירים שהיו מופקדים במסלקה ,בהתאם
לתנאי מימוש נייר הערך ההמיר.

*ד.

כתוצאה ממימוש ניירות ערך המירים שלא היו מופקדים במסלקה ,בהתאם לתנאי מימוש נייר הערך
ההמיר.

*ה.

כתוצאה מהפקדת ניירות ערך על ידי מי שהיה רשום במרשם המנפיק כבעלים של ניירות הערך במרשם
ניירות הערך של החברה.

ו.
[ ]

אחר ____________
**החברה הינה חברת רישום כפול המדווחת לפי פרק ה 3לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
ניירות הערך המוקצים נרשמו על שמכם במרשם ניירות הערך המיועד לכך של החברה.

_____________________
חתימה וחותמת החברה
כעורך דינה של _________ (להלן" :החברה") אני הח"מ____________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי
המסמך דלעיל נחתם כדין על ידי החברה.
______________________
חתימה וחותמת עורך הדין

*
**

מחק את המיותר
במקרה בו החברה הינה חברה המדווחת לפי פרק ה 3לחוק ניירות ערך ,יש לסמן  Xבתיבה זו.

ד4-
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ה'1
פרטי עורך הדין המאשר:

שם ושם משפחה__________________________ :
כתובת_________________________________ :
טלפון__________________________________ :

לכבוד
החברה לרישומים של ____________________

הנדון :אישור עו"ד החברה
(נלווה לתעודת נייר ערך/מכתב הקצאה*)
כעורך דינה של ______________________ (להלן ______________________ "החברה"),
אני הח"מ __________________________ עו"ד מ_____________________ מאשר כי
התעודה/מכתב ההקצאה* שמספרו/ה _________________ הוצא/ה ונחתמ/ה כדין על ידי החברה.

______________________
תאריך

*

מחק את המיותר

____________________________
חתימה וחותמת עוה"ד

ד5-
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

נספח ה'2
תאריך_________

הנדון :הקצאה מיום ________ של __________ של חברת ___________
(סוג נייר ערך)

(להלן" :המנפיק") שהוקצו על-שם החברה לרישומים
בקשר עם ההקצאה שבנדון ,הננו להודיעכם כי:
קיבלנו מהמנפיק את כל המסמכים המפורטים להלן:

א.

.1

תעודת נייר ערך /מכתב הקצאה* על שם החברה לרישומים ,שלא מוטבעת עליהם אזהרה
המעידה על קיום הגבלה בדבר עבירותו של נייר הערך (.)Legend

.2

מסמך מלווה בנוסח המצורף לחוקי העזר כנספח ה'.

.3

אישור עו"ד בנוסח המצורף לחוקי העזר כנספח ה'.1
עותק מהדיווח שנמסר לרשות ניירות ערך באמצעות המגנ"א בדבר השינוי במרשם בעלי ניירות
הערך.

**.4
.5

עותק נאמן למקור של מירשם בעלי ניירות הערך של המנפיק בו נרשמו ניירות הערך שהוקצו על
שמנו.

.6

עותק מהאישור שניתן על ידי הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר.

****ב .בהתאם לבדיקה שבצענו במגנ"א ,הננו לאשר כי המנפיק דיווח על השינויים במרשם בעלי ניירות הערך
לרשות ניירות ערך.
ג.

הננו לאשר כי בדקנו את כל המסמכים המפורטים לעיל ומצאנו כי קיימת התאמה בין הנתונים
המופיעים במכתב ההקצאה/התעודה* לבין הנתונים המופיעים במסמכים השונים המפורטים לעיל.

______________________
תאריך
*
**

***
****

בכבוד רב,
__________________________
חתימה וחותמת החברה לרישומים

מחק את המיותר
עותק כאמור אין צורך לקבל ,בשלב זה ,מחברות הרישום הכפול המדווחות לפי פרק ה' 3לחוק ניירות ערך ,וכן
מחברות שאינן מחוייבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח.1968-
מחברות הרושמות במסלקה נ.ש.ר .נדרש עותק מהאישור שניתן על ידי מנהל המסלקה לרישום הנ.ש.ר.
במסלקה.
הבדיקה במגנ"א אינה נדרשת בשלב זה ,לגבי חברות הרישום הכפול המדווחות לפי פרק ה' ,.3וכן מחברות
שאינן מחויבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח.1968-

ד6-
חוקי העזר-עדכון מס'  64מעודכן עד ליום 274628 - 7.12.17
נספח ה'3
לכבוד
החברה לרישומים של
____________________

לוגו של החברה
תאריך__________ :

ג.א.נ,.

הנדון :מסמך מלווה לתעודת נייר ערך/מכתב הקצאה* מס _______ .של חברת ________
(מ.ח( )__________ .להלן" :החברה") מיום _____________
הרינו להודיעכם כי בהתאם לבקשה מיום _____________למשיכה מהמסלקה של ____________
(כמות ניירות הערך)

שהוגשה על ידי לקוח*  /בעקבות רכישה עצמית* /בעקבות מכירה כפויה* שינינו את
(סוג ניירות ערך)

מרשם בעלי ניירות הערך וכעת רשומים על שמכם במרשם סך של _____________ מנייר הערך כאמור לעיל.
(כמות ניירות הערך)

מצ"ב :תעודה*/מכתב הקצאה* מעודכנ/ת על שמכם.
____________________
חתימה וחותמת החברה
כעורך דינה של___________ (להלן" :החברה") אני הח"מ ___________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי המסמך
דלעיל נחתם כדין על ידי החברה.

______________________
חתימה וחותמת עורך הדין

______________
* מחק את המיותר

ד7-
חוקי העזר-עדכון מס'  64מעודכן עד ליום 274628 - 7.12.17
נספח ו'
תאריך__________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי

הוראת הפקדה על פי תשקיף/הקצאה פרטית/מימוש נייר ערך המיר /אחר*_______
מאת:

_______________________
החברה לרישומים

נא הפקידו לזכות______________________ :
שם החבר הזכאי

שם נייר הערך

מס' נייר הערך

_________________________
מספר החברה לרישומים

_________________________
מספר חשבון המשנה של החבר הזכאי

כמות נייר ערך
בספרות

במילים

אסמכתא

_________________________
חתימה וחותמת החברה לרישומים

* מחק את המיותר
מצ"ב טופס ה'2

ד8-
חוקי העזר-עדכון מס'  64מעודכן עד ליום 274628 - 7.12.17

חלק א'  -לשימוש החבר
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

נספח ז'
תאריך________________:

נכבדיי

מאת:

___________________________

______________________

(מספר חשבון המשנה של החבר)

(שם החבר)

הוראת משיכה על פי בקשת הלקוח
מצ"ב כתב העברה בגין נייר הערך הר"מ .נא לחייב את חשבוננו במסלקה בהתאם ,ולהורות לחברה לרישומים
להמציא לנו את תעודות ניירות הערך כדלקמן:
שם נייר הערך

מס' נייר הערך

כמות נייר ערך
בספרות

במילים

אסמכתא

___________________
חתימה וחותמת החבר

חלק ב'  -לשימוש המסלקה
תאריך ביצוע במסלקה ___________________:נבדק על-ידי_________________________:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------אל :החברה לרישומים של
_________________________________
מאת :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מצורף בזה כתב העברת נייר הערך המפורט בחלק א' דלעיל .נא לחייב את חשבון משמרת המסלקה
אצלכם בהתאם ,ולמסור את תעודות נייר הערך לחבר החתום על הוראת המשיכה דלעיל.
_________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(אשור קבלת תעודות ניירות ערך)

חלק ג'
הנני מאשר קבלת תעודות בגין נייר הערך המפורט לעיל.
תאריך_______________ :
טופס 7
מסלקת הבורסה

_________________________
חתימה וחותמת החבר

שם הנציג____________________ מס' ת"ז_______________________

ד9-
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ז'1

הוראת משיכה מבנק ישראל
חלק א' :לשימוש החבר
אל :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך_______________ :

מאת___________________ :
מספר חשבון המשנה של החבר

הוראת רישום ללא תעודות :מילווה קצר מועד חוק מילווה קצר מועד תשמ"ד1984-
מצ"ב בקשת רישום על שם לקוח ב"פנקס" כהגדרתו בסעיף  11לחוק מילווה קצר מועד ,תשמ"ד 1984-בגין
מילווה קצר מועד הר"מ.
נא לחייב את פקדוננו במסלקה בהתאם ,ולרשום בפנקס את תעודות מילווה קצר מועד להלן על שם הלקוח
המבקש.
שם מילווה קצר מועד

מספר מילווה קצר מועד

סכום בש"ח ע"נ

סכום בש"ח ע"נ במילים

___________________
חתימה וחותמת החבר
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------חלק ב'
אל:
מאת:

תוקף פקודה זו פג
 7ימים מתאריך הוצאתה

מינהל מילוות המדינה ,בנק ישראל
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

פקודת חיוב חשבון המסלקה (מילווה קצר מועד על פי חוק מילווה קצר מועד תשמ"ד .)1984 -
לוטה בקשת רישום על שם הלקוח בפנקס ניירות הערך כמפורט בחלק א' לעיל.
נא לחייב את חשבון משמרת המסלקה אצלכם בהתאם ולרשום בפנקס את מילווה קצר מועד על שם הלקוח
המבקש.
__________________
תאריך

_________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------חלק ג':
אל :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מאת :בנק ישראל
הננו מאשרים רישום על שם הלקוח בפנקס ניירות ערך.
_________________
תאריך
טופס 9
מסלקת הבורסה

________________________
חתימה וחותמת בנק ישראל

ד 10 -
חוקי העזר-עדכון מס'  64מעודכן עד ליום 274628 - 7.12.17

חלק א'  -לשימוש החבר
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

נספח ז'2
תאריך________________:

נכבדיי
מאת:
(מספר חשבון המשנה של החבר)

הוראת משיכה על פי בקשת הרוכש
מצ"ב בקשת הרוכש עקב רכישה עצמית/הצעת רכש* בגין נייר הערך הר"מ .נא לחייב את חשבוננו במסלקה
בהתאם:
שם נייר הערך

מס' נייר הערך

כמות נייר ערך
בספרות

במילים

אסמכתא

__________________________
חתימה וחותמת החבר

חלק ב'  -לשימוש המסלקה
תאריך ביצוע במסלקה___________________:

נבדק על-ידי_________________:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------אל :החברה לרישומים של
___________________________________________
מאת :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מצורף בזה בקשת הרוכשת בגין נייר הערך המפורט בחלק א' דלעיל .נא לחייב את חשבון משמרת
המסלקה אצלכם בהתאם.
___________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
______________
* מחק את המיותר

ד 11 -
חוקי העזר-עדכון מס'  64מעודכן עד ליום 274628 - 7.12.17
נספח ח'
תאריך_______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי

הוראת הפקדה על פי הוראת לקוח שקודם להפקדה היה רשום כבעלים
במרשם בעלי ניירות הערך של החברה
מאת:

_______________________

____________________________

מספר החברה לרישומים

נא הפקידו לזכות_________________ :
שם החבר הזכאי

שם נייר הערך

מס' נייר הערך

החברה לרישומים

____________________________
מספר חשבון המשנה של החבר הזכאי

כמות נייר ערך
בספרות

במילים

אסמכתא

_________________________
חתימה וחותמת החברה לרישומים

*

מצ"ב טופס ה'2

ד 12 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ט'
תאריך _______________
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי

בקשה לניהול חשבון משנה נוסף במסלקה ללקוחות החבר
בשל טעמים טכניים ותפעוליים הננו מבקשים לנהל את פעילות לקוחותינו במסלקה בחשבון משנה נוסף.
נבקשכם לפתוח עבורנו חשבון משנה נוסף כאמור.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי על חשבון המשנה הנוסף שיפתח עבורנו כאמור ,יחולו הוראות חוקי העזר,
לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור ,הוראות פרקים ד' ,ה' ו-ז' לחלק ב' של חוקי העזר.

בכבוד רב
_______________________
חותמת וחתימת החבר
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המסלקה:
מספר חשבון המשנה הנוסף:
תאריך פתיחת חשבון המשנה הנוסף:
___________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ד 13 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י'
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי
תאריך__________ :

העברת ניירות ערך שלא כנגד תמורה כספית
החבר המעביר
שם החבר
מספר חשבון המשנה
של החבר

מס' נייר הערך

שם נייר הערך

החבר המקבל
שם החבר
מספר חשבון
המשנה של החבר

כמות נייר הערך

אסמכתא

סה"כ הכמות
________________________
חתימה וחותמת החבר המעביר

ד 14 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"א
העברת  - DRיצירת /*DRביטול DR

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
החבר המעביר
שם החבר
מספר חשבון המשנה
של החבר

מס' נייר הערך

שם נייר הערך

תאריך__________ :

החבר המקבל
שם החבר
מספר חשבון
המשנה של החבר

כמות נייר הערך

אסמכתא

סה"כ הכמות
בהעברת  DRלצורך יצירת  DRיש למלא גם את השדות הבאים -
מס' ח-ן אצל חבר הDTC-
שם חבר הDTC-
קוד חבר הDTC-

_______________________
חתימה וחותמת החבר המעביר
* מחק את המיותר

ד 15 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ב
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי
תאריך____________ :

עסקה מחוץ בורסה הכוללת סליקה כספית
למילוי על ידי החבר המוכר

למילוי על ידי החבר הקונה

שם החבר

שם החבר

מס' חשבון המשנה של
החבר

מס' חשבון המשנה
של החבר

אסמכתא

אסמכתא

תאריך חיוב/יזכוי

תאריך חיוב/זיכוי

מס' נייר הערך

______________________
חתימה וחותמת החבר המוכר

שם נייר הערך

כמות

תמורה כספית בש"ח

______________________
חתימה וחותמת החבר הקונה

ד 16 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ב1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי
תאריך__________ :

בקשה לסליקת עסקת מכר חוזר עם בנק ישראל (מזומן)
מס' נייר הערך

שם נייר הערך

שער

כמות

שם החבר המוכר

מס' חשבון המשנה של החבר המוכר

שם החבר הקונה

מס' חשבון המשנה של החבר הקונה

אסמכתא

תאריך חיוב/זכוי

__________________________
חתימה וחותמת של בנק ישראל

ד 17 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ג
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי
תאריך____________ :

עסקה מחוץ לבורסה שאינה כוללת סליקה כספית
למילוי על ידי החבר המוכר

למילוי על ידי החבר הקונה

שם החבר

שם החבר

מס' חשבון המשנה של
החבר

מס' חשבון המשנה
של החבר

אסמכתא

אסמכתא

תאריך חיוב/יזכוי

תאריך חיוב/זיכוי

מס' נייר הערך

______________________
חתימה וחותמת החבר המוכר

שם נייר הערך

כמות

__________________________
חתימה וחותמת החבר הקונה

ד 18 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ג1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי
תאריך__________ :

בקשה לסליקת עסקת מכר חוזר עם בנק ישראל ()MTM
מס' נייר הערך

שם נייר הערך

שער

כמות

(למטרות דווח בלבד)

שם החבר המוכר

מס' חשבון המשנה של החבר המוכר

שם החבר הקונה

מס' חשבון המשנה של החבר הקונה

אסמכתא

תאריך חיוב/זכוי

_______________________
חתימה וחותמת החבר המעביר

ד 19 -
חוקי העזר  -עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ג2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדיי
תאריך____________:

העברת השאלה
למילוי על ידי החבר המוכר

למילוי על ידי החבר הקונה

שם החבר

שם החבר

מס' חשבון המשנה של
החבר

מס' חשבון המשנה
של החבר

אסמכתא

אסמכתא

תאריך חיוב/יזכוי

תאריך חיוב/זיכוי

מס' נייר הערך

________________________
חתימה וחותמת החבר המעביר

שם נייר הערך

כמות

__________________________
חתימה וחותמת החבר המקבל

ד 20 -
חוקי העזר  -עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ג3

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

תאריך____________:

העברת החזר השאלה
למילוי על ידי החבר המקבל

למילוי על ידי החבר המעביר
שם החבר

שם החבר

מס' חשבון המשנה של
החבר

מס' חשבון המשנה
של החבר

אסמכתא

אסמכתא

מס' נייר הערך

______________________
חתימה וחותמת החבר המעביר

שם נייר הערך

כמות

________________________
חתימה וחותמת החבר המקבל

ד 21 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  57מעודכן עד ליום 274628 - 5.3.17
נספח י"ד
תאריך___________ :
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :העברת משמורת (בורסה)/העברת משמורת (מחוץ לבורסה)*
שם החבר המעביר ___________________
מספר חשבון
המשנה של
החבר מעביר
ניירות ערך

שם
נייר ערך

מספר
נייר ערך

______________________
חתימה וחותמת החבר המעביר

*
**
***
****

כמות

שם החבר המקבל _________________
תמורה כספית מספר
אסמכתא
בש"ח**

מספר
מספר
חשבון
חשבון
הלקוח אצל הלקוח אצל
החבר
החבר
המעביר*** המקבל****

________________________
חתימה וחותמת החבר המקבל

מחק את המיותר
כאשר העברת משמורת (מחוץ לבורסה) מתבצעת ללא סליקה כספית – אין למלא תמורה כספית בש"ח.
ימולא על ידי החבר המעביר.
ימולא על ידי החבר המקבל.

ד 22 -
חוקי העזר-עדכון מס'  76מעודכן עד ליום 274628 - 8.7.19
נספח י"ד1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :כתב הרשאה למסלקה לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
תקרה לחיוב
הואיל

ואנו הח"מ משמשים כחבר מוביל לסליקה כספית עבור ____________ (להלן" :הח.מ.ש.ב/".
"החבר המשמורן");

והואיל

והח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן פנה אלינו בבקשה שנעניק לכם הרשאה לחייב את חשבוננו הכספי
מדי יום עסקים בגין הסכומים בהם יחוייב הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן והנובעים מסליקות רב-
צדדיות שתתקיימנה באותו יום עסקים ,וזאת עד גובה הסכום המפורט להלן ,והכל כמפורט
להלן;

הנכם רשאים לחייב את חשבוננו המתנהל בבנק ישראל והמיועד לביצוע זיכויים וחיובים כספיים על ידי
המסלקה (לעיל ולהלן" :החשבון הכספי")  ,וחתימתנו על כתב הרשאה זה מהווה הרשאה לכם ולבנק ישראל
לחייב את חשבוננו הכספי ,בכל יום עסקים ,בכל סכום בו יחוייב הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן והנובע מסליקה
רב-צדדית שתתקיים באותו יום עסקים ,ובתנאי שסך כל הסכומים בהם נחוייב כאמור לעיל ביום עסקים
כלשהו לא יעלה על _________________________________ש"ח
ובמילים _________________________________________________________________ :ש"ח.
ההרשאה המפורטת לעיל ,אינה מוגבלת בזמן והיא תהיה בתוקף מלא החל מיום ________ ועד לביטולו של
כתב הרשאה זה ,כמפורט בחוקי העזר של המסלקה וכפוף להוראותיהם.
כל המונחים בכתב הרשאה זה ,יפורשו כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה ,אלא אם הקשר הדברים מחייב
אחרת.

________________
תאריך

_______________________________________
חותמת וחתימה של החבר המוביל לסליקה כספית

ד 23 -
חוקי העזר-עדכון מס'  76מעודכן עד ליום 274628 - 8.7.19
נספח י"ד1א
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :כתב הרשאה דולרי למסלקה לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
תקרה לחיוב בדולר
הואיל

ואנו הח"מ משמשים כחבר מוביל לסליקה כספית עבור ___________________________
(להלן" :הח.מ.ש.ב"/".החבר המשמורן");

והואיל

והח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן פנה אלינו בבקשה שנעניק לכם הרשאה לחייב את חשבוננו הכספי
מדי יום עסקים בגין הסכומים הדולריים בהם יחוייב הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן והנובעים
מסליקות דולריות שתתקיימנה באותו יום עסקים ,וזאת עד גובה הסכום המפורט להלן ,והכל
כמפורט להלן;

הנכם רשאים לחייב את חשבוננו המתנהל בבנק ישראל והמיועד לביצוע זיכויים וחיובים כספיים על ידי
המסלקה (לעיל ולהלן" :החשבון הכספי") ,וחתימתנו על כתב הרשאה דולרי זה מהווה הרשאה לכם ולבנק
ישראל לחייב את חשבוננו הכספי ,בכל יום עסקים ,בכל סכום בו יחוייב הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן והנובע
מסליקה דולרית שתתקיים באותו יום עסקים ,ובתנאי שסך כל הסכומים בהם נחוייב כאמור לעיל ביום
עסקים כלשהו לא יעלה על ___________________________________________דולר.
ובמילים_________________________________________________________________ :דולר.
ההרשאה המפורטת לעיל ,אינה מוגבלת בזמן והיא תהיה בתוקף מלא עד לביטולו של כתב הרשאה זה,
כמפורט בחוקי העזר של המסלקה וכפוף להוראותיהם.
כל המונחים בכתב הרשאה זה ,יפורשו כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה ,אלא אם הקשר הדברים מחייב
אחרת.

_____________
תאריך

____________________________________
חותמת וחתימה של החבר המוביל לסליקה כספית

ד 24 -
חוקי העזר-עדכון מס'  76מעודכן עד ליום 274628 - 8.7.19
נספח י"ד2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :כתב הרשאה בלתי חוזר לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
סליקה רב-צדדית מעל התקרה לחיוב
הואיל

ואנו הח"מ משמשים כחבר מוביל לסליקה כספית עבור ____________ (להלן" :הח.מ.ש.ב/".
"החבר המשמורן");

והואיל

וכתוצאה מסליקה של הוראת תשלום רב -צדדית צפויה היתרה הכספית לחובה של הח.מ.ש.ב/.
החבר המשמורן לעלות על התקרה לחיוב ,כפי שנקבעה בכתב ההרשאה שנמסר לכם על ידינו
בקשר עם חיובי הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן.

והואיל

והח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן פנה אלינו בבקשה שנעניק לכם הרשאה לחייב את חשבוננו הכספי
בסכום נוסף כמפורט להלן;

הננו לאשר כי ,בנוסף להרשאה שניתנה לכם לחייב את חשבוננו הכספי בגובה התקרה לחיוב ,הנכם רשאים
לחייב את חשבוננו המתנהל בבנק ישראל והמיועד לביצוע זיכויים וחיובים כספיים על ידי המסלקה (לעיל
ולהלן" :החשבון הכספי") ,וחתימתנו על כתב הרשאה זה מהווה הרשאה בלתי חוזרת לכם ולבנק ישראל
לחייב את חשבוננו הכספי ,בסכום נוסף של ___________________________ ש"ח,
ובמילים _______________________________________________________________ ש"ח,
וזאת בגין חיובי הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן הצפויים בחלון הסליקה הראשון/השני/השלישי* ביום _______.
כל המונחים בהרשאה זו יפורשו כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב
אחרת.
________________
תאריך

*

יש למחוק המיותר

______________________________________
חותמת וחתימה של החבר המוביל לסליקה כספית

ד 25 -
חוקי העזר-עדכון מס'  76מעודכן עד ליום 274628 - 8.7.19
נספח י"ד3
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחד העם 54
תל-אביב

הנדון :כתב הרשאה בלתי חוזר לחיוב חשבוננו בבנק ישראל  -סליקה דו-צדדית
הואיל

ואנו הח"מ משמשים כחבר מוביל לסליקה כספית עבור ____________ (להלן" :הח.מ.ש.ב"/.
"החבר המשמורן");

והואיל

וכתוצאה מסליקה של הוראת תשלום דו -צדדית צפויה היתרה הכספית לחובה של הח.מ.ש.ב/.
החבר המשמורן לעמוד על הסכום המפורט להלן;

והואיל

והח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן פנה אלינו בבקשה שנעניק לכם הרשאה לחייב את חשבוננו הכספי
בסכום המפורט להלן;

לפיכך הננו לאשר כי הנכם רשאים לחייב את חשבוננו המתנהל בבנק ישראל והמיועד לביצוע זיכויים וחיובים
כספיים על ידי המסלקה (לעיל ולהלן" :החשבון הכספי") ,וחתימתנו על כתב הרשאה זה מהווה הרשאה
בלתי חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו הכספי בסכום של _____________________ ש"ח,
ובמילים _______________________________________________________________ ש"ח,
וזאת בגין חיובי הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן הנובעים מסליקת הוראת תשלום דו-צדדית ביום __________.
כל המונחים בהרשאה זו יפורשו כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה  ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב
אחרת.

________________
תאריך

_____________________________________
חותמת וחתימה של החבר המוביל לסליקה כספית

ד 26 -
חוקי העזר-עדכון מס'  76מעודכן עד ליום 274628 - 8.7.19
נספח י"ד4
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הרשאה בלתי חוזרת לחיוב חשבוננו בבנק ישראל  -סליקה בדולר
סליקה נפרדת

הואיל

ואנו הח"מ משמשים כחבר מוביל לסליקה כספית עבור ____________ (להלן" :הח.מ.ש.ב/".
"החבר המשמורן");

והואיל

וכתוצאה מסליקה בדולר צפוי הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן להיות מחוייב בסכום המפורט להלן;

והואיל

והח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן פנה אלינו בבקשה שנעניק לכם הרשאה לחייב את חשבוננו הכספי
בסכום המפורט להלן;

לפיכך הננו לאשר כי הנכם רשאים לחייב את חשבוננו בבנק ישראל ,וחתימתנו על הרשאה זו מהווה הרשאה
בלתי חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בסכום של ___________________ דולר
ובמילים _____________________________________________ דולר ,וזאת בגין חיובי הח.מ.ש.ב/.
החבר המשמורן הנובעים מסליקה בדולר ביום ____________.
כל המונחים בהרשאה זו יפורשו כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה  ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב
אחרת.

________________
תאריך

____________________________________
חותמת וחתימה של החבר המוביל לסליקה כספית

ד 27 -
חוקי העזר-עדכון מס'  76מעודכן עד ליום 274628 - 8.7.19
נספח י"ד5
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :כתב הרשאה בלתי חוזר לחיוב חשבון כספי בבנק ישראל
סליקה מעל התקרה לחיוב בדולר
הואיל

ואנו הח"מ משמשים כחבר מוביל לסליקה כספית עבור ____________ (להלן" :הח.מ.ש.ב/".
"החבר המשמורן");

והואיל

וכתוצאה מסליקה של הוראת תשלום בדולר צפויה היתרה הכספית לחובה של הח.מ.ש.ב/.החבר
המשמורן לעלות על התקרה לחיוב בדולר ,כפי שנקבעה בכתב ההרשאה שנמסר לכם על ידינו
בקשר עם חיובי הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן.

והואיל

והח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן פנה אלינו בבקשה שנעניק לכם הרשאה לחייב את חשבוננו הכספי
בסכום נוסף כמפורט להלן;

הננו לאשר כי ,בנוסף להרשאה שניתנה לכם לחייב את חשבוננו הכספי בגובה התקרה לחיוב בדולר ,הנכם
רשאים לחייב את חשבוננו המתנהל בבנק ישראל והמיועד לביצוע זיכויים וחיובים כספיים על ידי המסלקה
(לעיל ולהלן" :החשבון הכספי") ,וחתימתנו על כתב הרשאה זה מהווה הרשאה בלתי חוזרת לכם ולבנק
ישראל לחייב את חשבוננו הכספי ,בסכום נוסף של ___________________________ דולר,
ובמילים _______________________________________________________________ דולר,
וזאת בגין חיובי הח.מ.ש.ב/.החבר המשמורן הנובעים מסליקה בדולר ביום ___________.
כל המונחים בהרשאה זו יפורשו כמשמעותם בחוקי העזר של המסלקה ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב
אחרת.

___________
תאריך

_______________________________________
חותמת וחתימה של החבר המוביל לסליקה כספית

ד 28 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ט"ו
תאריך______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאת:

____________________

__________________________

(שם החבר)

(מס' חשבון המשנה של החבר)

בקשת המרה

.1

הננו מבקשים לחייב חשבוננו במסלקה בנייר הערך הרשום מטה ולהמירו על-פי תנאי נייר הערך,
בהתאם לחוקי העזר של המסלקה.
אסמכתא

שם נייר הערך

מס' נייר הערך

כמות נייר ערך

.2

נא לזכות חשבוננו בניירות הערך המתקבלים מההמרה ,ולחייב את חשבוננו בתוספת המימוש ,במידה
והיא נדרשת.

.3

ידוע לנו כי הזיכויים והחיובים כמפורט לעיל יהיו על תנאי עד למועד בו יהיו למוחלטים וסופיים
כמפורט בחוקי העזר של המסלקה.

_____________________
חותמת וחתימת החבר

*

נא למחוק את המיותר
טופס מ24/

ד 29 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ט"ו 1
תאריך______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאת:

__________________________
(מס' חשבון המשנה של החבר)

____________________
(שם החבר)

בקשת ניצול זכויות וזכויות עודפות
.1

הננו מבקשים לחייב חשבוננו במסלקה בנייר הערך הרשום מטה ולנצלו על-פי תנאי נייר הערך,
בהתאם לחוקי העזר של המסלקה.
אסמכתא

.2

שם נייר הערך

מס' נייר הערך

כמות נייר ערך

הננו מבקשים לנצל זכויות עודפות על פי תנאי נייר הערך בהתאם לחוקי העזר של המסלקה.
אסמכתא

שם נייר הערך

מס' נייר הערך

כמות נייר ערך

.3

אנו מצהירים כי כל הלקוחות אשר ביקשו לנצל זכויות עודפות ,ביקשו במקביל לנצל את כל הזכויות
שהוקצו להם במסגרת הצעת הזכויות.

.4

נא לזכות חשבוננו בניירות הערך המתקבלים מניצול זכויות/זכויות עודפות ,ולחייב את חשבוננו
בתוספת הניצול.

.5

ידוע לנו כי הזיכויים והחיובים כמפורט לעיל יהיו על תנאי עד למועד בו יהיו למוחלטים וסופיים
כמפורט בחוקי העזר של המסלקה.

_______________________
חותמת וחתימת החבר

ד 30 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ט"ו 2
תאריך______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאת:

____________________

__________________________

(שם החבר)

(מס' חשבון המשנה של החבר)

הנדון :פדיון מוקדם מרצון ____________ ____________
שם ני"ע

.1

מס' ני"ע

בקשכם לחייב את חשבוננו במסלקה בנייר הערך הרשום מטה ולפדותו על פי תנאי הפדיון
המוקדם מרצון שפורסמו על ידי החברה ובהתאם לחוקי העזר של המסלקה.
בהתאם להודעת החברה" ,המועד הקובע" לפדיון המוקדם מרצון חל בתאריך ________.
אסמכתא

.2

שם נייר הערך

מס' נייר הערך

כמות נייר ערך

נא זכו את חשבוננו הכספי בסכום המתקבל מפדיון ניירות הערך.

אנו מתחייבים כי לא נתיר ללקוחותינו למכור או להעביר או להשאיל נייר ערך שבגינו הוגשה למסלקה
הבקשה לפדיון מוקדם מרצון כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

_______________________
חותמת וחתימת החבר

ד 31 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ט"ו 2א
תאריך______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאת:

__________________________

____________________

(מס' חשבון המשנה של החבר)

(שם החבר)

הנדון :בקשה לזיכוי כספי עקב פדיון מוקדם מרצון_____________________
שם ני"ע

.1

מס' ני"ע

נא זכו חשבוננו הכספי ,בסכום שהיה מתקבל מפדיון מוקדם מרצון של קרן תעודות ההתחייבות
שלהלן ,אילו העסקה המקורית היתה נסלקת עד היום הקובע ,בהתאם לקבוע לעניין זה ,בחוקי העזר.
אסמכתא

שם נייר הערך

מס' נייר הערך

כמות נייר ערך

(מספר טרנזקציה)

בכבוד רב,

_______________________
חותמת וחתימת החבר

ד 32 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ט"ו 3
תאריך ________________ :
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

ג.א.נ,

הנדון :בקשה לקבלת היתרות הרשומות לזכות החברים במסלקה לצורך תשלום ,שלא
באמצעות המסלקה ,בדרך של חלוקת נייר ערך שאינו רשום במסלקה

.1

ביום _________ תבצע _________ (להלן" :החברה") תשלום בדרך של חלוקת נייר ערך שאינו
רשום במסלקה  ,למחזיקים ב -
_____________________
שם נייר הערך המזכה בתשלום

_______________ (להלן" :נייר הערך המזכה").
מספר נייר הערך

היום הקובע לתשלום בעין הינו __________ (להלן" :היום הקובע").
.2

לצורך ביצוע התשלום כאמור לעיל ,הננו פונים אליכם בבקשה כי תמציאו לנו רשימה המפרטת את
שמות חברי המסלקה אשר לזכותם רשומה במסלקה ,ביום הקובע ,יתרה בנייר הערך המזכה ,בצירוף
היתרה של נייר הערך האמור הרשומה לזכות כל אחד מחברי המסלקה כאמור.

.3

אנו מתחייבים לשמור בסוד כל מידע שתימסור לנו המסלקה בקשר לבקשתנו זו .אנו מתחייבים לא
למסור המידע לצד ג' כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש למעט ככל הנדרש לצורך המטרה לשמה בקשנו
את המידע כמפורט בבקשה זו.
למרות האמור לעיל ,אנו נהיה רשאים למסור המידע לאותם גורמים מטעמנו שיעסקו בהשגת המטרה
לשמה נמסר המידע ,בכפוף לכך שגם הם יתחייבו לשמור על סודיות המידע ובכפוף לכך שיימסר להם
אך ורק המידע הנחוץ להם לצורך ביצוע חלקם בהשגת המטרה.

בכבוד רב,
חתימה וחותמת החברה

ד 33 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  92מעודכן עד ליום 274628 -27.3.22
נספח ט"ו 4
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
ג.א.נ,

הנדון :בקשה לקבלת היתרות הרשומות לזכות החברים במסלקה לצורך תשלום ,שלא
באמצעות המסלקה
.1

ביום _____________ תבצע _____________ (להלן" :החברה") תשלום ,בדרך שאינה באמצעות
המסלקה ,למחזיקים ב ( ____________ ____________________-להלן" :נייר הערך המזכה").
שם נייר הערך המזכה בתשלום

מספר נייר הערך

היום הקובע לתשלום הינו __________ (להלן" :היום הקובע").
.2

לצורך ביצוע התשלום כאמור לעיל ,הננו פונים אליכם בבקשה כי תמציאו לנו רשימה המפרטת את
שמות חברי המסלקה אשר לזכותם רשומה במסלקה ,ביום הקובע ,יתרה בנייר הערך המזכה ,בצירוף
היתרה של נייר הערך המזכה הרשומה לזכות כל אחד מחברי המסלקה כאמור.

.3

אנו מתחייבים כי במקרה בו הבקשה מתייחסת לתעודת התחייבות והתשלום בגינו אנו מבקשים את
היתרות הוא פדיון קרן תעודת ההתחייבות חלקי או סופי ,נודיע למסלקה ביום ביצוע התשלום ,מהי
כמות תעודת ההתחייבות שנפדתה וזאת כדי שהמסלקה תחייב את חשבונות החברים בכמות שנפדתה.

.4

אנו מתחייבים לשמור בסוד כל מידע שתימסור לנו המסלקה בקשר לבקשתנו זו .אנו מתחייבים לא
למסור המידע לצד ג' כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש למעט ככל הנדרש לצורך המטרה לשמה בקשנו
את המידע כמפורט בבקשה זו.
למרות האמור לעיל ,אנו נהיה רשאים למסור המידע לאותם גורמים מטעמנו שיעסקו בהשגת המטרה
לשמה נמסר המידע ,בכפוף לכך שגם הם יתחייבו לשמור על סודיות המידע ובכפוף לכך שיימסר להם
אך ורק המידע הנחוץ להם לצורך ביצוע חלקם בהשגת המטרה.

בכבוד רב,
חתימה וחותמת החברה

ד -33 -א
חוקי העזר-עדכון מס'  66מעודכן עד ליום 274628 - 7.6.18
נספח ט"ז
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הנדון :בקשה לקבלת שרותי הצבעה באסיפה כללית של חברה עבור ניירות הערך המוחזקים
בחשבון המסלקה המתנהל ביורוקליר
.1

ביום_________ תתקיים אסיפה כללית של בעלי נייר הערך שלהלן:
____________________
שם נייר הערך

_________________________
מספר נייר הערך

.2

היום הקובע לאסיפה נקבע ליום ____________.

.3

הננו פונים אליכם בבקשה לקבלת שירותי הצבעה בנייר הערך האמור.

.3

המועד האחרון בו ניתן להזין הוראות הצבעה באסיפה הכללית למערכות של יורוקליר
נקבע ליום _____________.

.4

המועד האחרון להגשת הוראות הצבעה למסלקה להשתתפות באסיפה נקבע ליום
____________.

ידוע לנו כי שירותי ההצבעה יינתנו לנו בהתאם להוראות חוקי העזר ,ואנו מסכימים לכך.

בכבוד רב
_________________
חתימה וחותמת החברה

ד -33 -ב
חוקי העזר-עדכון מס'  94מעודכן עד ליום 274628 - 8.8.22
נספח י"ז
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל אביב

הנדון :מתן הוראות הצבעה באסיפה כללית של חברה שניירות הערך שלה מוחזקים בחשבון
המסלקה ביורוקליר
.1

ביום ____________ תתקיים אסיפה כללית של בעלי ניירות הערך שלהלן:
_________________________

____________________

מספר נייר הערך

שם נייר הערך

היום הקובע לאסיפה הכללית נקבע ליום _____________ (להלן" :היום הקובע").
.2

נבקשכם כי המסלקה תצביע עבור כמות של _____________ הרשומה לזכותנו ביום הקובע לאסיפה,
וזאת כמפורט להלן:
נושא בעד נגד נמנע

נושא בעד נגד נמנע

נושא בעד נגד נמנע

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

.3

סה"כ כמות ניירות הערך בגינה נשלחו על ידינו הוראות הצבעה ,כולל הכמות המפורטת בהוראת,
הצבעה זו הינה._____________ :

.4

ידוע לנו כי ההצבעה כפופה לתנאים ולהגבלות שנקבעו על ידי יורוקליר ואשר נמסרו לנו על ידי
המסלקה בהודעתה מיום__________ ,ואנו מתחייבים לנהוג על פיהם.

.5

מצ"ב תשובותינו לשאלות הנדרשות לצורך ההצבעה באסיפה ,ואשר נמסרו לנו על ידי המסלקה
בהודעתה מיום _________ .
בכבוד רב
____________________
חתימה וחותמת החבר

 יש למלא במקרה בו מסרה המסלקה בהודעתה כי ההצבעה כפופה לתנאים והגבלות כפי שקבע יורוקליר.
 יש למלא במקרה בו פרטה המסלקה בהודעה שאלות הנדרשות לצורך ההצבעה באסיפה.

ד 34 -
חוקי העזר-עדכון מס'  66מעודכן עד ליום 274628 - 7.6.18

נספחים י"ח-י"ח - 1בוטלו.

ד 35 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ח2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
ג.א.נ,

הנדון :בקשה לקבלת היתרות הרשומות לזכות החברים במסלקה לקראת אסיפה כללית
בחברה זרה
.1

ביום __________________ תתקיים אסיפה כללית של בעלי נייר הערך שלהלן:
_____________________________ _____________________________
שם נייר הערך

מספר נייר הערך

היום הקובע לאסיפה הכללית נקבע ליום _______________ (להלן" :היום הקובע")
.2

הננו פונים בבקשה כי תמציאו לנו את היתרה הרשומה לזכות כל אחד מהחברים במסלקה ביום הקובע.
ידוע לנו כי אנו אחראים לבדוק כי סך הכמות בגינה נמסרו לנו אישורי בעלות על ידי זכאים ,אינה עולה
על יתרת נייר הערך הרשומה במסלקה לזכות החברים אצלם רשומים נייר הערך עבור הזכאים.

.3

הנכם מתבקשים לחתום על ייפוי כח בנוסח המצ"ב כנספח י"ח 3אשר בהתאם לדין החל עלינו נועד
לאפשר לזכאים לממש את הזכות להצביע באסיפה הכללית.

.4

בקשה זו מוגשת בהתאם לחלופה כפי שנבחרה על ידינו עם רישום נייר הערך במסלקה ואשר נבחרה
בהתאם לחוות דעת משפטית שקיבלנו ,לפיה החלופה מתאימה לדרישת הדין החל עלינו.

.5

אנו מתחייבים לשמור בסוד כל מידע שיימסר לנו על ידי המסלקה בהתאם לבקשתנו זו .אנו מתחייבים
לא למסור המידע לצד ג' כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש למעט כנדרש לצורך המטרה לשמה בקשנו את
המידע כמפורט בבקשה זו.
למרות האמור לעיל ,אנו נהיה רשאים למסור המידע לאותם גורמים מטעמנו שיעסקו בהשגת המטרה
לשמה נמסר המידע בכפוף לכך שגם הם יתחייבו לשמור על סודיות המידע ובכפוף לכך שיימסר להם
אך ורק המידע הנחוץ להם לצורך ביצוע חלקם בהשגת המטרה.

בכבוד רב,
חתימה וחותמת החברה

36 - ד
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3נספח י"ח
To:

___________ (the "Company")

Omnibus Proxy
The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. (the "TASE Clearing House") hereby appoints
(i) each TASE Clearing House Member named in Annex A hereto and/or (ii) each person or entity who
presents the Company with an ownership certification, substantially in the form attached hereto as Annex
B, duly signed by a TASE Clearing House Member named in Annex A hereto (each, an "Ownership
Certification"), as its true and lawful attorney, agent and proxy with full power of substitution, to vote the
number of [Insert title of Securities] of the Company (the "Securities") described below:
(A)

in the case of a person or entity presenting the Company with an Ownership Certification,

the number of Securities set forth in such Ownership Certification (not to exceed the number of Securities
set forth in Annex A opposite the name of the TASE Clearing House Member that signed such Officer
Certification); and
(B) in the case of a TASE Clearing House Member, (i) the number of Securities set forth in
Annex A opposite the name of such TASE Clearing House Member less (ii) the number of Securities for
which such TASE Clearing House Member executed and delivered Ownership Certifications;
at the [Insert name of Meeting] to be held at [Insert Place of Meeting] on [Insert Time of Meeting], and
at any and all adjournments thereof (the "Meeting"), upon any and all matters as may properly come
before the Meeting and any and all adjournments thereof, including all such matters as are set forth in any
proxy statement relating to the Meeting,
These appointments, whether or not coupled with an interest, are revocable at any time by filing
with the Company or its duly authorized agent of an instrument similar to this instrument signed by the
TASE Clearing House and relating to the voting of the Securities at the Meeting, the filing of which
instrument shall revoke all appointments specified herein.
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This instrument supersedes and revokes any and all appointments of proxies heretofore made by
the TASE Clearing House with respect to the voting of the Securities at the Meeting.
_________________________________
Title of Securities
CUSIP No.

___________________________________________________
Title of Securities at the Tel Aviv Stock Exchange and ISIN

___________________________________________________
Aggregate Number of Securities Subject to this Omnibus Proxy

___________________________________________________
The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.
(signature)
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ANNEX A
POSITION LISTING AS THE RECORD DATE _______________OF ________________
The Company
TASE Clearing House Member

Number of Securities Held
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ANNEX B
FORM OF OWNERSHIP CERTIFICATION
Company Name _________________

Name of Stock Market ____________

Company No. ___________________

Shareholder(s):
(If there are joint shareholders all their details should be mentioned)
(1)

Name of Shareholder _______________

(2)

I.D. No. __________________________

If the shareholder does not hold an Israeli I.D.:
Passport No. ___________________ Country Issued _________________________

If the shareholder is a corporation:
Registration No. _________________ Country of Incorporation ____________________
(3)

The record date for which this ownership certificate is issued __________________

Shares:
(1)

Name of share __________ Par value (if any) _______ Share no. ________

(2)

No. of Shares _______________________

(3)

Type of Shares ______________________

Signature of the Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Member issuing this certificate ___________
Date ________

ד 40 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ח4
חלק א'  -החברה /החברה

לרישומים*

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :בקשה לאישור יתרות נייר ערך לקראת אסיפה כללית בחברה זרה
.1

ביום _____________תתקיים אסיפה כללית של בעלי נייר הערך שלהלן:
_________________________ ___________________________
שם נייר הערך

מספר נייר הערך

היום הקובע לאסיפה הכללית נקבע ליום ____________ (להלן" :היום הקובע").
.2

נבקשכם לאשר כי הכמות הנקובה ליד כל אחד מהחברים במסלקה לפי הרשימה המצ"ב ,אינה עולה על
היתרה שהיתה רשומה במסלקה לזכותו ביום הקובע.

.3

בקשה זו מוגשת בהתאם לחלופה כפי שנבחרה על ידי החברה עם רישום נייר הערך במסלקה ואשר
נבחרה בהתאם לחוות דעת משפטית שקיבלה החברה ,לפיה החלופה מתאימה לדרישת הדין החל עליה.
_______________________________
חתימה וחותמת החברה/החברה לרישומים*

____________________________________________________________________________

חלק ב' – לשימוש המסלקה
אל_______________________ :
שם החברה/החברה

לרישומים*

מאת :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
א*.

הרינו לאשר ,לגבי כל אחד מחברי המסלקה אשר שמותיהם מופיעים ברשימה כפי שנמסרה על ידכם ,כי
הכמות הנקובה ליד שמו ברשימה ,אינה עולה על היתרה שהיתה רשומה לזכותו במסלקה ביום הקובע.

ב*.

הננו להודיעכם ,לגבי כל אחד מחברי המסלקה המפורטים להלן ,כי הכמות הנקובה ליד שמו ברשימה
כפי שנמסרה על ידכם עולה על היתרה שהיתה רשומה לזכותו במסלקה ביום הקובע:
______________
א.
______________
ב.
______________
ג.
______________
ד.
הרינו לאשר לגבי כל אחד מחברי המסלקה האחרים אשר שמותיהם מופיעים ברשימה כפי שהועברה
על ידכם כי הכמות הנקובה ליד שמו ברשימה הנ"ל אינה עולה על היתרה שהיתה רשומה לזכותו
במסלקה ביום הקובע.
_________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

*

מחק את המיותר.

ד 41 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ח5
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
ג.א.נ,.

הנדון :אסיפה כללית של בעלי נייר ערך בחברה זרה
.1

ביום _____________תתקיים אסיפה כללית של בעלי נייר הערך שלהלן:
_________________________ ___________________________
שם נייר הערך

מספר נייר הערך

היום הקובע לאסיפה הכללית נקבע ליום ____________ (להלן" :היום הקובע").
.2

נבקשכם לאשר לחברה לרישומים של ________________ (להלן "החברה לרישומים") ,כי ביום
הקובע היו רשומים במסלקה לזכותנו _______________ ______________.
(כמות נייר הערך)

(שם נייר הערך)

האישור הנ"ל דרוש לנו על מנת שהחברה לרישומים תוציא ייפוי כח על שם הרשומים מטה לצורך
השתתפות באסיפה שבנדון:
_______________________________________ת.ז___________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז___________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.___________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.___________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.___________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.___________________ .
הרינו לאשר:
הודענו לזכאי לנייר הערך כי יתכן שלא יורשה להצביע באסיפה בעזרת ייפוי הכח הנ"ל ,או כי הצבעתו
תיפסל בדיעבד ,בשל סיבות הקשורות במסמכי ההתאגדות של החברה ,או בדין החל עליה.

בכבוד רב,
___________________
חותמת וחתימת החבר

ד 42 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ח6
תאריך ___________________
מס' נייר ערך ______________

לכבוד
החברה לרישומים של

(להלן "נייר הערך")

________________________________________

ג.א.נ,.

הנדון :אסיפה כללית של בעלי נייר ערך בחברה זרה
ביום _____________תתקיים אסיפה כללית של בעלי נייר הערך שלהלן:
_________________________ ___________________________
שם נייר הערך

מספר נייר הערך

היום הקובע לאסיפה הכללית נקבע ליום ____________ (להלן" :היום הקובע").
על פי בקשה של אחד מחברי מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
אנו מאשרים בזאת כי ביום הקובע רשומים לזכותו במסלקה _____________ ___________.
(כמות נייר הערך)

(שם נייר הערך)

חבר המסלקה לזכותו רשומים ניירות הערך הנ"ל במסלקה הודיע למסלקה כי התבקש לפעול להוצאת יפוי
כח על שם הרשומים מטה להשתתפות באסיפה שבנדון:
__________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .

בכבוד רב

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ד 43 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ח7
לכבוד

תאריך ___________________

_______________________

מס' נייר ערך _______________

__________________________

(להלן "נייר הערך")

ג.א.נ,.

הנדון :אסיפה כללית של בעלי נייר ערך בחברה זרה
ביום _____________תתקיים אסיפה כללית של בעלי נייר הערך שלהלן:
_________________________ ___________________________
שם נייר הערך

מספר נייר הערך

היום הקובע לאסיפה הכללית נקבע ליום ____________ (להלן" :היום הקובע").
הננו מייפים בזה את כוחו של:
__________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
ו/או ___________________________________ת.ז.________________________ .
לפעול כנציגנו להשתתף ולהצביע בשמנו בכל נושא וענין באסיפה שבנדון ,בגין
__________________
(כמות נייר הערך)

___________________ הרשומים על שמנו בספרי החברה
(שם נייר הערך)

(להלן "ניירות הערך") ,או לייפות את כוחו של מורשה מטעמו של מיופה הכח להצביע באסיפה שבנדון בגין
ניירות הערך ,לפי שיקול דעתו של מיופה הכח.

בכבוד רב,
החברה לרישומים של
_____________________

ד -43 -א
חוקי העזר-עדכון מס'  71מעודכן עד ליום 274628 - 25.11.18

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

נספח י"ח8
תאריך_________________:

הנדון :הודעה על מינוי חבר מייצג ועל פרטי קרן סל או על
שינויים בפרטי קרן סל (להלן" :הקרן")
החל מתאריך _____________
א.

אנו נשמש כחבר מייצג של הקרן שלהלן:
שם הקרן בעברית______________________________________________________ :
מס' נייר הקרן_________________
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ כן/לא (מחק את המיותר).

ב.

השעה היעודה ביום א'/חוה"מ לקבלת הזמנות ליצירה והוראות לפדיון בקרן הינה.___________ :
השעה היעודה בימי ב'-ה' לקבלת הזמנות ליצירה והוראות לפדיון בקרן הינה.______________ :

ג.

ניתן/לא ניתן לקבל הזמנות ליצירה והוראות לפדיון בימי א' (מחק את המיותר).

ד.

הקרן מנועה במועדים הבאים מלהציע/מלפדות יחידות (מחק את המיותר):

_______________.1

_______________.4 _____________.3 ______________.2

ה.

מספר יחידות מזערי בהזמנה ליצירה___________________

ו.

מספר יחידות מירבי בהזמנה ליצירה___________________

ז.

חבר מדווח שערים הינו ________________________________

ח.

חבר מקבל סיכומים (בנוסף למייצג) הינו ______________________ _________________

ט.

העתק מהודעה זו נשלח למנהל הקרן.

(שם החבר)

(שם החבר)

__________________
(מספר חשבון החבר)

(מספר חשבון החבר)

בכבוד רב,
_______________________
חתימה וחותמת החבר המייצג

ד -43 -ב
חוקי העזר-עדכון מס'  75מעודכן עד ליום 274628 - 31.3.19
נספח י"ח9
תאריך__________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון* :הודעה על החלפת חבר מייצג של קרן סל (להלן" :הקרן")
שם הקרן__________________________ מס' הקרן________
הננו להודיעכם כי החל מתאריך _____________ ישמש חבר המסלקה _____________כחבר מייצג של
הקרן במקומו של חבר המסלקה _____________.
העתק מהודעה זו נשלח למנהל הקרן.

בכבוד רב,
אנו החתומים מטה מאשרים את האמור לעיל.

________________________________
חתימה וחותמת החבר המייצג המוחלף

*

________________________________
חתימה וחותמת החבר המייצג המחליף

המסלקה תעדכן את פרטי ההודעה ביום המסחר הבא לאחר היום בו התקבלה ההודעה.

ד -43 -ג
חוקי העזר-עדכון מס'  71מעודכן עד ליום 274628 - 25.11.18
נספח י"ח 10
תאריך_____________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
ג.א.נ,.

הנדון :הודעה על תיקון בקרן סל______________
(מספר הקרן)

_________________________________________________(להלן" :הקרן ")
(שם הקרן)

תאריך הפרסום השגוי

שער פדיון מתוקן

שער יצירה מתוקן

שווי הוגן מתוקן

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

בכבוד רב,
_________________________
חתימה וחותמת החבר המייצג

ד 44 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח י"ט
תאריך___________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הוראת הפקדה על פי הוראת לקוח שקודם להפקדה היה רשום כבעלים
בפנקס בעלי היחידות של הקרן
(הוראה לביטול רישום בספרי הקרן ע"ש המשקיע)
מאת:

__________________________
החבר המייצג

נא הפקידו
לזכות:
מס' הקרן

_________________
שם החבר הזכאי

שם הקרן

____________________
מספר החבר המייצג

____________________
מספר חשבון המשנה של
החבר הזכאי

היחידות בקרן
במילים

בספרות

אסמכתא____________________:
מצ"ב עותק מהדווח שהגיש מנהל הקרן למגנ"א
____________________________
חתימה וחותמת החבר המיצג

ד 45 -
חוקי העזר-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274628 - 29.3.18
נספח י"ט1
תאריך____________________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הודעה על מינוי כחבר מייצג לקרן נאמנות חדשה
א.

הננו להודיעכם כי אנו נשמש כחבר המייצג של קרן הנאמנות שלהלן:
שם הקרן בעברית________________________________________________________ :
שם הקרן בלועזית________________________________________________________ :

ב.

אבקשכם לקבוע מספר נייר ערך לקרן הנאמנות הנ"ל.

ג.

העתק מהודעה זו נשלח למנהל קרן הנאמנות.

בכבוד רב,
______________________
חתימה וחותמת החבר המייצג

___________________________________________________________________________
לשימוש המסלקה:

א.
ב.

"מספר חברה" שנקבע הינו__________________________________________________ :
מספר נייר ערך שנקבע לקרן הינו______________________________________________ :

ד 46 -
חוקי העזר-עדכון מס'  75מעודכן עד ליום 274628 - 31.3.19
נספח י"ט2
תאריך ________________:מס' חברה __________________
(לשימוש המסלקה)

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון* :הודעה על החלפת חבר מייצג של קרן נאמנות (להלן" :הקרן")
שם הקרן_____________________________ מס' הקרן________

הננו להודיעכם כי החל מתאריך ___________ ישמש חבר המסלקה _____________ כחבר מייצג של
הקרן במקומו של חבר המסלקה ________________.
העתק מהודעה זו נשלח למנהל הקרן.
אנו החתומים מטה מאשרים את האמור לעיל.

בכבוד רב______________________________ :
חתימה וחותמת החבר המייצג המחליף

*

_______________________________
חתימה וחותמת החבר המייצג המוחלף

המסלקה תעדכן את פרטי ההודעה ביום המסחר הבא לאחר היום בו התקבלה ההודעה.

מבוטל.

ד 47 -
חוקי העזר-עדכון מס'  75מעודכן עד ליום 274628 - 31.3.19

ד 48 -
חוקי העזר-עדכון מס'  75מעודכן עד ליום 274628 - 31.3.19
נספח י"ט3
תאריך ___________ :מס' חברה _____________
(לשימוש המסלקה)

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב
ג.א.נ,.

הנדון* :הודעה על פרטי קרן נאמנות (להלן" :הקרן")
בהתאם לפרק י"ב לחוקי העזר של המסלקה בנושא קרנות נאמנות ,הננו להודיעכם כדלקמן (מחק בקו את
הסעיפים שאינם רלוונטים להודעה):

א.

הנני פועל כחבר המייצג בקרן הנאמנות.
שם הקרן___________________________________________________ :
מספר הקרן_________________
שם הקרן מקוצר  25תוים _________________________________ :

ב.

התקופה בה ניתן להגיש הזמנות לקרן שבנדון הינה מיום ____________עד יום ___________.

ג.

.1

בקרן מועדים קבועים (שאינה קפ"מ)  -המועדים בהם ניתן להגיש הזמנות ליצירה והוראות
לפדיון הינם.___________________ :

.2

בקפ"מ  -המועד הקבוע להגשת הזמנות ליצירה והוראות לפדיון הינו.________________:

ד.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ כן/לא (מחק את המיותר)

ה.

ניתן/לא ניתן לקבל הזמנות ליצירה והוראות לפדיון בימי א' (מחק את המיותר).

ו.

הקרן מנועה מלהציע  /לפדות יחידות ,במועדים הבאים (מחק את המיותר):

_______________ .4 ______________ .3 ________________.2_______________.1
ז.

*

החל מתאריך ______________שעור ההוספה שנקבע לחברים להזמנת יחידת השתתפות (סמן/מחק
את המיותר):

)1

ללא שינוי מהקיים עד היום.

)2

כמות מוזמנת בתמורה כספית

 %שעור הוספה

__________________.1

_________________ .1

__________________ .2

_________________ .2

__________________ .3

_________________ .3

__________________ .4

_________________ .4

המסלקה תעדכן את פרטי ההודעה ביום המסחר הבא לאחר היום בו התקבלה ההודעה.

ד 49 -
חוקי העזר-עדכון מס'  75מעודכן עד ליום 274628 - 31.3.19
ח.

במקרה של מבצע בשעור הוספה לקרן ,ימולאו הפרטים הבאים:
תאריך תחילת המבצע _____________ תאריך סיום המבצע ____________.

ט.

 %שעור הוספה

כמות מוזמנת בתמורה כספית

_________________ .1

____________________ .1

_________________ .2

____________________ .2

_________________ .3

____________________ .3

_________________ .4

____________________ .4

החל מתאריך ____________ השעה היעודה לקבלת הזמנות ליצירה והוראות לפדיון בקרן (סמן /מחק
את המיותר):

)1

ללא שינוי )2 .כמפורט להלן._____________________________________________ :

י.

החל מתאריך_______ הקרן מוגבלת במספר יחידותיה -מספר היחידות המירבי הינו __________.

יא.

החל מתאריך ________ הקרן אינה מוגבלת במספר יחידותיה.

יב.

החל מתאריך ________ שם הקרן יהיה _________________________________________.

יג.

החל מתאריך ________שם הקרן מקוצר  25תוים יהיה ______________________________.

יד.

החל מתאריך ________
)1

חבר מדווח שערים הינו __________________________________________ ,
(שם החבר)

)2

חבר המבקש לקבל פרטים על הקרן ("סיכומים") בנוסף למיצג הינו:
___________________
_______________________,
(שם החבר)

טו.

(מס' חשבון החבר)

(מס' חשבון החבר)

החל מתאריך ________
)1

מטבע הקרן ___________________________________ ע.נ( .ש"ח או דולר ארה"ב)

)2

גודל יחידה __________________________________

)3

מספר יחידות מזערי בהזמנה ליצירה ___________________________

)4

מספר יחידות מירבי בהזמנה ליצירה ___________________________

)5

יצירת יחידות בקרן תעשה בכפולות של ______________________________ יחידות.

טז.

הערות._______________________________________________________________ :

יז.

העתק מהודעה זו נשלח למנהל הקרן.

בכבוד רב,
__________________________
חתימה וחותמת החבר המייצג

ד 50 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

נספח י"ט4
תאריך__________________:

הנדון :בקשה למיזוג קרנות נאמנות
בהתאם לפרק י"ב לחוקי העזר של המסלקה בנושא קרנות נאמנות ,הננו להודיעכם כי בתאריך __________
(להלן" :מועד המיזוג") תמוזגנה קרנות הנאמנות כדלקמן:
מס' הקרן שנוצרה בעקבות המיזוג ____________________________________:
שם הקרן שנוצרה בעקבות המיזוג _____________________________________:
*להלן פרטי קרנות הנאמנות המתמזגות:
כל יחידה בקרן________________________,_________________________________ ,

א.

(מס' הקרן)

(שם הקרן המתמזגת)

מקנה למחזיק בה*____________________ יחידות בקרן שנוצרה בעקבות המיזוג .החל ממועד
המיזוג הקרן המתמזגת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
כל יחידה בקרן__________________________,_________________________________ ,

ב.

(מס' הקרן)

(שם הקרן המתמזגת)

מקנה למחזיק בה* ____________________יחידות בקרן שנוצרה בעקבות המיזוג .החל ממועד
המיזוג הקרן המתמזגת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
כל יחידה בקרן__________________________,_________________________________ ,

ג.

(מס' הקרן)

(שם הקרן המתמזגת)

מקנה למחזיק בה* ____________________ יחידות בקרן שנוצרה בעקבות המיזוג .החל ממועד
המיזוג הקרן המתמזגת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
כל יחידה בקרן__________________________,_________________________________ ,

ד.

(מס' הקרן)

(שם הקרן המתמזגת)

מקנה למחזיק בה*____________________ יחידות בקרן שנוצרה בעקבות המיזוג .החל ממועד
המיזוג הקרן המתמזגת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
כל יחידה בקרן__________________________,________________________________ ,

ה.

(מס' הקרן)

(שם הקרן המתמזגת)

מקנה למחזיק בה* ______________________יחידות בקרן שנוצרה בעקבות המיזוג .החל ממועד
המיזוג הקרן המתמזגת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
בכבוד רב
_________________________
חתימה וחותמת החבר המייצג

*

מספר היחידות בקרן שנוצרה בעקבות המיזוג להן זכאי כל מחזיק ביחידה בקרנות המתמזגות ימסר למסלקה במועד
המיזוג.
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נספח י"ט5
תאריך____________________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :בקשה לפיצול קרן נאמנות
בהתאם לפרק י"ב לחוקי העזר של המסלקה בנושא קרנות נאמנות ,הננו להודיעכם כי בתאריך __________
(להלן" :מועד הפיצול") תפוצל קרן הנאמנות כדלקמן:
שם הקרן החדשה שנוצרה בעקבות הפיצול

מספר הקרן החדשה

*להלן פרטי קרנות הנאמנות המתפצלות:
א.

כל יחידה בקרן______________________
(מס' הקרן)

__________________________________,
(שם הקרן המתפצלת)

מקנה למחזיק בה* ____________________ יחידות בקרן __________________________
(שם הקרן החדשה שנוצרה בעקבות הפיצול)

החל ממועד הפיצול הקרן המתפצלת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
ב.

כל יחידה בקרן_______________________
(מס' הקרן)

_________________________________
(שם הקרן המתפצלת)

מקנה למחזיק בה* ____________________יחידות בקרן ___________________________
(שם הקרן החדשה שנוצרה בעקבות הפיצול)

החל ממועד הפיצול הקרן המתפצלת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
ג.

כל יחידה בקרן___________________________________________________________ ,
(מס' הקרן)

(שם הקרן המתפצלת)

מקנה למחזיק בה* ___________________ ,יחידות בקרן ____________________________
(שם הקרן החדשה שנוצרה בעקבות הפיצול)

החל ממועד הפיצול הקרן המתפצלת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
ד.

כל יחידה בקרן_____________________,______________________________________ ,
(מס' הקרן)

(שם הקרן המתפצלת)

מקנה למחזיק בה* __________________ יחידות בקרן ______________________________
(שם הקרן החדשה שנוצרה בעקבות הפיצול)

החל ממועד הפיצול הקרן המתפצלת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
ה.

כל יחידה בקרן____________________,_______________________________________ ,
(מס' הקרן)

(שם הקרן המתפצלת)

מקנה למחזיק בה*__________________ יחידות בקרן_______________________________
(שם הקרן החדשה שנוצרה בעקבות הפיצול)

החל ממועד הפיצול הקרן המתפצלת מנועה מלהציע יחידות או לפדותן.
בכבוד רב
____________________________
חתימה וחותמת החבר המייצג

*

מספר היחידות בקרן החדשה להן זכאי כל מחזיק ביחידה בקרן המתפצלת ימסר למסלקה במועד הפיצול.
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נספח י"ט6
תאריך_____________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
ג.א.נ,.

הנדון :הודעה על תיקון מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן נאמנות__________________
(מספר הקרן)

_________________________________________________(להלן" :קרן הנאמנות")
(שם הקרן)

בהתאם לפרק י"ב לחוקי העזר של המסלקה ("קרנות נאמנות") הרינו להודיעכם על תיקון מחיר יחידה ומחיר
הפדיון בקרן שבנדון:
תאריך הפרסום השגוי

מחיר פדיון מתוקן

מחיר יחידה מתוקן
ללא שעור ההוספה

מחיר יחידה מתוקן
הכולל את שעור ההוספה

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

__________

__________

__________

___________

מקור הטעות______________________________________________________________ :
______________________________________________________________
______________________________________________________________

בכבוד רב,
______________________
חתימה וחותמת החבר המייצג

ד 53 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח כ'

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :בקשה לקבלת שירותי סליקה עבור נ.ש.ר.
אנו __________ (להלן" :המנפיק") מבקשים לקבל מהמסלקה שירותי סליקה עבור _____________
שם נייר הערך

שם המנפיק

שלהלן אשר לא ירשם למסחר בבורסה (להלן" :הנ.ש.ר:)".
א.

כמות הנ.ש.ר .אותה מבקש המנפיק לרשום במסלקה ________ע.נ.

ב.

החברה לרישומים לה יוקצה הנ.ש.ר .ועל שמה יהיה רשום הנ.ש.ר .במרשמי המנפיק
הינה_____________.

ג.

להלן הפרטים לגבי סוג הנ.ש.ר .ותנאיו ,לרבות הזכויות הצמודות לנ.ש.ר .והתנאים למימוש זכויות
אלה (יש לסמן את האפשרות המתאימה):
.1
מקום התאגדות המנפיק

ישראל /ארה"ב /אחר ,פרט____________ :

דיני המס החלים על המחזיקים
המנפיק פתח תיק ניכויים במס הכנסה

כללי
ישראל /מחוץ לישראל ,פרט____________ :

בישראל1

סוג הנ.ש.ר.
המטבע בו נקוב הנ.ש.ר.

כן/לא
אג"ח /אג"ח להמרה /נע"מ /אחר ,פרט:
_____________
שקל  /דולר

יום תשלום

יום עסקים  /יום עסקים בדולר  /יום מסחר

מטבע תשלום

שקל  /דולר

סוג המשקיעים להם יוקצה הנ.ש.ר.

מוסדי  /אחר

פעילות באקסטראנט

כן  /לא

חלות על הנ.ש.ר .מגבלות על פי Reg. S.

כן  /לא

האם ניירות ערך אחרים של החברה רשומים למסחר כן/לא
האם ניירות ערך אחרים של החברה רשומים
כן/לא
במסלקה

1

במקרה שחל על המחזיקים דיני המס של ארה"ב.
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.2
סוג הריבית

הריבית
קבועה  /משתנה

מספר תשלומי ריבית
בשנה

_________________________________________________________

שיעור הריבית לתקופה

1

_________________________________________________________

שיעור הריבית השנתית

2

_________________________________________________________

שיעור הריבית הראשונה _________________________________________________________ 2
מועד תחילת התקופה
לחישוב הריבית הראשונה _____( _____/_____/שנה/חודש/יום)
מועדי תשלום הריבית ( ___/________ 2יום/חודש) ,בין השנים ____________ ל __________ (כולל)
_________( ___/יום/חודש) ,בין השנים ____________ ל __________ (כולל)
_________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים ___________ ל __________ (כולל)
_________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים ___________ ל __________ (כולל)
__________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל __________ (כולל)
__________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל __________ (כולל)
__________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל __________ (כולל)
__________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל __________ (כולל)

מועד קובע לתשלום
הריבית3

.3
סוג פדיון
שיעור הפדיון החלקי
מספר תשלומי פדיון
מועדי פדיון חלקי

פדיון הקרן

חלקי בשיעור קבוע  /חלקי בשיעור משתנה /מלא
2

_______________________________________________
_______________________________________________
___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)
___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)
___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)
___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)

מועד קובע לתשלומי
3
הפדיון החלקי

___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)
___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)
___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)
___________( ___/יום  /חודש) ,בין השנים __________ ל _________ (כולל)

הנפקה בניכיון

כן ,שיעור הניכיון / __________________________________________ :לא

1
2

ניתן לדייק עד  5ספרות אחרי הנקודה העשרונית
ניתן לצרף כנספח
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הצמדה (קרן וריבית)

.4
קיימת הצמדה

כן  /לא

בסיס ההצמדה
תנאי הצמדה

מדד מחירים לצרכן  /דולר
מדד בסיס__________________________ /דולר בסיס- :
_______________________________________
מדד תשלום____________________________ /דולר תשלום:
_____________________________________________

הצמדה לא תפחת ממדד בסיס  /דולר כן  /לא
בסיס
_____________________________________________________________________________
נייר הערך הנובע מהמרה /מימוש
יחס המרה  /מימוש

המרה  /מימוש
.5
סוג נייר הערך_________________________________ :
שם נייר הערך_________________________________:
מספר נייר הערך בבורסה_________________________:
_______________________________________________

תוספת מימוש (בש"ח)

_______________________________________________

קיימת הצמדה

כן  /לא

בסיס ההצמדה

מדד מחירים לצרכן  /דולר

תנאי הצמדה

מדד בסיס ____________________________/דולר בסיס:
_____________________________________
מדד תשלום____________________________ דולר
תשלום_______________________________:
הצמדה לא תפחת ממדד בסיס /דולר בסיס :כן /לא

תקופת מימוש  /המרה

3

מתאריך( _____/_____/_____ :שנה  /חודש  /יום)
עד תאריך( _____/_____/_____ :שנה  /חודש  /יום)
למעט יום ________ :עד יום_________ :
מתאריך( _____/_____/_____ :שנה  /חודש  /יום)
עד תאריך( _____/_____/_____ :שנה  /חודש  /יום)
למעט יום ________ :עד יום_________ :
.6

פדיון מוקדם חלקי

פדיון מוקדם מלא

פדיון מוקדם מרצון

_________________
3
ניתן לצרף כנספח.

תנאים נוספים

כן ,פרט מועדים:
__________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________  /לא
כן ,פרט מועדים:
__________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________  /לא
כן ,פרט מועדים:
__________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________  /לא
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ד.

עם רישום הנ.ש.ר .במסלקה אנו מתחייבים לקיים את חוקי העזר של המסלקה ,כפי שיהיו בתוקף מעת
לעת.
על מנת לאפשר ביצוע הסליקה על ידי המסלקה ,אנו מתחייבים לדווח למסלקה כל פרט הקשור לנ.ש.ר.
או לחברה והמצריך פעולה של המסלקה בקשר עם הנ.ש.ר.
ידוע לנו כי המסלקה תעניק שרותי סליקה לנ.ש.ר .בכפוף לכך שנדווח למסלקה את כל הדיווחים
הנדרשים לצורך ביצוע הסליקה וכפוף לכך שהדיווחים יגיעו למסלקה על פי לוח הזמנים הקבוע בחוקי
העזר.

ה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע לנו כי:

ו.

)1

רישום נ.ש.ר .המיר מותנה באישור הבורסה לרישום נייר הערך הנובע מהמרה.

)2

אם הנ.ש.ר .נושא ריבית ,התשלום האחרון של הריבית ישולם עם הפדיון הסופי ,למחזיק הנ.ש.ר.
ביום התשלום.

)3

אם הנ.ש.ר .נושא ריבית משתנה ,עלינו למסור למסלקה את שיעור הריבית עד  4ימי מסחר לפני
היום הקובע לתשלום הריבית.

)4

אם הנ.ש.ר .כולל שיעורי פדיון משתנים ,עלינו למסור למסלקה את שיעור הפדיון עד  4ימי מסחר
לפני היום הקובע לתשלום פדיון.

)5

במקרה של פדיון מוקדם (חלקי או מלא) עלינו למסור הודעה למסלקה לפחות  17ימים לפני מועד
הפדיון .ההודעה תפרט מהו שיעור הריבית ומהו שיעור הפדיון מתוך התשלום.

)6

ניתן לקבוע בחודש קלנדרי מועד פדיון מוקדם אחד בלבד ,וכי אם בחודש קלנדרי כלשהו נקבע
גם מועד לתשלום ריבית או מועד לפדיון (חלקי או סופי) ,יבוצע הפדיון המוקדם במועד זה.

)7

לא ניתן לקבוע מועד פדיון מוקדם בתקופה שבין מועד קובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלום
הריבית בפועל.

)8

במקרה שעל מחזיקי הנ.ש.ר .חל מס זר ,קיום חובת ניכוי המס תחול על המנפיק.

)9

במקרה שעל מחזיקי הנ.ש.ר .חלה חובת ניכוי מס אמריקאי ,יידרש המנפיק לחתום על טופס
המצ"ב כנספח כ"ח 1לחוקי העזר.

ידוע לנו כי המסלקה תעניק שירותי סליקה אך ורק לכמות הנ.ש.ר .שנרשמה במסלקה בהתאם לבקשה
שלעיל ,שאושרה על ידה ,ואך ורק בהתאם לנתונים שנכללו בבקשה.
בכבוד רב
_______________________
_____________
חותמת וחתימה של החברה
תאריך

אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר בזה כי ה"ה _________ __________ ,חתמו בפני על מסמך זה
וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה.
_____________
תאריך

_____________________
עורך דין

הנאמן1

אישור
אני הח"מ _____________________________________ ,הנאמן למחזיקי הנ.ש.ר .מאשר בזה כי
הנתונים שנמסרו על ידי המנפיק והנכללים בבקשה משקפים נכונה את תנאי הנ.ש.ר .כפי שנקבעו בשטר
הנאמנות וכי ידוע לי כי המסלקה תעניק שרותי סליקה אך ורק בהתאם לנתונים שנכללו בבקשה.
_________________________
חותמת וחתימה של הנאמן
אני הח"מ_____________________ ,עו"ד מאשר בזה כי ה"ה___________________________,
חתמו בפני על אישור הנאמן וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת הנאמן ,מחייבת את הנאמן.
________________
תאריך
 1ימולא במקרה שמונה נאמן למחזיקי הנ.ש.ר.

______________________
עורך דין
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נספח כ'1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב
ג.א.נ,.

הנדון :תוספת לבקשה לקבל מהמסלקה שירותי סליקה של ניירות ערך
שאינם נסחרים בבורסה (עבור נ.ש.ר)Reg. S .
תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מבקשתה של ________________ ,חברה המאוגדת במדינת
(שם החברה)

_________( ,1להלן" :החברה") לקבל מהמסלקה שירותי סליקה לניירות הערך ________________
שם נייר הערך

(להלן" :ניירות הערך") אשר לא ירשמו למסחר בבורסה.
החברה מצהירה ומתחייבת כלפי המסלקה כדלקמן:
.1

על ניירות הערך חלות ההגבלות המפורטות להלן (להלן" :ההגבלות"):
א.

אין להעביר את ניירות הערך ,כולם או מקצתם ,בניגוד להוראות דיני ניירות הערך של מדינת
ישראל ו/או של ארצות הברית.

ב.

אין להעביר את ניירות הערך ,כולם או מקצתם ,ללא הסכמה של החברה ,שתינתן מראש ובכתב.
הגבלה זו תחול ,כל עוד לא תמציא החברה חוות דעת של עורך דין מטעמה אשר הוסמך לעריכת
דין בארה"ב ואשר תקבע כי:

.2

(א)

אין חלות עוד על ניירות הערך מגבלות על פי דיני ניירות הערך של ארה"ב;

(ב)

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אין חלים עוד על ניירות הערך מגבלות או תנאים כלשהם
בהתאם ל  Regulation S. -אשר הותקנה מכוח ה.U.S. Securities Act of 1933 -

מצ"ב חוות דעת של עורך דין שהוסמך לעריכת דין בארצות הברית ,המופנית למסלקה והקובעת
שבנסיבות הענין ,על פי דיני ניירות הערך של ארה"ב:
(א)

אין חובה לרשום את ניירות הערך על פי ה;U.S. Securities Act of 1933 -

(ב)

אין מניעה שהחברה תציע את ניירות ערך בישראל;

(ג)

אין מניעה שהמסלקה תעניק שרותי סליקה לניירות הערך.

.3
.4

ההגבלות מפורטות במסמכי ההצעה ובשטר הנאמנות של ניירות הערך.
כתנאי מוקדם לכך שהמסלקה תדרש לבצע פעולה במסגרתה יועברו ניירות ערך בין שני חברי מסלקה
(להלן" :פעולת סליקה") ,תמסור החברה למסלקה אישור לביצוע פעולת סליקה בנ.ש.ר Reg. S .בנוסח
המצורף לחוקי העזר של המסלקה כנספח כ'( 2להלן" :האישור") ,על פיו רשאית המסלקה לבצע את
פעולת הסליקה בניירות הערך נשוא האישור.

1

הטופס מיועד לחברה המאוגדת בארה"ב או חברה המאוגדת מחוץ לארה"ב אך מוגדרת לצורך  Regulation Sכחברה
אמריקאית.
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.5

.6

המסלקה לא תידרש:
א.

לבצע פעולת סליקה בטרם תקבל את האישור הנזכר בסעיף  .4לעיל.

ב.

ליצור קשר עם החברה לגבי בקשה לביצוע פעולת סליקה שהוגשה למסלקה ללא האישור הנזכר
בסעיף  .4לעיל.

המסלקה לא תשא באחריות כלשהי כלפי החברה ו/או כלפי מחזיקי ניירות הערך ו/או כלפי כל גורם
אחר בגין כל הפסד ,חבות ,תביעה ,נזק או הוצאה (להלן" :נזקים") שעלולים להיגרם כתוצאה מאי
ביצוע פעולת סליקה על ידה ו/או כתוצאה מעיכוב בביצוע פעולת הסליקה על ידי המסלקה.
החברה מצהירה ומתחייבת לשפות את המסלקה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מאי ביצוע פעולת
הסליקה ו/או כתוצאה מעיכוב בביצוע פעולת הסליקה.

.6

במסירת האישור הנזכר בסעיף  .4לעיל למסלקה ,מצהירה החברה ומתחייבת כלפי המסלקה( :א) כי
ביצוע פעולת הסליקה בניירות הערך נשוא האישור ,אינו מהווה הפרה של דיני ניירות הערך של מדינת
ישראל ו/או הפרה של דיני ניירות הערך של ארצות הברית( ,ב) כי החברה קיבלה אישורים מהחברים
שהינם צד לפעולת הסליקה ,לכך שביצוע פעולת הסליקה והעברת ניירות הערך בין לקוחותיהם אינה
מהווה הפרה של דיני ניירות הערך של מדינת ישראל ו/או הפרה של דיני ניירות הערך של ארצות
הברית.

.7

במסירת האישור הנזכר בסעיף  .4לעיל למסלקה ,מביעה החברה את הסכמתה לכך שהמסלקה תסתמך
על המצגים המפורטים בבקשתה זו ובאישור ,ולכך שתבצע את פעולת הסליקה ללא כל בדיקה עצמאית
מצידה.

.8

החברה מבקשת לסמן את ניירות הערך שרישומם מבוקש כנ.ש.ר.Reg. S .

.9

החברה מצהירה כי ידוע לה שבמקרה בו תבקש בעתיד להסיר את הסימון מניירות הערך שיסומנו היא
לא תהא רשאית לבקש לשוב ולסמנם כנ.ש.ר .Reg. S .כן לא תהא רשאית לבקש לסמן ניירות ערך
אחרים מאותה סדרה כנ.ש.ר.Reg. S .

בכבוד רב,
_______________
תאריך

_____________________
חותמת וחתימה של החברה

אני הח"מ ______________________ ,עו"ד מאשר כי ה"ה __________________________
חתמו בפני על מסמך זה וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה.

_______________
תאריך

_____________________
עורך דין
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נספח כ'2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב
ג.א.נ,.

הנדון :אישור החברה לביצוע פעולת סליקה
.1

בנ.ש.רReg. S .

אנו _______________ ,חברה המאוגדת במדינת ____________ (להלן" :החברה"),
מאשרים למסלקה לסלוק ________________ של _________________________
שם נייר הערך
כמות
_____________________(להלן" :ניירות הערך") שיועברו מ _________________________
החבר המעביר
מספר נייר ערך

_______________________ (להלן" :החבר המעביר") ל________________________
החבר הנעבר

חשבון משנה החבר המעביר

_______________________ (להלן" :החבר הנעבר").
חשבון משנה החבר הנעבר

.2

סליקת ניירות הערך כמפורט לעיל ,אינה מהווה הפרה של דיני ניירות הערך של מדינת
ישראל ו/או הפרה של דיני ניירות הערך של ארצות הברית.
קיבלנו את כל האישורים הנדרשים מהחבר המעביר ומהחבר הנעבר לכך שסליקת ניירות הערך
והעברתם כמפורט לעיל ,אינה מהווה הפרה של דיני ניירות הערך של מדינת ישראל ו/או הפרה של דיני
ניירות הערך של ארצות הברית.

.3

הנכם רשאים להסתמך על המצגים המפורטים באישור זה ובבקשה שהוגשה על ידינו
לרישום ניירות הערך כנ.ש.ר ,Reg. S .ולבצע את סליקת ניירות הערך ללא כל בדיקה
עצמאית מצידכם.

_______________
תאריך

בכבוד רב,
_______________________
חותמת וחתימה של החברה

אני הח"מ _________________ ,עו"ד מאשר כי ה"ה ______________________________
חתמו בפני על מסמך זה וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה.
_______________
תאריך

_____________________
עורך דין
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נספח כ'3
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :בקשה לקבלת שירותי סליקת יחידות השתתפות לא סחירות של שותפות מוגבלת
בנ.ש.ר.
אנו ________________________ (להלן" :המנפיק") מבקשים לקבל מהמסלקה שירותי סליקה עבור
שם השותפות

_____________

שם נייר הערך

שלהלן אשר לא ירשם למסחר בבורסה (להלן":הנ.ש.ר")
א.

כמות הנ.ש.ר אותה מבקש המנפיק לרשום במסלקה ___________ :

ב.

מחיר יחידה /₪ _____________________ :דולר.

ג.

שווי הנכסים שמנהלת השותפות המוגבלת ___________________ :

ד.

החברה לרישומים לה יוקצה הנ.ש.ר ועל שמה יהיה רשום במרשמי המנפיק הינה____________:

ה.

להלן הפרטים לגבי סוג הנ.ש.ר ותנאיו (יש לסמן את האפשרות המתאימה):
.1

כללי
מקום התאגדות המנפיק

ישראל /מחוץ לישראל ,פרט_________________:

סוג ההתאגדות

שותפות /חברה פרטית

פרוט הפעילות
תשקיף

תשקיף מיום__________ /לא

המטבע בו נקוב מחיר היחידה

שקל /דולר

יום תשלום

יום עסקים /יום עסקים בדולר /יום מסחר

מטבע תשלום

שקל /דולר

סוג המשקיעים

מוסדיים /כשירים /מסווגים /אחר (פרט)

העברה בין משקיעים

כן /לא

האם ניירות ערך אחרים של
המנפיק רשומים למסחר

כן /לא

האם ניירות ערך אחרים של
המנפיק רשומים במסלקה

כן /לא

שירותים ממתפעל חיצוני

כן /לא ,שם המתפעל___________________ :

.2

הצגת שווי יחידה לחברי המסלקה  :כן /לא  .תדירות _______________________

.3

מיסוי :
 .1.1.1רולינג ממס הכנסה :כן /לא  .במידה וכן אנא צרפו כנספח .
 .1.1.2נאמן מס :כן /לא
 .1.1.3דיני המס החלים על המחזיקים :ישראל /ארה"ב /אחר .פרט ________________
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.4

תשלומים (כגון :דיבידנד ,ריבית ,פדיון REBALANCING ,וכו')
פירוט התשלומים הצפויים (כולל מועדים):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

.5

מועד פירוק השותפות___________________________________________________ :

.6

גיוס עתידי על ידי משקיעים קיימים /משקיעים חדשים :כן /לא  ,אם כן
פרט________________________________________________________________:
___________________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________

.7

פדיון יחידות על ידי משקיעים :כן /לא  ,אם כן פרט:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________

ו.

אחר
.8
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ ________________________________________________________
____________
עם רישום הנ.ש.ר .במסלקה אנו מתחייבים לקיים את חוקי העזר של המסלקה ,כפי שיהיו בתוקף מעת
לעת.
על מנת לאפשר ביצוע הסליקה על ידי המסלקה ,אנו מתחייבים לדווח למסלקה כל פרט הקשור לנ.ש.ר.
או לחברה והמצריך פעולה של המסלקה בקשר עם הנ.ש.ר.
ידוע לנו כי המסלקה תעניק שרותי סליקה לנ.ש.ר .בכפוף לכך שנדווח למסלקה את כל הדיווחים
הנדרשים לצורך ביצוע הסליקה וכפוף לכך שהדיווחים יגיעו למסלקה על פי לוח הזמנים הקבוע בחוקי
העזר.

ז.

.1

במקרה שעל מחזיקי הנ.ש.ר .חל מס זר ,חובת ניכוי המס תחול על המנפיק.

.2

במקרה שעל מחזיקי הנ.ש.ר .חלה חובת ניכוי מס אמריקאי ,יידרש המנפיק לחתום על טופס
המצ"ב כנספח כ"ח 1לחוקי העזר.
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ח.

ידוע לנו כי המסלקה תעניק שירותי סליקה אך ורק לכמות הנ.ש.ר .שנרשמה במסלקה בהתאם לבקשה
שלעיל ,שאושרה על ידה ,ואך ורק בהתאם לנתונים שנכללו בבקשה.
בכבוד רב
_____________
תאריך

________________________
חותמת וחתימה של החברה

אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר בזה כי ה"ה _______________________ ,
חתמו בפני על מסמך זה וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה.

_____________
תאריך

________________________
עורך דין
_________________________
חותמת וחתימה של הנאמן
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נספח כ'4
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
הנדון :בקשה לביצוע הצעה בדרך של זכויות באמצעות חשבון המסלקה בDTC-

אנו __________ (להלן" :המנפיק") מבקשים לבצע הצעה בדרך של זכויות באמצעות חשבון המסלקה ב,DTC-
שם המנפיק

עבור נייר הערך _____________

_____________

שם נייר הערך

מספר נייר הערך

אנו מאשרים כי לא יתקיים יום מסחר בזכויות שיוקצו מכוח ההצעה.
להלן פרטי ההצעה:
א.

מועד ההקצאה (של הזכויות):

ב.

מספר  CUSIPזכויות:

ג.

המועד האחרון בו ניתן להגיש ל DTC-בקשות לניצול הזכויות_____________ :

ד.

סכום התשלום בגין ניצול הזכות_________________ :

ה.

האם ניתן לבקש ניצול זכויות עודפות______________ :

ו.

תנאים מיוחדים לניצול הזכויות העודפות________________________ :

________________
תאריך

_________________
__________________

_________________________
חותמת וחתימה של החברה
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נספח כ'4א
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :בקשה לקבלת שירותי סליקה עבור מוצרי השקעה אלטרנטיביים (מא"ה)
אנו ________________________ (להלן" :מנפיק מא"ה") מבקשים לקבל מהמסלקה שירותי סליקה

עבור:

שם המא"ה___________________________________________________ :
להלן פרטי המא"ה:
.1

כללי:
מקום התאגדות מנפיק המא"ה

ישראל /מחוץ לישראל,

פרט___________________ :

סוג ההתאגדות

שותפות מוגבלת /אחר,

פרט___________________ :

תיאור עסקי וכללי של פעילות מנפיק מא"ה

.2
.3

.4

.5

פרסום תשקיף

תשקיף מיום__________ /לא ,יש לצרף הסכם
שותפות מעודכן

המטבע בו נקוב מחיר היחידה

שקל /דולר

המטבע בו נקובה התמורה

שקל /דולר

סוג המשקיעים הצפויים להיות מחזיקים

מוסדיים /כשירים /מסווגים /אחר (פרט)

שם החבר הסולק כספית________________ :
אדמיניסטרטור:
(נא הקף בעיגול א' או ב' להלן):
_____________________ מונה כאדמיניסטרטור והוא מוסמך לייצגנו ולהתחייב בשמנו
א.
כלפי המסלקה לכל דבר ועניין.
שם האדמיניסטרטור
כיוון שלא מונה על ידינו אדמיניסטרטור ,אנו מצהירים כי אנו מקיימים מערך טכני מתאים
ב.
המאפשר לנו לפעול באמצעות המסלקה.
מיסוי:
א .מצ"ב העתק מהחלטת המיסוי .
שם נאמן מס__________________ :
ב.
דיני המס החלים על המחזיקים :ישראל /ארה"ב /אחר 1פרט__________________ :
ג.
התקופות בהן ניתן להגיש הזמנות לרכישת מא"ה:
_______________________
_______________________
_______________________

1

במקרה בו חלים על המנפיק דיני המס של ארה"ב ,ימסור המנפיק למסלקה כתב שיפוי בנוסח המצורף כנספח כ"ח 1לחוקי
העזר.
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.6

התקופות בהן ניתן להגיש הוראות לפדיון מא"ה:
_______________________
_______________________
_______________________

.7
.8
.9

.10

האם יבוצעו תשלומים (דיבידנד/ריבית וכיו"ב) :כן  /לא .פרט___________________ :
אנו מתחייבים לקיים את חוקי העזר של המסלקה ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
על מנת לאפשר את ביצוע השירותים על ידי המסלקה ,אנו מתחייבים לדווח למסלקה כל פרט הקשור
למא"ה או למנפיק המא"ה או לאדמיניסטרטור ,המצריך פעולה של המסלקה בקשר עם מתן
השירותים.
ידוע לנו כי המסלקה תעניק שירותי סליקה למא"ה בכפוף לכך שנדווח למסלקה ,את כל הדיווחים
הנדרשים לצורך מתן השירותים במועד.

בכבוד רב,
_______________________
חתימת מחייבת של המנפיק
אני הח"מ ____________ ,עו"ד המשמש/ת כעורכ/ת דינו של ____________________ (להלן – "מנפיק
המא"ה") מאשר כי הבקשה נחתמה כדין על ידי מנפיק המא"ה.
_____________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת עורך דין
_______________________
חתימה מחייבת של האדמיניסטרטור

אני הח"מ ____________ ,עו"ד המשמש/ת כעורכ/ת דינו של ____________________ (להלן –
"האדמיניסטרטור") מאשר כי הבקשה נחתמה כדין על ידי האדמיניסטרטור.
_____________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת עורך דין

ד -59 -ז
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274628 - 23.5.21
נספח כ'5
תאריך_____________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הזמנה לרכישת מא"ה
שם החבר ______________
שם המא"ה

מספר חשבון המשנה ________
מספר זיהוי להזמנת
המא"ה

סכום הזמנה

שם חשבון המשנה __________
מספר אסמכתא לזיהוי
הלקוח

____________________
חתימה וחותמת החבר

ד– -59ח
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274627 - 23.5.21
נספח כ6
תאריך___________ :
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הוראה לפדיון מא"ה
שם החבר ______________
שם המא"ה

מספר חשבון המשנה ________
מספר המא"ה

שם חשבון המשנה __________

כמות יחידות לפדיון

מספר אסמכתא
לזיהוי הלקוח

____________________
חתימה וחותמת החבר

ד– -59ט
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274627 - 23.5.21
נספח כ'7
תאריך_______________ :
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הודעה על מינוי חבר סולק כספית
א.

הננו להודיעכם כי אנו נשמש כחבר הסולק כספית של המא"ה שלהלן:
שם המא"ה________________________________________________________ :

ב.

העתק מהודעה זו נשלח למנפיק המא"ה.

בכבוד רב,

_________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק כספית

ד– -59י
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274627 - 23.5.21
נספח כ'8
תאריך________________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הודעה על החלפת חבר סולק כספית של מא"ה*
שם המא"ה ______________ מספר המא"ה ______________
הננו להודיעכם כי החל מתאריך ___________ ישמש חבר המסלקה _____________ כחבר סולק כספית
של המא"ה וזאת במקומו של חבר המסלקה המשמש כיום כסולק הכספי של המא"ה שבנדון.
העתק מהודעה זו נשלח לחבר הסולק המוחלף.
אנו החתומים מטה מאשרים את האמור לעיל.

בכבוד רב,

____________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק כספית המחליף

*

____________________________
חתימה מחייבת של מנפיק המא"ה

המסלקה תעדכן את פרטי ההודעה ביום המסחר הבא לאחר היום בו התקבלה ההודעה.

ד – -59יא
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274627 - 23.5.21
נספח כ'9
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדי,

הנדון :בקשה להירשם כאדמיניסטרטור רשום
אנו הח"מ _____________ בע"מ (להלן – "האדמיניסטרטור") פונים בבקשה להירשם כאדמיניסטרטור
רשום במסלקה ,לצורך ייצוג מנפיק/י מא"ה במסלקה.
אנו מצהירים ומתחייבים כלהלן:
.1

אנו מתחייבים לקיים את חוקי העזר ובפרט ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,את אלו המתייחסים
לשירותים שיקבל מנפיק המא"ה.

.2

ידוע לנו ,כי אי עמידה שלנו בהוראות חוקי העזר ,בלוחות הזמנים או במועדים שנקבעו על ידי המסלקה
עלולה לסכל את יכולתה של המסלקה לבצע את השירותים ,כולם או חלקם.

.3

כל עוד אנו מייצגים מנפיק מא"ה ופועלים בשמו מול המסלקה יהיו ברשותנו כל תשתיות המחשב,
ותשתיות אחרות הנחוצות לצורך ביצוע השירותים.
בכבוד רב,
_________________
תאריך

__________________________
חתימה מחייבת של האדמיניסטרטור

אני הח"מ __________ ,עו"ד המשמש/ת כעורכ/ת דינו/ה של _____________ בע"מ (להלן –
"האדמיניסטרטור") מאשר כי הבקשה נחתמה כדין על ידי האדמיניסטרטור.

_________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת עורך הדין

ד – -59יב
חוקי העזר-עדכון מס'  91מעודכן עד ליום 274627 - 23.5.21
נספח כ'10
תאריך________________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הודעה על החלפת אדמיניסטרטור רשום*
שם המא"ה ______________ מספר המא"ה ______________

הננו להודיעכם כי החל מתאריך ___________ יחדל ______________ לשמש כאדמיניסטרטור הרשום
של המא"ה שלעיל ובמקומו יחל לפעול האדמיניסטרטור הרשום ____________________.
העתק מהודעה זו נשלח לאדמיניסטרטור המוחלף.
אנו החתומים מטה מאשרים את האמור לעיל.
בכבוד רב,
_______________________
חתימת מחייבת של מנפיק המא"ה
אני הח"מ ____________ ,עו"ד המשמש/ת כעורכ/ת דינו של ____________________ (להלן – "מנפיק
המא"ה") מאשר כי הבקשה נחתמה כדין על ידי מנפיק המא"ה.
_______________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת עורך הדין
_______________________
חתימה מחייבת של האדמיניסטרטור המחליף

אני הח"מ ____________ ,עו"ד המשמש/ת כעורכ/ת דינו של ____________________ (להלן –
"האדמיניסטרטור") מאשר כי הבקשה נחתמה כדין על ידי האדמיניסטרטור.
_______________
תאריך

*

_____________________
חתימה וחותמת עורך הדין

המסלקה תעדכן את פרטי ההודעה ביום המסחר הבא לאחר היום בו התקבלה ההודעה.

ד 60 -
חוקי העזר-עדכון מס'  65מעודכן עד ליום 274628 - 26.10.17
נספח כ"א
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך__________ :

 - RFהפקדת נסל"ד בחשבון החבר במסלקה
מספר חשבון המשנה של החבר המקבל

שם החבר המקבל

מספר אסמכתא
שם נייר הערך
מספר ישראלי של נייר הערך
מספר CUSIP

כמות נייר הערך
המעביר בDTC-
קוד חבר הDTC-

שם חבר הDTC-

_________________________
חתימה וחותמת החבר המקבל
---------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המסלקה בלבד



לא בוצע ,הסיבה_________________________________________________ :

ד 61 -
חוקי העזר-עדכון מס'  65מעודכן עד ליום 274628 - 26.10.17
נספח כ"א1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך__________ :

ריכוז  - RFריכוז הפקדות נסל"ד בחשבון החבר במסלקה
מספר חשבון המשנה
של החבר המקבל
כמות נייר הערך

שם החבר המקבל
מספר CUSIP

מספר ישראלי של
נייר הערך

שם נייר הערך

מספר אסמכתא

המעביר בDTC-
קוד חבר הDTC-

שם חבר הDTC-

_________________________
חתימה וחותמת החבר המקבל
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המסלקה בלבד



לא בוצע ,הסיבה_______________________________________________ :

ד - 61 -א
חוקי העזר-עדכון מס'  62מעודכן עד ליום 274628 - 29.6.17
נספח כ"א2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך__________ :

הוראת Reclaim
אני הח"מ _______________ (חבר המסלקה) מורה לכם לא לזכות את חשבוני במסלקה בנייר הערך המפורט
להלן ,אשר הופקד לזכותי בחשבון המסלקה ב ,DTC-ולהחזירו לחבר ה DTC-שהפקידו בחשבונכם.
שם החבר

מספר חשבון המשנה של החבר

שם נייר הערך
מספר ישראלי של נייר הערך
מספר CUSIP

כמות נייר הערך
תאריך ההפקדה

קוד חבר הDTC-

שם חבר הDTC-

מס' ח-ן אצל חבר הDTC-

חתימה וחותמת חבר מגיש ההוראה

ד - 61 -ב
חוקי העזר-עדכון מס'  87מעודכן עד ליום 274628 - 11.8.20
נספח כ"א3
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך__________ :

 - RFהפקדת נסקלי"ר בחשבון החבר במסלקה
מספר חשבון המשנה של החבר המקבל

שם החבר המקבל

מס' אסמכתא
שם נייר הערך
מספר ישראלי של נייר הערך
מספר ISIN

כמות נייר הערך
תאריך מסחר ()trade
תאריך סליקה ()settlement
פרטי צד המעביר ביורוקליר
שוק (פנימי  /EBאחר )
מספר משתתף /חשבון צד נגדי ()EB CODE
שם משתתף  /חשבון צד נגדי
חשבון אצל משתתף ( )BIC / local cod

___________________________
חתימה וחותמת החבר המקבל
-------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המסלקה בלבד
 לא בוצע ,הסיבה_________________________________________________ :

ד 62 -
חוקי העזר-עדכון מס'  65מעודכן עד ליום 274628 - 26.10.17
נספח כ"ב
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך_______________ :
 - DFמשיכת נסל"ד מחשבון החבר במסלקה לחשבון חבר בDTC-

מספר חשבון המשנה של החבר המעביר

שם החבר המעביר

מספר אסמכתא
שם נייר הערך
מספר ישראלי של נייר הערך
מספר CUSIP

כמות נייר הערך

קוד חבר הDTC-

שם חבר הDTC-

מס' ח-ן אצל חבר הDTC-

________________________
חתימה וחותמת החבר המעביר
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המסלקה בלבד



לא בוצע ,הסיבה____________________________________________ :

ד  - 62 -א
חוקי העזר-עדכון מס'  62מעודכן עד ליום 274628 - 29.6.17
נספח כ"ב1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך__________ :

רשימת חברי ה DTC-ומספרי חשבון אצל חברי ה DTC-לצורך העברת נסל"ד
אבקש להוסיף לרשימה  /לגרוע מהרשימה* את חברי ה DTC-כמפורט להלן:
מספר חשבון
משנה של החבר

שם חשבון
המשנה

קוד חבר הDTC-

שם חבר ה DTC-מספר חשבון אצל מועד כניסה
לתוקף
חבר הDTC-

______________________
חתימה וחותמת החבר
* מחק את המיותר

ד - 62 -ב
חוקי העזר-עדכון מס'  87מעודכן עד ליום 274628 - 11.8.20
נספח כ"ב2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

תאריך__________ :

 - DFמשיכת נסקלי"ר מחשבון החבר במסלקה
מספר חשבון המשנה של החבר המעביר

שם החבר המעביר

מספר אסמכתא
שם נייר הערך
מספר ישראלי של נייר הערך
מספר ISIN
כמות נייר הערך
תאריך מסחר ()trade
תאריך סליקה ()settlement

פרטי צד המקבל ביורוקליר
שוק (פנימי  /EBאחר )
מספר משתתף /חשבון צד נגדי ()EB CODE
שם משתתף  /חשבון צד נגדי
חשבון אצל משתתף ( )BIC / local cod

_________________________
חתימה וחותמת החבר המעביר
-------------------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש המסלקה בלבד



לא בוצע ,הסיבה ____________________________________________ :

ד - 62 -ג
חוקי העזר-עדכון מס'  87מעודכן עד ליום 274628 - 11.8.20
נספח כ"ב3
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך__________ :

רשימת סוכני יורוקליר ופרטי החשבונות אצל הסוכנים לצורך העברת נסקלי"ר
אבקש להוסיף לרשימה  /לגרוע מהרשימה* את סוכני יורוקליר כמפורט להלן:
מספר
חשבון
במסלקה

שם חשבון
במסלקה

שוק *
(פנימי /EB
אחר)

מספר משתתף /
חשבון צד נגדי *
()EB CODE

שם משתתף /
חשבון צד נגדי*

חשבון אצל משתתף מועד כניסה
לתוקף
(/ BIC
*) LOCAL COD

______________________
חתימה וחותמת החבר

*

מחק את המיותר

63 - 'ד
274628 - 6.10.16  מעודכן עד ליום55 'עדכון מס-עדכון הנגשה-חוקי העזר
נספח כ"ג
Cash Dividends Distribution Agreement
This Cash Dividends Distribution Agreement (the "Agreement") is made by and among The
Depository Trust Company, a limited purpose trust company organized under the New York Banking
Law ("DTC"), The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd., an Israeli company that is a DTC
Participant (“Participant”) and those issuers ("Issuers") and transfer agents ("Transfer Agents") who
agree to join this Agreement by executing Exhibit A.
Transfer Agent acts as transfer agent and registrar on behalf of Issuer for one or more issues of
securities that are held by Participant in DTC ("Securities"). The parties wish to make arrangements to
facilitate the distribution by Issuer directly to Participant of certain cash dividends that may be paid by
Issuer with respect to Securities.
In consideration of the mutual representations and covenants contained in this Agreement, the
parties agree as follows:
1.

This Agreement will apply to a specific Security effective as of the date that the Issuer and
Transfer Agent of the Security execute a supplement to this Agreement, in the form of
Exhibit A, by which they agree to join in this Agreement with respect to the Securities
specified therein.

2.

In the event of the declaration of a cash dividend with respect to a Security that is subject to
this Agreement:

(a) Within 3 business days after the record date for the dividend, Participant shall issue
instructions to DTC via DTC’s Elective Dividend Service (“EDS”), with a copy to the Issuer, as to (i)
the number of shares or other units of such Security credited to Participant's account on the books of
DTC for which Participant wishes to have the dividend paid directly to Participant (rather than through
DTC), such number not to exceed the aggregate held by Participant on DTC’s books as of such record
date; and (ii) the wire instructions directing such payment to the bank designated by Participant for
this purpose;
(b) Upon receipt of the Participant’s instruction via EDS, DTC will issue instructions via
telecopy to Transfer Agent, with a copy to the Issuer, in the form annexed as Exhibit B (or in such
alternate form or by such alternate means as may be established by DTC under its procedures from
time to time; the "DTC Instruction"), not to make payment to DTC with respect to the number of
shares or other units of such Security registered to DTC or its nominee on the books of the Transfer
Agent identified in the DTC Instruction for which payment will be made by Issuer directly to
Participant; and
(c) Issuer shall make payment directly to Participant of the aggregate amount of the dividend
payable with respect to the number of shares or other units of such Security in accordance with the
DTC Instruction.
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Upon completion of the procedure specified in this Section, Issuer shall be relieved of its
obligation to pay the dividend to DTC with respect to the shares or units that are the subject of the
DTC Instruction. Neither Issuer nor DTC shall take instructions with respect to dividends that are the
subject of this Agreement in any form, or from any other entity, except as specified in this Agreement.
3.

In the event of any change of circumstances that would affect the implementation of the
provisions of this Agreement, the parties will cooperate, to the extent permitted by law, to
achieve a mechanism that, in the case of cash dividends, will avoid the need for Issuer to
make a dividend payment to an entity outside of the country in which Participant is located
with respect to the number of shares or other units of such Security that are the subject of a
DTC Instruction.

4.

(a) Issuer represents and warrants that it is a corporation organized under the laws of a
country other than the United States, that the dividends generated by the Security are not
U.S.-source income;
(b) Participant represents and warrants the dividend payments that are the subject of a DTC
Instruction will not be subject to US back-up withholding.

5.

Each of Participant, Issuer, and Transfer Agent represents and warrants to DTC that
entering into this Agreement and implementing its terms does not and will not violate any
law, rule, or regulation, including, without limitation, U.S. or non-U.S. securities and/or tax
laws, rules, or regulations applicable to such Participant, Issuer or Transfer Agent,
respectively.

6.

Participant acknowledges that its transmission of instructions to DTC under this Agreement
is subject to the provisions of Rule 6 of DTC’s Rules, including without limitation the
indemnification obligations of Participant thereunder.

7.

DTC DOES NOT REPRESENT THE ACCURACY, ADEQUACY, TIMELINESS,
COMPLETENESS, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF ANY
INFORMATION PROVIDED IN CONNECTION WITH THIS SERVICE, WHICH IS
PROVIDED AS-IS. DTC SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS RELATED TO: (a)
SUCH INFORMATION; OR (b) DTC'S SERVICES HEREUNDER RESULTING
DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM MISTAKES, ERRORS, OR OMISSIONS, OTHER
THAN THOSE CAUSED DIRECTLY BY GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL
MISCONDUCT ON THE PART OF DTC. FURTHERMORE, DTC SHALL NOT BE
LIABLE FOR: (i) ANY LOSS RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM
INTERRUPTIONS, DELAYS, OR DEFECTS ARISING FROM OR RELATED TO ITS
SERVICES, EXCEPT TO THE EXTENT CAUSED DIRECTLY BY GROSS
NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT ON THE PART OF DTC; AND (ii) ANY
SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, OR PUNITIVE
DAMAGES.
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8.

In the event of any overpayment, underpayment, mistake, dispute, or other adjustment to the
dividend payment that is the subject of a DTC Instruction, each of Participant, Issuer, and
Transfer Agent jointly and severally covenant to resolve any such matters among themselves
and will in no event seek to recover such overpayment, underpayment, or other adjustment from
DTC or its nominees, agents, employees, or attorneys.

9.

This Agreement will be governed by New York State law, without giving effect to principles of
conflicts of law. Any dispute or controversy arising out of or relating to this Agreement will be
resolved only in an action filed in the United States District Court, Southern District of New
York, or in the Supreme Court of the State of New York, New York County. Each of
Participant, Issuer, and Transfer Agent jointly and severally agree to consent to jurisdiction in
the Southern District of New York and New York County, in any action relating to this
Agreement.

10.

The terms of sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 shall survive the termination of this
Agreement for any reason.

11.

References in this Agreement to “Business Days” means days on which DTC is open for
business.

12.

This Agreement, together with the Rules and Procedures of DTC applicable to those parties who
are subject thereto, constitute the complete agreement of the parties with respect to the subject
matter hereof and supercedes all other prior understandings or agreements among them with
respect to such subject matter.
THE DEPOSITORY TRUST COMPANY
By:__________________________________
Name:________________________________
[Authorized Officer]
THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE
CLEARING HOUSE LTD.

By:__________________________________
Name:________________________________
[Authorized Officer]

g:\jameson\agts\TASE Cash Dividends Distribution Agt 10-31
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נספח כ"ד
Exhibit A1

Supplement for Issuer
to Join a Certain
Cash Dividends Distribution Agreement
1. __________________________ [Enter name of issuer] ("Issuer") is a company whose securities,
_________________________________________ [enter name and CUSIP of security] are eligible
at The Depository Trust Company (“DTC”). The current transfer agent for this issue is
__________________________ [enter name of transfer agent].
2. The undersigned has been provided with a copy of the Cash Dividends Distribution Agreement (the
“Agreement”) between DTC and The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd., and such
Transfer Agent(s) and Issuer(s) that have executed copies of this Exhibit A. Each capitalized term
used in this Supplement, unless specified to the contrary, shall have the meaning assigned to such
term in the Agreement.
3. The undersigned wishes to enter into this Supplement and the Agreement, effective ______, 20__,
with respect to the DTC-eligible Securities specified above.
4. By executing this Supplement, the undersigned agrees that all terms and provisions of the
Agreement shall apply to the undersigned as though the undersigned had signed the Agreement.
5. The undersigned may terminate its participation in the Agreement at any time upon not less than 30
days’ prior written notice to all parties to the Agreement, provided that notice of termination shall
not take effect during the period beginning on the announcement of a record date for which a
dividend is payable, and ending five business days after the payment of the dividend pursuant to a
DTC Instruction.
6. Please direct inquiries and information to the following person [insert name, title, address,
telephone and e-mail]. Telecopied instructions should be sent to the following fax number: [insert
facsimile number].
In witness whereof, the undersigned has caused this Agreement to be executed on its behalf as of
the date first above written.
[Enter Name of Issuer]
By:_________________________________________
Name:_______________________________________
[Authorized Officer]
cc:

Transfer Agent
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נספח כ"ה
Exhibit A2

Supplement for Transfer Agent
to Join a Certain
Cash Dividends Distribution Agreement
1. __________________________ [Enter name of Transfer Agent] ("Transfer Agent") acts
as transfer agency in respect of the following securities eligible at The Depository Trust
Company (“DTC”): [insert name and CUSIP of security]. The undersigned acts as
Transfer Agent for such securities.
2. The undersigned has been provided with a copy of the Cash Dividends Distribution
Agreement (the “Agreement”) between DTC and The Tel Aviv Stock Exchange Clearing
House Ltd., and such Transfer Agent(s) and Issuer(s) that have executed copies of this
Exhibit A. Each capitalized term used in this Supplement, unless specified to the
contrary, shall have the meaning assigned to such term in the Agreement.
3. The undersigned wishes to enter into this Supplement and the Agreement, effective
______, 20__, with respect to the DTC-eligible Securities specified above.
4. By executing this Supplement, the undersigned agrees that all terms and provisions of the
Agreement shall apply to the undersigned as though the undersigned had signed the
Agreement.
5. The undersigned may terminate its participation in the Agreement at any time upon not
less than 30 days’ prior written notice to all parties to the Agreement, provided that notice
of termination shall not take effect during the period beginning on the announcement of a
record date for which a dividend is payable, and ending five business days after the
payment of the dividend pursuant to a DTC Instruction.
6. Please direct inquiries and information to the following person [insert name, title, address,
telephone and e-mail]. Telecopied instructions should be sent to the following fax number: [insert
facsimile number].
In witness whereof, the undersigned has caused this Agreement to be executed on its behalf as of
the date first above written.
__________________________________________
[Enter Name of Transfer Agent]

By:________________________________________
Name: _____________________________________
[Authorized Officer]
cc:

Issuer of subject securities
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Exhibit B
______________________________
______________________________
______________________________
[Transfer Agent Name and Address]
Re: Security description; CUSIP # ___________; Record date: mm/dd/yyyy;
Payable date: mm/dd/yyyy; Rate: $_______ per share USD.
Dear Mr./Ms.: ____________________
In regard to the upcoming dividend payment for the above-referenced security, The
Depository Trust Company (DTC) holds _______________ shares as of the record date in its nominee
name, Cede & Co.
For _________________ shares of the Cede & Co. position, we instruct that issuer send the
appropriate corresponding dividend payment directly to the indicated account of Participant, according
to the attached instructions. Payment of the remaining dividend due Cede & Co. should be made
following existing payment instructions.
This instruction is issued pursuant to the Cash Dividends Distribution Agreement among
DTC, Participant, Issuer and Transfer Agent. Please confirm receipt of this instruction by signing and
returning (via telecopy) a copy to Lucy DiPaolo of DTC’s Dividend Department at telecopy number
(212) 855-5227.
If you have any questions regarding this request, please contact Lucy DiPaolo at (212) 8554531.

Very truly yours,

Cede & Co.
cc:

[Name of Issuer]
[address]
[Fax Number]
(“Issuer”)
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1נספח כ"ה
[Issuer LETTERHEAD]
____________, 20__
The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.
54 Ahad Ha'am St.
Tel Aviv, Israel
[Transfer Agent and Registrar]
[Address]
Ladies and Gentlemen:
Re: [Name of Issuer] – Rights Offering
1.

[Insert name of issuer] (the "Company"), a company organized under the laws of the State
of [Insert name of state] whose ordinary shares (the "Shares") are listed for trading on the
Tel Aviv Stock Exchange Ltd. and on the [Insert name of US stock exchange] in the United
States, intends to commence a rights offering (the "Rights Offering") on [Insert date of
rights offering], pursuant to which it will distribute to its shareholders, as of the record
date of the Rights Offering (the "Record Date"), a right to acquire additional Shares (the
"Rights"), subject to and in accordance with, the terms set forth in the Rights Offering. The
Rights Offering will be conducted both in Israel and in the United States.

2.

The Company hereby requests that the Rights distributable with respect to the Shares
credited to the Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.'s (the "Clearing House")
account at The Depository Trust Company ("DTC") (Part. #2015), as of the Record Date, be
distributed through [Insert name of Israeli nominee company], the Company's nominee
company in Israel (the "Nominee Company"), instead of to the Clearing House's account at
DTC.

3.

DTC shall deliver at the close of the Record Date to the Transfer Agent a notice (the "DTC
Instruction"), instructing the Transfer Agent not to distribute Rights to DTC with respect to
the number of Shares registered to DTC or its nominee on the books of the Transfer
Agent, as identified in the DTC Instruction.

4.

In consideration hereof, the Company hereby agrees to indemnify and defend each of the
Clearing House, DTC, Cede & Co., the Transfer Agent and the Nominee Company, and
each of their respective subsidiaries and affiliates, officers, directors, employees, agents
and attorneys, (the "Indemnitees") against, and hold each of the Indemnitees harmless
from, any Losses and Legal Actions (each as defined below) suffered or incurred by the
Indemnitees resulting from, relating to, arising out of or in connection with this letter
agreement, except as a result of any applicable Indemnitee's willful misconduct or gross
negligence. By way of example but not by way of limitation, this indemnity applies to
Legal Actions between and/or among the Clearing House, the Company, DTC, the
Transfer Agent, the Nominee Company and/or Indemnitees.
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Each Indemnitee agrees to notify the Company promptly of the assertion of any claim
against such Indemnitee in connection with this letter agreement.
For purposes of this letter agreement, "Losses" means and includes all losses, liabilities,
damages, judgments, payments, obligations, costs and expenses (including, without
limitation, any costs of investigation and legal fees and expenses incurred in connection
with, resulting from, relating to, arising out of or in connection with this letter agreement),
regardless of whether or not any liability, payment, obligation or judgment is ultimately
imposed against the Indemnitees; and "Legal Action" means and includes any claim,
counterclaim, demand, action, suit, countersuit, arbitration, inquiry, proceeding or
investigation before any federal, state or foreign court or other tribunal, or any
investigative or regulatory agency or self regulatory organization.
[Name of Issuer]
By: ____________________________
Name:
Title:
I, ______________, Adv., attorney of the Company, do hereby certify that __________ is the
duly appointed, qualified and acting __________ of the Company, and that the signature set
forth above is the true and genuine signature of ___________, and that the signature of
________, accompanied by the Company's printed name binds the Company with respect to this
matter and the transactions contemplated hereby.
_________________________
Name:
Title:
Date:
The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. hereby confirms that the Transfer Agent shall
act in accordance with the Company's instructions, as set forth in this letter.
Very truly yours,
The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.
By:
And:
ACKNOWLEDGED AND AGREED TO:
[Name of Transfer Agent and Registrar]
By:_______________________
Name
Title
Date
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2 נספח כ"ה
[Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd LETTERHEAD]
Date: ______________________
Depository Trust & Clearing Corp.
55 Water Street
New York, NY 10041
Attn: ______________________
Re: [Insert Name of Issuer and Security]; CUSIP#: [Insert CUSIP No.]
Dear Sir/Madam:
In connection with the distribution of rights (the "Rights") by [Name of Issuer] on [Date], the Tel
Aviv Stock Exchange Clearing House (the "Clearing House") hereby waives the receipt or distribution
on [Insert Rights Distribution Date], from The Depository Trust Company, of any Rights with respect to
the above referenced CUSIP that will be held in the account of the Clearing House (DTC Participant #
2015) (Part. #2015) at The Depository Trust Company (DTC), on [Insert Record Date], the record date
for the Rights (the "Record Date").
The Clearing House will contact the transfer agent and registrar of the Issuer (the "Transfer
Agent") with instructions for the Clearing House's Rights entitlement on or immediately after the Record
Date.
In consideration hereof, the Clearing House hereby agrees to indemnify and defend each of DTC
and Cede & Co., and each of their respective subsidiaries and affiliates, officers, directors, employees,
agents and attorneys (the "Indemnitees") against, and hold each of the Indemnitees harmless from, any
Losses and Legal Actions (each as defined below) suffered or incurred by the Indemnitees resulting from,
relating to, arising out of or in connection with this letter agreement, except as a result of any applicable
Indemnitee's willful misconduct or gross negligence. By way of example but not by way of limitation,
this indemnity applies to Legal Actions between and/or among the Clearing House, the Issuer, DTC, the
Transfer Agent and/or Indemnitees. Each Indemnitee agrees to notify the Clearing House promptly of the
assertion of any claim against such Indemnitee in connection with this letter agreement.
For purposes of this letter agreement, "Losses" means and includes all losses, liabilities, damages,
judgments, payments, obligations, costs and expenses (including, without limitation, any costs of
investigation and legal fees and expenses incurred in connection with, resulting from, relating to, arising
out of or in connection with this letter agreement), regardless of whether or not any liability, payment,
obligation or judgment is ultimately imposed against the Indemnitees; and "Legal Action" means and
includes any claim, counterclaim, demand, action, suit, countersuit, arbitration, inquiry, proceeding or
investigation before any federal, state or foreign court or other tribunal, or any investigative or regulatory
agency or self regulatory organization.
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If you have any questions, please call me at +972-76-8160____ or email me at _____________.
Thank you for your assistance.
Very truly yours,
The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd
By:
And:

I, ________________, Adv., attorney of the Tel Aviv Stock Exchange, do hereby certify that _________
is the duly appointed, qualified and acting ___________, and ________ is the duly appointed, qualified
and acting __________ of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd., and that the signatures set forth above are
the true and genuine signatures of _______ and _________, and that the signatures of _______ and
_________ jointly, accompanied by the Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. printed name
binds the Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.
____________________________
Name:
Title:
Date:
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3 נספח כ"ה

[Insert Date]

Tel: 813-470-1196
Fax:813-470-1097
jkinee@dtcc.com

[Insert Name of Transfer Agent and Contact Information]
Name of Issuer: ______________
Type of Rights: _______________
Record Date for Rights Offeing: ____________
Distribution Date for Rights Offering: _____________

Transfer Agent and Registrar of Issuer,
Please use this letter as authorization to release ______ Rights from Cede & Co. Rights entitlement as
directed by the Tel Aviv Stock Exchange Clearing House (DTC Participant # 2015) (the "Clearing
House"), based on the Clearing House's Record Date position of ________ Ordinary Shares of the Issuer.
Please see attached release letter from the Clearing House.
Cede & Co.'s Record Date position is ______ Ordinary Shares of the Issuer.
The Clearing House will be contacting you with instructions for the Clearing House's Rights entitlement.
If you have any questions regarding this letter, please contact DTC processor or DTC supervisor at
telephone numbers.
Regards,
Current Supervisor
Supervisor
Stock Dividend Department

ד 74 -
חוקי העזר-עדכון מס'  65מעודכן עד ליום 274625 - 26.10.17
נספח כ"ו
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :התחייבות לניכוי מס במקור בגין שירותי סליקה לנייר ערך
שהוציאה חברה זרה הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן" :חברה זרה")
בהמשך לבקשתנו לקבל שירותי סליקה באמצעות המסלקה בקשר לנייר ערך של חברה זרה בהתאם למפורט
בחוקי העזר של המסלקה ,ומאחר ומסלקת הבורסה משמשת "כצינור" להעברת תשלומים בגין שירותי
סליקה כאמור ,אנו מתחייבים כי בכל הקשור לכספים שיתקבלו על ידנו אשר ינבעו משירותי סליקה כאמור,
לנכות מס במקור כאילו קיבלנו את התשלום ישירות מה )Depository Trust Company( DTC-בארה"ב או
מיורוקליר (  (Euroclear Bank SA/NVלפי העניין.
אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א 1961 -והתקנות מכוחה.
כך לדוגמה ,נהיה חייבים בניכוי מס במקור בגין תשלום ריבית או דיבידנד המתקבלים מנסל"ד זר או מהתמורה
המתקבלת ממכירת נסל"ד שהונפק על ידי חברה זרה ,לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה
(ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו 2005-או תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום
או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס"ג ,2002-בהתאמה,
אשר הותקנו מכוחו.
כמו כן ,היה ונפסיק לנכות מס במקור כאמור לעיל נודיע על כך תוך  7ימים למסלקת הבורסה ולרשות המיסים.

_______________
תאריך

___________________
חתימה וחותמת החבר

ד 75 -
חוקי העזר -עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 -24.5.22
נספח כ"ז
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הצהרת מתווך מורשה QI
.1

אנו מצהירים כי הננו מתווך מורשה ( )QIבהתאם לאישור שהוענק לנו על ידי רשויות המס בארצות
הברית ( .)IRSמספר ה QI-שלנו הינו _________________________.
מצ"ב המסמכים הבאים:
א.

עותק מהאישור שניתן לנו על ידי רשויות המס בארה"ב.

ב.

טופס W-8IMY

ג)1 *.
)2
.2

טופס ( W-8BEN-Eעבור ניירות ערך של חברה הכפופה לניכוי המס בארה"ב המוחזקים
בחשבון הנוסטרו).
אנו מתחייבים לא להחזיק בחשבון הנוסטרו ,ניירות ערך של חברה הכפופה לניכוי המס
בארה"ב.

בהתייחס לפעילותנו כ QI -כלפי שלטונות המס בארה"ב אנו פועלים כ:-
*א.
*ב.

 QIמנכה (PRIMARY WITHHOLDING QI) -
 QIשאינו מנכה – (**)NON- WITHHOLDING QI

.3

אנו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול במעמדנו כמתווך מורשה (.(QI

.4

אנו מתחייבים למסור למסלקה את כל המידע והמסמכים הנדרשים על ידי רשויות המס בארה"ב
בהקשר לשירותים שנקבל מהמסלקה בקשר עם סליקת ניירות ערך של חברה זרה שהתאגדה בארה"ב.

בכבוד רב,
_______________
תאריך

*
**

___________________
חתימה וחותמת החבר

מחק את המיותר.
מצ"ב נספח כ"ח – התחייבות  QIשאינו מנכה לפעול רק עבור לקוחות שאינם אזרחי ארה"ב או תושביה ( US.
 )PERSONאו כ"ח(א) – התחייבות  QIשאינו מנכה הפועל עבור לקוחות שהינם אזרחי ארה"ב או תושביה.

ד 76 -
חוקי העזר -עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 - 24.5.22
נספח כ"ח
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

הנדון :התחייבות חבר הפועל כ QI -שאינו מנכה עבור לקוחות שאינם אזרחי ארה"ב או
תושביה

מאחר שהננו פועלים כלפי שלטונות המס בארה"ב כ QI -שאינו מנכה ושאינו נושא באחריות ראשונית על
הניכוי ,הננו מתחייבים כי כל הפעולות שנבקש לבצע באמצעות המסלקה בקשר עם ניירות ערך כאמור ,יהיו
רק עבור לקוחות שאינם אזרחי ארה"ב או תושביה ,ושאינם כפופים להוראות ה FATCA -בכל הקשור
לניכוי מס במקור.

_______________
תאריך

___________________
חתימה וחותמת החבר

ד – -76א
חוקי העזר -עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 - 24.5.22
נספח כ"ח(א)

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

הנדון :התחייבות חבר הפועל כ QI -שאינו מנכה ונושא באחריות ניכוי ודיווח ראשונית עבור
לקוחות שהינם אזרחי ארה"ב או תושביה
מאחר שהננו פועלים כלפי שלטונות המס בארה"ב כ QI -שאינו מנכה הנושא באחריות ראשונית לניכוי ודיווח
בגין לקוחות אמריקאים ,הננו מתחייבים כי אם נקבל שירותים בגין ניירות ערך ארה"ב עבור לקוחות שהינם
אזרחי ארה"ב או תושביה ( ,)US. PERSONתחול עלינו האחריות הראשונית לדיווח וניכוי המס במקור
).(assume primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility

_______________
תאריך

___________________
חתימה וחותמת החבר

ד 77 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח כ"ח 1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדי,
כתב התחייבות ושיפוי
ו_____________ (להלן – החברה) הינה חברה עליה חלים דיני המס של ארה"ב ,המעוניינת כי
הואיל
ניירות הערך שלה יסלקו על ידי המסלקה;
ועל החברה חלים דיני המס של ארה"ב ועקב כך היא מחוייבת בחובות שונות לרבות אך מבלי
והואיל
למעט החובה לנכות מס במקור בגין תשלומים לבעלי ניירות הערך שלה אשר יועברו באמצעות
המסלקה וחברי המסלקה (להלן" :התשלומים") ,החובה להעביר ניכויים אלה לרשויות המס של
ארה"ב וחובת הדיווח לרשויות המס של ארה"ב;
והמסלקה וחברי המסלקה שהינם מתווכים מורשים על פי חוקי המס בארה"ב ( Qualified
והואיל
 )Intermediaryעלולים להיות חשופים לתביעה מצד רשויות המס של ארה"ב בשל העובדה
שהחברה לא עמדה בחובותיה כלפי רשויות המס של ארה"ב בהתאם לדיני המס של ארה"ב
בקשר עם התשלומים;
לפיכך מצהירה ומתחייבת החברה כדלקמן:
.1

החברה מתחייבת לפצות ו /או לשפות את המסלקה ו /או את חברי המסלקה במלוא כל נזק שיגרם
להם ובמלוא כל תשלום שיאלצו לשאת בו (לרבות אך מבלי למעט עבור הוצאות משפטיות והוצאות
אחרות) ,היה ורשויות מס ההכנסה של ארה"ב (( )U.S Internal Revenue Serviceלהלן" :ה ,)"IRS -
או רשות מס מדינתית בארה"ב או בית משפט יורה למסלקה ו/או לחברי המסלקה לשלם תשלום
כלשהו לרבות תשלום מס ו /או ריבית ו/או קנסות כתוצאה מכך ש:
החברה ניכתה מס בחסר בשל התשלומים;
א.
החברה לא עמדה בחובות הדיווח שלה על פי דיני המס של ארה"ב בקשר עם התשלומים (לרבות
ב.
אך מבלי למעט חובתה להגיש את הטפסים  1042-S ,1042או ;)1099
החברה לא מילאה אחר הוראות המסלקה בכל הקשור להליכי ניכוי המס והדיווח לרשויות המס
ג.
של ארה"ב בקשר עם התשלומים;
החברה עשתה מעשה או חדלה מחדל שהביא לכך שלא עמדה בחובותיה על פי דיני המס של
ד.
ארה"ב בקשר עם התשלומים.

.2

היה והמסלקה או חבר מסלקה כלשהו יודיעו לחברה כי ניכתה מס בחסר בקשר עם התשלומים או כי
לא מילאה כיאות את חובות הדיווח שלה לרשויות המס של ארה"ב תפעל החברה לאלתר לשלם
לרשויות המס של ארה"ב מלוא סכום המס החסר (בצירוף כל ריבית או קנס כנדרש על פי הדין
האמריקאי) או למסור את הדיווחים הדרושים ,לפי העניין.
על התחייבות זו יחולו דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו מוקנית
הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הקשור להתחייבות זו.

.3

ולראייה באנו על החתום:
____________
תאריך

_______________
החברה

אני הח"מ ________ ,עו"ד מ______ המכהנ/ת כעורכ/ת דינה של _______ (להלן -החברה) מאשר/ת כי
כתב התחייבות ושיפוי זה נחתם כדין על ידי החברה וכי הוא מחייבה לכל דבר ועניין.
_______________
____________
חתימה וחותמת
תאריך

ד 78 -
חוקי העזר -עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 - 24.5.22
נספח כ"ח 2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

תאריך_____________:

הנדוןQualified Intermediary Withholding Statement :
הצהרה בגין חובת ניכוי מס אמריקאי המתקבל מתשלום דיבידנד /ריבית /פדיוןCAPITAL GAIN /

בניירות הערך של חברת_________(להלן" :החברה")

/אחר

.1

ביום __________ (להלן" :יום התשלום") תחלק החברה _________ דיבידנד /ריבית /פדיון/
 /CAPITAL GAINאחר בנייר הערך שלהלן:
_________ בסך  /בשעור_______ 
מספר נ"ע

.2

להלן פרטים המתייחסים לתשלום הדיבידנד /ריבית /פדיון /CAPITAL GAIN /אחר :

.3

א.

המועד הקובע לתשלום הינו _________.

ב.

היתרה העומדת לזכות חשבוננו במסלקה במניות /אגרות החובשל החברה ביום הקובע הינה
____________ .יתרה זו כוללת את היתרה של לקוחותינו.

אנו פועלים כ QI -מנכה QI /לא מנכה ביחס לכל היתרה כמפורט לעיל:
(נא הקף בעיגול א' ,ב' או ג' להלן):
א.

כ QI -מנכה אנו מקבלים על עצמנו אחריות עיקרית לניכוי מס במקור בהתאם לפרקים  3ו 4-לקודקס
המיסים האמריקאי וחובת דיווח מס במקור בהתאם לסעיף  3406לקודקס המיסים האמריקאי בנוגע לסך
כל היתרה.

ב.

כ QI -שאינו מנכה איננו נוטלים על עצמנו חובת ניכוי מס במקור בהתאם לפרקים  3ו 4-לקודקס
המיסים האמריקאי .הטבלה להלן מפרטת את התפלגות המס המתייחסת לגבי לקוחותינו ביחס
לסך כל היתרה .פרוט התפלגות המס אינה מתייחסת לניכוי המס במקור על פי הוראות ה-
 ,FATCAשכן לקוחותינו אינם כפופים לניכוי מס במקור של ה( FATCA-קוד פטור .)15
ניכוי המס בו חייבים לקוחותינו עבור כמות זו במניות /אגרות החוב כמפורט להלן:
כמות אגרות החוב  /מניות
שעור המס

ג.

כ QI -שאינו מנכה אנו:
( )1נוטלים על עצמנו חובת ניכוי מס במקור עבור לקוחות שהינם אזרחי ארה"ב או תושביה
(assume primary Form 1099 reporting and backup withholding )US PERSON
))responsibility


כמות אגרות החוב /מניות
כמפורט להלן:
כמות אגרות החוב  /מניות



מחק את המיותר

המוחזקים על ידי לקוחותינו שהינם אזרחי ארה"ב או תושביה

ד – - 78א
חוקי העזר -עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 - 24.5.22
( )2לא נוטלים על עצמנו חובת ניכוי מס במקור בהתאם לפרקים  3ו 4-לקודקס המיסים
האמריקאי עבור לקוחות שאינם אזרחי ארה"ב או תושביה.
הטבלה להלן מפרטת את התפלגות המס המתייחסת ללקוחותינו כאמור ביחס לסך כל
היתרה שבידי לקוחות אלה .פרוט התפלגות המס אינה מתייחסת לניכוי המס במקור על פי
הוראות ה ,FATCA -שכן לקוחותינו אינם כפופים לניכוי מס במקור של ה( FATCA-קוד
פטור .)15

ניכוי המס בו חייבים לקוחותינו עבור כמות זו במניות /אגרות החוב כמפורט להלן:
שעור המס

כמות אגרות החוב /

מניות

_____________________
חתימה וחותמת החבר

* מחק את המיותר

ד 79 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח כ"ח 3
לכבוד
החברה לרישומים של
__________________

תאריך___________ :

הנדוןQualified Intermediary Withholding Statement :
הצהרה בגין חובת ניכוי מס אמריקאי המתקבל מתשלום דיבידנד /ריבית /פדיון /אחר* בניירות הערך של
חברת ________________ (להלן" :החברה")
להלן הצהרה המפרטת את התפלגות המס האמריקאי שיש לנכות בגין התשלום החל
ביום ________ עבור כמות המניות \ אג"ח* הרשומה בחברה לזכות החברה לרישומים.
א.

עבור כמות של ____________ המניות /אג"ח* אנו מאשרים קבלת הצהרות ניכוי מס
במקור מ QI -מנכים המצהירים כי הם מקבלים על עצמם אחריות עיקרית לנכות מס במקור
ולדווח לרשויות המס בהתאם לחוקי המס האמריקאיים.

ב.

עבור כמות של ____________ מניות /אג"ח* אנו מאשרים קבלת הצהרות ניכוי מס במקור
מ QI -לא מנכים המצהירים כי אינם נוטלים על עצמם חובת ניכוי מס במקור וחובת דווח
לרשויות המס בהתאם לחוקי המס האמריקאיים.
להלן טבלה המפרטת את התפלגות המס בגין כמות זו עבור חברים שאינם מנכים:
שעור המס

כמות אגרות החוב  /מניות*

_________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

* מחק את המיותר

ד 80 -
חוקי העזר-עדכון מס'  64מעודכן עד ליום 274628 - 7.12.17
נספח כ"ח 4
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדי,

הנדון :הצהרה על העברת כספים בגין תשלום של חברה עליה חלים חוקי המס של ארה"ב
.1

ביום ____________ (להלן" :יום התשלום") תשלם החברה דיבידנד /ריבית /פדיון /אחר* בסך כולל
של ______________ ש"ח (במילים _________________________________ ש"ח).

.2

מתוך הסכום הנזכר בסעיף  .1יועבר לחשבון הבנק של החברה לרישומים ביום התשלום סך של
_______________ ש"ח (במילים __________________________________ ש"ח).

.3

היתרה בסך של ___________ ש"ח (במילים _____________________ ש"ח) (בדולר ארה"ב סך
של __________ $במילים __________________________________  )$תנוכה על ידי החברה
ותועבר על ידה לרשויות המס בארצות הברית.

.4

ידוע לנו כי ביצוע התשלום מותנה בכך שקיימת התאמה בין הסכומים המפורטים לעיל ובין הסכומים
כפי שחושבו על ידי המסלקה .במידה והסכומים המפורטים לעיל אינם תואמים את הסכומים כפי
שחושבו על ידי המסלקה ,לא תבצע המסלקה את התשלום ותודיע על כך לחברה לרישומים ולחברי
המסלקה.
________________

תאריך

_________________________

חותמת וחתימה של החברה

____________________________________________________________________________
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחד העם 54
תל-אביב
נכבדי,
אנו מאשרים כי חברת _________________ העבירה אלינו סך של ___________________ ש"ח
(במילים ______________________________ ש"ח) בגין התשלום המפורט בסעיף  .1לעיל.
________________

_________________________________

תאריך

חותמת וחתימה של החברה לרישומים

* מחק את המיותר

ד 81 -
חוקי העזר-עדכון מס'  85מעודכן עד ליום 274628 - 11.8.20
נספח כ"ט
תאריך______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשת העברת ניירות ערך לחשבון ראשי של בטוחות מעו"ף
בטוחות מעו"ף
המעביר
מספר חשבון משנה במסלקה

מספר נייר הערך

שם החבר

שם נייר הערך

המקבל
מספר חשבון במסלקה שם החשבון

כמות נייר הערך

אסמכתא

סה"כ כמות

_____________________________
חתימה וחותמת חבר המסלקה המעביר

ד 82 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  85מעודכן עד ליום 274628 - 11.8.20
נספח ל'
תאריך_______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשת העברת ניירות ערך מחשבון ראשי של בטוחות מעו"ף
המעביר
מספר חשבון במסלקה

מספר נייר הערך

המקבל
שם החשבון

שם נייר הערך

מספר חשבון

שם החשבון

כמות נייר הערך

אסמכתא

סה"כ כמות

_____________________________
חתימה וחותמת חבר המסלקה המעביר
אנו מאשרים העברת ניירות הערך כמבוקש לעיל על ידי החבר.
_______________________________________
מסלקת מעו"ף בע"מ

ד 83 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ל"א
תאריך______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשת העברת ניירות ערך לחשבון בטוחות המסלקה
המעביר
מספר חשבון משנה במסלקה

מספר נייר הערך

המקבל
שם החבר

שם נייר הערך

מספר חשבון במסלקה

כמות נייר הערך

שם החשבון

אסמכתא

סה"כ כמות

_____________________________
חתימה וחותמת חבר המסלקה המעביר

ד 84 -
חוקי העזר-עדכון מס'  85מעודכן עד ליום 274628 -11.8.20
נספח ל"א 1
תאריך_______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה להפקדת בטוחות
אנו ___________________________מבקשים להגדיל את סכום כספי הבטוחות המופקד
שם החבר

בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל ,כהגדרתם בפרק ג'  1לחלק א' של חוקי העזר בסך של
_________________( ₪להלן" :סכום ההגדלה") ובמילים
__________________________________________________________ .₪
אסמכתא __________________.
לפיכך אנו מורים לכם לחייב את *חשבוננו/חשבון_____________________ בבנק ישראל ולזכות
הבנק המלווה

את חשבונות הבטוחות בבנק ישראל בסכום ההגדלה.

___________________________
חתימה וחותמת החבר

* מחק את המיותר

ד 85 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ל"ב
תאריך______________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשת העברת ניירות ערך מחשבון בטוחות המסלקה
המעביר
מספר חשבון במסלקה

מספר נייר הערך

המקבל
שם החשבון

מספר חשבון

שם נייר הערך

כמות נייר הערך

שם החשבון

אסמכתא

סה"כ כמות

____________________________
חתימה וחותמת חבר המסלקה המעביר
אנו מאשרים העברת ניירות הערך כמבוקש לעיל על ידי החבר.
_________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ד 86 -
חוקי העזר-עדכון מס'  85מעודכן עד ליום 274628 -11.8.20
נספח ל"ב 1
תאריך_________________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה למשיכת בטוחות
אנו __________________________________ מבקשים למשוך סכום כספי
שם החבר

מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל בסך של _________________ ₪
(להלן" :סכום המשיכה") ובמילים _________________________________________________ .₪
אסמכתא __________________.
לפיכך אנו מורים לכם לזכות את *חשבוננו/חשבון ________________ בבנק ישראל
הבנק המלווה

בסכום המשיכה.

_____________________
חתימת וחותמת החבר

אנו מאשרים בקשת משיכת כספי הבטוחות כמבוקש לעיל על ידי החבר
__________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ד 87 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ל"ג
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך______________ :

הפקדת איגרות חוב ממשלתיות

הננו להודיעכם כי במכרז שהתקיים ביום _________________לרכישת איגרות חוב
ממשלתיות מסוג _______________ ,מס' ני"ע ________________זכו החברים שלהלן:
אסמכתא

שם החבר

מספר חשבון
המשנה של החבר

כמות אגרות החוב
לזיכוי החבר
בש"ח ע"נ

סכום לחיוב
בש"ח

נבקשכם לבצע את החיובים הכספיים ואת הזיכויים במלאי כמפורט לעיל ,בהתאם לחוקי העזר.
____________________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת משרד האוצר  -מנהלה

ד 88 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ל"ד

הוראת משיכה של איגרות חוב ממשלתיות
חלק א' :לשימוש החבר.
אל :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
מאת________________ :
שם החבר

______________________

תאריך______________ :

מספר חשבון המשנה של החבר

משיכת איגרת חוב ממשלתית
מצ"ב בקשת רישום על שם לקוח ב"פנקס" כהגדרתו בסעיף  9לחוק מילווה המדינה בגין אגרות החוב הר"מ.
נא לחייב את חשבון המשנה הנזכר לעיל בהתאם ,ולהעביר למשרד האוצר את בקשתנו לרשום בפנקס את
איגרות החוב להלן על שם הלקוח המבקש.
שם איגרת החוב

מספר איגרת החוב

סכום בש"ח ע"נ

סכום בש"ח ע"נ במילים

_____________________
חתימה וחותמת החבר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------חלק ב'
אל :משרד האוצר – המנהלה.
מאת :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
לוטה בקשת רישום על שם הלקוח בפנקס כמפורט בחלק א' לעיל.
נא לחייב את חשבון משמרת המסלקה אצלכם בהתאם ולרשום בפנקס את איגרות החוב על שם הלקוח
המבקש.
__________________
תאריך

_________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

_____________________________________________________________________________
חלק ג':
אל :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מאת :משרד האוצר  -המנהלה.
הננו מאשרים רישום על שם הלקוח בפנקס כהגדרתו בסעיף  9לחוק מילווה המדינה.
_________________
תאריך

______________________________
חתימה וחותמת משרד האוצר  -המנהלה

ד -88 -א
חוקי העזר-עדכון מס'  76מעודכן עד ליום 274628 - 28.2.19
נספח ל"ד 1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
נכבדי,

הנדון :בקשה להירשם כרכז רשום
אנו הח"מ _____________ בע"מ (להלן – "הרכז") פונים אליכם בבקשה להירשם כרכז רשום ,לצורך קבלת
שירותי סליקת הנפקה מהמסלקה (להלן " -השירותים").
אנו מצהירים ומתחייבים כלהלן:
.1

ידוע לנו כי השירותים ניתנים על ידי המסלקה בהתאם לקבוע בחוקי העזר של המסלקה (להלן – "חוקי
העזר") כפי שיהיו מעת לעת ,ולפיכך על מתן השירותים יחולו כל הוראות חוקי העזר ,ככל שהן נוגעות
למתן השירותים.

.2

אנו מתחייבים לקיים את חוקי העזר ובפרט ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,את אלו המתייחסים
לשירותים.

.3

ידוע לנו ,כי אי עמידה שלנו בהוראות חוקי העזר ,בלוחות הזמנים או במועדים שנקבעו על ידי המסלקה
עלולה לסכל את יכולתה של המסלקה לבצע את השירותים ,כולם או חלקם.

.4

כל עוד אנו מקבלים את השירותים מהמסלקה יהיו ברשותנו כל תשתיות המחשב ,ותשתיות אחרות
הנחוצות לצורך קבלת השירותים.

.5

תמורת השירותים אנו מתחייבים לשלם למסלקה את התשלומים הקבועים בתעריפון המהווה נספח
להנחיות על פי החלק השישי לתקנון.

_________________
תאריך

בכבוד רב
_______________________
חתימה מחייבת של הרכז

אני הח"מ __________ ,עו"ד המשמש/ת כעורכ/ת דינו/ה של _____________ בע"מ (להלן – "הרכז")
מאשר כי הבקשה נחתמה כדין על ידי הרכז.

_______________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת עורך הדין

ד -88 -ב
חוקי העזר-עדכון מס'  81מעודכן עד ליום 274628 - 27.2.20
נספח ל"ד 2
תאריך_____________:
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הנדון :הודעת הנפקה
הננו להודיעכם כי בהתאם להודעה משלימה /דוח הצעת מדף/דיווח מיידי * מיום ____________________
של חברת ___________________ ,מינתה אותנו החברה לשמש עבורם כרכז רשום בהנפקה.
א)

להלן מובאים פרטי ההנפקה:
.1

מספר מכרז_____________ :

.2

הרכב יחידת ההנפקה:
מספר נייר

שם נייר הערך
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

ב)

הערך 1

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

כמות נייר הערך
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

.3

מועד אחרון להגשת הזמנות____________________ :2

.4

מועד העברת התמורה לרכז הרשום____________________ :

.5

שם החברה לרישומים על שמה יוקצו ניירות הערך_________________________ :

להלן פרטי התקשרות:
.1

שם איש קשר ______________________ :טלפון______________________ :
כתובת מייל.___________________________________________________:

.2

פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה הכספית:
שם הבנק  ________________________ :מספר סניף.___________________ :
מספר חשבון _______________________:שם החשבון ___________________.
________________________________________________________ IBAN:

* הקף בעיגול
יש למלא במידה ומדובר בהרחבת סדרה.
2
לא נדרש במקרה של הקצאה פרטית.

1

ד -88 -ג
חוקי העזר-עדכון מס'  81מעודכן עד ליום 274628 - 27.2.20
א.

אנו מתחייבים לידע את החברה המנפיקה ,החברה לרישומים וחברי הבורסה כי סליקת ההנפקה
או ההקצאה הפרטית ,תתבצע באמצעות מסלקת הבורסה בהתאם לאמור בפרק י"ח לחלק ב' של
חוקי העזר של המסלקה.

ב.

ידוע לנו כי המסלקה תעניק שירותי סליקת הנפקה בהתאם לבקשה שלעיל ,אך ורק בהתאם
לנתונים שנכללו בבקשה

ג.

אנו מתחייבים לדווח למסלקה כל פרט הקשור להנפקה או להקצאה הפרטית וכן לחברה
המנפיקה והמצריך פעולה של המסלקה בקשר עם סליקת ההנפקה ,לרבות דחיית ההנפקה או
ההקצאה הפרטית או ביטולן.

בכבוד רב
________________
תאריך

___________________
חתימה מחייבת של הרכז

אני הח"מ __________ ,עו"ד המשמשת כעורכ/ת דינו/ה של _____________ בע"מ (להלן -
"הרכז") מאשר כי הודעת ההנפקה נחתמה כדין על ידי הרכז.

_____________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת עורך הדין

ד 89 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ל"ה
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך______________:

בקשה לביטול עסקת כשל
א.

הננו מבקשים כי תפעלו לבטול העסקה אשר פרטיה מופיעים בסעיף ב .להלן ,עקב הפיכתה לעסקת
כשל ,וזאת ,בכפוף להוראות שנקבעו לעניין זה בחוקי העזר.

ב.

להלן פרטי העסקה שאנו מבקשים לבטלה:
)1

שם החבר המוכר:

__________________________

)2

מספר חשבון המשנה של החבר המוכר:

__________________________

)3

שם החבר הקונה:

__________________________

)4

מספר חשבון המשנה של החבר הקונה:

__________________________

)5

מועד ביצוע העסקה המקורית:

__________________________

)6

מספר נייר הערך:

__________________________

)7

כמות ע.נ:.

__________________________

)8

השער בעסקה המקורית:

__________________________

)9

התמורה הכספית של העסקה המקורית:

__________________________

)10

אסמכתא של העסקה המקורית (מספר טרנזקציה):

__________________________

_____________________
חתימה וחותמת החבר הקונה

ד 90 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח ל"ו
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך______________:

בקשה לביטול עסקה תלויה (על ידי החבר הקונה) בשל אירוע חברה
א.

הואיל וביום _________ חל היום הקובע לאירוע חברה של נייר הערך שנרכש על ידינו במסגרת
תאריך

העסקה המפורטת להלן (להלן"-העסקה המקורית");
והואיל והעסקה המקורית הפכה לעסקה תלויה;
הננו מבקשים בזה כי תפעלו לביטול העסקה התלויה ,בכפוף להוראות שנקבעו לענין זה ,בחוקי העזר.
ב.

להלן פרטי העסקה אותה אנו מבקשים לבטל:
)1

שם החבר המוכר:

___________________________

)2

מספר חשבון המשנה של החבר המוכר:

___________________________

)3

שם החבר הקונה:

___________________________

)4

מספר חשבון המשנה של החבר הקונה:

___________________________

)5

מועד ביצוע העסקה המקורית:

___________________________

)6

מספר נייר הערך:

___________________________

)7

כמות ע.נ:.

___________________________

)8

השער בעסקה המקורית:

___________________________

)9

התמורה הכספית של העסקה המקורית:

___________________________

)10

אסמכתא של העסקה המקורית (מספר טרנזקציה):

___________________________

_____________________
חתימה וחותמת החבר הקונה

ד 91 -
חוקי העזר-עדכון מס'  73מעודכן עד ליום 274628 - 25.10.18
נספח ל"ז
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה לקבל את עותק חוזה  MTSוהתחייבות לשמירת סודיות
אנו הח"מ ,מבקשים בזה לקבל עותק מן החוזה שנחתם בין המסלקה לבין ( MTS S.p.A.להלן -
" )"MTSבקשר עם שרותי הסליקה שתספק המסלקה לגבי עסקאות המתבצעות במערכת ,MTS
כמשמעות מונח זה בחוקי העזר של המסלקה (להלן – "חוזה  ;)"MTSבהמשך לבקשתנו אנו מצהירים
ומתחייבים כלהלן:
.1
.2

ידוע לנו כי חוזה  MTSכולל התחייבות של המסלקה לשמירת סודיות ,על כל המשתמע מכך.
אנו מתחייבים לשמור בסוד את הוראות חוזה  MTSואת כל פרטיו ולא לעשות בו כל שימוש.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנו מתחייבים לחשוף את חוזה  MTSאך ורק בפני אלו מטעמנו שחשיפתו
בפניהם נחוצה לצורך מילוי תפקידם.

.3
.4

אנו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי האבטחה הדרושים על מנת למנוע את חשיפת חוזה  MTSאו איזה
מפרטיו בפני מי שלא הורשה לכך.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ידוע לנו כי אנו רשאים למסור עותק של חוזה  MTSלעושה שוק ראשי
שהתקשר עימנו בהסכם סליקה ,כמשמעות המונחים בפרק י"ט לחלק ב' של חוקי העזר ,אך זאת בכפוף
לכך שעושה השוק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ,בנוסח המצורף כנספח ל"ח לחוקי העזר.

התחייבויותינו המפורטות לעיל אינן מוגבלות בזמן והן ישארו בתוקפן גם לאחר שחוזה  MTSיבוא לסיומו,
מכל סיבה שהיא.
ולראיה באנו על החתום:
_________________
תאריך

_______________________
חבר המסלקה

אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מ_____________________ ,המכהן כעורך דינו של
____________ (להלן – "החבר") מאשר בזה כי _____________ נושא ת.ז .מס' ___________
ו ________________-נושא ת.ז .מס' ___________ חתמו בפני על התחיבות זו לאחר שזיהיתי אותם
(להלן" :מורשי החתימה") .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החבר על התחיבות זו ,וחתימתם מחייבת
את החבר.

_________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

ד 92 -
חוקי העזר-עדכון מס'  73מעודכן עד ליום 274628 - 25.10.18
נספח ל"ח
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

התחייבות לשמירת סודיות
הואיל

ואנו מעוניינים לחתום על הסכם סליקה ,כמשמעות המונח בפרק י"ט לחלק ב' של חוקי העזר של
המסלקה ,עם חבר המסלקה ____________ בע"מ;

והואיל

וברצוננו לקבל עותק של החוזה שנחתם בין המסלקה לבין ( MTS S.p.A.להלן -
" )"MTSבקשר עם שרותי הסליקה שתספק המסלקה לגבי עסקאות המתבצעות במערכת
 ,MTSכמשמעות מונח זה בחוקי העזר של המסלקה (להלן – "חוזה ;)"MTS

לפיכך אנו הח"מ ,מצהירים ומתחייבים כלהלן:
.1

ידוע לנו כי חוזה  MTSכולל התחייבות של המסלקה לשמירת סודיות ,על כל המשתמע מכך.

.2

אנו מתחייבים לשמור בסוד את הוראות חוזה  MTSואת כל פרטיו ולא לעשות בו כל שימוש.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנו מתחייבים לחשוף את חוזה  MTSאך ורק בפני אלו מטעמנו שחשיפתו
בפניהם נחוצה לצורך מילוי תפקידם.

.3

אנו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי האבטחה הדרושים על מנת למנוע את חשיפת חוזה  MTSאו איזה
מפרטיו בפני מי שלא הורשה לכך.

.4

התחייבויותינו המפורטות לעיל אינן מוגבלות בזמן והן ישארו בתוקפן גם לאחר שחוזה  MTSיבוא
לסיומו ,מכל סיבה שהיא.

.5

ה"ה _________ נושא ת.ז .מס' ________ ו ____________ -נושא ת.ז .מס' _________,
הוסמכו כדין לחתום על כתב התחייבות זה ,וחתימתם מחייבת את ______________.
(שם העש"ר)

ולראיה באנו על החתום:

_________________
תאריך

_________________
עושה שוק ראשי
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נספח ל"ט
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

כתב התחייבות
הואיל

ובהתאם להודעת  MTSשנמסרה למסלקה ,אנו רשאים לפעול כעושה שוק ראשי במערכת ;MTS

והואיל

וידוע לנו כי בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין  MTSלבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת,
המסלקה מונתה לספק בישראל שירותי סליקה לגבי עסקאות בתעודות  MTSשיתבצעו במערכת
;MTS

לפיכך ,אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כלפי המסלקה ,כדלקמן:
.1

כל המונחים בכתב התחייבות זה יפורשו ,כמשמעותם בפרק י"ט לחלק ב' של חוקי העזר ,אלא אם כן
הקשר הדברים מחייב אחרת.

.2

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי חוזה  MTSמסדיר את היחסים שבין המסלקה לבין  ,MTSוכי בהתאם
לכך ,לא יהיו לצד ג' כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לנו ,לחבר הסולק עבורנו או
לחבר או לעש"ר כלשהו ,כל זכות ,סעד או עילת תביעה ,כלפי המסלקה או כלפי מי מן הפועלים מטעם
המסלקה (דהיינו ,נושאי משרה בה ,מנהליה והמועסקים על ידה) ,על פי חוזה  MTSאו על פי כל דין,
בכל הקשור בחוזה .MTS

.3

אנו מסכימים לכל ההוראות בחוקי העזר ,ככל שהן נוגעות לפעילותנו ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואנו
מתחייבים לפעול על פי חוקי העזר ,כפי שיהיו מעת לעת ,ככל שהם נוגעים לפעילותנו.

.4

אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם המסלקה ,דהיינו ,נושאי משרה בהן,
מנהליהן והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן ,בסעיף זה " -הפועלים מטעם המסלקה") ,מכל
אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן בסעיף זה " -נזק")
אשר עלולים להיגרם בשל כל פעולה ,מעשה או מחדל ,מכל; סוג שהוא (למעט אם בוצעו בזדון) של
המסלקה ,של הבורסה או של מי מן הפועלים מטעם המסלקה ,בכל הקשור במתן שירותי סליקה
לעסקאות המתבצעות במערכת .MTS
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם
המסלקה ,מכל אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן
בסעיף זה " -נזק") אשר עלולים להיגרם  ,בשל כל פעולה ,מעשה או מחדל ,מכל סוג שהוא ,של  MTSאו
של מי מטעמה ,והכל ,בין אם הם קשורים לפעולה כלשהי שנעשתה על ידי המסלקה ובין אם אינם
קשורים לכך.

.5

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי הדין הישראלי (והוא בלבד) יחול בכל הקשור למתן שירותי סליקה על
ידי המסלקה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לחוקי העזר ,לחוזים הנקשרים
בין המסלקה לבין חבריה ,כמפורט בסעיף  12לפרק י"ט לחלק ב' של חוקי העזר ,להסכם הסליקה
שבינינו לבין החבר הסולק עבורנו ולכל התחייבות שלנו ר כלפי המסלקה.

.6

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי לבתי המשפט בישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית ,בכל הקשור לכל
סכסוך בקשר למתן שירותי סליקה על ידי המסלקה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל
הקשור לחוקי העזר ,לחוזים הנקשרים בין המסלקה לבין חבריה ,כמפורט בסעיף  12לפרק י"ט לחלק ב'
של חוקי העזר להסכם הסליקה שבינינו לבין החבר הסולק עבורנו ולכל התחייבות שלנו כלפי המסלקה.
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.7

.8
.9
.10

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי המסלקה תמסור ל MTS-מידע ופרטים בקשר אלינו ולעסקאות
שנקשרו במערכת  ,MTSוכן כי המסלקה תשתף פעולה עם הרשויות השונות ,בישראל ומחוצה לה,
ותמסור להן מידע ופרטים ,ככל שיידרש ,בקשר אלינו ולעסקאות שנקשרו במערכת .MTS
ידוע לנו שהמסלקה לא היתה מסכימה להתקשרותנו בהסכם הסליקה עם החבר הסולק עבורנו,
אילמלא הצהרותינו והתחייבויותינו כמפורט בכתב התחייבות זה.
ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זה ,לא יהיו ניתנות לשינוי או לביטול ,אלא בדרך
של סיום הסכם הסליקה ,כמפורט בפרק י"ט לחלק ב' של חוקי העזר ובכפוף להוראותיו.
הננו מצהירים בזה כדלקמן:
א.

נתקבלו על ידי __________________ (להלן" :העש"ר") כל ההחלטות והאישורים
שם העש"ר

הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות זה.
ב.

__________ מ.ז ________________ *.ו _____________ -מ.ז___________ * .
שם החותם

שם החותם

הוסמכו כדין על ידי העש"ר לחתום על כתב ההתחייבות וחתימתם מחייבת אותו.

ולראייה באנו על החתום:
___________________
תאריך

*

_____________________
חתימה וחותמת העש"ר

לגבי תושב ישראלי ,יצויין מספר זהותו במרשם האוכלוסין ,לגבי מי שאינו תושב ישראלי יצויין מס' דרכון ושם המדינה בה
הוצא הדרכון או מספר מזהה אחר כמקובל במדינת אזרחותו של החותם.
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נספח מ'
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

הנדון :כתב התחייבות בשל עיסקאות שביצע עושה שוק ראשי שאינו חבר מסלקה ,במערכת
MTS
.1

הואיל והתקשרנו בהסכם סליקה עם חברת ___________ ,שהינה עושה שוק ראשי ואינה חבר
במסלקה (להלן " -העש"ר") ,אנו אחראים כלפיכם לסליקת כל העסקאות שיבצע העש"ר במערכת
 MTSולכיסוי כל ההתחייבויות הכספיות הנובעות מהן ,וכן לכל פעולה ,מעשה או מחדל (להלן ,ביחד -
"פעולות") של העש"ר בקשר לכך.

.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל או מן האמור בחוקי העזר ,ועל אף כל הוראה הקבועה בהסכם הסליקה
בינינו לבין העש"ר:
א.
ב.

התחייבויותינו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה ,אינן מוגבלות בסכום והן מכסות כל חבות
בקשר לעיסקאות או פעולות של העש"ר אף אם כתוצאה מכך נחוייב בסכום העולה על המוסכם
בינינו לבין העש"ר.
התחייבויותינו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה ,אינן מוגבלות בזמן והן יהיו בתוקף מלא
)1
עד תום יום הסליקה השני שלאחר יום הסליקה שבו נמסרה למנהל המסלקה ,ובהעדרו
למנהל הכללי של הבורסה ,הודעה בכתב החתומה על ידינו ,על סיומו של הסכם הסליקה
או עד להפסקת השתתפותו של העש"ר במסחר במערכת  ,MTSלפי המאוחר מבין השניים
(להלן " -מועד סיום האחריות");

)2

לענין זה מובהר ,כי כל עוד המסלקה תמשיך לקבל הודעות נאותות מ MTS-לגבי עסקאות
שנקשרו במערכת  ,MTSשהעש"ר צד להן ,ייחשב העש"ר כמי שלא הפסיק את השתתפותו
במסחר במערכת .MTS
אנו נמשיך ,איפוא ,להיות אחראים כלפיכם ,כמפורט בכתב התחייבות זה לעיל ,עד למועד
סיום האחריות; אחריותנו כאמור לעיל תחול גם על כל חבות בקשר לעיסקאות או
לפעולות כאמור ,שמועד התשלום או הסליקה בגינן הינו לאחר מועד סיום האחריות.

.3

הנכם רשאים לחייב את החשבון הכספי שלנו בבנק ישראל/את חשבונו בבנק ישראל של החבר המוביל
לסליקה כספית הסולק עבורנו* (להלן" :החשבון הכספי") ,וחתימתנו על כתב התחייבות זה מהווה
הרשאה בלתי חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בגין כל העיסקאות או
הפעולות במסלקה שיבוצעו על ידי העש"ר ובגין כל חבות כספית שתיווצר כאמור בסעיפים  1או  2לעיל.

.4

כל המונחים בכתב התחייבות זה ,יפורשו כמשמעותם בפרק י"ט לחלק ב' של חוקי העזר.

___________________________
_________________
חותמת וחתימת חבר המסלקה
תאריך
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מ__________________________ ,המכהן כעורך דינו של
____________________ (להלן – "החבר") מאשר בזה כי ______________________ נושא ת.ז .מס'
____________________
ו __________________-נושא ת.ז .מס'____________ חתמו בפני על כתב התחיבות זה לאחר שזיהיתי
אותם (להלן" :מורשי החתימה") .מורשי החתימה מוסמכים לחתום בשם החבר על התחיבות זו ,וחתימתם
מחייבת את החבר.
_________________________
_______________
חותמת וחותמת
תאריך

* מחק את המיותר
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נספח מ'1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה לקבל את עותק חוזה  MTSוהתחייבות לשמירת סודיות
אנו הח"מ ,מבקשים בזה לקבל עותק מן החוזה שנחתם בין המסלקה לבין ( MTS S.p.A.להלן -
" )"MTSבקשר עם שרותי הסליקה שתספק המסלקה לגבי עסקאות המתבצעות במערכת  ,MTSכמשמעות
מונח זה בחוקי העזר של המסלקה (להלן " -חוזה  ;)"MTSבהמשך לבקשתנו אנו מצהירים ומתחייבים
כלהלן:
.1

ידוע לנו כי חוזה  MTSכולל התחייבות של המסלקה לשמירת סודיות ,על כל המשתמע מכך.

.2

אנו מתחייבים לשמור בסוד את הוראות חוזה  MTSואת כל פרטיו ולא לעשות בו כל שימוש.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנו מתחייבים לחשוף את חוזה  MTSאך ורק בפני אלו מטעמנו שחשיפתו
בפניהם נחוצה לצורך מילוי תפקידם.

.3

אנו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי האבטחה הדרושים על מנת למנוע את חשיפת חוזה  MTSאו איזה
מפרטיו בפני מי שלא הורשה לכך.

.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ידוע לנו כי אנו רשאים למסור עותק של חוזה  MTSלמשתתף ריפו
שהתקשר עימנו בהסכם סליקה ,כמשמעות המונחים בפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר ,אך זאת
בכפוף לכך שמשתתף ריפו יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ,בנוסח המצורף כנספח מ' 2לחוקי
העזר.

התחייבויותינו המפורטות לעיל אינן מוגבלות בזמן והן ישארו בתוקפן גם לאחר שחוזה  MTSיבוא לסיומו,
מכל סיבה שהיא.
ולראיה באנו על החתום:
_________________
תאריך

____________________
חבר המסלקה

אני הח"מ ________________________________ ,עו"ד ,מ______________________________,
המכהן כעורך דינו של ____________________________ (להלן " -החבר") מאשר בזה כי נושא ת.ז.
מס' ____________________ ו ___________________-נושא ת.ז .מס' ______________________
חתמו בפני על התחיבות זו לאחר שזיהיתי אותם (להלן" :מורשי החתימה") .מורשי החתימה מוסמכים
לחתום בשם החבר על התחיבות זו ,וחתימתם מחייבת את החבר.
_________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת
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נספח מ'2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

התחייבות לשמירת סודיות
הואיל

ואנו מעוניינים לחתום על הסכם סליקה ,כמשמעות המונח בפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר של
המסלקה ,עם חבר המסלקה ________________________ בע"מ;

והואיל

וברצוננו לקבל עותק של החוזה שנחתם בין המסלקה לבין ( MTS S.p.A.להלן -
" )"MTSבקשר עם שרותי הסליקה שתספק המסלקה לגבי עסקאות המתבצעות במערכת
 ,MTSכמשמעות מונח זה בחוקי העזר של המסלקה (להלן " -חוזה ;)"MTS

לפיכך אנו הח"מ ,מצהירים ומתחייבים כלהלן:
.1

ידוע לנו כי חוזה  MTSכולל התחייבות של המסלקה לשמירת סודיות ,על כל המשתמע מכך.

.2

אנו מתחייבים לשמור בסוד את הוראות חוזה  MTSואת כל פרטיו ולא לעשות בו כל שימוש.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנו מתחייבים לחשוף את חוזה  MTSאך ורק בפני אלו מטעמנו שחשיפתו
בפניהם נחוצה לצורך מילוי תפקידם.

.3

אנו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי האבטחה הדרושים על מנת למנוע את חשיפת חוזה  MTSאו איזה
מפרטיו בפני מי שלא הורשה לכך.

.4

התחייבויותינו המפורטות לעיל אינן מוגבלות בזמן והן ישארו בתוקפן גם לאחר שחוזה  MTSיבוא
לסיומו ,מכל סיבה שהיא.

.5

ה"ה _____________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________________
ו _______________________________ -נושא ת.ז .מס'____________________________,
הוסמכו כדין לחתום על כתב התחייבות זה ,וחתימתם מחייבת את ________________________.
(שם משתתף הריפו)

ולראיה באנו על החתום:
_________________
תאריך

______________________
משתתף הריפו
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נספח מ'3
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

כתב התחייבות (משתתף ריפו)
הואיל

ובהתאם להודעת  MTSשנמסרה למסלקה ,אנו רשאים לפעול כמשתתף ריפו במערכת ;MTS

והואיל

וידוע לנו כי בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין  MTSלבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת,
המסלקה מונתה לספק בישראל שירותי סליקה לגבי עסקאות בתעודות ריפו שיתבצעו במערכת
;MTS

לפיכך ,אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כלפי המסלקה ,כדלקמן:
.1

כל המונחים בכתב התחייבות זה יפורשו ,כמשמעותם בפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר ,אלא אם כן
הקשר הדברים מחייב אחרת.

.2

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי חוזה  MTSמסדיר את היחסים שבין המסלקה לבין  ,MTSוכי בהתאם
לכך ,לא יהיו לצד ג' כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לנו ,לחבר הסולק עבורנו או
לחבר או למשתתף ריפו כלשהו ,כל זכות ,סעד או עילת תביעה ,כלפי המסלקה או כלפי מי מן הפועלים
מטעם המסלקה (דהיינו ,נושאי משרה בה ,מנהליה והמועסקים על ידה) ,על פי חוזה  MTSאו על פי כל
דין ,בכל הקשור בחוזה .MTS

.3

אנו מסכימים לכל ההוראות בחוקי העזר ,ככל שהן נוגעות לפעילותנו ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואנו
מתחייבים לפעול על פי חוקי העזר ,כפי שיהיו מעת לעת ,ככל שהם נוגעים לפעילותנו.

.4

אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם המסלקה  ,דהיינו ,נושאי משרה בהן,
מנהליהן והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן ,בסעיף זה " -הפועלים מטעם המסלקה") ,מכל
אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן בסעיף זה " -נזק")
אשר עלולים להיגרם בשל כל פעולה ,מעשה או מחדל ,מכל סוג שהוא (למעט אם בוצעו בזדון) של
המסלקה ,של הבורסה או של מי מן הפועלים מטעם המסלקה ,בכל הקשור במתן שירותי סליקה
לעסקאות המתבצעות במערכת .MTS
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם
המסלקה ,מכל אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן
בסעיף זה " -נזק") אשר עלולים להיגרם  ,בשל כל פעולה ,מעשה או מחדל ,מכל סוג שהוא ,של  MTSאו
של מי מטעמה ,והכל ,בין אם הם קשורים לפעולה כלשהי שנעשתה על ידי המסלקה ובין אם אינם
קשורים לכך.

.5

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי הדין הישראלי (והוא בלבד) יחול בכל הקשור למתן שירותי סליקה על
ידי המסלקה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לחוקי העזר ,לחוזים הנקשרים
בין המסלקה לבין חבריה ,כמפורט בסעיף  13לפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר ,להסכם הסליקה
שבינינו לבין החבר הסולק עבורנו ולכל התחייבות שלנו כלפי המסלקה.
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.6

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי לבתי המשפט בישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית ,בכל הקשור לכל
סכסוך בקשר למתן שירותי סליקה על ידי המסלקה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל
הקשור לחוקי העזר ,לחוזים הנקשרים בין המסלקה לבין חבריה ,כמפורט בסעיף  13לפרק י"ט 1לחלק
ב' של חוקי העזר להסכם הסליקה שבינינו לבין החבר הסולק עבורנו ולכל התחייבות שלנו כלפי
המסלקה.

.7

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי המסלקה תמסור ל MTS-מידע ופרטים בקשר אלינו ולעסקאות
שנקשרו במערכת  ,MTSוכן כי המסלקה תשתף פעולה עם הרשויות השונות ,בישראל ומחוצה לה,
ותמסור להן מידע ופרטים ,ככל שיידרש ,בקשר אלינו ולעסקאות שנקשרו במערכת .MTS

.8

ידוע לנו שהמסלקה לא היתה מסכימה להתקשרותנו בהסכם הסליקה עם החבר הסולק עבורנו,
אילמלא הצהרותינו והתחייבויותינו כמפורט בכתב התחייבות זה.

.9

ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זה ,לא יהיו ניתנות לשינוי או לביטול ,אלא בדרך
של סיום הסכם הסליקה ,כמפורט בפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר ובכפוף להוראותיו.

.10

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
נתקבלו על ידי ______________________________________(להלן" :משתתף הריפו")
א.
שם משתתף הריפו

כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות זה.
ב.

_________________________________ מ.ז__________________ *.
שם החותם

ו _______________________________-מ.ז___________________ *.
שם החותם

הוסמכו כדין על ידי המש"ר לחתום על כתב ההתחייבות וחתימתם מחייבת אותו.

ולראייה באנו על החתום:
___________________
תאריך

*

_____________________________
חתימה וחותמת משתתף הריפו

לגבי תושב ישראלי ,יצויין מספר זהותו במרשם האוכלוסין ,לגבי מי שאינו תושב ישראלי יצויין מס' דרכון ושם המדינה בה
הוצא הדרכון או מספר מזהה אחר כמקובל במדינת אזרחותו של החותם.
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נספח מ'4
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

כתב התחייבות (ח.מ.ש.ר).
הואיל

ובהתאם להודעת  MTSשנמסרה למסלקה ,אנו רשאים לפעול כמשתתף ריפו במערכת ;MTS

והואיל

וידוע לנו כי בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין  MTSלבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת,
המסלקה מונתה לספק בישראל שירותי סליקה לגבי עסקאות בתעודות ריפו שיתבצעו במערכת
;MTS

לפיכך ,אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כלפי המסלקה ,כדלקמן:
.1
.2

.3

כל המונחים בכתב התחייבות זה יפורשו ,כמשמעותם בפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר ,אלא אם כן
הקשר הדברים מחייב אחרת.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי חוזה  MTSמסדיר את היחסים שבין המסלקה לבין  ,MTSוכי בהתאם
לכך ,לא יהיו לצד ג' כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לנו ,לחבר הסולק עבורנו או
לחבר או למשתתף ריפו כלשהו ,כל זכות ,סעד או עילת תביעה ,כלפי המסלקה או כלפי מי מן הפועלים
מטעם המסלקה (דהיינו ,נושאי משרה בה ,מנהליה והמועסקים על ידה) ,על פי חוזה  MTSאו על פי כל
דין ,בכל הקשור בחוזה .MTS
אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם המסלקה  ,דהיינו ,נושאי משרה בהן,
מנהליהן והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן ,בסעיף זה " -הפועלים מטעם המסלקה") ,מכל
אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן בסעיף זה " -נזק")
אשר עלולים להיגרם בשל כל פעולה ,מעשה או מחדל ,מכל סוג שהוא (למעט אם בוצעו בזדון) של
המסלקה ,של הבורסה או של מי מן הפועלים מטעם המסלקה ,בכל הקשור במתן שירותי סליקה
לעסקאות המתבצעות במערכת .MTS
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אנו פוטרים את המסלקה והבורסה וכן את הפועלים מטעם
המסלקה ,מכל אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן
בסעיף זה " -נזק") אשר עלולים להיגרם  ,בשל כל פעולה ,מעשה או מחדל ,מכל סוג שהוא ,של  MTSאו
של מי מטעמה ,והכל ,בין אם הם קשורים לפעולה כלשהי שנעשתה על ידי המסלקה ובין אם אינם
קשורים לכך.

.4

.5

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי הדין הישראלי (והוא בלבד) יחול בכל הקשור למתן שירותי סליקה על
ידי המסלקה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לחוקי העזר ,לחוזים הנקשרים
בין המסלקה לבין חבריה ,כמפורט בסעיף  13לפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר ,להסכם הסליקה
שבינינו לבין החבר הסולק עבורנו ולכל התחייבות שלנו כלפי המסלקה.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי לבתי המשפט בישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית ,בכל הקשור לכל
סכסוך בקשר למתן שירותי סליקה על ידי המסלקה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל
הקשור לחוקי העזר ,לחוזים הנקשרים בין המסלקה לבין חבריה ,כמפורט בסעיף  13לפרק י"ט 1לחלק
ב' של חוקי העזר להסכם הסליקה שבינינו לבין החבר הסולק עבורנו ולכל התחייבות שלנו כלפי
המסלקה.
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.6

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי המסלקה תמסור ל MTS-מידע ופרטים בקשר אלינו ולעסקאות
שנקשרו במערכת  ,MTSוכן כי המסלקה תשתף פעולה עם הרשויות השונות ,בישראל ומחוצה לה,
ותמסור להן מידע ופרטים ,ככל שיידרש ,בקשר אלינו ולעסקאות שנקשרו במערכת .MTS

.7

ידוע לנו שהמסלקה לא היתה מסכימה להתקשרותנו בהסכם הסליקה עם החבר הסולק עבורנו,
אילמלא הצהרותינו והתחייבויותינו כמפורט בכתב התחייבות זה.

.8

ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זה ,לא יהיו ניתנות לשינוי או לביטול ,אלא בדרך
של סיום הסכם הסליקה ,כמפורט בפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר ובכפוף להוראותיו.

.9

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
נתקבלו על ידי _________________________________________ (להלן" :הח.מ.ש.ר)".
א.
שם הח.מ.ש.ר.

כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות זה.
ב.

_________________________________ מ.ז__________________ *.
שם החותם

ו _______________________________-מ.ז___________________ *.
שם החותם

הוסמכו כדין על ידי הח.מ.ש.ר .לחתום על כתב ההתחייבות וחתימתם מחייבת אותו.

ולראייה באנו על החתום:

_______________________
תאריך

*

__________________________
חתימה וחותמת הח.מ.ש.ר.

לגבי תושב ישראלי ,יצויין מספר זהותו במרשם האוכלוסין ,לגבי מי שאינו תושב ישראלי יצויין מס' דרכון ושם המדינה בה
הוצא הדרכון או מספר מזהה אחר כמקובל במדינת אזרחותו של החותם.

ד 102 -
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נספח מ'5
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
הנדון :כתב התחייבות בשל עיסקאות שביצע משתתף ריפו ,במערכת MTS

.1

הואיל והתקשרנו בהסכם סליקה עם חברת ________________________ ,שהינה משתתף ריפו
(להלן " -משתתף הריפו") ,אנו אחראים כלפיכם לסליקת כל העסקאות שיבצע משתתף הריפו במערכת
 MTSולכיסוי כל ההתחייבויות הכספיות הנובעות מהן ,וכן לכל פעולה ,מעשה או מחדל (להלן ,ביחד -
"פעולות") של משתתף הריפו בקשר לכך.

.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל או מן האמור בחוקי העזר ,ועל אף כל הוראה הקבועה בהסכם הסליקה
בינינו לבין משתתף הריפו:
התחייבויותינו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה ,אינן מוגבלות בסכום והן מכסות כל חבות
א.
בקשר לעסקאות או פעולות של משתתף הריפו אף אם כתוצאה מכך נחוייב בסכום העולה על
המוסכם בינינו לבין משתתף הריפו.
התחייבויותינו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה ,אינן מוגבלות בזמן והן יהיו בתוקף מלא
)1
ב.
עד תום יום הסליקה השני שלאחר יום הסליקה שבו נמסרה למנהל המסלקה ,ובהעדרו
למנהל הכללי של הבורסה ,הודעה בכתב החתומה על ידינו ,על סיומו של הסכם הסליקה
או עד להפסקת השתתפותו של משתתף הריפו במסחר במערכת  ,MTSלפי המאוחר מבין
השניים (להלן " -מועד סיום האחריות");
לעניין זה מובהר ,כי כל עוד המסלקה תמשיך לקבל הודעות נאותות מ MTS-לגבי
עסקאות שנקשרו במערכת  ,MTSשמשתתף הריפו צד להן ,ייחשב משתתף הריפו כמי
שלא הפסיק את השתתפותו במסחר במערכת .MTS
אנו נמשיך ,איפוא ,להיות אחראים כלפיכם ,כמפורט בכתב התחייבות זה לעיל ,עד למועד
)2
סיום האחריות; אחריותנו כאמור לעיל תחול גם על כל חבות בקשר לעסקאות או לפעולות
כאמור ,שמועד התשלום או הסליקה בגינן הינו לאחר מועד סיום האחריות.

הנכם רשאים לחייב את חשבוננו בבנק ישראל ,וחתימתנו על כתב התחייבות זה מהווה הרשאה בלתי
.3
חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב את החשבון הכספי/את חשבונו בבנק ישראל של החבר המוביל
לסליקה כספית הסולק עבורנו* (להלן :החשבון הכספי") בגין כל העסקאות או הפעולות במסלקה
שיבוצעו על ידי משתתף הריפו ובגין כל חבות כספית שתיווצר כאמור בסעיפים  1או  2לעיל.
כל המונחים בכתב התחייבות זה ,יפורשו כמשמעותם בפרק י"ט 1לחלק ב' של חוקי העזר.
.4
_________________________
_________________
חותמת וחתימת חבר המסלקה
תאריך
אני הח"מ __________________________ ,עו"ד ,מ___________________________,
המכהן כעורך דינו של _____________________________________ (להלן – "החבר") מאשר
בזה כי ______________________________ נושא ת.ז .מס' __________________________
ו __________________________________-נושא ת.ז .מס' __________________________
חתמו בפני על כתב התחיבות זה לאחר שזיהיתי אותם (להלן" :מורשי החתימה") .מורשי החתימה מוסמכים
לחתום בשם החבר על התחיבות זו ,וחתימתם מחייבת את החבר.
_________________________
_________________
חתימה וחותמת
תאריך

*

מחק את המיותר
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נספח מ"א

חוזה
שנערך ונחתם ב__________ ביום ___ לחודש ______ 2006
בין:
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר
מרחוב קפלן  1ירושלים
(להלן " -משרד האוצר")
מצד אחד
לבין:
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מרח' אחד העם  54בתל-אביב
(להלן " -המסלקה")
מצד שני
הואיל

והממשלה מורשית ,על פי חוק מילווה המדינה ,התשל"ט( 1979-להלן " -חוק מילווה המדינה"
או "החוק") ,ללוות ,בשם המדינה ,ולהוציא למטרה זו איגרות חוב ,וכן למנות מעת לעת ,עושי
שוק ראשיים ,כהגדרתם בחוק (להלן " -עושי שוק") ,לאיגרות החוב;

והואיל

והממשלה הוסמכה על פי חוק מילווה המדינה ,להתקשר בהסכם עם עושי השוק שייקבעו בו ,בין
השאר ,זכויותיו וחובותיו של עושה השוק ,ובכלל זה ,זכותו של עושה השוק לשאול איגרות חוב,
שהוצאו על פי החוק;

והואיל

ומשרד האוצר מינה ,על פי שיקול דעתו ועל פי התנאים שקבע ,גופים שונים כעושי שוק;

והואיל

ובכוונת משרד האוצר להקים מאגר השאלות (להלן " -מאגר ההשאלות") ,על מנת לאפשר לעושי
השוק לשאול איגרות חוב מידי הממשלה ,כמפורט להלן בחוזה זה;

והואיל

והוסכם בין משרד האוצר לבין המסלקה ,כי המסלקה תתפעל את מאגר ההשאלות ,עבור משרד
האוצר ,כמפורט להלן בחוזה זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים לעגן את היחסים המשפטיים ביניהם ,בכל הקשור למאגר ההשאלות
והפעלתו על ידי המסלקה ,כמפורט להלן בחוזה זה ובכפוף לתנאיו;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים לחוזה זה כדלהלן:
כללי
.1
.2
.3

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ומחייבים כיתר תנאיו.
חלוקת חוזה זה לסעיפים והכותרות הכלולות בו ,נעשו מטעמי נוחות גרידא ,ואין לעשות בהם שימוש
לצרכי פרשנותו.
הגדרות
"איגרות חוב"  -איגרות חוב ,שהוציאה הממשלה על פי חוק מילווה המדינה ,הנכללות במאגר
3.1
ההשאלות ואשר יושאלו לשואלים המורשים ,כמפורט בסעיף  4של חוזה זה;
"בטוחות"  -בטוחות ,במזומן ,שעל השואל המורשה להפקיד לטובת משרד האוצר ,בקשר עם
3.2
עסקאות ההשאלה ,כמפורט בסעיף  8של חוזה זה;
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3.3
3.4

"בנק"  -כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -
3.4.1

"בנק מלווה הקובע מסגרת השאלה מירבית"  -חבר מסלקה שהוא בנק ,הקובע
מסגרת השאלה מירבית עבור שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו בנק ואחראי
לסליקה הכספית של השואל המורשה ,כמפורט בסעיף  15של חוזה זה;

3.4.2

"בנק מלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים"  -חבר מסלקה שהוא בנק ,הנותן
למסלקה אישורים פרטניים לחיוב חשבונו הכספי בבנק ישראל ,בשל פעולותיו של
שואל מורשה ,כמפורט בסעיף 15א של חוזה זה.

3.4.3

"בנק מלווה"  -בנק מלווה הקובע מסגרת השאלה מירבית או בנק מלווה הנותן
למסלקה אישורים פרטניים.

3.5

"הבורסה"  -הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

3.6

"החשבון הכספי בבנק ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה":
א .לגבי שואל מורשה שהינו חבר מסלקה והינו בנק  -החשבון הכספי של השואל המורשה,
בבנק ישראל;
ב.

לגבי שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו בנק  -החשבון הכספי של הבנק המלווה ,בבנק
ישראל;

ג.

לגבי שואל מורשה שאינו חבר מסלקה  -החשבון הכספי בבנק ישראל של החבר הסולק
עבור השואל המורשה;

3.7

"המועד האחרון להעברת הוראות כספיות לבנק ישראל"  -שעה  18:30בכל יום סליקה ,למעט
יום ו' וערבי חג ,או שעה  13:00ביום ו' ובערבי חג ,או שעה אחרת שיוסכם עליה ,בכתב ,בין
משרד האוצר לבין המסלקה;

3.8

"הערך הכספי של איגרות חוב"  -הערך הכספי של איגרות החוב ,שיחושב כמפורט בסעיף 6.2.2
ב .של חוזה זה.

3.9

"הסכם השאלה"  -הסכם ההשאלה שבין משרד האוצר לבין כל שואל מורשה ,כאמור בסעיף
 4.4של חוזה זה;

3.10

"השעה הקובעת"  -שעה  ,14:00בכל יום סליקה ,למעט יום ו' וערבי חג ,או שעה  ,11:00ביום
ו' ובערבי חג ,או כל שעה אחרת ,שיוסכם עליה ,בכתב ,בין משרד האוצר לבין המסלקה;

3.11

"חבר מסלקה" או "חבר"  -מי שאושר על ידי המסלקה ,כחבר בה ,למעט בנק ישראל;

3.12

"חבר סולק עבור שואל מורשה"  -חבר מסלקה שהינו בנק ,המעניק לשואל מורשה שאינו חבר
מסלקה ,את כל השירותים הנדרשים ,בכל הקשור לביצוע עסקאות ההשאלה ולתפעול מאגר
ההשאלות על ידי המסלקה ,כמפורט בסעיף  14של חוזה זה;

3.13

"חשבון הבטוחות" ,שייוחד לכל שואל מורשה ,על ידי משרד האוצר  -חשבון כספי ,שינוהל
בבנק ישראל על שם משרד האוצר ועבורו ,ואשר ייועד להפקדת כספים ,במזומן ,על ידי השואל
המורשה ,שישמשו כבטוחות לטובת משרד האוצר ,כמפורט בסעיף  8של חוזה זה;

3.14

"חשבון הצל של הבטוחות" ,שייוחד לכל שואל מורשה ,על ידי המסלקה – חשבון רישומי
שינוהל במסלקה ,על שם משרד האוצר ועבורו ,ואשר בו תרשום המסלקה חיובים או זיכויים,
המקבילים להוראות הזיכוי או החיוב ,שתעביר המסלקה לחשבון הבטוחות ,כמפורט בסעיף 8
של חוזה זה;

3.15

"חשבון הנוסטרו"  -חשבון המנוהל במסלקה על שם חבר מסלקה ,במסגרתו מנוהלת פעילות
הנוסטרו של החבר ,בניירות ערך ,על פי חוקי העזר;
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3.16

"חשבון ניירות הערך שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה" -
א .לגבי שואל מורשה שהינו חבר מסלקה  -חשבון הנוסטרו של השואל המורשה;
ב.

לגבי שואל מורשה שאינו חבר מסלקה  -חשבון משנה של החבר הסולק עבור השואל
המורשה ,המנוהל במסלקה ,על פי חוקי העזר;

3.17

"חשבון אג"ח אוצר"  -חשבון שינוהל במסלקה על שם משרד האוצר ,אשר בו יפקיד משרד
האוצר את מלאי איגרות החוב שהונפקו על ידו ויושאלו לשואלים המורשים על פי חוזה זה;

3.18

"חשבון ההשאלות"  -חשבון שינוהל במסלקה על שם משרד האוצר ,אשר בו יחוייבו ויזוכו
איגרות החוב ,כתוצאה מפעילות ההשאלות לשואלים המורשים ,כמפורט בחוזה זה;

3.19

"יום מסחר"  -יום שבו מתקיים בבורסה מסחר באיגרות חוב;

3.20

"יום סליקה"  -יום שבו מתקיימת סליקה על ידי המסלקה;

3.21

"כללי המסלקה"  -תקנון הבורסה ,תקנון ההתאגדות של המסלקה ,החלטות הדירקטוריון של
המסלקה וכן ההוראות שנקבעו על ידי המסלקה ,המסדירות את היחסים שבין המסלקה לבין
חברי המסלקה (הוראות אלו יקראו להלן " -חוקי העזר");

3.22

"מסגרת ההשאלה המירבית" ,של שואל מורשה  -המסגרת המירבית בש"ח של הערך הכספי
של כל איגרות החוב שהשואל המורשה רשאי לשאול ממאגר ההשאלות ,כפי שנקבעה על ידי:
א.

משרד האוצר ,או

ב.

החבר הסולק עבור השואל המורשה ,או

ג.

הבנק המלווה הקובע מסגרת השאלה מירבית,

לפי הנמוך מביניהם;

.4

3.23

"מערכת  - "MTSמערכת המסחר של עושי שוק ,המופעלת על ידי  ,MTS S.p.A.שהואגדה
באיטליה;

3.24

"עסקת השאלה"  -עסקה במסגרתה שואל מורשה ,שואל איגרות חוב ממשרד האוצר ומתחייב
להשיבן למשרד האוצר ,על פי התנאים שנקבעו לענין זה ,בהסכם ההשאלה;

3.25

"פעולה"  -לרבות מחדל;

3.26

"שואל מורשה" -מי שרשאי לשאול איגרות חוב ממאגר ההשאלות ,על פי הודעת משרד האוצר,
בכתב ,שנתקבלה על ידי המסלקה;

3.27

"שער קובע"  -כהגדרתו של מונח זה ,בחלק השלישי של תקנון הבורסה (שכותרתו " -המסחר
בבורסה");

3.28

"תקנון הבורסה"  -כמשמעותו בסעיף  46לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-וההנחיות על פיו,
לרבות הנחיות זמניות;

כללי
4.1

מוסכם בזה ,כי המסלקה תתפעל את מאגר ההשאלות ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן
בחוזה זה.
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4.2

4.3

.5

מאגר ההשאלות יכלול איגרות חוב שהוצאו על ידי הממשלה מסדרות שייקבעו ,לענין זה ,על
ידי משרד האוצר ,מעת לעת; איגרות חוב מסדרה כלשהי ,שיושאלו לשואלים המורשים ,יהיו
זהות ,לכל דבר וענין ,לאיגרות החוב שהוציא משרד האוצר מאותה סדרה ,אשר לא הושאלו
לשואלים המורשים ,ללא כל הבדל ביניהן; בכלל זה ,איגרות החוב שיושאלו לשואלים
המורשים ,ייסחרו בבורסה ,ויקנו למי שרכש אותן זכויות זהות לזכויות שיוקנו למי שרכש
איגרות חוב מאותה סדרה ,שלא הושאלו לשואלים המורשים.
4.3.1

שואל מורשה רשאי לשאול איגרות חוב ממאגר ההשאלות ,לכל מטרה ,בהתאם
לתנאים המפורטים להלן בחוזה זה.

4.3.2

שואל מורשה שאינו חבר מסלקה יהיה רשאי לבצע עסקאות השאלה ,בתנאי שיתקשר
בהסכם סליקה עם חבר מסלקה שהוא בנק ,אשר ישמש כחבר סולק עבורו ,בהתאם
לתנאים המפורטים בסעיף  14של חוזה זה.

4.3.3

שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו בנק (להלן ,בסעיף זה " -השואל המורשה"),
יהיה רשאי לבצע עסקאות השאלה ,אם יתקיימו התנאים המפורטים בס"ק א .או ב.
להלן:
א.

השואל המורשה התקשר בהסדרים לשביעות רצון המסלקה עם בנק מלווה
הקובע מסגרת השאלה מירבית ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  15של חוזה
זה.

ב.

השואל המורשה הודיע למסלקה ,בכתב ,כי בכוונתו לפעול באמצעות בנק מלווה
הנותן למסלקה אישורים פרטניים ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 15א .של
חוזה זה.

4.4

משרד האוצר יתקשר עם כל שואל מורשה בהסכם השאלה ,שבו ייקבעו תנאי ההשאלה של
איגרות החוב וכל שאר ההסדרים הקשורים בכך ,ובכלל זה ,כל ההוראות הקבועות בחוזה זה,
בכל הקשור לביצוע עסקאות ההשאלה ולתפעול מאגר ההשאלות על ידי המסלקה.

4.5

המסלקה לא תערוך בדיקות כלשהן בקשר להוראות משרד האוצר שיינתנו לה ,כמפורט בחוזה
זה ,ולא תסטה מהוראות אלו בשל מידע חיצוני או מסיבה אחרת ,אלא אם כן נקבע במפורש
אחרת ,בחוזה זה.

מסירת פרטים ונתונים לצורך תפעול מאגר ההשאלות
5.1

לפני התחלת הפעלתו של מאגר ההשאלות ,משרד האוצר ימסור למסלקה ,בכתב ,את כל
הפרטים והנתונים הדרושים לצורך תפעול מאגר ההשאלות ,ובכלל זה:
5.1.1

רשימת הסדרות של איגרות החוב שייכללו במאגר ההשאלות;

5.1.2

שמותיהם ופרטיהם של כל השואלים המורשים;

5.1.3

מסגרת ההשאלה המירבית של כל אחד מן השואלים המורשים;

5.1.4

אופן חישוב הבטוחות הנדרשות לשם ביצוע עסקאות ההשאלה ,כמפורט בסעיף  8.2של
חוזה זה;

5.1.5

גובה המרווח הנדרש לצורך חישוב סכום הבטוחות ,כמפורט בסעיף  8.2של חוזה זה,
ואופן חישובו;

5.1.6

שיעור הריבית שתשולם על היתרות בחשבונות הבטוחות ,כמפורט בסעיף  9של חוזה
זה ,ואופן חישובה;
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5.2

5.1.7

שיעור דמי ההשאלה שישולמו על ידי השואלים המורשים ,כמפורט בסעיף  12של חוזה
זה ,ואופן חישובם;

5.1.8

כל פרט או נתון אחר ,ככל שיידרש ,לצורך תפעול מאגר ההשאלות על ידי המסלקה.

5.2.1

כל הפרטים והנתונים ,כמפורט בסעיף  5.1לעיל ,יצורפו כנספחים לחוזה זה ויהיו חלק
בלתי נפרד הימנו; משרד האוצר רשאי לשנות את הפרטים או הנתונים שנמסרו על ידו,
כאמור לעיל; כל הודעה בדבר שינוי ,כאמור ,תימסר למסלקה ,בכתב ,ביום סליקה,
ותיכנס לתוקף ביום הסליקה השלישי שלאחריו ,אלא אם כן ,הוסכם אחרת ,בכתב ,בין
המסלקה לבין משרד האוצר.

5.2.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.4

5.4.1

על אף האמור בסעיף  5.2.1לעיל ,לענין הודעה על שינוי בשיעור הריבית או בדמי
ההשאלה ,כאמור בסעיפים  .5.1.6או  5.1.7לעיל ,יחולו ההוראות הקבועות בסעיפים
 9.2או  12.2של חוזה זה ,לפי הענין.
משרד האוצר יודיע למסלקה ,באופן מיידי ,על כל מידע שיגיע לידיו ,המעורר חשש כי
שואל מורשה עלול שלא לקיים את התחייבויותיו ,או כל חלק מהן ,במועדן ,ובכלל זה,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על כל מידע בקשר לארועים שלהלן( :א) הפרה
של התחייבות כלשהי (כספית או שאינה כספית) ,על ידי השואל המורשה ,כלפי משרד
האוצר (לרבות אי פירעון של סכום כלשהו שהועמד לפירעון מיידי); (ב) אם תוגש כנגד
השואל המורשה בקשה לפירוק או למינוי מפרק או מפרק זמני או כונס נכסים או כונס
נכסים זמני או אם תוגש נגד השואל המורשה בקשה לפתיחת הליכי שיקום או
להקפאת הליכים או אם השואל המורשה יחליט על פירוקו מרצון; (ג) אם רשות
מוסמכת (לרבות רשות מוסמכת במדינה זרה) ,נקטה או עומדת לנקוט כנגד השואל
המורשה ,בצעדים או באמצעים כלשהם שיש בהם כדי להעיד על חשש ,כי השואל
המורשה עלול שלא לקיים את התחייבויותיו ,או כל חלק מהן ,במועדן.
הודעתו של משרד האוצר ,כאמור בסעיף  5.3.1לעיל ,תיעשה ,בכתב ,באמצעות
פקסימיליה ובאמצעות דואר אלקטרוני (שניהם ביחד) ,ותאושר בשיחה טלפונית עם
נושא המשרה מטעם המסלקה ,שמוסמך לקבל הודעה זו ,כמפורט בסעיף  23להלן.
המסלקה תודיע למשרד האוצר ,באופן מיידי ,על כל החלטה של מנהל המסלקה
להורות על הפסקה זמנית במתן שירותי סליקה לחבר מסלקה או על כל החלטה של
דירקטוריון המסלקה להעמיד לפרעון מיידי את חיוביו של חבר מסלקה ,כלפי
המסלקה ,כולם או חלקם.
לענין זה" ,חבר מסלקה"  -חבר מסלקה שהינו שואל מורשה או חבר סולק עבור שואל
מורשה או בנק מלווה.

5.4.2

5.5

5.5.1

הודעתה של המסלקה ,כאמור בסעיף  5.4.1לעיל ,תיעשה ,בכתב ,באמצעות פקסימיליה
ובאמצעות דואר אלקטרוני (שניהם ביחד) ,ותאושר בשיחה טלפונית עם נושא המשרה
מטעם משרד האוצר שמוסמך לקבל הודעה זו ,כמפורט בסעיף  23להלן.
בנסיבות המפורטות בס"ק א .להלן ,המסלקה תפעל על מנת לקיים את האמור בס"ק
ב .להלן:
א.

()1

תוך  10דקות מן המועד שבו קיבלה המסלקה את הודעתו הטלפונית של
משרד האוצר ,כאמור בסעיף  5.3.2לעיל (ובלבד שהמסלקה קיבלה קודם
לכן ,הודעה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,כאמור בסעיף  5.3.2לעיל)
(להלן בסעיף זה " -הודעת משרד האוצר") ,או,

()2

תוך  10דקות מן המועד שבו מסרה המסלקה למשרד האוצר את ההודעה
הטלפונית ,כאמור בסעיף  5.4.2לעיל (ובלבד שהמסלקה מסרה קודם לכן,
הודעה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,כאמור בסעיף  5.4.2לעיל)
(להלן ,בסעיף זה " -הודעת המסלקה"),

יחולו ההוראות המפורטות בס"ק ב .להלן.
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ב.

המסלקה תפסיק לבצע כל פעולה או עסקה נוספת בכל הקשור למאגר
ההשאלות ,שהשואל המורשה ששמו נכלל בהודעת משרד האוצר או בהודעת
המסלקה ,לפי הענין ,צד לה ,או שחבר המסלקה ששמו נכלל בהודעה כאמור ,צד
לה ,אלא אם כן הוסכם אחרת ,בכתב ,בין משרד האוצר לבין המסלקה; לענין
זה ,יראו את חבר המסלקה ששמו נכלל בהודעה כאמור ,כצד לכל פעולה או
עסקה שהצדדים לה הינם ,כל אחד מאלה:
 כל שואל מורשה שחבר המסלקה סולק עבורו; כל חבר מסלקה אחר (להלן ,בסעיף זה " -חבר מסלקה אחר") שחברהמסלקה (ששמו נכלל בהודעה) הינו הבנק המלווה שלו;

(להלן " -הפסקת פעולות").

.6

5.5.2

להסיר ספק ,מובהר בזה ,כי במסגרת הפסקת הפעולות ,כאמור לעיל ,המסלקה לא
תבצע כל פעולה בחשבון ההשאלות ,בחשבון אג"ח אוצר או בחשבון הצל של הבטוחות
(ובכלל זה ,לא תקבל בחזרה איגרות חוב שהושאלו) ,וכן לא תעביר הוראות כספיות
לבנק ישראל ,מכל סוג שהוא ,לרבות בשל חיוב בדמי השאלה ,כמפורט בחוזה זה.

5.5.3

על אף האמור בסעיפים  5.5.1ו 5.5.2-לעיל ,מוסכם בזה ,כדלקמן:
א.

על אף הפסקת הפעולות ,המסלקה תמשיך להעביר הוראות כספיות לבנק
ישראל ותבצע רישומים בחשבונות המנוהלים במסלקה ,בקשר לפעולות או
עסקאות שנעשו על ידי המסלקה לפני הפסקת הפעולות על ידי המסלקה.

ב.

היה והשואל המורשה לא החזיר את כל יתרת איגרות החוב ששאל ממאגר
ההשאלות ,יורה משרד האוצר ,בכתב ,למסלקה ,להעביר את יתרת איגרות
החוב האמורה ,מחשבון אג"ח אוצר לחשבונות אחרים המנוהלים במסלקה,
ובמקרה כאמור ,המסלקה תזכה את חשבון ההשאלות ותחייב את חשבון אג"ח
אוצר ,בהתאם להוראה האמורה של משרד האוצר.

ביצוע עסקת השאלה
6.1

שואל מורשה שיבקש לשאול איגרות חוב ממאגר ההשאלות ,רשאי להגיש למסלקה ,בכל יום
סליקה ,בקשה בכתב ,בנוסח המפורט בנספח  6.1של חוזה זה (להלן ,בסעיף זה " -הבקשה") ,לא
יאוחר מן השעה הקובעת ,ולציין בה את הסדרה והכמות של איגרות החוב נשוא עסקת ההשאלה
(להלן " -איגרות החוב נשוא עסקת ההשאלה").

6.2

קיבלה המסלקה בקשה לביצוע עסקת השאלה ,כאמור לעיל ,תוודא המסלקה ,כדלקמן:
6.2.1
6.2.2

כי איגרות החוב שצויינו בבקשה הינן מסדרה הנכללת במאגר ההשאלות (וטרם נגרעה
ממנו);
א.

כי ביצוע עסקת ההשאלה לא יגרום לחריגה של השואל המורשה ,ממסגרת
ההשאלה המירבית שנקבעה לו על ידי:
( )1משרד האוצר ,כאמור בסעיפים  5.1.3או  5.2לעיל ,לפי הענין ,או,
( )2החבר הסולק עבור השואל המורשה ,כאמור בסעיף  14להלן ,או,
( )3הבנק המלווה הקובע מסגרת השאלה מירבית ,כאמור בסעיף  15להלן.
לפי הנמוך מביניהם.

ב.

לצורך עריכת הבדיקה ,כאמור בסעיף 6.2.2א לעיל ,המסלקה תחשב את הערך
הכספי של איגרות החוב; החישוב ייערך על פי היתרות של כל איגרות החוב ,מכל
סדרה ,ששאל השואל המורשה ממאגר ההשאלות (בהתאם לרישומים בספרי
המסלקה) ,בתוספת הכמות של איגרות החוב שצויינה בבקשה ,כשהם מוכפלים
בשער הקובע ביום המסחר האחרון שקדם ליום החישוב ,בתוספת סכום ההגדלה
הנדרש מן השואל המורשה בשל סכום הריבית (אם נדרש) ,כמפורט בסעיף 11.2.1
ב .להלן.
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לאחר ביצוע החישוב כאמור לעיל ,המסלקה תוודא כי הערך הכספי של איגרות
החוב ,כמפורט לעיל ,אינו עולה על מסגרת ההשאלה המירבית.
ג.
6.2.3

6.3

להסיר ספק ,מובהר בזה ,כי הבדיקה האמורה בסעיף 6.2.2ב לעיל ,תיעשה רק
ביום קבלת הבקשה על ידי המסלקה ,כאמור לעיל ,ולא במועד אחר כלשהו.

כי סכום הבטוחות שהופקדו על ידי השואל המורשה ,על פי הרשום לזכותו בחשבון
הצל של הבטוחות ,במועד הגשת הבקשה (ובכלל זה ,כל הגדלה של סכום הבטוחות,
שנרשמה בחשבון הצל של הבטוחות ,בסמוך לפני מועד הגשת הבקשה על ידי השואל
המורשה) ,אינו נמוך מסכום הבטוחות הנדרש לצורך ביצוע עסקת ההשאלה ,כמפורט
בסעיף  8.2להלן.

היה ולא נתקיים איזה מן התנאים המנויים בסעיפים  6.1או  6.2לעיל ,תידחה הבקשה בשלמותה
ולא תבוצע עסקת ההשאלה;
לענין זה ,מובהר ,כי לא תבוצע עסקת השאלה באופן חלקי (דהיינו ,לא תבוצע עסקת השאלה רק
לגבי חלק מכמות איגרות החוב שצויינה בבקשה ,אלא רק לגבי כל הכמות בשלמותה ,ובלבד
שנתקיימו כל התנאים הקבועים לכך בסעיפים  6.1ו 6.2 -לעיל).

6.4

 6.4.1היה ונתקיימו כל התנאים המנויים בסעיפים  6.1ו 6.2 -לעיל ,תבוצע עסקת ההשאלה
והמסלקה תודיע למשרד האוצר ,עד השעה  19:00ביום סליקה שאינו יום ו' או ערב חג,
או עד השעה  14:00ביום סליקה שהוא יום ו' או ערב חג ,כי על הממשלה להנפיק את
איגרות החוב נשוא עסקת ההשאלה ,ביום הגשת הבקשה על ידי השואל המורשה;
6.4.2

6.5

.7

עם קבלת הודעת המסלקה ,כאמור בסעיף  6.4.1לעיל ,הממשלה תנפיק את איגרות
החוב נשוא עסקת ההשאלה .משרד האוצר יפקיד את איגרות החוב האמורות בחשבון
אג"ח אוצר; לצורך ביצוע ההפקדה ,כאמור לעיל ,משרד האוצר מורה בזה למסלקה,
לזכות את חשבון אג"ח אוצר באיגרות החוב נשוא עסקת ההשאלה ,לא יאוחר ממועד
תחילתו של יום הסליקה הראשון שלאחר יום הגשת הבקשה .עם ביצוע הזיכוי ,כאמור,
על ידי המסלקה ,יהיו איגרות החוב מופקדות בחשבון אג"ח אוצר ,לכל דבר וענין.

המסלקה תבצע סליקה של איגרות החוב ששאל השואל המורשה ,לא יאוחר ממועד תחילתו של
יום הסליקה הראשון שלאחר יום הגשת הבקשה ,כמפורט להלן :המסלקה תחייב את חשבון
ההשאלות ,בכמות איגרות החוב ששאל השואל המורשה במסגרת עסקת ההשאלה ,ותזכה,
במקביל ,את חשבון ניירות הערך שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה.

החזרת איגרות חוב למאגר ההשאלות
7.1

7.1.1

א .בכפוף להוראות הסכם ההשאלה בדבר סיום מוקדם של תקופת ההשאלה ,שואל
מורשה יהיה רשאי להחזיר איגרות חוב ששאל ,למאגר ההשאלות ,בכל יום סליקה,
על פי בחירתו ,אך לא יאוחר משניים עשר ( )12חודשים לפני מועד פדיונן הסופי של
איגרות החוב ,על פי תנאיהן (להלן " -מועד הסיום של תקופת ההשאלה");
ב.

()1

המסלקה תודיע בכתב על מועד הסיום של תקופת ההשאלה ,לכל אחד
מאלה:
(א) משרד האוצר;
(ב) חבר מסלקה שהינו שואל מורשה;
(ג) חבר סולק עבור שואל מורשה וכן שואל מורשה שחבר המסלקה סולק
עבורו ,ובלבד שערך הסדרים נאותים וקיבל על כך אישור ,כאמור בסעיף
 19.2.2להלן.
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()2

ההודעות כאמור בסעיף 7.1.1ב לעיל ,יימסרו על ידי המסלקה ,פעמיים,
במועדים שלהלן:
(א) שבועיים לפני מועד הסיום של תקופת ההשאלה;
(ב) שבוע לפני מועד הסיום של תקופת ההשאלה.

7.1.2

א .הודיע משרד האוצר לשואל מורשה מסויים ,על סיום מוקדם של תקופת ההשאלה
(להלן " -מועד הסיום המוקדם") ,יציין בהודעתו את התאריך (יום הסליקה) שבו
על השואל המורשה להחזיר את איגרות החוב ששאל ,כולן או חלקן ,למאגר
ההשאלות ,ובלבד שתאריך זה לא יהיה מוקדם מיום הסליקה הראשון שלאחר יום
הסליקה שבו נתקבלה ההודעה על ידי המסלקה (להלן ,בסעיף זה " -התאריך הנקוב
בהודעה"); העתק ההודעה האמורה יועבר על ידי משרד האוצר למסלקה,
באמצעות פקסימיליה ובאמצעות דואר אלקטרוני (שניהם ביחד) וההודעה תאושר
בשיחה טלפונית עם נושא המשרה מטעם המסלקה שמוסמך לקבל הודעה זו,
כמפורט בסעיף  23להלן.
ב.

קיבלה המסלקה הודעה כאמור בס"ק  7.1.2א .לעיל ,תימנע המסלקה מביצוע
עסקאות השאלה חדשות עם השואל המורשה ,ששמו צויין באיזו מן ההודעות
האמורות ,החל מן התאריך הנקוב בהודעה ,אלא אם כן משרד האוצר הורה
למסלקה ,אחרת ,בכתב.

ג.

הטיפול בהחזרת איגרות החוב על ידי השואלים המורשים ,שלא החזירו את איגרות
החוב למאגר ההשאלות ,כנדרש על פי סעיף  7.1זה ,וכל הקשור בכך ,יהיה באחריות
משרד האוצר ויבוצע על ידו; מובהר בזה ,כי המסלקה לא תטפל בהחזרת איגרות
החוב על ידי השואלים המורשים האמורים וכל הקשור בכך ולא תחול עליה חובה
לבצע פעולה כלשהי בקשר לכך.

7.2

המסלקה תנהל רישום של סך כל איגרות החוב ,מכל סדרה ,שלא הוחזרו על ידי השואלים
המורשים למאגר ההשאלות ,במועד שנקבע לכך ,כאמור בסעיף  7.1לעיל ,ותודיע על כך ,בכתב,
למשרד האוצר ,ביום הסליקה הראשון שלאחר המועד האחרון להחזרת איגרות החוב ,כאמור
בסעיף  7.1לעיל ,לפי הענין.

7.3

7.3.1

שואל מורשה המבקש להחזיר איגרות חוב למאגר ההשאלות ,רשאי להגיש למסלקה,
בכל יום סליקה ,בקשה בכתב ,בנוסח המפורט בנספח  7.3.1של חוזה זה (להלן ,בסעיף
זה " -הבקשה") ,לא יאוחר מן השעה הקובעת ,ולציין בה את הסדרה והכמות של
איגרות החוב שהוא מבקש להחזיר ,כאמור לעיל.

7.3.2

קיבלה המסלקה בקשה ,כאמור בסעיף  7.3.1לעיל ,תוודא המסלקה כי נתקיימו כל
התנאים שלהלן:
א .יתרת איגרות החוב מן הסדרה שצויינה בבקשה ,בחשבון ניירות הערך שבו נסלקות
עסקאותיו של השואל המורשה ,אינה נמוכה מכמות איגרות החוב שצויינה
בבקשה; לענין זה" ,יתרת איגרות החוב" – משמעה ,יתרת איגרות החוב ,שתמורתן
שולמה במלואה למסלקה ,הרשומות לזכות חשבון ניירות הערך שבו נסלקות
עסקאותיו של השואל המורשה ,והכל ,על פי הרישומים בספרי המסלקה;
ב.

7.3.3

כמות איגרות החוב שצויינה בבקשה ,אינה גבוהה מן היתרה הכוללת של איגרות
החוב ששאל השואל המורשה.

היה ולא נתקיים איזה מן התנאים המנויים בסעיפים  7.3.1ו 7.3.2-לעיל ,אזי המסלקה
תדחה את הבקשה להחזרת איגרות החוב ,בשלמותה; לענין זה ,מובהר ,כי החזרת
איגרות החוב לא תבוצע באופן חלקי (דהיינו ,לא תבוצע החזרה רק של חלק מכמות
איגרות החוב שצוינה בבקשה ,אלא רק של כל הכמות בשלמותה ,ובלבד שנתקיימו כל
התנאים הקבועים לכך בסעיפים  7.3.1ו 7.3.2-לעיל).
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7.3.4

.8

היה ונתקיימו כל התנאים המנויים בסעיפים  7.3.1ו 7.3.2-לעיל ,אזי ,לא יאוחר ממועד
תחילתו של יום הסליקה הראשון שלאחר יום הגשת הבקשה ,תחייב המסלקה את
חשבון ניירות הערך שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה ,בכמות איגרות החוב
שצויינה בבקשה ,ובמקביל ,תזכה את חשבון ההשאלות ותחייב את חשבון אג"ח אוצר,
בכמות זו.

ניהול הבטוחות
8.1

כל שואל מורשה יידרש להפקיד בידי משרד האוצר ,בטוחות ,במזומן ,להבטחת התחייבויותיו
כלפי משרד האוצר ,בקשר עם עסקאות ההשאלה.

8.2

סכום הבטוחות הנדרש מכל שואל מורשה ,יחושב כמפורט בסעיף 8.5.1א .להלן ,וייווסף לו
מרווח שייקבע לענין זה ,על ידי משרד האוצר; סכום המרווח ייקבע כשיעור (באחוזים) מסכום
הבטוחות המחושב על פי סעיף 8.5.1א .להלן וייווסף לסכום הבטוחות שחושב כאמור .בהתאם
לכך ,סכום הבטוחות הנדרש מכל שואל מורשה יכלול את סכום הבטוחות המחושב לפי סעיף
8.5.1א .להלן בתוספת סכום המרווח (להלן " -סכום הבטוחות הנדרש").
היה ולא נקבע מרווח לגבי שואל מורשה כלשהו ,ייחשב הדבר כאילו נקבע לגביו מרווח בשיעור
אפס.
מובהר בזה ,כי משרד האוצר רשאי לקבוע מרווחים בשיעורים שונים לגבי שואלים מורשים
שונים ,ובכלל זה רשאי הוא שלא לקבוע מרווח כלשהו לגבי שואלים מורשים מסויימים ,הכל לפי
שיקול דעתו המוחלט של משרד האוצר.

8.3

משרד האוצר יפתח בבנק ישראל ,מספר חשבונות על שמו ולזכותו ,כמספר השואלים המורשים,
וייחד לכל שואל מורשה ,חשבון אחד ,שישמש כחשבון הבטוחות ,שבו יופקדו הבטוחות הנדרשות
מן השואל המורשה;

8.4

המסלקה תנהל אצלה ,מספר חשבונות רישומיים על שם משרד האוצר ולזכותו ,כמספר
השואלים המורשים ,ותייחד לכל שואל מורשה ,חשבון אחד ,שישמש כחשבון הצל של הבטוחות.

8.5

המסלקה תחשב את סכום הבטוחות ,כמפורט להלן:
8.5.1

א.

לא יאוחר ממועד תחילתו של כל יום סליקה (להלן ,בסעיף  8.5זה " -יום
החישוב") ,תחשב המסלקה את סכום הבטוחות; החישוב ייערך על פי היתרות של
איגרות החוב ,מכל סדרה ,ששאל השואל המורשה ממאגר ההשאלות (בהתאם
לרישומים בספרי המסלקה) ,כשהן מוכפלות בשער הקובע ביום המסחר האחרון
שקדם ליום החישוב ,בתוספת סכום ההגדלה הנדרש מן השואל המורשה ,בשל
סכום הריבית (אם נדרש) ,כמפורט בסעיף 11.2.1ב .להלן.

ב.

היה ויתברר כי סכום הבטוחות הרשום בחשבון הצל של הבטוחות שיוחד לשואל
מורשה כלשהו ,נמוך מסכום הבטוחות הנדרש מאותו שואל מורשה ,על פי החישוב
הקבוע בסעיף  8.5.1א .לעיל בתוספת סכום המרווח ,כאמור בסעיף  8.2לעיל (להלן
" -הסכום החסר") ,תפעל המסלקה כדלקמן:

ג.

()1

המסלקה תזכה את חשבון הצל של הבטוחות שיוחד לשואל המורשה,
בסכום החסר ,לא יאוחר ממועד תחילתו של יום הסליקה שבו נערך
החישוב;

()2

המסלקה תעביר הוראה כספית לבנק ישראל ,לחיוב החשבון הכספי בבנק
ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה ולזיכוי חשבון
הבטוחות שיוחד לשואל המורשה ,בסכום החסר; ההוראה הכספית,
כאמור ,תועבר על ידי המסלקה לא יאוחר מן המועד האחרון להעברת
הוראות כספיות לבנק ישראל ,ביום הסליקה שבו נערך החישוב.

()1

על אף האמור בסעיף .8.5.1ב .לעיל ,שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו
בנק (להלן ,בסעיף זה " -חבר המסלקה") ,אשר הודיע למסלקה ,בכתב ,כי
בכוונתו לפעול באמצעות בנק מלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים,
כמפורט בסעיף 15א להלן ,ימסור למסלקה בכל יום סליקה ,עד השעה 9:30
בבוקר ,אישור בכתב ,בנוסח המצורף כנספח  8.5.1של חוזה זה (להלן,
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בסעיף זה " -אישור בכתב") ,החתום על ידי הבנק המלווה הנותן למסלקה
אישורים פרטניים ,המורה למסלקה לחייב את חשבונו הכספי בבנק
ישראל ,בסכום החסר.

8.6

8.7

()2

קיבלה המסלקה אישור בכתב ,כאמור בסעיף 8.5.1ג )1( .לעיל ,תפעל
המסלקה כאמור בסעיף 8.5.1ב .לעיל.

()3

לא קיבלה המסלקה אישור בכתב ,כאמור בסעיף 8.5.1ג )1( .לעיל ,אזי,
המסלקה לא תפעל כאמור בסעיף 8.5.1ב .לעיל; במקרה כאמור ,המסלקה
תודיע על כך ,בכתב ,לא יאוחר מהשעה  10:30בבוקר ,למשרד האוצר,
ותפסיק לבצע כל פעולה או עסקה נוספת ,בכל הקשור למאגר ההשאלות,
שחבר המסלקה צד לה ,ויחולו לענין זה ההוראות הקבועות בסעיפים
5.5.1ב 5.5.2 ,.ו 5.5.3-לעיל.

()4

מובהר בזה ,כי הטיפול בגביית הסכום החסר מחבר המסלקה וכל הקשור
בכך ,יהיה באחריות משרד האוצר ויבוצע על ידו ,וכי המסלקה לא תטפל
בכך ולא תחול על המסלקה חובה לבצע פעולה כלשהי בקשר לכך.

8.5.2

בנוסף ,במהלך כל יום סליקה ,לפני ביצוע כל עסקת השאלה ,המסלקה תחשב את סכום
הבטוחות המעודכן ,הנדרש מכל שואל מורשה; החישוב ייערך כמפורט בסעיף  8.2א.
לעיל ,בתוספת יתרת איגרות החוב שצויינה בבקשת השואל המורשה לביצוע עסקת
ההשאלה ,כשהיא מוכפלת בשער הקובע ביום המסחר האחרון שקדם ליום החישוב
ובתוספת סכום המרווח ,כאמור בסעיף  8.2לעיל ,ויחולו לענין זה סעיפים 6.4 ,6.3 ,6.2.3
ו 6.5-לעיל ,לפי הענין.

8.6.1

בכל יום סליקה ,עד השעה  9:00בבוקר ,המסלקה תודיע למשרד האוצר את סכום
הבטוחות הנדרש מכל שואל מורשה ,כאמור בסעיף  8.5.1א .לעיל ,וכן תודיע לכל חבר
מסלקה את סכום הבטוחות הנדרש ממנו או מן השואל המורשה שחבר המסלקה סולק
עבורו ,כמפורט בסעיף האמור.

8.6.2

על אף האמור לעיל ,המסלקה תמסור הודעות כאמור ,גם לשואל מורשה שאינו חבר
מסלקה ,במישרין ,אם השואל המורשה ערך הסדרים נאותים ,להנחת דעת המסלקה,
לצורך קבלת הודעות המסלקה ,כאמור לעיל ,וקיבל על כך אישור ,מראש ובכתב ,מן
המסלקה.

8.7.1

א.

בכפוף לאמור בסעיף 8.7.1ב .להלן ,שואל מורשה שיבקש להגדיל את סכום
הבטוחות המופקד בחשבון הבטוחות שיוחד לו ,יהיה רשאי להגיש למסלקה ,בכל
יום סליקה ,בקשה בכתב ,בנוסח המפורט בנספח 8.7.1א .של חוזה זה (להלן,
בסעיף זה " -הבקשה") ,לא יאוחר מן השעה הקובעת ,ויציין בה את סכום
ההגדלה המבוקש (להלן "סכום ההגדלה").
מובהר בזה ,כי שואל מורשה רשאי להגיש בקשה כאמור ,גם בסמוך לפני הגשת
הבקשה לביצוע עסקת השאלה ,אך לא יאוחר מן השעה הקובעת.

ב.

שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו בנק ,אשר הודיע למסלקה ,בכתב ,כי
בכוונתו לפעול באמצעות בנק מלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים ,כמפורט
בסעיף 15א להלן ,יצרף לבקשה אישור בכתב ,בנוסח המצורף כנספח 8.7.1ב .של
חוזה זה ,החתום על ידי הבנק המלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים ,המורה
למסלקה לחייב את חשבונו הכספי בבנק ישראל ,בסכום ההגדלה.
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8.7.2

8.8

8.8.1

8.8.2

8.9

א.

היה ולא נתקיים איזה מן התנאים המנויים בסעיף  8.7.1לעיל תידחה הבקשה
בשלמותה ,ולא יוגדל סכום הבטוחות המופקד בחשבון הבטוחות שיוחד לשואל
המורשה.

ב.

היה ונתקיימו כל התנאים המנויים בסעיף  8.7.1לעיל ,תזכה המסלקה את חשבון
הצל של הבטוחות ,שיוחד לשואל המורשה ,וכן תעביר לבנק ישראל הוראה
כספית ,לחיוב החשבון הכספי בבנק ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של השואל
המורשה ולזיכוי חשבון הבטוחות שיוחד לשואל המורשה ,בסכום ההגדלה;
ההוראה הכספית האמורה ,תועבר לבנק ישראל ,ביום הסליקה שבו הוגשה
הבקשה ,לא יאוחר מן המועד האחרון להעברת הוראות כספיות לבנק ישראל.

משיכת עודפי בטוחות מחשבון הבטוחות ,תיעשה רק על פי בקשתו של השואל המורשה
(ולא תיעשה באופן יזום על ידי המסלקה) ,וזאת ,אף אם יווצרו עודפי בטוחות בחשבון
הצל של הבטוחות ,מכל סיבה שהיא.
א.

שואל מורשה שיבקש למשוך עודפי בטוחות מחשבון הבטוחות שיוחד לו ,יהיה
רשאי להגיש למסלקה ,בכל יום סליקה ,בקשה בכתב ,בנוסח המפורט בנספח
 8.8.2של חוזה זה (להלן ,בסעיף זה " -הבקשה") לא יאוחר מן השעה הקובעת,
ולציין בה את סכום המשיכה המבוקש על ידו.

ב.

היה ולא נתקיים איזה מן התנאים המנויים בסעיף  8.8.2א .לעיל ,תידחה הבקשה
בשלמותה ולא תבוצע משיכת בטוחות מחשבון הבטוחות שיוחד לשואל המורשה.

ג.

קיבלה המסלקה בקשה ,כאמור בסעיף  8.8.2א .לעיל ,תוודא המסלקה כי סכום
הבטוחות הרשום בחשבון הצל של הבטוחות שיוחד לשואל המורשה ,עולה על
סכום הבטוחות הנדרש מן השואל המורשה ,במועד הגשת הבקשה (להלן " -עודף
בטוחות").

8.8.3

היה ויתברר כי עודף הבטוחות הרשום בחשבון הצל של הבטוחות שיוחד לשואל
המורשה אינו מגיע כדי סכום המשיכה שצויין בבקשה ,אזי המסלקה תדחה את הבקשה
בשלמותה; לענין זה ,מובהר ,כי לא תבוצע משיכה של חלק מן הסכום שצויין בבקשה,
אלא רק של כל הסכום בשלמותו ,ובלבד שנתקיים התנאי הקבוע לכך בסעיף .8.8.4
להלן.

8.8.4

היה ויתברר כי בחשבון הצל של הבטוחות שיוחד לשואל המורשה ,רשום עודף בטוחות
בסכום שאינו נמוך מסכום המשיכה הנקוב בבקשה ,אזי המסלקה תחייב את חשבון
הצל של הבטוחות בסכום הנקוב בבקשה ותעביר הוראה כספית לבנק ישראל ,לזיכוי
החשבון הכספי שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה ולחיוב חשבון הבטוחות
שיוחד לשואל המורשה ,בסכום הנקוב בבקשה; ההוראה הכספית האמורה ,תועבר לבנק
ישראל ,ביום הסליקה שבו הוגשה הבקשה ,לא יאוחר מן המועד האחרון להעברת
הוראות כספיות לבנק ישראל.

מוסכם בזה ,כי לצורך תפעול מאגר ההשאלות וקיום התחייבויותיה של המסלקה על פי חוזה זה,
יראו כל הוראה שתעביר המסלקה לבנק ישראל או כל זיכוי או חיוב שיירשם על ידי המסלקה
בחשבון הצל של הבטוחות ,כאילו בוצעו ,בפועל ,במועד שבו הועברו או נרשמו ,לפי הענין ,וזאת,
אף אם לא יירשמו ,בפועל ,בחשבון הבטוחות או לא יבוצעו ,בפועל ,על ידי בנק ישראל ,מכל סיבה
שהיא; בהתאם לכך ,לצרכי חוזה זה ,המסלקה תהא זכאית להסתמך על סכומי הבטוחות
שיירשמו על ידה בחשבונות הצל של הבטוחות ,לכל דבר וענין ,וזאת אף אם סכומים אלה או
חלק מהם לא יירשמו ,בפועל ,על ידי בנק ישראל בחשבונות הבטוחות או באיזה מהם ,מכל סיבה
שהיא ,ואף אם הוראה כלשהי שתועבר על ידי המסלקה ,לא תבוצע ,בפועל ,על ידי בנק ישראל,
מכל סיבה שהיא.
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 8.10מובהר בזה ,כי המסלקה לא תטפל בכל ההיבטים המשפטיים והאחרים הקשורים לבטוחות,
ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המסלקה לא תטפל בנושאים שלהלן :הסכמי
השעבוד ,תוקף הבטוחות ,לרבות כל ההליכים שיידרשו לשם מתן תוקף לבטוחות כלפי צדדים
שלישיים ,רישום הבטוחות ,מימוש הבטוחות והיבטי המס הקשורים לבטוחות ,לרבות היבטי
המס הקשורים לתשלום הריבית על הבטוחות; המסלקה לא תעסוק בנושאים האמורים בסעיף
 8.10זה לעיל ולא תחול עליה אחריות כלשהי בקשר לכך.
.9

תשלום ריבית על היתרות המופקדות בחשבונות הבטוחות
9.1

חשבון הבטוחות שייוחד לכל שואל מורשה ,יישא ריבית יומית ,בשיעור שייקבע על ידי משרד
האוצר ,לענין זה; על פי הסדר שייקבע בין משרד האוצר לבין בנק ישראל ,תחושב הריבית
האמורה על ידי בנק ישראל ,ותזוכה על ידו בחשבון הבטוחות שייוחד לכל שואל מורשה.

9.2

משרד האוצר יודיע למסלקה ,בכתב ,על כל שינוי שיחול בשיעור הריבית האמור בסעיף  9.1לעיל;
הודעה כאמור ,תימסר למסלקה ,בכתב ,ביום סליקה ,ותיכנס לתוקף ביום הסליקה הראשון
שלאחריו ,אלא אם כן הוסכם אחרת ,בכתב ,בין המסלקה לבין משרד האוצר.

9.3

9.3.1

בתחילתו של כל יום סליקה (להלן ,בסעיף זה " -יום החישוב") ,המסלקה תחשב את
סכום הריבית ,כאמור בסעיפים  5.1.6או  9.2לעיל ,לפי הענין ,ותזכה את חשבון הצל של
הבטוחות שייוחד לכל שואל מורשה ,בסכום הריבית ,והכל ,על פי הפרטים והנתונים
שייכללו בהודעותיו של משרד האוצר ,כאמור בסעיפים  5.1.7או  9.2לעיל ,לפי הענין.

9.3.2

למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי הרישום שיבוצע בחשבונות הצל של הבטוחות ,כאמור
בסעיף  9.3.1לעיל ,הינו רישום של סכום הריבית ,כפי שיחושב על ידי המסלקה ,בהתאם
להודעות משרד האוצר ,כאמור בסעיפים  5.1.6או  9.2לעיל ,לפי הענין ,וכי אין ברישום
זה כדי להוות אישור לכך כי בנק ישראל אכן זיכה את חשבונות הבטוחות בסכום
הריבית שרשמה המסלקה לזכות חשבונות הצל של הבטוחות או בסכום אחר כלשהו.
מוסכם בזה ,כי לצרכי חוזה זה ,המסלקה תהא זכאית להסתמך על סכום הריבית
שנרשם על ידה בחשבונות הצל של הבטוחות ,כאמור לעיל ,כסכום שזוכה ,בפועל ,על ידי
בנק ישראל בחשבונות הבטוחות ,ומהווה חלק בלתי נפרד מסכום הבטוחות המופקדות
בחשבון הבטוחות שיוחד לכל שואל מורשה ,לכל דבר וענין; זאת ,אף אם סכום הריבית
או כל חלק הימנו ,לא יזוכה ,בפועל ,על ידי בנק ישראל בחשבונות הבטוחות או באיזה
מהם ,מכל סיבה שהיא.

9.4

9.4.1

משרד האוצר יבצע ,מעת לעת ,לפי החלטתו ,התאמה כספית של חשבונות הבטוחות
המנוהלים בבנק ישראל ,מול חשבונות הצל של הבטוחות ,המנוהלים במסלקה ,ובאם
יתגלו אי התאמות בין החשבונות האמורים ,יודיע למסלקה ,בכתב ,ביום סליקה ,עד
השעה הקובעת ,אילו התאמות (דהיינו ,אילו חיובים או זיכויים) יש לבצע בחשבונות
הצל של הבטוחות (להלן " -הוראה לבצוע התאמות");

9.4.2

הוראה לבצוע התאמות שנתקבלה על ידי המסלקה ,כאמור בסעיף  9.4.1לעיל ,תבוצע על
ידי המסלקה בחשבונות הצל של הבטוחות ,בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מתום יום
הסליקה שבו נתקבלה על ידי המסלקה.

9.4.3

להסיר ספק ,מובהר בזה ,כדלקמן:
א.

כל פעולה שתבוצע על ידי המסלקה בחשבונות הצל של הבטוחות ,כאמור בסעיף
 9.4.2לעיל ,תהיה בתוקף ,לצרכי חוזה זה ,לכל דבר וענין ,החל ממועד ביצועה
בפועל ,על ידי המסלקה ,כאמור לעיל ,ולא יהיה לה תוקף רטרואקטיבי כלשהו.
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9.4.4

ב.

המסלקה תבצע חיובים בחשבונות הצל של הבטוחות ,כאמור בסעיף  9.4.2לעיל,
אף אם כתוצאה מכך יקטן סכום הבטוחות הרשום בחשבון הצל של הבטוחות
שיוחד לשואל מורשה כלשהו ,מסכום הבטוחות הנדרש מאותו שואל מורשה ,ואף
אם כתוצאה מכך לא יהיה בידי השואל המורשה להמשיך ולבצע עסקאות השאלה
נוספות מבלי להגדיל את סכום הבטוחות ,כנדרש.

א.

המסלקה תודיע על ביצוע חיובים או זיכויים בחשבונות הצל של הבטוחות ,על פי
ההוראה לביצוע התאמות ,שנתקבלה ממשרד האוצר ,בסמוך לאחר ביצועם;
ההודעות יימסרו לכל אחד מאלה:
( )1חבר מסלקה שהינו שואל מורשה;
( )2חבר סולק עבור שואל מורשה;
( )3שואל מורשה שחבר המסלקה סולק עבורו ,ובלבד שערך הסדרים נאותים
וקיבל על כך אישור ,כאמור בסעיף  19.2.2להלן.

ב.

.10

.11

לא יאוחר מתחילתו של יום הסליקה הראשון שלאחר יום הסליקה שבו קיבלה
המסלקה את ההוראה לבצוע התאמות ,תפעל המסלקה כמפורט בסעיף 8.5.1ב.
לעיל.

גריעת איגרות חוב ממאגר ההשאלות
10.1

איגרות חוב ייגרעו ממאגר ההשאלות ,חמישה עשר ( )15חודשים לפני מועד פדיונן הסופי ,על פי
תנאיהן (להלן " -מועד הגריעה").

10.2

המסלקה לא תבצע עסקת השאלה חדשה באיגרות חוב שנגרעו ממאגר ההשאלות.

10.3

המסלקה לא תמסור הודעות למשרד האוצר או לשואלים המורשים ,על המועד שבו תיגרע
סדרה כלשהי של איגרות חוב ,ממאגר ההשאלות.

תשלום ריבית על ידי השואלים המורשים ,על פי תנאי איגרות החוב
 11.1.1 11.1בחוזה זה ,יהיו למונחים הבאים ,המשמעויות הבאות:
"מועד הזכאות לתשלום הריבית"  -היום הקובע לצורך קביעת הזכאות לתשלום ריבית,
על פי תנאי איגרות החוב.
"מועד פרעון הריבית" – היום שבו הממשלה חייבת לשלם את הריבית למחזיקים
באיגרות החוב ,על פי תנאיהן.
 11.1.2איגרות החוב שיושאלו לשואלים המורשים על פי חוזה זה ,ישאו ריבית שהממשלה
חייבת בתשלומה ,בהתאם לתנאים שנקבעו לענין זה ,על פי חוק מילווה המדינה.
 11.2מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  11.1.2לעיל ,והואיל ועל פי הסכם ההשאלה שבין משרד האוצר
לבין כל שואל מורשה ,יתחייב השואל המורשה כלפי הממשלה לשאת בסכום הריבית (ברוטו)
שעל הממשלה לשלם על פי תנאי איגרות החוב ששאל השואל המורשה ממאגר ההשאלות,
בתנאים שייקבעו לענין זה בהסכם ההשאלה ,מוסכם בזה ,כדלקמן:
 11.2.1לא יאוחר ממועד תחילתו של יום הסליקה הראשון שלאחר מועד הזכאות לתשלום
הריבית ,המסלקה תפעל כדלקמן:
א.

המסלקה תחשב את סכום הריבית (ברוטו) שעל כל שואל מורשה לשאת בו במועד
פרעון הריבית ,על פי תנאי איגרות החוב (להלן ,בסעיף זה " -סכום הריבית");
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סכום הריבית יחושב על כל יתרת איגרות החוב מן הסדרה האמורה ,ששאל כל
שואל מורשה ,ואשר טרם הוחזרו על ידו למאגר ההשאלות ,על פי הנתונים בתום
יום הסליקה ,במועד הזכאות לתשלום הריבית;
ב.

המסלקה תגדיל את סכום הבטוחות הנדרש מכל שואל מורשה ,בסכום השווה
לסכום הריבית (להלן ,בסעיף זה" :סכום ההגדלה"); דרישה זו תהיה בתוקף עד
למועד הפחתת סכום הבטוחות הנדרש ,כאמור בסעיף  11.3.1להלן.

 11.2.2א.

()1

שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו בנק (להלן ,בסעיף זה " -חבר
המסלקה") ,אשר הודיע למסלקה ,בכתב ,כי בכוונתו לפעול באמצעות בנק
מלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים ,כמפורט בסעיף 15א .להלן,
ימסור למסלקה ,לא יאוחר מן השעה  9:30בבוקר ,ביום הסליקה האחרון
שקדם למועד פרעון הריבית ,אישור בכתב ,בנוסח המצורף כנספח 11.2.2
של חוזה זה (להלן ,בסעיף זה " -אישור בכתב") ,החתום על ידי הבנק
המלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים ,המורה למסלקה לחייב את
חשבונו הכספי בבנק ישראל ,בסכום הריבית שחבר המסלקה חייב בו,
כאמור בסעיף 11.2.1א .לעיל.

()2

קיבלה המסלקה אישור בכתב ,כאמור בסעיף 11.2.2א )1(.לעיל ,תפעל
המסלקה כאמור בסעיף 11.2.2ב .להלן.

()3

לא קיבלה המסלקה אישור בכתב ,כאמור בסעיף 11.2.2א )1(.לעיל ,אזי
המסלקה לא תפעל כאמור בסעיף 11.2.2ב .להלן; במקרה כאמור,
המסלקה תודיע על כך ,בכתב ,בהקדם האפשרי ,למשרד האוצר ,ותפסיק
לבצע כל פעולה או עסקה נוספת ,בכל הקשור למאגר ההשאלות ,שחבר
המסלקה צד לה ,ויחולו לענין זה ההוראות הקבועות בסעיפים 5.5.1ב,.
 5.5.2ו 5.5.3-לעיל.

()4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה כאמור בסעיף 11.2.2א )3(.לעיל,
המסלקה תחייב את חשבונו של משרד האוצר בבנק ישראל ,בסכום
הריבית שחבר המסלקה חייב בה ,בנוסף לחיובו של משרד האוצר בסכום
הריבית שתשולם על ידו על שאר איגרות החוב מאותה סדרה ,שלא
הושאלו לשואלים המורשים.

()5

מובהר בזה כי הטיפול בגביית סכום הריבית מחבר המסלקה וכל הקשור
בכך ,יהיה באחריות משרד האוצר ויבוצע על ידו ,וכי המסלקה לא תטפל
בכך ולא תחול על המסלקה חובה לבצע פעולה כלשהי בקשר לכך.

ב.

בכפוף לאמור בסעיף 11.2.2א .לעיל ,במועד פרעון הריבית על סדרת איגרות החוב
האמורה ,המסלקה תעביר לבנק ישראל ,לא יאוחר מן המועד האחרון להעברת
הוראות כספיות לבנק ישראל ,הוראה כספית לחיוב החשבון הכספי בבנק ישראל
שבו נסלקות עסקאותיו של כל שואל מורשה ,בסכום הריבית .סכום הריבית
ישמש לצורך תשלום ריבית לחברי המסלקה המחזיקים באיגרות החוב מן
הסדרה הרלבנטית.

 11.2.3מובהר בזה ,כדלקמן:
א.

המסלקה תפעל כאמור בסעיף  11.2.2לעיל ,אף אם השואל המורשה החזיר את
כל איגרות החוב ששאל או כל חלק מהן ,בין מועד הזכאות לתשלום הריבית לבין
מועד פרעון הריבית.
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ב.

אם המסלקה תקבל הודעה בכתב ,מבנק ישראל ,כי ההוראה הכספית שהועברה
על ידה ,כאמור בסעיף 11.2.2ב .לעיל ,לא כובדה על ידי בנק ישראל ,מכל סיבה
שהיא ,אזי המסלקה תודיע על כך בהקדם האפשרי ,למשרד האוצר ,ויחולו לענין
זה הוראות סעיף  11.4להלן.

ג.

המסלקה לא תהיה אחראית לבצועה של הוראת החיוב שהועברה על ידה ,כאמור
בסעיף 11.2.2ב .לעיל ,על ידי בנק ישראל או לתשלום הריבית על ידי השואלים
המורשים או מי מהם ולא תחול עליה חובה כלשהי בקשר לכך ,וכי הטיפול בענין
זה יבוצע על ידי משרד האוצר ,ככל שיהיה בכך צורך.

ד.

אם שואל מורשה שהמסלקה פעלה לגביו כמפורט בסעיף .11.2.2ב .לעיל ,מחזיק
גם באיגרות חוב מן הסדרה הרלבנטית ,וזכאי לקבל ריבית בגינן ,אזי המסלקה
תקזז בין סכומי הריבית האמורים (לזכות ולחובה) ותחייב או תזכה ,לפי הענין,
את החשבון הכספי בבנק ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה,
בסכום היתרה.

 11.3.1 11.3לא יאוחר ממועד תחילתו של יום הסליקה השני שלאחר מועד פרעון הריבית ,תפחית
המסלקה את סכום הבטוחות הנדרש משואל מורשה שהמסלקה פעלה לגביו ,כמפורט
בסעיף 11.2.2ב .לעיל ,בסכום הריבית ,אלא אם כן קיבלה המסלקה הוראה בכתב,
ממשרד האוצר ,לא יאוחר ממועד פרעון הריבית ,המורה למסלקה להמנע מביצוע
ההפחתה האמורה.
 11.3.2מובהר בזה ,כי המסלקה לא תבצע פעולה כלשהי ,מיוזמתה ,על מנת להעביר לשואל
המורשה את עודף הבטוחות שנוצר בחשבון הבטוחות שיוחד לשואל המורשה (אם נוצר),
כתוצאה מן ההפחתה האמורה ,ובאם השואל המורשה יבקש למשוך את עודף הבטוחות
או כל חלק הימנו ,יהיה עליו לנקוט בפעולות המנויות בסעיף  8.8לעיל.
 11.4מוסכם בזה ,במפורש ,כי אם הוראה כספית כלשהי ,שהעבירה המסלקה לבנק ישראל ,כאמור
בסעיף 11.2.2ב .לעיל ,לא תכובד על ידי בנק ישראל ,מכל סיבה שהיא ,אזי משרד האוצר מתחייב
לגרום לכך כי יבוצעו כל הפעולות הנדרשות על מנת שכל ההוראות שנתנה המסלקה לזיכוי חברי
המסלקה המחזיקים באיגרות חוב ,בסכומי הריבית שהם זכאים להם על פי תנאי איגרות החוב,
יתבצעו במלואם וכנדרש על פי החוק.
 11.5על אף האמור בסעיף 11.2.2ב .לעיל:
 11.5.1א.

אם המסלקה קיבלה הודעה ,בכתב ,ממשרד האוצר ,לא יאוחר מיום הסליקה
האחרון שקדם למועד פרעון הריבית ,שעל פיה משרד האוצר יבצע את תשלום
הריבית על איגרות החוב ,במקום שואל מורשה כלשהו ,או,

ב.

אם בוטל הסכם סליקה (כהגדרתו בסעיף  14.1להלן) והשואל המורשה לא
התקשר בהסכם סליקה חדש עם חבר מסלקה אחר ,כאמור בסעיף  14.5.2ב.
להלן ,או,

ג.

אם בוטל כתב הרשאה (כהגדרתו בסעיף  15.1.2להלן) והשואל המורשה לא פעל
באחת הדרכים שלהלן:
()1

ערך הסדרים עם בנק מלווה אחר ,הקובע מסגרת השאלה מירבית ,שמסר
למסלקה כתב הרשאה חדש ,כאמור בסעיף  15.3.4ב .להלן;

()2

הודיע למסלקה בכתב ,כי בכוונתו לפעול באמצעות בנק מלווה הנותן
למסלקה אישורים פרטניים ,כמפורט בסעיף 15א .להלן,
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אזי ,המסלקה לא תעביר לבנק ישראל את ההוראה הכספית לחיוב החשבון
הכספי בבנק ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של אותו שואל מורשה ,כאמור
בסעיף 11.2.2ב .לעיל .במקרה כאמור ,המסלקה תחייב את חשבונו של משרד
האוצר ,בבנק ישראל ,בסכום הריבית האמורה ,בנוסף לחיובו של משרד האוצר
בסכום הריבית שתשולם על ידו על שאר איגרות החוב מאותה סדרה שלא
הושאלו לשואלים המורשים.
 11.5.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אם משרד האוצר יורה למסלקה ,בכתב ,ביום סליקה
כלשהו ,עד השעה הקובעת ,לחייב את חשבון הבטוחות שיוחד לשואל המורשה ולזכות
את חשבון האוצר ,בבנק ישראל ,בסכום הריבית ,אזי המסלקה תעביר הוראות כספיות
מתאימות לבנק ישראל ,ביום הסליקה הראשון שלאחר יום הסליקה שבו נתקבלה
הוראתו של משרד האוצר על ידי המסלקה.
11.6
.12

.13

מובהר בזה ,כי המסלקה לא תטפל בכל היבטי המס ובכל ההיבטים המשפטיים הנילווים,
בכל הקשור לתשלום הריבית על ידי השואלים המורשים ,כמפורט לעיל.

דמי השאלה
12.1

על פי הסכם ההשאלה שבין משרד האוצר לבין כל שואל מורשה ,חייב השואל המורשה לשלם
למשרד האוצר ,דמי השאלה יומיים ,בשיעור שנתי שייקבע על ידי משרד האוצר ,מעת לעת,
ויחושב על היתרה היומית בחשבונות הצל של הבטוחות (להלן " -דמי ההשאלה").

12.2

משרד האוצר יודיע למסלקה ,בכתב ,על כל שינוי שיחול בשיעור השנתי של דמי ההשאלה;
הודעה כאמור ,תימסר למסלקה ,בכתב ,ביום סליקה ,ותיכנס לתוקף ביום הסליקה הראשון
שלאחריו ,אלא אם כן הוסכם אחרת ,בכתב ,בין המסלקה לבין משרד האוצר.

12.3

החישוב היומי של דמי ההשאלה ,ייעשה על ידי המסלקה ,בתחילתו של כל יום סליקה (להלן,
בסעיף זה " -יום החישוב") ,על פי הודעת משרד האוצר ,כאמור בסעיפים  5.1.7ו 12.2-לעיל,
לפי הענין ,על בסיס של  365ימים בשנה.

12.4

מיד לאחר ביצוע החישוב של דמי ההשאלה ,כאמור בסעיף  12.3לעיל ,המסלקה תחייב את
חשבון הצל של הבטוחות בדמי ההשאלה היומיים ,כפי שחושבו על ידי המסלקה .כמו כן,
המסלקה תעביר לבנק ישראל ,ביום החישוב ,לא יאוחר מן המועד האחרון להעברת הוראות
כספיות לבנק ישראל ,הוראה כספית לחיוב חשבון הבטוחות שיוחד לשואל המורשה ולזיכוי
חשבון אחר בבנק ישראל ,שייועד לכך ,ואשר ינוהל על שם משרד האוצר ,בסכום דמי ההשאלה
היומיים ,כאמור לעיל.

12.5

ביצוע הפעולות על ידי המסלקה ,כאמור בסעיפים  12.3ו 12.4-לעיל ,לגבי יום שאינו יום
סליקה ,ייעשה על ידי המסלקה ביום הסליקה הראשון שלאחריו.

12.6

מובהר בזה ,כי המסלקה לא תהא אחראית לביצועה של ההוראה הכספית ,כאמור בסעיף 12.4
לעיל ,על ידי בנק ישראל או לתשלום דמי ההשאלה על ידי השואלים המורשים או מי מהם,
ולא תחול עליה חובה כלשהי בקשר לכך ,וכי הטיפול בענין זה יבוצע על ידי משרד האוצר ,ככל
שיהיה בכך צורך.

עמלות
13.1

בתמורה למתן שירותי התפעול של מאגר ההשאלות ,בהתאם להוראות חוזה זה ,המסלקה
תהיה זכאית לקבל מהשואלים המורשים ,במישרין ,עמלות ודמי שימוש ,בסכומים שייקבעו,
מעת לעת ,על ידי המסלקה ,לאחר התייעצות עם משרד האוצר ,כמפורט להלן:
13.1.1

א.

עמלת סליקה עבור כל פעולה של סליקה כספית או סליקה של ניירות ערך
(להלן " -עמלת הסליקה");
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13.1.2

13.2

ב.

דמי שימוש חודשיים ,בסכום קבוע ,שישולם על ידי כל שואל מורשה עבור
זכות השימוש במאגר ההשאלות (להלן " -דמי שימוש חודשיים").

א.

עמלת הסליקה לא תעלה על העמלה הנמוכה ביותר ,כפי שתיכלל ,מעת לעת,
בתעריפון העמלות ,המהווה נספח להנחיות שנקבעו על פי תקנון הבורסה
(להלן " -התעריפון");

ב.

דמי השימוש החודשיים ,כפי שישתנו מעת לעת ,ייקבעו בתעריפון.

מובהר בזה ,כדלקמן:
 13.2.1שירותי התפעול בכל הקשור למאגר ההשאלות ,יינתנו על ידי המסלקה למשרד האוצר
ועבורו ,בהתאם להוראות חוזה זה ,ועל פי תנאיו; בהתאם לכך ,גביית העמלות,
במישרין ,מכל שואל מורשה ,על ידי המסלקה ,לא תקנה לשואל המורשה או למי
מטעמו ,ובכלל זה ,לחבר הסולק עבור השואל המורשה או לבנק המלווה או לצד ג'
כלשהו ,כל זכות או סעד כלפי המסלקה או מי מטעמה ,על פי חוזה זה או על פי כל דין,
בכל הנוגע לתפעול מאגר ההשאלות וכל הקשור בכך.
 13.2.2על אף האמור לעיל ,כל טענה או דרישה בשל החיוב בעמלות על ידי המסלקה ,כאמור
לעיל ,תופנה למסלקה ותטופל על ידה.

13.3
.14

להסיר ספק ,מובהר בזה ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל עמלה אחרת שהמסלקה גובה
מחבריה ,תמורת שירותים אחרים הניתנים על ידה.

חבר סולק עבור שואל מורשה
14.1.1 14.1

שואל מורשה שאינו חבר מסלקה (להלן ,בסעיף זה " -שואל מורשה") יהיה רשאי
לבצע עסקאות השאלה ,בתנאי שיתקשר בהסכם סליקה (להלן ,בסעיף זה " -הסכם
סליקה") עם חבר מסלקה שהינו בנק ,אשר ישמש כחבר סולק עבור השואל המורשה
ויבצע עבורו את כל הפעולות שיידרשו ,בכל הקשור לבצוע עסקאות ההשאלה או
לתפעול מאגר ההשאלות (להלן " -חבר סולק עבור שואל מורשה") ,ובלבד שיקבל
אישור ,מראש ובכתב ,מן המסלקה ,להתקשרותו בהסכם הסליקה.

 14.1.2שואל מורשה שהינו חבר בורסה או משתתף במערכת  ,MTSאך אינו חבר מסלקה,
חייב להתקשר בהסכם סליקה עם אותו חבר מסלקה שעימו התקשר בהסכם סליקה,
לפי פרק א' לחלק ב' של חוקי העזר או לפי פרק י"ט לחוקי העזר ,לפי הענין.
 14.1.3הסכם הסליקה יכנס לתוקף ביום שבו יקבל החבר הסולק עבור השואל המורשה ,את
אישור המסלקה ,כאמור בסעיף  14.1.1לעיל ,או במועד כניסתו לתוקף של הסכם
הסליקה ,על פי הוראותיו ,לפי המאוחר שביניהם (להלן – "יום התוקף של הסכם
הסליקה").
 14.1.4מובהר בזה ,כי כל הפעולות הכספיות (חיובים וזיכויים) שיבוצעו על פי חוזה זה,
בחשבון הכספי בבנק ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה ,יבוצעו
בחשבון הכספי בבנק ישראל של החבר הסולק עבור השואל המורשה ,על פי כתב
התחייבות וכתב הרשאה שיימסר למסלקה ,כאמור בסעיף 14.4.4ב .להלן.
 14.1.5החבר הסולק עבור השואל המורשה ,יהיה אחראי כלפי משרד האוצר וכלפי המסלקה,
כי הסכם הסליקה ייחתם על ידי השואל המורשה ויכלול ,בין היתר ,את ההוראות
המפורטות בנספח 14.1.5א של חוזה זה ,וכן כי השואל המורשה יחתום על כתב
התחייבות כלפי המסלקה ,בנוסח המפורט בנספח 14.1.5ב .של חוזה זה; החבר הסולק
עבור השואל המורשה ,ימסור למסלקה את כתב ההתחייבות של השואל המורשה,
כתנאי לקבלת האישור להסכם הסליקה ,כאמור בסעיף  14.1.1לעיל.
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14.2

חבר סולק עבור שואל מורשה ,יהיה רשאי למסור למסלקה יפוי כח ,בנוסח המצורף כנספח
 14.2של חוזה זה ,המייפה את כוחו של השואל המורשה לפעול ,במישרין ,כלפי המסלקה,
בשמו של החבר הסולק ומטעמו ,בכל הקשור לעסקאות ההשאלה ולתפעול מאגר ההשאלות
(להלן ,בסעיף זה " -יפוי כח לשואל מורשה") ,ובלבד שהחבר הסולק עבור השואל המורשה,
ימשיך לשאת במלוא האחריות כלפי משרד האוצר וכלפי המסלקה ,לפי הענין ,לפעולותיו של
השואל המורשה ,כמפורט בסעיף  14.4להלן; יפוי הכח לשואל המורשה ,יצורף להסכם
הסליקה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

14.3

היה והחבר הסולק עבור השואל המורשה לא מסר למסלקה יפוי כח לשואל המורשה ,כאמור
בסעיף  14.2לעיל ,אזי החבר הסולק עבור השואל המורשה יפעל עבור השואל המורשה ,כלפי
המסלקה ,בכל דבר וענין הקשורים לבצוע עסקאות ההשאלה או לתפעול מאגר ההשאלות.
בכלל זה ,המסלקה לא תקבל כל בקשה ,הוראה ,הודעה ,או כל פניה אחרת ,מן השואל
המורשה אלא אך ורק מן החבר הסולק עבור השואל המורשה.

 14.4.1 14.4לפני התחלת הפעלתו של מאגר ההשאלות ,חבר סולק עבור שואל מורשה יודיע
למסלקה ,בכתב ,בנוסח המפורט בנספח  14.4.1של חוזה זה ,על מסגרת ההשאלה
המירבית שנקבעה על ידו עבור השואל המורשה.
 14.4.2א .חבר סולק עבור שואל מורשה ,יהיה רשאי להגדיל או להקטין את מסגרת ההשאלה
המירבית שנקבעה על ידו עבור השואל המורשה ,ובלבד שמסגרת ההשאלה
המירבית לאחר ההקטנה ,תהא בסכום הגבוה מבין שני הסכומים שלהלן:
( )1הסכום שצויין בהודעה על ההקטנה של מסגרת ההשאלה המירבית ,כאמור
בסעיף  14.4.2ד .להלן ,או,
( )2סכום השווה ליתרת איגרות החוב ששאל השואל המורשה בתום יום הסליקה
שבו קיבלה המסלקה את הודעת ההקטנה (כאמור בסעיף  14.4.2ד .להלן),
כשהיא מוכפלת בשער הקובע של אותו יום סליקה ,בתוספת סכום ההגדלה
הנדרש מן השואל המורשה בשל סכום הריבית (אם נדרש) ,כמפורט בסעיף
 11.2.1ב .לעיל.
(דהיינו ,מסגרת ההשאלה המירבית ,לאחר ההקטנה ,לא תפחת מן הגבוה מבין שני
הסכומים האמורים לעיל).
ב.

כל הודעה על הגדלה או הקטנה של מסגרת ההשאלה המירבית ,תימסר בכתב ,ביום
סליקה ,עד השעה הקובעת ,למנהל יחידת הסליקה ,במסלקה ,במסירה אישית או
בפקסימיליה (למספר  )03-5661822 -ותאושר עימו בשיחה טלפונית (למספר 03- -
.)5677453

ג.

כל הודעה על הגדלה של מסגרת ההשאלה המירבית ,תימסר בנוסח המפורט בנספח
 14.4.2ג .של חוזה זה ותיכנס לתוקף מיד לאחר שהחבר הסולק עבור השואל
המורשה ,קיבל אישור ,בכתב ,ממנהל יחידת הסליקה ,על קבלת ההודעה האמורה.

ד.

כל הודעה על הקטנה של מסגרת ההשאלה המירבית ,תימסר בנוסח המפורט
בנספח  14.4.2ד .של חוזה זה ,ותיכנס לתוקף ביום הסליקה הראשון שלאחר יום
הסליקה שבו קיבל החבר הסולק עבור השואל המורשה ,אישור ,בכתב ,ממנהל
יחידת הסליקה ,על קבלת ההודעה האמורה.

ה .לפני ביצוע כל עסקת השאלה ,המסלקה תוודא כי ביצוע עסקת ההשאלה לא יגרום
לחריגה של השואל המורשה ,ממסגרת ההשאלה המירבית שנקבעה לו ,כאמור
בסעיף  6.2.2לעיל.
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 14.4.3א .חבר סולק עבור שואל מורשה ,יהיה אחראי כלפי משרד האוצר ,לכל החבויות של
השואל המורשה בכל הקשור להשאלת איגרות החוב לשואל המורשה על ידי משרד
האוצר ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לביצוע מלא וסופי על ידי בנק
ישראל ,של כל ההוראות הכספיות שיועברו לבנק ישראל על ידי המסלקה ,לחיוב
החשבון הכספי שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה ,כמפורט בחוזה זה.
האמור לעיל יחול בין אם הפעולות בוצעו על ידי השואל המורשה ,על פי יפוי כח,
כאמור בסעיף  14.2לעיל ובין אם בוצעו על ידי החבר הסולק עבור השואל המורשה,
כאמור בסעיף  14.3לעיל .מובהר בזה ,כי כל הפעולות האמורות לעיל ייחשבו כאילו
בוצעו על ידי החבר הסולק עבור השואל המורשה ,לכל דבר וענין.
ב.

להסיר ספק ,מובהר בזה ,כדלקמן:
החבר הסולק עבור השואל המורשה ,יהיה חייב לשלם למשרד האוצר את כל סכומי
החבויות של השואל המורשה ,כאמור לעיל ,ויראו את החבר הסולק עבור השואל
המורשה ,כמי שהורה לבנק ישראל ,בהוראה בלתי חוזרת ,שאינה ניתנת לביטול,
לכבד את כל ההוראות הכספיות שהועברו על ידי המסלקה ,כאמור בסעיף 14.4.3א.
לעיל;
אחריותו של החבר הסולק עבור השואל המורשה ,כמפורט לעיל ,הינה סופית ואינה
ניתנת לביטול או לשינוי ,מכל סיבה שהיא ,עד לביטולו של הסכם הסליקה שבינו
לבין השואל המורשה ,כמפורט בסעיף  14.5להלן ובכפוף להוראותיו.
המסלקה לא תטפל בכל ההיבטים המשפטיים והאחרים ,בכל הקשור לאחריותו של
החבר הסולק עבור השואל המורשה ,כלפי משרד האוצר ,כמפורט בחוזה זה.

 14.4.4א .חבר סולק עבור שואל מורשה ,יהיה אחראי כלפי המסלקה ,באופן סופי ומוחלט,
לכל הפעולות שיבוצעו בחשבון ניירות הערך שבו נסלקות עסקאותיו של השואל
המורשה ,המנוהל במסלקה ,וזאת ,בין אם נעשו על ידי החבר הסולק עבור השואל
המורשה ובין אם נעשו על ידי השואל המורשה ,על פי יפוי כח לשואל המורשה.
מובהר בזה ,כי כל הפעולות האמורות לעיל ,ייחשבו כאילו בוצעו על ידי החבר
הסולק עבור השואל המורשה ,לכל דבר וענין.
ב.

חבר סולק עבור שואל מורשה ,ימסור למסלקה כתב התחייבות וכתב הרשאה
למסלקה (להלן ,בסעיף זה " -כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה") לחיוב
חשבונו הכספי בבנק ישראל ,בנוסח המצורף כנספח 14.4.4ב של חוזה זה.

 14.5.1 14.5א .חבר סולק עבור שואל מורשה ,יהיה רשאי להודיע למסלקה ,בכתב ,על ביטול הסכם
הסליקה ויפוי הכח לשואל המורשה (להלן ,בסעיף זה " -הודעת ביטול") ,ובלבד
שהודעת הביטול תימסר ביום סליקה ,עד השעה הקובעת ,במסירה אישית או
בפקסימיליה (למספר המצויין בסעיף  23.2.2ב )3(.להלן) ,לנציג המסלקה ,כמפורט
בסעיף  20.2להלן ,ותאושר עימו בשיחה טלפונית (למספר הטלפון המפורט בסעיף
 23.2.2ב )5(.להלן).
ב .המסלקה תודיע למשרד האוצר ,בכתב ,על קבלת הודעת הביטול ,ביום שבו נתקבלה
על ידי המסלקה.
 14.5.2א .הודעת ביטול ,כאמור בסעיף 14.5.1א .לעיל ,תיכנס לתוקפה ביום הסליקה השישי
שלאחר יום הסליקה שבו קיבל החבר הסולק עבור השואל המורשה ,אישור ,בכתב,
מנציג המסלקה האמור לעיל ,על קבלת הודעת הביטול על ידו ,כאמור לעיל.
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ב.

על אף האמור לעיל ,אם השואל המורשה התקשר בהסכם סליקה חדש עם חבר
מסלקה אחר ,שיום כניסתו לתוקף (כאמור בסעיף  14.1.3לעיל) חל לפני מועד
כניסתה לתוקף של הודעת הביטול ,כאמור בסעיף  14.5.2א .לעיל ,אזי הודעת
הביטול לא תיכנס לתוקף במועד שנקבע לכך בסעיף  14.5.2א .לעיל ,אלא ביום
כניסתו לתוקף של הסכם הסליקה החדש ,כאמור לעיל.
המסלקה תודיע למשרד האוצר בכתב ,על יום התוקף של הסכם הסליקה החדש,
כאמור לעיל.

(היום שבו תיכנס לתוקף הודעת הביטול ,כמפורט לעיל ,ייקרא להלן ,בסעיף זה " -יום
התוקף של הודעת הביטול").
 14.5.3א .חבר סולק עבור שואל מורשה ,ימשיך להיות אחראי כלפי משרד האוצר ,כאמור
בסעיף  14.4.3לעיל וכלפי המסלקה ,כאמור בסעיף  14.4.4לעיל ,לכל פעולותיו של
השואל המורשה שבוצעו לפני יום התוקף של הודעת הביטול ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,לכל ההוראות הכספיות שעל המסלקה להעביר לבנק ישראל
עד למועד תחילתו של יום הסליקה החל ביום התוקף של הודעת הביטול ,כמפורט
בחוזה זה ,וזאת אף אם הועברו בפועל לאחר המועד האמור ואף אם מועד התשלום
או החיוב בגינן ,חל לאחר יום התוקף של הודעת הביטול.
ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה ,כי החבר הסולק עבור השואל
המורשה יהיה אחראי לתשלום הריבית על איגרות החוב ששאל השואל המורשה,
כמפורט בסעיף  11.2.2לעיל ,אם מועד הפירעון של הריבית (על פי תנאי איגרות
החוב) חל לפני יום התוקף של הודעת הביטול ,וזאת ,אף אם ההוראה הכספית
הועברה על ידי המסלקה לבנק ישראל ,אחרי המועד האמור.

 14.5.4א .נמסרה למסלקה הודעת ביטול ,כאמור בסעיף  14.5.1לעיל ,אזי השואל המורשה
חייב להחזיר את כל איגרות החוב ששאל ממאגר ההשאלות ,לא יאוחר מן השעה
הקובעת ביום הסליקה האחרון שקדם ליום הסליקה שבו חל יום התוקף של הודעת
הביטול.
ב.

האמור בסעיף  14.5.4א .לעיל לא יחול ,אם השואל המורשה התקשר עם חבר
מסלקה אחר בהסכם סליקה חדש ,כאמור בסעיף  14.5.2ב .לעיל; במקרה כאמור,
חבר המסלקה האחר יהא אחראי כלפי משרד האוצר ,כאמור בסעיף  14.4.3לעיל
וכלפי המסלקה כאמור בסעיף  14.4.4לעיל ,החל מיום התוקף של הסכם הסליקה
החדש ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לכל ההוראות הכספיות
שיועברו על ידי המסלקה לבנק ישראל החל מיום התוקף של הסכם הסליקה
החדש ,כמפורט בחוזה זה; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חבר המסלקה האחר
יהא אחראי כלפי משרד האוצר לתשלום ריבית על איגרות החוב ששאל השואל
המורשה ,כמפורט בסעיף  11.2.2לעיל ,אם מועד הפרעון של הריבית (על פי תנאי
איגרות החוב) חל מיום התוקף של הסכם הסליקה החדש ואילך ,וזאת אף אם
מועד הזכאות לתשלום הריבית ,חל קודם לכן.

 14.5.5היה והשואל המורשה לא החזיר את איגרות החוב ,כאמור בסעיף  14.5.4א .לעיל ולא
התקשר בהסכם סליקה חדש עם חבר סולק אחר ,כאמור בסעיף  14.5.4ב .לעיל,
המסלקה תפעל כדלקמן:
א .המסלקה תפסיק לבצע כל עסקת השאלה נוספת ,שהשואל המורשה שהיה צד
להסכם הסליקה ,צד לה.
ב.

החזרת איגרות חוב למאגר ההשאלות על ידי השואל המורשה ,תיעשה רק
באמצעות החבר הסולק עבור השואל המורשה שהיה צד להסכם הסליקה שבוטל
(וזאת אף אם קודם לכן הסכם הסליקה כלל יפוי כח לשואל המורשה ,כאמור
בסעיף  14.2לעיל);

ד 123 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
ג.

המסלקה תמשיך לחשב את סכום הבטוחות הנדרש מן השואל המורשה אך לא
תבצע את הפעולות המפורטות בסעיפים 8.5.1ב 8.7 ,8.5.2 ,.ו 8.8-לעיל.

ד.

המסלקה תמשיך לבצע את הפעולות הקשורות בתשלום ריבית על היתרות
המופקדות בחשבונות הבטוחות ,כמפורט בסעיף  9לעיל.

ה .המסלקה לא תבצע את הפעולות הקשורות בתשלום ריבית על ידי השואל המורשה,
על פי תנאי איגרות החוב ,כמפורט בסעיף  11לעיל ,ותפעל לענין זה ,כאמור בסעיף
 11.5.1ב .לעיל.
ו.
.15

המסלקה תמשיך לבצע את הפעולות הקשורות בתשלום דמי ההשאלה ,כמפורט
בסעיף  12לעיל.

בנק מלווה
 15.1.1 15.1שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו בנק ,יהיה רשאי לבצע עסקאות השאלה ,בתנאי
שיתקשר בהסדרים לשביעות רצון המסלקה ,עם אותו בנק המשמש כחבר המוביל
לסליקה כספית ,הסולק עבור חבר המסלקה בהתאם לפרק ו' לחלק ב' של חוקי העזר
(להלן " -בנק מלווה הקובע מסגרת השאלה מירבית") ,ויקבל לכך אישור ,מראש ובכתב,
מן המסלקה.
 15.1.2הבנק המלווה הקובע מסגרת השאלה מירבית (להלן ,בסעיף זה " -בנק מלווה") ימסור
למסלקה כתב התחייבות וכתב הרשאה לחיוב חשבונו הכספי בבנק ישראל (להלן ,בסעיף
זה " -כתב הרשאה") ,בנוסח המצורף כנספח  15.1.2של חוזה זה.
 15.1.3כתב ההרשאה שניתן למסלקה ,יכנס לתוקף ביום שבו קיבל הבנק המלווה את אישור
המסלקה ,כאמור בסעיף  15.1.1לעיל (להלן ,בסעיף זה " -יום התוקף של כתב
ההרשאה").
 15.1.4מובהר בזה ,כי כל הפעולות הכספיות (חיובים וזיכויים) שיבוצעו על פי חוזה זה ,בחשבון
הכספי בבנק ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה ,יבוצעו בחשבון הכספי
בבנק ישראל של הבנק המלווה ,על פי כתב ההרשאה שיימסר למסלקה ,כאמור בסעיף
 15.1.2להלן.
 15.2.1 15.2לפני התחלת הפעלתו של מאגר ההשאלות ,בנק מלווה יודיע למסלקה ,בכתב ,בנוסח
המפורט בנספח  15.2.1של חוזה זה ,על מסגרת ההשאלה המירבית שנקבעה על ידו עבור
השואל המורשה.
 15.2.2א .בנק מלווה יהיה רשאי להגדיל או להקטין את מסגרת ההשאלה המירבית שנקבעה
על ידו עבור השואל המורשה ,ובלבד שמסגרת ההשאלה המירבית ,לאחר ההקטנה,
תהיה בסכום הגבוה מבין שני הסכומים שלהלן:
( )1הסכום שצויין בהודעה על ההקטנה של מסגרת ההשאלה המירבית ,כאמור
בסעיף  15.2.2ד .להלן ,או,
( )2סכום השווה ליתרת איגרות החוב ששאל השואל המורשה בתום יום הסליקה
שבו קיבלה המסלקה את הודעת ההקטנה (כאמור בסעיף  15.2.2ד .להלן),
כשהיא מוכפלת בשער הקובע של אותו יום סליקה ,בתוספת סכום ההגדלה
הנדרש מן השואל המורשה בשל סכום הריבית (אם נדרש) ,כמפורט בסעיף
 11.2.1ב .לעיל.
(דהיינו ,מסגרת ההשאלה המירבית ,לאחר ההקטנה ,לא תפחת מן הגבוה מבין שני
הסכומים האמורים לעיל).
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ב.

כל הודעה על הגדלה או הקטנה של מסגרת ההשאלה המירבית ,תימסר בכתב ,ביום
סליקה ,עד השעה הקובעת ,למנהל יחידת הסליקה ,במסלקה ,במסירה אישית או
בפקסימיליה (למספר  )03-5661822 -ותאושר עימו בשיחה טלפונית (למספר 03- -
.)5677453

ג.

כל הודעה על הגדלה של מסגרת ההשאלה המירבית ,תימסר בנוסח המפורט בנספח
 15.2.2ג .של חוזה זה ותיכנס לתוקף מיד לאחר שהבנק המלווה ,קיבל אישור,
בכתב ,ממנהל יחידת הסליקה ,על קבלת ההודעה האמורה.

ד.

כל הודעה על הקטנה של מסגרת ההשאלה המירבית ,תימסר בנוסח המפורט
בנספח  15.2.2ד .של חוזה זה ,ותיכנס לתוקף ביום הסליקה הראשון שלאחר יום
הסליקה שבו קיבל הבנק המלווה ,אישור ,בכתב ,ממנהל יחידת הסליקה ,על קבלת
ההודעה האמורה.

ה .לפני ביצוע כל עסקת השאלה ,המסלקה תוודא כי ביצוע עסקת ההשאלה לא יגרום
לחריגה של השואל המורשה ,ממסגרת ההשאלה המירבית שנקבעה לו ,כאמור
בסעיף  6.2.2לעיל.
 15.2.3א .בנק מלווה יהיה אחראי כלפי משרד האוצר ,לכל החבויות הכספיות של השואל
המורשה בכל הקשור להשאלת איגרות החוב לשואל המורשה על ידי משרד האוצר,
לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לביצוע מלא וסופי על ידי בנק ישראל,
של כל ההוראות הכספיות שיועברו לבנק ישראל על ידי המסלקה ,לחיוב החשבון
הכספי שבו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה ,כמפורט בחוזה זה.
ב.

להסיר ספק ,מובהר בזה ,כדלקמן:
הבנק המלווה יהיה חייב לשלם למשרד האוצר את כל סכומי החבויות של השואל
המורשה ,כאמור לעיל ,ויראו את הבנק המלווה ,כמי שהורה לבנק ישראל ,בהוראה
בלתי חוזרת ,שאינה ניתנת לביטול ,לכבד את כל ההוראות הכספיות שהועברו על
ידי המסלקה ,כאמור בסעיף 15.2.3א .לעיל;
אחריותו של הבנק המלווה ,כמפורט לעיל ,הינה סופית ואינה ניתנת לביטול או
לשינוי ,מכל סיבה שהיא ,עד לביטולו של כתב ההרשאה שניתן למסלקה ,כמפורט
בסעיף  15.3להלן ובכפוף להוראותיו.
המסלקה לא תטפל בכל ההיבטים המשפטיים והאחרים בכל הקשור לאחריותו של
הבנק המלווה כלפי משרד האוצר ,כמפורט בחוזה זה.

 15.3.1 15.3א .בנק מלווה ,יהיה רשאי להודיע למסלקה ,בכתב ,על הפסקת היותו בנק מלווה ועל
ביטול כתב ההרשאה שנתן למסלקה (להלן ,בסעיף זה " -הודעת ביטול") ,ובלבד
שהודעת הביטול תימסר ביום סליקה ,עד השעה הקובעת ,במסירה אישית או
בפקסימיליה (למספר המצויין בסעיף  23.2.2ב )3(.להלן) ,לנציג המסלקה ,כמפורט
בסעיף  20.2להלן ,ותאושר עימו בשיחה טלפונית (למספר הטלפון המפורט בסעיף
 23.2.2ב )5(.להלן).
ב.

המסלקה תודיע למשרד האוצר ,בכתב ,על קבלת הודעת הביטול ,ביום שבו נתקבלה
על ידי המסלקה.

 15.3.2א .הודעת ביטול ,כאמור בסעיף 15.3.1א .לעיל ,תיכנס לתוקפה ביום הסליקה השישי
שלאחר יום הסליקה שבו קיבל הבנק המלווה ,אישור ,בכתב ,מנציג המסלקה
האמור לעיל ,על קבלת הודעת הביטול על ידו ,כאמור לעיל.
ב.

על אף האמור לעיל ,אם השואל המורשה ערך הסדרים חדשים ,לשביעות רצון
המסלקה ,עם בנק מלווה אחר ,כאמור בסעיף  15.1.1לעיל והבנק המלווה האחר
מסר למסלקה כתב הרשאה חדש ,שיום כניסתו לתוקף (כאמור בסעיף  15.1.3לעיל)
חל לפני מועד כניסתה לתוקף של הודעת הביטול ,כאמור בסעיף  15.3.2א .לעיל,
אזי הודעת הביטול לא תיכנס לתוקף במועד שנקבע לכך בסעיף  15.3.2א .לעיל,
אלא ביום כניסתו לתוקף של כתב ההרשאה החדש ,כאמור לעיל.
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(היום שבו תיכנס לתוקף הודעת הביטול ,כמפורט לעיל ,ייקרא להלן בסעיף זה-
"יום התוקף של הודעת הביטול").
 15.3.3א .הבנק המלווה ימשיך להיות אחראי כלפי משרד האוצר ,כאמור בסעיף  15.2.3לעיל,
לכל פעולותיו של השואל המורשה שבוצעו לפני יום התוקף של הודעת הביטול,
לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לכל ההוראות הכספיות שעל
המסלקה להעביר לבנק ישראל עד למועד תחילתו של יום הסליקה החל ביום
התוקף של הודעת הביטול ,כמפורט בחוזה זה ,וזאת אף אם הועברו בפועל לאחר
המועד האמור ואף אם מועד התשלום או החיוב בגינן ,חל לאחר יום התוקף של
הודעת הביטול.
ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה ,כי הבנק המלווה יהיה אחראי
לתשלום הריבית על איגרות החוב ששאל השואל המורשה ,כמפורט בסעיף 11.2.2
לעיל ,אם מועד הפירעון של הריבית (על פי תנאי איגרות החוב) חל לפני יום התוקף
של הודעת הביטול ,וזאת ,אף אם ההוראה הכספית הועברה על ידי המסלקה לבנק
ישראל ,אחרי המועד האמור.

 15.3.4א .נמסרה למסלקה הודעת ביטול ,כאמור בסעיף 15.3.1א לעיל ,אזי השואל המורשה
חייב להחזיר את כל איגרות החוב ששאל ממאגר ההשאלות ,לא יאוחר מן השעה
הקובעת ביום הסליקה האחרון שקדם ליום הסליקה שבו חל יום התוקף של הודעת
הביטול.
ב.

האמור בסעיף  15.3.4א .לעיל לא יחול ,אם יתקיים האמור בס"ק ( )1או ( )2להלן:
()1

השואל המורשה הודיע למסלקה ,בכתב ,כי בכוונתו לפעול באמצעות בנק
מלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים ,כמפורט בסעיף 15א .להלן.

()2

השואל המורשה ערך הסדרים חדשים ,לשביעות רצון המסלקה ,עם בנק
מלווה אחר שמסר למסלקה כתב הרשאה חדש ,כאמור בסעיף  15.3.2ב.
לעיל; במקרה כאמור ,הבנק המלווה האחר יהא אחראי כלפי משרד האוצר,
כאמור בסעיף  15.2.3לעיל ,החל מיום התוקף של כתב ההרשאה החדש,
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לכל ההוראות הכספיות
שיועברו על ידי המסלקה לבנק ישראל החל מיום התוקף של כתב ההרשאה
החדש ,כמפורט בחוזה זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הבנק המלווה
יהיה אחראי כלפי משרד האוצר לתשלום הריבית על איגרות החוב ששאל
השואל המורשה ,כמפורט בסעיף  11.2.2לעיל ,אם מועד הפרעון של הריבית
(על פי תנאי איגרות החוב) חל מיום התוקף של כתב ההרשאה החדש ואילך,
וזאת אף אם מועד הזכאות לתשלום הריבית ,חל קודם לכן.

 15.3.5היה והשואל המורשה לא החזיר את איגרות החוב ,כאמור בסעיף  15.3.4א .לעיל ולא
נתקיימו התנאים המפורטים בסעיף  15.3.4ב .לעיל ,המסלקה תפעל כדלקמן:
א .המסלקה תפסיק לבצע כל עסקת השאלה נוספת ,שהשואל המורשה צד לה.
ב.

המסלקה תמשיך לחשב את סכום הבטוחות הנדרש מן השואל המורשה אך לא
תבצע את הפעולות המפורטות בסעיפים 8.5.1ב 8.7 ,8.5.2 ,.ו 8.8-לעיל.

ג.

המסלקה תמשיך לבצע את הפעולות הקשורות בתשלום ריבית על היתרות
המופקדות בחשבונות הבטוחות ,כמפורט בסעיף  9לעיל.

ד.

המסלקה לא תבצע את הפעולות הקשורות בתשלום ריבית על ידי השואל המורשה,
על פי תנאי איגרות החוב ,כמפורט בסעיף  11לעיל ,ותפעל לענין זה ,כאמור בסעיף
 11.5.1ג .לעיל.

ד 126 -
חוקי העזר-עדכון מס'  89מעודכן עד ליום 274628 - 22.11.21
ה .המסלקה תמשיך לבצע את הפעולות הקשורות בתשלום דמי ההשאלה ,כמפורט
בסעיף  12לעיל.
15א.

בנק מלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים
בנוסף לאמור בסעיף  15לעיל ומבלי לגרוע הימנו ,שואל מורשה שהינו חבר מסלקה ואינו בנק (להלן,
בסעיף זה " -חבר המסלקה") ,רשאי לבצע עסקאות השאלה ,בתנאי שיתקיימו כל התנאים
המפורטים להלן:
15.1א.

לפני התחלת ביצוען של עסקאות ההשאלה ,חבר המסלקה יודיע למסלקה ,בכתב ,כי
בכוונתו לפעול באמצעות בנק מלווה הנותן למסלקה אישורים פרטניים (להלן ,בסעיף זה -
"בנק מלווה") ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 15א .זה להלן.

15.2א.

הבנק המלווה ,כאמור בסעיף 15.1א .לעיל ,חייב להיות אותו בנק המשמש כחבר המוביל
לסליקה כספית ,הסולק עבור חבר המסלקה ,בהתאם לפרק ו' לחלק ב' של חוקי העזר.

15.3א.

חבר המסלקה ימסור למסלקה אישור בכתב החתום על ידי הבנק המלווה ,כמפורט
בסעיפים 8.5.1ג8.7.1 ,)1(.ב .ו11.2.2-א ,)1(.לפי הענין ,בכל אחד מן המועדים שנקבעו בכל
אחד מן הסעיפים האמורים.

15.4א.

הבנק המלווה יהיה אחראי כלפי משרד האוצר לתשלום מלא וסופי של כל אחד מן
הסכומים שפורטו על ידו בכל אחד מן האישורים שניתנו על ידו ,כמפורט בסעיפים
8.5.1ג8.7.1 ,)1(.ב .ו11.2.2-א )1(.לעיל (להלן ,בסעיף זה " -האישורים") ,ויראו את הבנק
המלווה ,כמי שהורה לבנק ישראל ,בהוראה בלתי חוזרת ,שאינה ניתנת לביטול לכבד את כל
ההוראות הכספיות שהועברו על ידי המסלקה ,על פי כל אחד מן האישורים; אחריותו של
הבנק המלווה ,כמפורט לעיל ,הינה סופית ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,מכל סיבה שהיא.
מובהר בזה ,כי המסלקה לא תטפל בכל ההיבטים המשפטיים והאחרים בכל הקשור
לאחריותו של הבנק המלווה כלפי משרד האוצר ,כמפורט לעיל.

.16

שואל מורשה שהינו חבר מסלקה והינו בנק
שואל מורשה שהינו חבר מסלקה והינו בנק ,ימסור למסלקה כתב הרשאה והתחייבות ,בנוסח המצורף
כנספח  16של חוזה זה ,לביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע עסקאות ההשאלה או תפעול מאגר
ההשאלות ,ובכלל זה ,לביצוע כל הפעולות בחשבונותיו של חבר המסלקה בבנק ישראל ,על פי תנאי
חוזה זה.

.17

תקופת החוזה
17.1

תקופתו של חוזה זה היא עד ליום ( 31.12.2025להלן " -תקופת החוזה").

17.2

תקופת החוזה תוארך מאליה ,לתקופות נוספות של שנה.

17.3

על אף האמור לעיל אך מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  21להלן ,לאחר יום  ,31.12.2025כל אחד
מהצדדים יהא רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת ,ובלבד שמסר על כך הודעה לצד
האחר  12חודשים מראש ובכתב ,אולם במקרה שנגרם נזק למשרד האוצר או לכל גורם אחר
בשל פעולות המסלקה והפועלים מטעמה כאמור בסעיף  21להלן – יוכל משרד האוצר לסיים
את ההסכם אף ללא צורך בהודעה מוקדמת כאמור.
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העדר זכויות לצד שלישי
חוזה זה לא יעניק זכות כלשהי למי שאינו צד לחוזה ,ובכלל זה ,לשואלים המורשים,
לחברי המסלקה ,לבנקים המלווים ,או לצד ג' אחר כלשהו (כל אלה ייקראו להלן -
"צדדים שלישיים"); למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי שירותי התפעול של מאגר
ההשאלות יינתנו על ידי המסלקה למשרד האוצר ,וכי הצדדים השלישיים או מי מהם,
לא יהיו זכאים לכל זכות ,סעד או עילת תביעה ,על פי חוזה זה או על פי כל דין ,כלפי
המסלקה או מי מטעמה ,בקשר לחוזה זה או בקשר לעסקאות ההשאלה או לתפעול
מאגר ההשאלות.

18.1.1 18.1

 18.1.2על אף האמור בסעיף  18.1.1לעיל ,כל טענה או דרישה בקשר לחיוב בעמלות על ידי
המסלקה ,תופנה למסלקה ותטופל על ידה.
18.2
.19

להסיר ספק ,מובהר ,כי אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מכל חובה שיש לחבר מסלקה ,כלפי
המסלקה ,על פי כללי המסלקה או מכל זכות שיש למסלקה כלפי חבריה.

דיווחים ומידע
 19.1המסלקה תעמיד לרשות משרד האוצר אתר אינטרנט מאובטח ,שיאפשר למשרד האוצר לראות
את נתוני מאגר ההשאלות ,בכל יום סליקה; השאילתות שיאפשר האתר יהיו ,כדלקמן:
 19.1.1היקף דרישת הבטוחות מכל שואל מורשה ,לרבות סכום ההגדלה של סכום הבטוחות
הנדרש ,בשל סכום הריבית ,כמפורט בסעיף  11.2.1ב .לעיל;
 19.1.2פירוט הרישומים בחשבון ה"צל" של הבטוחות שייוחד לכל שואל מורשה ,לרבות פירוט
הזיכויים בשל הריבית שתשולם לשואלים המורשים ,כמפורט בסעיף  9לעיל וכן פירוט
החיובים בשל דמי ההשאלה ,כמפורט בסעיף  12לעיל;
 19.1.3היתרה הכוללת של איגרות החוב המושאלות ,מכל סדרה ,ויתרת איגרות החוב ששאל
כל שואל מורשה ,מכל סדרה;
 19.1.4הגדרות המערכת –
א.

שיעור המרווח ,כאמור בסעיף  8של חוזה זה ,שקבע משרד האוצר לכל סדרה של
איגרות חוב;

ב.

"השער הקובע" של כל סדרה של איגרות חוב ,בימי מסחר ,כפי שיוסכם לענין זה,
בין המסלקה לבין משרד האוצר.

 19.1.5התנועות בחשבון הצל שייוחד לכל שואל מורשה ,ביום הסליקה.
 19.1.6נתונים נוספים ,אם וככל שיוחלט על כך ,בהסכמה ,בין משרד האוצר לבין המסלקה.
 19.2.1 19.2המסלקה תדווח לכל חבר מסלקה ,על ביצוע עסקאות ההשאלה ועל החיובים והזיכויים
שבוצעו בקשר לכך ,במסגרת הדיווחים השוטפים שהמסלקה תעביר לחברי המסלקה.
 19.2.2על אף האמור לעיל ,המסלקה תמסור הודעות כאמור ,לשואל מורשה שאינו חבר
מסלקה ,במישרין ,אם ערך הסדרים נאותים ,להנחת דעת המסלקה ,לצורך קבלת
הודעות המסלקה ,כאמור לעיל ,וקיבל על כך אישור ,מראש ובכתב ,מן המסלקה.
 19.3המסלקה תפרסם כל מידע נוסף ,כפי שיסוכם ,בכתב ,בינה לבין משרד האוצר.

ד 128 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
.20

תיאום ושיתוף פעולה
20.1.1 20.1

משרד האוצר והמסלקה ישתפו פעולה באופן מלא ,לשם תפעולו התקין של מאגר
ההשאלות; לצורך כך ,יקבעו הצדדים ,בהסכמה ,נהלי עבודה ואמצעי בקרה ,לרבות
נהלים לענין אופן הטיפול באירועים מיוחדים ,בכל הקשור במאגר ההשאלות ותפעולו;
כל ההסכמות האמורות לעיל ייערכו ,בכתב ,ויווספו כנספחים נוספים לחוזה זה (להלן
 "הנספחים הנוספים") ,ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו ,אלא אם כן הוסכם אחרת,בכתב ,בין המסלקה לבין משרד האוצר.

 20.1.2כל נספח נוסף ייכנס לתוקף רק לאחר שייחתם על ידי שני הצדדים ,במועד שייקבע לכך
באותו נספח ,ובהעדר קביעה כאמור ,במועד חתימתו על ידי שני הצדדים.
20.2

הצדדים ממנים בזה את העובדים שלהלן ,כנציגיהם ,לצורך ביצוע כל הפעולות שיידרשו לצורך
תפעול מאגר ההשאלות על ידי המסלקה:
נציג משרד האוצר  -סגן בכיר לחשב הכללי הממונה על החוב הממשלתי או מנהל החוב
הממשלתי ,ובהעדרם ,מי שימונה במקומם ,על פי הודעה ,בכתב ,שתימסר על ידי משרד
האוצר למסלקה ,ותיכנס לתוקפה ביום הסליקה הראשון שלאחר יום הסליקה שבו נמסרה
למסלקה.
נציג המסלקה  -מנכ"ל המסלקה ,ובהעדרו ,מי שימונה כממלא מקומו ,על פי הודעה ,בכתב,
שתימסר על ידי המסלקה ,למשרד האוצר ,ותיכנס לתוקפה ביום הסליקה הראשון שלאחר יום
הסליקה שבו נמסרה למשרד האוצר.
כל אחד מן הצדדים רשאי לשנות את נציגו ,בהודעה בכתב ,שתימסר לצד האחר ,לפחות  7ימי
סליקה ,מראש.

.21

חבות
21.1

המסלקה והבורסה וכן הפועלים מטעמן ,דהיינו ,נושאי משרה בהן ,מנהליהן והמועסקים על
ידן (כל אלה ייקראו להלן ,בסעיף  21זה " -הפועלים מטעם המסלקה") ,לא ישאו באחריות או
בחבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן בסעיף  21זה -
"נזק") אשר עלולים להיגרם לאדם או ליישות כלשהם (לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,למשרד האוצר ,לבנק ישראל ,לבנקים המלווים ,לשואלים המורשים או לחברים
הסולקים עבור השואלים המורשים) ,בכל הקשור לפעילות בקשר לחוזה זה ,ובכלל זה ,בשל
קיום או אי קיום הוראותיו של חוזה זה (כל אחריות או חבות לנזק ,שהמסלקה והבורסה וכן
הפועלים מטעם המסלקה ,לא ישאו בהן ,כאמור בסעיף  21.1זה לעיל ,ייקראו להלן " -חבות
לנזק הכרוך בתפעול מאגר ההשאלות").

 21.2.1 21.2משרד האוצר פוטר את המסלקה ואת הבורסה וכן את הפועלים מטעם המסלקה ,מכל
חבות לנזק הכרוך בתפעול מאגר ההשאלות ,ומתחייב בזה לשפות את המסלקה ואת
הבורסה וכן את מי מן הפועלים מטעם המסלקה ,בשל כל חבות לנזק הכרוך בתפעול
מאגר ההשאלות שתוטל על מי מהם ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בשל
כל סכום שמי מהם יחוייב לשלמו על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו או על פי פשרה
שמשרד האוצר הסכים לה ,וכן בשל הוצאות אשר מי מן האמורים לעיל נשאו בהן בכל
הקשור באמור בסעיף זה לעיל.
 21.2.2המסלקה תודיע למשרד האוצר בהקדם ,אודות קבלת כל דרישה או תביעה ,בקשר
לאמור בסעיף  21.2.1לעיל ,ותאפשר למשרד האוצר להתגונן מפניה ,בתיאום עם
המסלקה ,ולא תתפשר ולא תודה בחבותה אלא לאחר שתקבל לכך את הסכמתו של
משרד האוצר.
21.3

האמור בסעיפים  21.1ו 21.2-לעיל ,לא יחול לטובת מי מן הפועלים מטעם המסלקה ,אשר גרם
לנזק בזדון .מובהר בזה ,כי במקרה כאמור תהיה למשרד האוצר עילת תביעה רק נגד האדם
שגרם לנזק ,כאמור לעיל ,אך זאת מבלי להטיל אחריות או חבות כלשהי על המסלקה או על
הבורסה ,בכל הקשור בכך.
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משרד האוצר מצהיר כי ידוע לו ,שאלמלא הסכמתו המפורשת לאמור בסעיף  21זה לעיל,
המסלקה לא היתה מתקשרת בחוזה זה.

הוראות לתפעול מאגר ההשאלות
22.1

מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה לעיל ולמען הסר ספק ,מובהר בזה ,כדלקמן:
 22.1.1המסלקה תעסוק בנושאים ותבצע את הפעולות שהוטלו עליה ,במפורש ,על פי חוזה
זה ,ולא תעסוק בנושאים אחרים ולא תבצע פעולות אחרות ,מכל סוג שהוא ,בכל
הקשור למאגר ההשאלות והפעלתו על ידי המסלקה.
 22.1.2מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  21.1ו 21.2-לעיל ,בכל מקרה שתתגלה טעות או
שיבוש כלשהו ,המסלקה תפעל כמיטב יכולתה ,בהקדם האפשרי ,על מנת לתקן את
הטעות או השיבוש האמורים.
 22.1.3המסלקה לא תהא אחראית לקיום התחייבויותיהם של השואלים המורשים כלפי
משרד האוצר או לקיום התחייבויותיו של משרד האוצר כלפי השואלים המורשים,
וזאת ,בין על פי הסכם ההשאלה שבין משרד האוצר לבין כל שואל מורשה ,בין על פי
כל דין ,ובין בכל דרך אחרת; בכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:
א.

המסלקה לא תהא אחראית לאי כיבוד הוראה לחיוב או לזיכוי או כל הוראה
אחרת ,שהועברה על ידי המסלקה לבנק ישראל ,ולא בוצעה על ידו ,וכל
האחריות בענין זה תחול על משרד האוצר;

ב.

משרד האוצר רשאי להודיע למסלקה ,בכתב ,עד השעה הקובעת ,ביום סליקה
כלשהו ,כיצד עליה לנהוג במקרה של אי כיבוד או אי ביצוע הוראה כלשהי
שהועברה לבנק ישראל על ידי המסלקה ,ובלבד שלא תחול על המסלקה אחריות
כלשהי בקשר לכך; כל הודעה של משרד האוצר ,כאמור לעיל ,תיכנס לתוקף
ביום הסליקה הראשון שלאחר יום הסליקה שבו נמסרה ההודעה למסלקה.

 22.1.4המסלקה תהא רשאית להסתמך על הודעותיו של משרד האוצר ,על פי האמור בחוזה
זה ,מבלי לערוך בדיקה כלשהי בקשר לכך.
22.2

.23

על אף האמור בחוזה זה ,מוסכם בזה ,במפורש ,כי אם המסלקה תודיע למשרד האוצר ,בכתב,
כי בשל נסיבות שיפורטו בהודעה ,ועל אף מאמצים סבירים שנעשו על ידי המסלקה ,אין
ביכולתה לתפעל את מאגר ההשאלות ,על פי ההוראות המפורטות בחוזה זה ,כולן או חלקן
(להלן ,בסעיף זה " -הודעת ההפסקה") ,אזי המסלקה תפסיק לבצע את הפעולות שפורטו
בהודעת ההפסקה .לאחר חלוף הנסיבות ששימשו בסיס להפסקת הפעולות על ידי המסלקה,
כאמור לעיל ,המסלקה תודיע למשרד האוצר ,בכתב ,על מועד חידוש הפעולות שהופסקו על
ידה ,כאמור לעיל (להלן ,בסעיף זה " -הודעת החידוש") .המסלקה תפרסם את הודעת ההפסקה
ואת הודעת החידוש ,באתר האינטרנט הנזכר בסעיף  19.1לעיל ,בסמוך לאחר מסירתן למשרד
האוצר.

הודעות ובקשות
23.1

כל הודעה ,הוראה או הנחייה ,שתימסר על ידי צד לחוזה זה ,למישנהו ,תיחתם על ידי נציגו של
הצד המוסר את ההודעה ותופנה לנציגו של הצד האחר ,כמפורט בסעיף  20.2לעיל.

 23.2.1 23.2א.

כל הודעה ,הוראה או הנחייה ,שתימסר על ידי צד לחוזה זה ,למישנהו ,תיעשה
בכתב ,ותימסר במסירה אישית או בפקסימיליה ,למספרים המפורטים בסעיף
 23.2.2להלן ,לפי הענין ,ותאושר באמצעות שיחת טלפון ,למספרי הטלפון
המפורטים בסעיפים  23.2.2א )3(.או  23.2.2ב ,)4(.לפי הענין ;.כל הודעה ,הוראה
או הנחייה כאמור ,תיחשב כאילו נתקבלה במועד קבלתה ,בפועל ,על ידי הצד
המקבל.
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23.2.2

על אף האמור לעיל ,כל הודעה שתימסר על ידי צד למשנהו ,לפי סעיפים ,5.3.2
 5.4.2או 7.1.2א ,תימסר באמצעות פקסימיליה ובאמצעות דואר אלקטרוני
(שניהם ביחד) ותאושר בשיחת טלפון למספרי הטלפון המפורטים בסעיפים 23.2.2
א )3(.או  23.2.2ב , )5(.לפי הענין; ההודעה תיחשב כאילו נתקבלה במועד קבלתה,
בפועל ,על ידי הצד המקבל.

הכתובות ,מספרי הטלפון ומספרי הפקסימיליה של הצדדים ,לצורך מסירת הודעות,
הוראות או הנחיות ,כאמור בסעיף  23.2.1לעיל ,הינם כדלקמן:
א .משרד האוצר
סגן בכיר לחשב הכללי הממונה על ניהול החוב הממשלתי או מנהל החוב
הממשלתי ,או בהעדרם ,מי שימונה במקומם ,כמפורט בסעיף  20.2לעיל.
()1

כתובת  -משרד האוצר ,רח' קפלן  ,1ירושלים.

()2

מספר פקסימיליה 03-9778778 -

()3

מספר טלפון (לצרכי סעיפים  23.2.1א .ו-ב .לעיל) 03- ,03-9778777 -
02-5317555 ,9778790

()4

כתובת דואר אלקטרוני (לצרכי סעיף  23.2.1ב .לעיל) -
yuvalb@mof.gov.il adir@mof.gov.il

ב.

המסלקה
מנכ"ל המסלקה ,מר דרור שליט או בהעדרו ,מי שימונה במקומו ,כמפורט בסעיף
 20.2לעיל.

23.2.3

23.3

.24

()1

כתובת  -רחוב אחד העם  ,54תל-אביב.

()2

מספרי פקסימיליה (לצרכי סעיף 23.2.1א .לעיל)  03-5607078 -ו03-
 ;5661822יש לשלוח את ההודעה לכל אחד משני המספרים האמורים.

()3

מספר פקסימיליה (לצרכי סעיף  23.2.1ב .לעיל) .03-5661822 -

()4

מספרי טלפון (לצרכי סעיף  23.2.1א .לעיל)  03-5677462 -או 03-5677697

()5

מספרי טלפון (לצרכי סעיף  23.2.1ב .לעיל)  03-5677455 -או 03-5677687
או .03-5677462

()6

כתובת דואר אלקטרוני (לצרכי סעיף  23.2.1ב .לעיל) .shalit@tase.co.il -

כל הודעה שתקבל המסלקה ממשרד האוצר (למעט הודעה כאמור בסעיפים  5.3.2או
 5.4.2לעיל) אחרי השעה הקובעת ,ביום הסליקה ,או כל הודעה שתקבל המסלקה
ממשרד האוצר ביום שאינו יום סליקה ,תיחשב כאילו נתקבלה בשעה  9:00בבוקר,
ביום הסליקה הראשון שלאחר היום שבו נתקבלה ,בפועל.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  15 ,14.5ו15-א .לעיל ,כל בקשה ,הודעה ,או כל מסמך אחר,
שיימסרו למסלקה על ידי שואל מורשה או על ידי החבר הסולק עבורו או על ידי בנק מלווה,
בכל הקשור בתפעול מאגר ההשאלות ,יימסרו בכתב או בכל אמצעי אלקטרוני ,כפי שייקבע על
ידי המסלקה ,וייחשבו כאילו נתקבלו ,במועד קבלתם בפועל על ידי המסלקה.

שונות
24.1

חוזה זה מבטא את מלוא המוסכם בין הצדדים והוא מחליף ומבטל כל מצג והסכמה ,בכתב או
בעל-פה ,שהיו (אם היו) בין הצדדים בעניינים האמורים בו ,קודם לחתימת החוזה.

24.2

כל שינוי בחוזה זה או ויתור של צד על זכות מזכויותיו ,לא יהיו בני תוקף ,אלא אם נעשו בכתב
ונחתמו על ידי שני הצדדים לחוזה.
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24.3

ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה ,על ידי צד לחוזה זה ,לא ייחשבו כוויתור על
זכות המוקנית לאותו צד על פי חוזה זה.

24.4

חוזה זה מבטל את החוזה שנחתם בין הצדדים ביום  12בספטמבר  2006ובא במקומו.
לראיה באו על החתום

__________________________
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

_________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ד 132 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח 6.1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה לשאול איגרות חוב ממאגר ההשאלות
אנו ______________ _______________ מבקשים לשאול ממאגר ההשאלות את איגרות
מספר חשבון המשנה

שם השואל המורשה

החוב שפרטיהן מצויינים להלן:
.1

מספר איגרת החוב:

_____________

.2

כמות איגרות החוב בע"נ:

_____________

.3

אסמכתא:

_____________

___________
תאריך

*

מחק את המיותר.

____________________________________________________
חתימה וחותמת * השואל המורשה/החבר הסולק עבור השואל המורשה

ד 133 -
חוקי העזר-עדכון מס'  93מעודכן עד ליום 274628 - 24.5.22
נספח 7.3.1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה להחזרת איגרות חוב למאגר ההשאלות
_______________ מבקשים להחזיר למאגר ההשאלות את איגרות

אנו _____________

מספר חשבון המשנה

שם השואל המורשה

החוב שפרטיהן מצויינים להלן:
.1

מספר איגרת החוב:

________________________________

.2

כמות איגרות החוב בע"נ:

________________________________

.3

אסמכתא:

________________________________

____________
תאריך

*

מחק את המיותר.

____________________________________________________
חתימה וחותמת * השואל המורשה/החבר הסולק עבור השואל המורשה

ד 134 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח 8.5.1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבונו בבנק ישראל של בנק מלווה הנותן למסלקה
אישורים פרטניים – השלמת הסכום החסר
הואיל

ואנו _____________________________ משמשים כבנק מלווה הנותן למסלקה
שם הבנק המלווה

אישורים פרטניים (להלן" :הבנק המלווה") עבור _______________________
שם השואל המורשה

(להלן" :השואל המורשה");
והואיל

והשואל המורשה מבקש להשלים את הסכום החסר בחשבון הבטוחות שיוחד לו
(להלן" :חשבון הבטוחות" );

והואיל

והשואל המורשה פנה אלינו בבקשה להפקיד בחשבון הבטוחות סך של ____________ ש"ח
(להלן" :הסכום החסר")

לפיכך ,אנו מורים לכם להעביר הוראה כספית לחיוב חשבוננו בבנק ישראל ולזכוי חשבון הבטוחות בסכום
החסר.
חתימתנו על הוראה זו מהווה הרשאה בלתי חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בסכום
החסר.
כל המונחים בהוראה זו ,יפורשו כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,שנחתם בין משרד האוצר לבין
המסלקה ,כפי שיהיה מעת לעת ,ואשר על פיו תתפעל המסלקה את מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר ,אלא
אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.
__________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת הבנק המלווה
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נספח 8.7.1א
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה להגדלת סכום הבטוחות של שואל מורשה
אנו ___________________________________מבקשים להגדיל את סכום הבטוחות
*שם השואל המורשה/החבר הסולק עבור השואל המורשה

המופקד בחשבון הבטוחות.
שיוחד ל( __________________________-להלן" :חשבון הבטוחות")
שם השואל המורשה

בסך של __________________________ (להלן" :סכום ההגדלה").
לפיכך אנו מורים לכם להעביר הוראה כספית לחיוב *חשבוננו/חשבון
________________________________ בבנק ישראל ולזיכוי חשבון הבטוחות בסכום ההגדלה.
* החבר הסולק עבור השואל המורשה/הבנק המלווה

____________
תאריך

*

מחק את המיותר.

__________________________________________________
חתימה וחותמת * השואל המורשה/החבר הסולק עבור השואל המורשה

ד 136 -
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נספח 8.7.1ב
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

הוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבונו בבנק ישראל של בנק מלווה הנותן למסלקה
אישורים פרטניים – הגדלת סכום בטוחות
הואיל

ואנו _____________________________ משמשים כבנק מלווה הנותן למסלקה
שם הבנק המלווה

אישורים פרטניים (להלן" :הבנק המלווה") עבור _______________________
שם השואל המורשה

(להלן" :השואל המורשה");
והואיל

והשואל המורשה מבקש להגדיל את סכום הבטוחות בחשבון הבטוחות שיוחד לו
(להלן" :חשבון הבטוחות" );

והואיל

והשואל המורשה פנה אלינו בבקשה להפקיד בחשבון הבטוחות סך של ____________ ש"ח
(להלן" :סכום ההגדלה")

לפיכך ,אנו מורים לכם להעביר הוראה כספית לחיוב חשבוננו בבנק ישראל ולזכוי חשבון הבטוחות בסכום
ההגדלה.
חתימתנו על הוראה זו מהווה הרשאה בלתי חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בסכום
ההגדלה.
כל המונחים בהוראה זו ,יפורשו כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,שנחתם בין משרד האוצר לבין
המסלקה ,כפי שיהיה מעת לעת ,ואשר על פיו תתפעל המסלקה את מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר ,אלא
אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

____________
תאריך

_________________________________
חתימה וחותמת הבנק המלווה
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נספח 8.8.2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשה למשיכת בטוחות על ידי שואל מורשה
אנו __________________________________ מבקשים למשוך מחשבון הבטוחות שיוחד
*שם השואל המורשה/החבר הסולק עבור השואל המורשה

ל( ____________________________-להלן" :חשבון הבטוחות") סך של __________
שם השואל המורשה

(להלן" :סכום המשיכה").

לפיכך אנו מורים לכם להעביר הוראה כספית לחיוב חשבון הבטוחות ולזיכוי *חשבוננו/חשבון
_______________________________ בבנק ישראל בסכום המשיכה.
*החבר הסולק עבור השואל המורשה/הבנק המלווה

____________
תאריך

*

מחק את המיותר.

__________________________________________________
חתימה וחותמת * השואל המורשה/החבר הסולק עבור השואל המורשה
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נספח 11.2.2

לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחד העם 54
תל-אביב

הוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבונו בבנק ישראל של בנק מלווה הנותן למסלקה
אישורים פרטניים – תשלום סכום הריבית

הואיל

ואנו ______________________________ משמשים כבנק המלווה הנותן למסלקה
שם הבנק המלווה

אישורים פרטניים (להלן" :הבנק המלווה") עבור __________________________
שם השואל המורשה

(להלן" :השואל המורשה");

והואיל

והשואל המורשה פנה אלינו בבקשה כי נשלם עבורו סך של ____________ ש"ח
(להלן" :סכום הריבית")

לפיכך ,אנו מורים לכם להעביר הוראה כספית לחיוב חשבוננו בבנק ישראל בסכום הריבית.
חתימתנו על הוראה זו מהווה הרשאה בלתי חוזרת לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בסכום
הריבית.
כל המונחים בהוראה זו ,יפורשו כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,שנחתם בין משרד האוצר לבין
המסלקה ,כפי שיהיה מעת לעת ,ואשר על פיו תתפעל המסלקה את מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר ,אלא
אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.
____________
תאריך

______________________________
חתימה וחותמת הבנק המלווה

ד 139 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח .14.1.5א

הוראות שיכללו בהסכם הסליקה
הסכם סליקה יכלול ,בין היתר ,את ההוראות הבאות:
.1

הצהרה של השואל המורשה שאינו חבר (להלן – "השואל המורשה") כי הוא מסכים להוראות החוזה
שנחתם בין משרד האוצר לבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר על פיו תתפעל המסלקה את מאגר
ההשאלות עבור משרד האוצר (להלן" :חוזה מאגר ההשאלות") ,ככל שהסכמתו נדרשת.

.2

הצהרה של השואל המורשה כי ידוע לו והוא מסכים לכך ,כי חוזה מאגר ההשאלות מסדיר את היחסים
בין המסלקה לבין משרד האוצר ,בכל הקשור למתן שירותי התפעול על ידי המסלקה; בהתאם לכך ,לא
יהיו לצד ג' כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לחבר או לשואל מורשה כלשהו ,כל
זכות ,סעד או עילת תביעה ,כלפי המסלקה או כלפי מי מן הפועלים מטעם המסלקה (כהגדרתם בסעיף 5
להלן) ,על פי חוזה מאגר ההשאלות או על פי כל דין ,בכל הקשור לחוזה מאגר ההשאלות או לשירותי
התפעול שיוענקו על ידי המסלקה.

.3

הצהרה של השואל המורשה כי הוא מסכים לכל ההוראות הכלולות בחוקי העזר ,כפי שיהיו מעת לעת,
בכל הקשור לעסקאות ההשאלה ולתפעול מאגר ההשאלות על ידי המסלקה ,וכי הוא מתחייב לפעול על
פיהן ,ככל שהן נוגעות לפעילותו.

.4

הצהרה של השואל המורשה כי ידוע לו כי משרד האוצר ישאיל את איגרות החוב שייכללו במאגר
ההשאלות ,לכל שואל מורשה ,וכי תפקיד המסלקה מתמצה בתפעול מאגר ההשאלות עבור משרד
האוצר ,בהתאם להוראות חוזה מאגר ההשאלות וכמפורט בחוקי העזר.

.5

הצהרה של השואל המורשה כי הוא פוטר את המסלקה ואת הבורסה וכן את הפועלים מטעמן ,דהיינו,
נושאי משרה בהן ,מנהליהן והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן" :הפועלים מטעם המסלקה"),
מכל אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא אשר עלולים
להיגרם בכל הקשור לפעילות בקשר לחוזה מאגר ההשאלות (ובכלל זה ,בשל קיום או אי קיום
הוראותיו של חוזה מאגר ההשאלות) ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור
בעסקאות ההשאלה או בתפעול מאגר ההשאלות .

.6

הצהרה של השואל המורשה כי ידוע לו והוא מסכים לכך ,שהמסלקה תעביר למשרד האוצר מידע
שיהיה מצוי בידה ,מעת לעת ,בקשר עם פעילותו כשואל מורשה.

.7

הצהרה של השואל המורשה כי ידוע לו שהמסלקה לא היתה מסכימה להתקשרותו של השואל המורשה
בהסכם הסליקה עם החבר ,אילמלא הצהרותיו והתחייבויותיו של השואל המורשה ,כמפורט בסעיפים
 1עד  6לעיל.

.8

כי ידוע לו כי הצהרותיו והתחייבויותיו ,כמפורט בסעיפים  1עד  7לעיל ,הינן לטובת המסלקה והן
מקנות למסלקה ,כמוטב ,את הזכות לדרוש את קיום ההצהרות וההתחייבויות האמורות או כל חלק
מהן .כמו כן ,ההצהרות וההתחייבויות האמורות לא יהיו ניתנות לשינוי או לביטול ,אלא בדרך של סיום
הסכם הסליקה ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות ובכפוף להוראותיו.

ד 140 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח .14.1.5ב
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

כתב התחייבות
הואיל

ובהתאם להודעת משרד האוצר שנמסרה למסלקה ,אנו רשאים לפעול כשואל מורשה;

והואיל

וידוע לנו כי בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין משרד האוצר לבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת
לעת ,המסלקה תתפעל את מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר (להלן" :חוזה מאגר
ההשאלות");

לפיכך ,אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כלפי המסלקה ,כדלקמן:
.1

כל המונחים בכתב התחייבות זה יפורשו ,כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,אלא אם כן הקשר
הדברים מחייב אחרת.

.2

אנו מסכימים להוראות חוזה מאגר ההשאלות ככל שהסכמתנו נדרשת.

.3

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי חוזה מאגר ההשאלות מסדיר את היחסים בין המסלקה לבין משרד
האוצר ,בכל הקשור למתן שירותי התפעול על ידי המסלקה; בהתאם לכך ,לא יהיו לצד ג' כלשהו,
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לנו ,לחבר הסולק עבורנו או לשואל מורשה כלשהו ,כל
זכות ,סעד או עילת תביעה ,כלפי המסלקה או כלפי מי מן הפועלים מטעם המסלקה (כהגדרתם בסעיף
 6להלן) ,על פי חוזה מאגר ההשאלות או על פי כל דין ,בכל הקשור לחוזה מאגר ההשאלות או לשירותי
התפעול שיוענקו על ידי המסלקה.

.4

הובאו לידיעתנו ההוראות בחוקי העזר ,בכל הקשור לעסקאות ההשאלה ולתפעול מאגר ההשאלות על
ידי המסלקה ,ואנו מסכימים להוראות אלה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ומתחייבים לפעול על פיהן ,ככל שהן
נוגעות לפעילותנו.

.5

ידוע לנו כי משרד האוצר ישאיל את איגרות החוב שייכללו במאגר ההשאלות ,לכל שואל מורשה ,וכי
תפקיד המסלקה מתמצה בתפעול מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר ,בהתאם להוראות חוזה מאגר
ההשאלות וכמפורט בחוקי העזר.

.6

אנו פוטרים את המסלקה ואת הבורסה וכן את הפועלים מטעמן ,דהיינו ,נושאי משרה בהן ,מנהליהן
והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן" :הפועלים מטעם המסלקה") ,מכל אחריות או חבות כלשהי
בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא אשר עלולים להיגרם בכל הקשור לפעילות בקשר
לחוזה מאגר ההשאלות (ובכלל זה ,בשל קיום או אי קיום הוראותיו של חוזה מאגר ההשאלות),
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור בעסקאות ההשאלה או בתפעול מאגר
ההשאלות .

.7

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,שהמסלקה תעביר למשרד האוצר מידע שיהיה מצוי בידה ,מעת לעת,
בקשר עם פעילותנו כשואל מורשה.

.8

ידוע לנו שהמסלקה לא היתה מסכימה להתקשרותנו בהסכם הסליקה עם החבר הסולק עבורנו,
אילמלא הצהרותינו והתחייבויותינו ,כמפורט בסעיפים  2עד  7לעיל.
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.9

ההצהרות וההתחייבויות המופרטות בכתב התחייבות זה ,לא יהיו ניתנות לשינוי או לביטול ,אלא בדרך
של סיום הסכם הסליקה ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות ובכפוף להוראותיו.

.10

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
נתקבלו על ידי __________________ (להלן" :השואל המורשה") כל ההחלטות
א.
שם השואל המורשה

והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות זה.
ב.

________________ מ.ז ________________ *.ו___________________ -
שם החותם

שם החותם

מ.ז ______________ * .הוסמכו כדין על ידי השואל המורשה לחתום על כתב ההתחייבות
וחתימתם מחייבת אותו.

ולראייה באנו על החתום:

_______________
תאריך

*

______________________________
חתימה וחותמת השואל המורשה

לגבי תושב ישראלי ,יצויין מספר זהותו במרשם האוכלוסין ,לגבי מי שאינו תושב ישראלי יצויין מס' דרכון ושם המדינה בה
הוצא הדרכון או מספר מזהה אחר כמקובל במדינת אזרחותו של החותם.
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נספח 14.2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

יפוי כח לשואל מורשה
ואנו הח"מ ____________ בע"מ ,משמשים כחבר סולק עבור _________________

הואיל

שם החבר

שם השואל המורשה

(להלן – "השואל המורשה") בכל הקשור לבצוע עסקאות השאלה ולתפעול מאגר ההשאלות;
והואיל

ומנוהל במסלקה ,על שמנו ,חשבון משנה שמספרו _______ ,שבו נסלקות עסקאותיו של השואל
המורשה (להלן – "חשבון המלאי");

והואיל

ומנוהל בבנק ישראל ,על שמנו ,החשבון הכספי בבנק ישראל שבו נסלקות עסקאותיו של השואל
המורשה (להלן" -החשבון הכספי");

לפיכך ,אנו מייפים בזה את כוחו של השואל המורשה ,לפעול בשמנו ומטעמנו ,כדלקמן:
.1

השואל המורשה רשאי לפעול ,במישרין ,כלפי המסלקה ,בכל הקשור לעסקאות ההשאלה שיבוצעו על
ידו ולתפעול מאגר ההשאלות.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רשאי השואל המורשה לבצע בשמנו ומטעמנו את הפעולות הבאות:
א.

להגיש בקשות לביצוע עסקאות השאלה ,כמפורט בהוראות החוזה שנחתם בין משרד האוצר לבין
המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר על פיו תתפעל המסלקה את מאגר ההשאלות עבור משרד
האוצר (להלן" :חוזה מאגר ההשאלות"),

ב.

להגיש בקשות להחזרת איגרות חוב למאגר ההשאלות ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות ,מתוך
היתרה הקיימת בחשבון המלאי.

ג.

להגיש בקשות להגדלת סכום הבטוחות המופקד בחשבון הבטוחות שיוחד לשואל המורשה
ולהורות על חיוב החשבון הכספי ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות.

ד.

להגיש בקשות למשיכת עודפי בטוחות מחשבון הבטוחות שיוחד לשואל המורשה ,כמפורט בחוזה
מאגר ההשאלות.

ה.

לקבל מן המסלקה הודעות ודוחות ,בכל הקשור לעסקאות ההשאלה שיבוצעו על ידי השואל
המורשה ולתפעול מאגר ההשאלות.

.3

כל פעולה שתבוצע על ידי השואל המורשה ,בהתאם למפורט ביפוי כוח זה ,תיחשב כפעולה שנעשתה על
ידינו ,לכל דבר ועניין.

.4

אין במתן יפוי כח זה ובהוראותיו ,כדי לגרוע מאחריותנו המלאה כלפי המסלקה ו/או כלפי משרד
האוצר לפעולותיו של השואל המורשה ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות או כדי לגרוע מאחריותנו כלפי
המסלקה ,על פי כל כתב התחייבות שנמסר למסלקה על ידינו.

ד 143 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
.5

יפוי כח זה ישאר בתוקפו כל עוד לא בוטל על ידינו ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות ובכפוף להוראותיו.

.6

כל המונחים ביפוי כח זה יפורשו ,כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,אלא אם כן הקשר הדברים
מחייב אחרת.

.7

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
נתקבלו על ידי ________________________ (להלן" :החבר הסולק עבור השואל
א.
שם החבר הסולק עבור השואל המורשה

המורשה") כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן יפוי כוח זה.
ב.

_____________נושא ת.ז .מס' _______________ ו _____________-נושא ת.ז .מס'
_____________הוסמכו כדין על ידי החבר הסולק עבור השואל המורשה לחתום על יפוי כח זה
וחתימתם מחייבת אותו.

ולראייה באנו על החתום:

________________
תאריך

_______________________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק עבור השואל המורשה
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נספח 14.4.1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאגר ההשאלות  -מסגרת ההשאלה המירבית
אנו

שם החבר הסולק עבור השואל המורשה

על ידינו ל-

שם השואל המורשה

_______________
תאריך

הינה

מודיעים לכם בזה כי מסגרת ההשאלה המירבית שנקבעה
ש"ח.

______________________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק עבור השואל המורשה
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נספח 14.4.2ג.
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאגר ההשאלות  -הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית
.1

אנו __________________________ מודיעים לכם בזה על הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית
שם החבר הסולק עבור השואל המורשה

שנקבעה על ידינו ל_______________-בסכום של ______________ ש"ח ,באופן
שם השואל המורשה

שמסגרת ההשאלה המירבית (לאחר הגדלה זו) תהיה בסכום של_____________ ש"ח.
.2

נא אשרו לנו קבלת הודעה זו לפקס שמספרו _______________

_______________
תאריך

_______________________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק עבור השואל המורשה

__________________________________________________________________
אל_________________________ :

באמצעות פקס_______________ :

שם החבר הסולק עבור השואל המורשה

א.

הרינו לאשר קבלת הודעתכם בדבר הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית.

ב.

עם קבלת אישור זה תיכנס הודעתכם לתוקף מיידי

_______________
תאריך

______________________________________
חתימת מנהל יחידת הסליקה/מנהל המסלקה
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נספח .14.4.2ד.
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחד העם 54
תל-אביב

מאגר ההשאלות  -הקטנת מסגרת ההשאלה המירבית
.1

אנו __________________________ מודיעים לכם בזה על הקטנת מסגרת ההשאלה
שם החבר הסולק עבור השואל המורשה

המירבית שנקבעה על ידינו ל ,_________________-לסכום הגבוה מבין שני הסכומים
שם השואל המורשה

המפורטים בפסקאות א .או ב .להלן:
א.

סכום של ____________________ ש"ח או;

ב.

סכום השווה ליתרת איגרות החוב ששאל השואל המורשה בתום יום הסליקה שבו נתקבלה
הודעתנו זו במסלקה ,כשהיא מוכפלת בשער הקובע של יום סליקה זה ,בתוספת סכום ההגדלה
הנדרש מן השואל המורשה בשל סכום הריבית (אם נדרש) כמפורט בסעיף  11.2.1ב .של חוזה
מאגר ההשאלות שנחתם בין משרד האוצר לבין המסלקה.

(דהיינו ,מסגרת ההשאלה המירבית ,לאחר ההקטנה כאמור לעיל ,לא תפחת מהגבוה מבין שני
הסכומים המפורטים בפסקאות א .או ב .לעיל).
.2

נא אשרו לנו קבלת הודעה זו לפקס שמספרו _______________.

______________________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק עבור השואל המורשה

____________
תאריך

____________________________________________
אל_________________________ :

באמצעות פקס________________ :

שם החבר הסולק עבור השואל המורשה

א.

הרינו לאשר קבלת הודעתכם בדבר הקטנת מסגרת ההשאלה המירבית.

ב.

הודעתכם תיכנס לתוקף ביום __________________.
יום הסליקה הבא

_______________
תאריך

_________________________________
חתימת מנהל יחידת הסליקה /מנהל המסלקה
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נספח .14.4.4ב.
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
גא"נ,

הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
הואיל ובהתאם להסכם סליקה בינינו לבין ______________ (להלן" :השואל המורשה") אנו
שם השואל המורשה

משמשים כחבר סולק עבור השואל המורשה בכל הקשור לביצוע עסקאות ההשאלה ולתפעול מאגר ההשאלות,
אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
.1

אנו מסכימים לכל הוראות החוזה שנחתם בין משרד האוצר לבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר
על פיו תתפעל המסלקה את מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר (להלן :חוזה מאגר ההשאלות") ,ואנו
מתחייבים לפעול על פיהן ככל שהן נוגעות לפעילותנו כחבר סולק עבור שואל מורשה.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אנו נהיה אחראים כלפיכם באופן סופי ומוחלט לכל הפעולות
שיבוצעו בחשבון המשנה המנוהל עבורנו במסלקה ואשר בו נסלקות עסקאותיו של השואל המורשה,
וזאת ,בין אם נעשו על ידינו ובין אם נעשו על ידי השואל המורשה.

.3

הנכם רשאים לחייב את חשבוננו בבנק ישראל וחתימתנו על כתב התחייבות וכתב הרשאה זה מהווה
הרשאה לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בכל סכום שבו יחוייב השואל המורשה
בקשר עם בצוע עסקאות ההשאלה ותפעול מאגר ההשאלות ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות.

.4

ההתחייבויות וההרשאה המפורטות לעיל ,אינן מוגבלות בזמן והן יהיו בתוקף מלא עד לביטולו של
הסכם הסליקה בינינו לבין החבר השואל ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות ,ובכפוף להוראותיו.

.5

כל המונחים בכתב ההתחייבות וכתב הרשאה זה ,יפורשו כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,אלא אם
כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

.6

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
א.

נתקבלו על ידי ________________________ (להלן" :החבר הסולק עבור השואל
שם החבר הסולק עבור השואל המורשה

המורשה") כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות וכתב
הרשאה זה.
ב.

_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס'
_________ הוסמכו כדין על ידי החבר הסולק עבור השואל המורשה לחתום על כתב התחייבות
וכתב הרשאה זה וחתימתם מחייבת אותו.
ולראיה באנו על החתום:

_______________
תאריך

______________________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק עבור השואל המורשה
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נספח 15.1.2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
גא"נ,

הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
הואיל ובהתאם להסדרים שנקבעו בינינו לבין חבר המסלקה שאינו בנק ________________
שם השואל המורשה

(להלן" :השואל המורשה") אנו משמשים כבנק מלווה עבור השואל המורשה בכל הקשור לביצוע עסקאות
ההשאלה ולתפעול מאגר ההשאלות ,אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
.1

אנו מסכימים לכל הוראות החוזה שנחתם בין משרד האוצר לבין המסלקה כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר
על פיו תתפעל המסלקה את מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר (להלן" :חוזה מאגר ההשאלות") ,ככל
שהסכמתנו נדרשת ואנו מתחייבים לפעול על פיהן ככל שהן נוגעות לפעילותנו כבנק מלווה עבור השואל
מורשה.

.2

הנכם רשאים לחייב את חשבוננו בבנק ישראל וחתימתנו על כתב התחייבות וכתב הרשאה זה מהווה
הרשאה לכם ולבנק ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בכל סכום שבו יחוייב השואל המורשה,
בקשר עם בצוע עסקאות ההשאלה ותפעול מאגר ההשאלות ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות.

.3

ההתחייבויות וההרשאה המפורטות לעיל אינן מוגבלות בזמן והן יהיו בתוקף מלא עד לביטולו של כתב
ההתחייבות וכתב הרשאה זה ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות ,ובכפוף להוראותיו.

.4

כל המונחים בכתב ההתחייבות וכתב הרשאה זה ,יפורשו כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,אלא אם
כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

.5

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
א.

נתקבלו על ידי ____________________________ (להלן" :הבנק המלווה") כל
שם הבנק המלווה

ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות וכתב הרשאה זה.
ב.

_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס'
_________ הוסמכו כדין על ידי החבר הסולק עבור הבנק המלווה לחתום על כתב התחייבות
וכתב הרשאה זה וחתימתם מחייבת אותו.
ולראיה באנו על החתום:

_______________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת הבנק המלווה
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נספח 15.2.1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאגר ההשאלות  -מסגרת ההשאלה המירבית
אנו ________________ מודיעים לכם בזה כי מסגרת ההשאלה המירבית שנקבעה
שם הבנק המלווה

על ידינו ל __________________ -הינה ______________ ש"ח.
שם השואל המורשה

_______________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת הבנק המלווה
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נספח .15.2.2ג.
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאגר ההשאלות  -הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית
.1

אנו _______________ מודיעים לכם בזה על הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית
שם הבנק המלווה

שנקבעה על ידינו ל ________________-בסכום של _____________ ש"ח ,באופן
שם השואל המורשה

שמסגרת ההשאלה המירבית (לאחר הגדלה זו) תהיה בסכום של ___________ ש"ח.
.2

נא אשרו לנו קבלת הודעה זו לפקס שמספרו _______________.
______________________
חתימה וחותמת הבנק המלווה

___________________________________________________________________
אל______________ :

באמצעות פקס_____________ :

שם הבנק המלווה

א.

הרינו לאשר קבלת הודעתכם בדבר הגדלת מסגרת ההשאלה המירבית.

ב.

עם קבלת אישור זה תיכנס הודעתכם לתוקף מיידי.

_______________
תאריך

__________________________________
חתימת מנהל יחידת הסליקה /מנהל המסלקה
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נספח .15.2.2ד.
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

מאגר ההשאלות  -הקטנת מסגרת ההשאלה המירבית
.1

אנו ___________________ מודיעים לכם בזה על הקטנת מסגרת ההשאלה המירבית
שם הבנק המלווה

שנקבעה על ידינו ל ,________________-לסכום הגבוה מבין שני הסכומים המפורטים
שם השואל המורשה

בפסקאות א .או ב .להלן:
א.

סכום של ____________________ ש"ח;

ב.

סכום השווה ליתרת איגרות החוב ששאל השואל המורשה בתום יום הסליקה שבו נתקבלה
הודעתנו זו במסלקה ,כשהיא מוכפלת בשער הקובע של יום סליקה זה ,בתוספת סכום ההגדלה
הנדרש מן השואל המורשה בשל סכום הריבית (אם נדרש) כמפורט בסעיף  11.2.1ב .של חוזה
מאגר ההשאלות שנחתם בין משרד האוצר לבין המסלקה.

(דהיינו ,מסגרת ההשאלה המירבית ,לאחר ההקטנה כאמור לעיל ,לא תפחת מהגבוה מבין שני
הסכומים המפורטים בפסקאות א .או ב .לעיל).
.2

נא אשרו לנו קבלת הודעה זו לפקס שמספרו ________________.

________________________
חתימה וחותמת הבנק המלווה
___________________________________________________________________
אל________________ :

באמצעות פקס________________ :

שם הבנק המלווה

א.

הרינו לאשר קבלת הודעתכם בדבר הקטנת מסגרת ההשאלה המירבית.

ב.

עם קבלת אישור זה תיכנס הודעתכם לתוקף ביום ____________________.
יום הסליקה הבא

_______________
תאריך

______________________________________
חתימת מנהל יחידת הסליקה /מנהל המסלקה
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נספח 16
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
גא"נ,

הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
הואיל ואנו חבר מסלקה שהינו בנק ואנו רשאים לפעול כשואל מורשה ,אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
.1

אנו מסכימים לכל הוראות החוזה שנחתם בין משרד האוצר לבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר
על פיו תתפעל המסלקה את מאגר ההשאלות עבור משרד האוצר (להלן" :חוזה מאגר ההשאלות") ,ככל
שהסכמתנו נדרשת ואנו מתחייבים לפעול על פיהן ככל שהן נוגעות לפעילותנו כבנק מלווה עבור השואל
מורשה.

.2

הנכם רשאים לחייב את חשבוננו בבנק ישראל וחתימתנו על כתב הרשאה זה מהווה הרשאה לכם ולבנק
ישראל לחייב את חשבוננו בבנק ישראל בכל סכום שבו נחוייב בקשר עם בצוע עסקאות ההשאלה
ותפעול מאגר ההשאלות ,כמפורט בחוזה מאגר ההשאלות.

.3

ההתחייבויות וההרשאה המפורטות לעיל אינן מוגבלות בזמן והן יהיו בתוקף מלא כל עוד נפעל כשואל
מורשה.

.4

כל המונחים בכתב ההתחייבות וכתב הרשאה זה ,יפורשו כמשמעותם בחוזה מאגר ההשאלות ,אלא אם
כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

.5

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
א.

נתקבלו על ידי _________________ (להלן" :החבר") כל ההחלטות והאישורים
שם החבר

הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות וכתב הרשאה זה.
ב.

_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס'
_________ הוסמכו כדין על ידי החבר לחתום על כתב התחייבות וכתב הרשאה זה וחתימתם
מחייבת אותו.

ולראיה באנו על החתום
_______________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת החבר
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נספח מ"ב
חוזה
שנערך ונחתם ב______ ביום______ לחודש_______ 2007
בין:
בנק ישראל
מרחוב בנק ישראל (פינת רחוב קפלן)
ירושלים
(להלן" :בנק ישראל")
מצד אחד
לבין:
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
מרחוב אחד העם  54בתל אביב
(להלן" :המסלקה")
מצד שני
הואיל

ובנק ישראל מתכוון להפעיל את מערכת זה”ב;

והואיל

וכחלק משירותי מערכת זה"ב מתכוון בנק ישראל להקצות מסגרת אשראי למשתתפים כנגד
בטוחות;

והואיל

והוסכם בין בנק ישראל ובין המסלקה כי המסלקה תקים מערכת בטוחות ותתפעל אותה
עבור בנק ישראל כמפורט בחוזה זה;

והואיל

והצדדים מעונינים לעגן את היחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור להקמת מערכת
הבטוחות ולתפעולה;

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

כללי
1.1

המבוא לחוזה זה והנספחים לו ,לרבות הנספח התפעולי ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו,
ומחייבים כיתר תנאיו.

1.2

חלוקת חוזה זה לסעיפים ולכותרות הכלולות בו נעשו מטעמי נוחות גרידא ,ואין לעשות בהם
שימוש לצורכי פרשנותו.

1.3

המונחים בחוזה זה יפורשו כמשמעותם בכללי המסלקה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

הגדרות
"בטוחה"

-

"הנספח התפעולי"

-

"הוראת הפקדה"
"הוראת משיכה"

-

אג"ח שהוצאו על פי חוק מילווה המדינה ,התשל"ט( 1979-להלן –
"אג"ח ממשלתי") או מילווה קצר מועד שהוצא על פי חוק מילווה
קצר מועד ,תשמ"ד( 1984 -להלן – מק"מ) הרשומים למסחר
בבורסה מסוג אשר התקבלה לגביו במסלקה הודעה מבנק ישראל
כי הוא ראוי לשמש כבטוחה לטובת בנק ישראל כנגד הקצאת
מסגרת אשראי.
הנספח המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ,על נספחיו
המסומן כ"נספח תפעולי" ,וכפי שיתוקן מעת לעת.
הוראה של משתתף להפקדת בטוחות בחשבון בטוחות.
הוראה של משתתף למשיכת בטוחות מחשבון בטוחות.
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"חבר מסלקה או "חבר"

 -מי שאושר על ידי המסלקה כחבר בה ,למעט בנק ישראל.

"חבר סולק עבור משתתף"

 חבר המעניק למשתתף שאינו חבר את כל השירותים הנדרשיםלצורך השתתפותו של המשתתף במערכת הבטוחות ,כמפורט בחוזה
זה.

"חשבון בטוחות"

 חשבון מלאי המנוהל במסלקה על שם בנק ישראל ועבורו והמיועדלהפקדת בטוחות על ידי משתתף כמפורט בחוזה זה.

"חשבון משתתף"

 חשבון מלאי המנוהל במסלקה והמשוייך לחשבון בטוחות כמפורטבחוזה זה.

"יום פעילות"

 ימים בהם מתפעלת המסלקה עבור בנק ישראל את מערכתהבטוחות ,כמפורט בנספח התפעולי.

"כללי המסלקה"

 תקנון הבורסה ,תקנות ההתאגדות של המסלקה ,החלטותהדירקטוריון של המסלקה וכן ההוראות שנקבעו על ידי המסלקה,
המסדירות את היחסים שבין המסלקה לבין חברי המסלקה
(הוראות אלו יקראו להלן – "חוקי העזר")

"מכסה מירבית"

 הסכום המירבי של השווי הכספי של הבטוחות שרשאי משתתףלהפקיד בחשבון הבטוחות כפי שיקבע בנק ישראל מעת לעת .עדכון
המכסה המירבית על ידי בנק ישראל יעשה בדרך ובמועדים
הקבועים בנספח התפעולי.

"מערכת זה"ב"

 -מערכת לסליקה תוך-יומית של תשלומים בזמן אמת המנוהלת על

או "המערכת"

ידי בנק ישראל.

"מערכת בטוחות"

 מערכת לניהול בטוחות שהמסלקה הקימה ומתפעלת עבור בנקישראל כמפורט בחוזה זה.

"מקדם ביטחון"

 -אחוז שיקבע על ידי בנק ישראל לצורך שערוך בטוחה.

"משתתף"

 מי שרשאי להפקיד בטוחות בחשבון בטוחות ,והינו חבר אושהתקשר בהסכם סליקה עם חבר שישמש כחבר סולק עבורו,
כמפורט בחוזה זה.

"שווי כספי של בטוחה"

 כמות הבטוחה המופקדת בחשבון בטוחות כשהיא מוכפלת במקדםהביטחון של הבטוחה ובשער הבסיס חלקי מאה ,או אם הורה בנק
ישראל למסלקה כמפורט בסעיף  6.3לחוזה זה ,השווי הכספי
התיאורטי של בטוחה.

"שווי כספי תיאורטי

 -כמות הבטוחה המופקדת בחשבון בטוחות כשהיא מוכפלת במקדם

של בטוחה"

הביטחון של הבטוחה ובשער העסקה האחרונה שבוצעה בבטוחה
אשר מצוי במערכת הבטוחות במועד בו התקבלה במסלקה בקשת
בנק ישראל ,כמפורט בחוזה זה ,חלקי מאה .

"שער בסיס"

 שער הבסיס שנקבע לבטוחה בבורסה ביום פעילות .אולם אם יוםהפעילות אינו יום מסחר ,שער הבסיס שיקבע לבטוחה ביום
המסחר הבא אחרי יום הפעילות.

"תקנון הבורסה"

 כמשמעותו בסעיף  46לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968-וההנחיותעל פיו ,לרבות הנחיות זמניות.
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.3

הקמת מערכת הבטוחות ותפעולה
3.1

כחלק משירותי מערכת זה”ב מתכוון בנק ישראל להקצות מסגרת אשראי למשתתפים כנגד
בטוחות .לצורך ניהול הבטוחות תקים המסלקה ותתפעל עבור בנק ישראל מערכת בטוחות.
תפעול מערכת הבטוחות יכלול בין השאר ,ביצוע הפקדות בחשבון הבטוחות ומשיכות מחשבון
הבטוחות ,שערוך הבטוחות ,ומסירת דיווחים והודעות והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן
בחוזה זה.

3.2

המסלקה תסתמך על הודעות בנק ישראל שינתנו לה כמפורט בחוזה זה בלי לערוך בדיקה כלשהי
בקשר לכך .המסלקה לא תסטה מהאמור בהודעות אלו בשל מידע חיצוני או מסיבה אחרת ,אלא
אם כן נקבע במפורש אחרת בחוזה זה.

3.3

הודעות הצדדים והוראותיהם על פי חוזה זה תימסרנה באמצעות המערכת ,אלא אם כן נקבע
במפורש אחרת בחוזה זה.

3.4

בנק ישראל יתקשר עם כל משתתף בהסכם שבו יקבעו כל התנאים להקצאת מסגרת אשראי וכל
שאר ההסדרים הקשורים בכך ,ובכלל זה כל ההוראות הקבועות בחוזה זה בכל הקשור להפקדת
בטוחות ומשיכתן ,ולתפעול מערכת הבטוחות על ידי המסלקה.

3.5

מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה ולמען הסר ספק מובהר בזה כדלקמן:
 3.5.1המסלקה תבצע את הפעולות שהוטלו עליה במפורש על פי חוזה זה ,ולא תבצע פעולות
אחרות ,מכל סוג שהוא ,בכל הקשור למערכת הבטוחות והפעלתה על ידי המסלקה.
 3.5.2מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  18.1ו 18.2-להלן ,בכל מקרה שתתגלה טעות או שיבוש
כלשהו ,המסלקה תפעל כמיטב יכולתה ,בהקדם האפשרי ,על מנת לתקן את הטעות או
השיבוש האמורים.
 3.5.3המסלקה לא תהא אחראית לקיום התחייבויותיהם של המשתתפים כלפי בנק ישראל או
לקיום התחייבויותיו של בנק ישראל כלפי המשתתפים ,וזאת ,בין על פי ההסכם שבין בנק
ישראל לבין כל משתתף ,בין על פי כל דין ,ובין בכל דרך אחרת;

3.6

3.7

.4

מובהר בזה ,כי המסלקה לא תטפל בכל ההיבטים המשפטיים והאחרים הקשורים לבטוחות,
ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המסלקה לא תטפל בנושאים שלהלן :הסכמי
השעבוד ,תוקף הבטוחות ,לרבות כל ההליכים שיידרשו לשם מתן תוקף לבטוחות כלפי צדדים
שלישיים ,רישום הבטוחות ,מימוש הבטוחות והיבטי המס הקשורים לבטוחות ,לרבות היבטי
המס הקשורים לתשלום הריבית על הבטוחות; המסלקה לא תעסוק בנושאים האמורים בסעיף
 3.6זה ולא תחול עליה אחריות כלשהי בקשר לכך.
על אף האמור בחוזה זה ,מוסכם בזה ,במפורש ,כי אם המסלקה תודיע לבנק ישראל ,בדרך
הקבועה בנספח התפעולי ,כי בשל נסיבות שיפורטו בהודעה ,ועל אף מאמצים סבירים שנעשו על
ידי המסלקה ,אין ביכולתה לתפעל את מערכת הבטוחות ,על פי ההוראות המפורטות בחוזה זה,
כולן או חלקן (להלן ,בסעיף זה " -הודעת ההפסקה") ,אזי המסלקה תפסיק לבצע את הפעולות
שפורטו בהודעת ההפסקה .לאחר חלוף הנסיבות ששימשו בסיס להפסקת הפעולות על ידי
המסלקה ,כאמור לעיל ,המסלקה תודיע לבנק ישראל ,בדרך הקבועה בנספח התפעולי על מועד
חידוש הפעולות שהופסקו על ידה ,כאמור לעיל.

בטוחות
4.1

בנק ישראל רשאי לעדכן את רשימת הבטוחות מעת לעת בדרך ובמועדים הקבועים בנספח
התפעולי.

4.2

מתום יום המסחר האחרון בנייר ערך לפני פדיון סופי לא ישמש נייר הערך כבטוחה.
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חשבונות הבטוחות במסלקה
5.1

בנק ישראל ימסור למסלקה עבור כל משתתף בקשה לפתיחת חשבון בטוחות ,אשר תכלול את
הפרטים כמפורט בנספח התפעולי.

5.2

לכל חשבון בטוחות ישוייך חשבון משתתף אחד כמפורט להלן:
 5.2.1לגבי משתתף שהינו חבר – חשבון הנוסטרו של החבר.
 5.2.3לגבי משתתף שאינו חבר – חשבון המשנה המיועד לפעילות לקוחותיו של החבר הסולק
עבור המשתתף  ,או חשבון משנה נפרד שיפתח על ידי החבר הסולק עבור המשתתף
המיועד לפעילותו של המשתתף ,והכל בהתאם לחוקי העזר של המסלקה בדבר פתיחת
חשבון משנה במסלקה.

5.3

משתתקבל במסלקה בקשה לפתיחת חשבון כמפורט בסעיף  5.1לעיל ,תפתח המסלקה את חשבון
הבטוחות במועדים הקבועים בנספח התפעולי .הודעה על פתיחת החשבון תימסר לבנק ישראל
בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי.

5.4

בנק ישראל רשאי להודיע למסלקה בכל עת ,בדרך הקבועה בנספח התפעולי ,על הפסקת
השתתפותו של משתתף במערכת הבטוחות.
כל עוד לא נמסרה למסלקה הודעת בנק ישראל על הפסקת השתתפותו של משתתף במערכת
הבטוחות יחשב המשתתף כמשתתף לכל דבר ועניין.

.6

שערוך הבטוחות
6.1

במהלך כל יום פעילות תחשב המסלקה את השווי הכספי של בטוחה על פי שער הבסיס.

6.2

למרות האמור בסעיף  6.1לעיל ,רשאי בנק ישראל להורות למסלקה בדרך ובמועדים הקבועים
בנספח התפעולי ,כי שער העסקה ששימש לחישוב כאמור בסעיף  6.3להלן ,יבוא במקום שער
הבסיס וישמש לצורך חישוב בפועל של השווי הכספי של הבטוחות.
המסלקה תחשב את השווי הכספי של הבטוחות כמפורט בסעיף  6.2זה לעיל ,החל מתום חמש
עשרה ( )15דקות ממועד קבלת הוראת בנק ישראל במסלקה.
כן תחשב המסלקה את ההפרש בין השווי הכספי של הבטוחות שחושב כאמור בסעיף  6.2זה לבין
השווי הכספי של הבטוחות שחושב כאמור בסעיף  6.1לעיל ותדווח על כך לבנק ישראל בדרך
המפורטת בנספח התפעולי.
מובהר ,כי בנק ישראל לבדו יהיה אחראי לכל אי התאמה שתיווצר כתוצאה מעדכון השווי
הכספי של הבטוחות כאמור בסעיף  6.2זה ולכל ההשלכות הנובעות מכך על מסגרת האשראי
שהוקצתה למשתתף.
ביקש בנק ישראל מהמסלקה ,בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי כי המסלקה תחשב את
השווי הכספי התיאורטי של הבטוחות המופקדות בחשבון בטוחות של כל משתתף ,תחשב
המסלקה גם את השווי הכספי של הבטוחות וגם את ההפרש בין השווי הכספי של הבטוחות לבין
השווי הכספי התיאורטי של הבטוחות ותדווח על כך לבנק ישראל באמצעות המערכת בדרך
ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי.

6.3
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הפקדת בטוחות בחשבון הבטוחות
7.1

משתתף המבקש להפקיד בטוחות בחשבון הבטוחות במהלך יום פעילות ימסור למסלקה הוראת
הפקדה בדרך הקבועה בנספח התפעולי.

7.2

קיבלה המסלקה הוראת הפקדה תוודא המסלקה כי מתקיימים התנאים המפורטים להלן:
 7.2.1ניירות הערך המפורטים בהוראת ההפקדה נכללים ברשימת הבטוחות.
 7.2.2בחשבון המשתתף קיימת יתרה בפועל בכמות מספקת לצורך ביצוע הוראת ההפקדה.

ד 157 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
לעניין זה מובהר ,כי לא תבוצע הוראת הפקדה באופן חלקי .דהיינו ,לא תבוצע הוראת
הפקדה רק לגבי חלק מכמות ניירות הערך שצויינה בהוראה אלא רק לגבי כל הכמות
בשלמותה.
"יתרה בפועל"  -לצורך סעיף זה – יתרת מלאי שתמורתה נסלקה באופן סופי בבנק
ישראל או יתרת מלאי שהועברה לחשבון המלאי ללא תמורה.
 7.2.3כל הפרטים בהוראת ההפקדה מולאו בשלמות ובמדוייק ומספרי חשבון המשתתף וחשבון
הבטוחות הנקובים בהוראת ההפקדה תואמים את מספרי החשבונות שנקבעו בהודעת
האישור על פתיחת חשבון הבטוחות שמסרה המסלקה לבנק ישראל.
 7.2.4השווי הכספי של סך כל הבטוחות המופקדות בחשבון הבטוחות בצירוף השווי הכספי של
הבטוחות המפורטות בהוראת ההפקדה אינו עולה על המכסה המירבית למשתתף.
7.3

לא התקיים תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף  7.2לעיל לא תבצע המסלקה את הוראת
ההפקדה ותודיע על כך למשתתף בדרך הקבועה בנספח התפעולי.

7.4

התקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף  7.2לעיל ,תפעל המסלקה כמפורט להלן:
 7.4.1המסלקה תחשב את השווי הכספי של הבטוחות.
 7.4.2המסלקה תחייב את חשבון המשתתף בכמות ניירות הערך הנקובה בהוראת ההפקדה,
תזכה במקביל את חשבון הבטוחות באותה כמות ותסמן את ניירות הערך כממתינים
לאישור בנק ישראל.
 7.4.3המסלקה תמסור לבנק ישראל באמצעות המערכת הודעה על הפקדה בדרך הקבועה
בנספח התפעולי.
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7.5

מסרה המסלקה הודעה כאמור בסעיף  7.4.3לעיל ,ימסור בנק ישראל למסלקה באמצעות
המערכת ,הודעה המאשרת את הפקדת הבטוחות או הודעה על סירוב לביצוע הפקדת הבטוחות
וזאת ,בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי.

7.6

 7.6.1התקבלה במסלקה הודעת בנק ישראל המאשרת את הפקדת הבטוחות כאמור ,תבטל
המסלקה את סימון ניירות הערך שבוצע בהתאם לאמור בסעיף  7.4.2לעיל ,ותמסור
הודעה למשתתף באמצעות המערכת ,בדרך הקבועה בנספח התפעולי.
 7.6.2התקבלה במסלקה הודעת בנק ישראל על סירוב לביצוע הפקדת הבטוחות כאמור ,תחייב
המסלקה את חשבון הבטוחות בכמות ניירות הערך הנקובה בהוראת ההפקדה ,ותזכה
במקביל את חשבון המשתתף באותה כמות.
פעלה המסלקה כאמור בסעיף זה ,תמסור על כך הודעה למשתתף בדרך הקבועה בנספח
התפעולי.
לא התקבלה במסלקה כל הודעה עד המועד הנקוב בנספח התפעולי ישארו ניירות הערך
מסומנים כממתינים לאישור בנק ישראל בחשבון הבטוחות כאמור בסעיף  7.4.2עד
שתתקבל הודעה מבנק ישראל המאשרת את ההפקדה או עד שתתקבל הודעה על סירוב
בנק ישראל לביצוע הפקדת הבטוחות כאמור .לא התקבלה כל הודעה מבנק ישראל עד
תום יום הפעילות ,תבטל המסלקה את סימון ניירות הערך שבוצע בהתאם לאמור בסעיף
 7.4.2לעיל והבטוחות תמשכנה להיות מופקדות לזכות המשתתף בחשבון הבטוחות ביום
הפעילות הבא.

משיכת בטוחות מחשבון הבטוחות
8.1

משתתף המבקש למשוך בטוחות מחשבון הבטוחות ,במהלך יום פעילות ,ימסור למסלקה הוראת
משיכה בדרך הקבועה בנספח התפעולי.

8.2

קיבלה המסלקה הוראת משיכה כאמור בסעיף  8.1לעיל ,תוודא המסלקה כי מתקיימים התנאים
המפורטים להלן:
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 8.2.1בחשבון הבטוחות קיימת יתרה מספקת של נייר הערך לצורך ביצוע הוראת המשיכה.
לעניין זה מובהר ,כי לא תבוצע הוראת משיכה באופן חלקי .דהיינו ,לא תבוצע הוראת
משיכה רק לגבי חלק מכמות ניירות הערך שצויינה בהוראה אלא רק לגבי כל הכמות
בשלמותה.
 8.2.2כל הפרטים בהוראת המשיכה מולאו בשלמות ובמדוייק ומספרי חשבון הבטוחות וחשבון
מלאי המשתתף הנקובים בהוראת המשיכה תואמים את מספרי החשבונות שנקבעו
בהודעת האישור על פתיחת חשבון הבטוחות שמסרה המסלקה לבנק ישראל.
8.3

לא התקיים תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף  8.2לעיל ,לא תבצע המסלקה את הוראת
המשיכה ותודיע על כך למשתתף בדרך הקבועה בנספח התפעולי.

8.4

התקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף  8.2לעיל תפעל המסלקה כמפורט להלן:
 8.4.1המסלקה תחשב את השווי הכספי של הבטוחות;
 8.4.2המסלקה תמסור לבנק ישראל באמצעות המערכת הודעה על משיכת בטוחות מחשבון
הבטוחות בדרך הקבועה בנספח התפעולי ותסמן את ניירות הערך בחשבון הבטוחות
כמיועדים למשיכה.

8.5

מסרה המסלקה הודעה כאמור בסעיף  ,8.4ימסור בנק ישראל למסלקה באמצעות המערכת,
הודעה המאשרת את משיכת הבטוחות או הודעה על סירוב לאשר את משיכת הבטוחות ,בדרך
ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי.

8.6

 8.6.1התקבלה במסלקה הודעת בנק ישראל המאשרת את משיכת הבטוחות כאמור ,תחייב
המסלקה את חשבון הבטוחות בכמות הבטוחות הנקובה בהוראת המשיכה ,תזכה את
חשבון המשתתף באותה כמות ,ותמסור על כך הודעה למשתתף בדרך הקבועה בנספח
התפעולי.
 8.6.2התקבלה במסלקה הודעת בנק ישראל על סירוב לאשר את משיכת הבטוחות כאמור או
לחילופין ,לא התקבלה במסלקה כל הודעה עד המועד הקבוע בנספח התפעולי ,לא תבצע
המסלקה את הוראת המשיכה ,תבטל את הסימון שבוצע בהתאם לקבוע בסעיף  8.4.2לעיל
ותודיע על כך למשתתף בדרך הקבועה בנספח התפעולי.

.9

.10

זכויות בנק ישראל בבטוחות ובחשבונות הבטוחות
9.1

בנק ישראל רשאי ,בכל עת במהלך יום פעילות ,להורות למסלקה למשוך בטוחות מחשבון
בטוחות ולהפקידן בחשבון בנק ישראל במסלקה אשר פרטיו מפורטים בנספח התפעולי ,והכל
בדרך הקבועה בנספח התפעולי.

9.2

בנק ישראל מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ,חוזית או אחרת למתן הוראות למסלקה כאמור
בסעיף  9.1לעיל .כמו כן מתחייב בנק ישראל כי אם תיווצר מניעה כלשהי למתן הוראות כאמור
הוא יודיע על כך למסלקה בדרך הקבועה בנספח התפעולי ,ללא דיחוי וימנע ממתן הוראות ,כל
עוד לא הוסרה המניעה.

9.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לכל בקשה לפתיחת חשבון בטוחות שתימסר על ידי בנק ישראל
למסלקה כאמור בסעיף  5.1לעיל ,תצורף הרשאה חתומה כדין על ידי המשתתף בנוסח המצורף
לנספח התפעולי כנספח  .9.3בה יקבע כי בנק ישראל רשאי להורות למסלקה למשוך בכל עת
בטוחות מחשבון הבטוחות ולהפקידן בחשבון בנק ישראל הנזכר בסעיף  9.1לעיל.

פעולות לקראת תחילתו של יום פעילות
 10.1בטוחות שלא נמשכו על ידי המשתתף כאמור בסעיף  .8לעיל ,או על ידי בנק ישראל כאמור בסעיף
 .9לעיל עד תום יום הפעילות ,תמשכנה להיות מופקדות לזכות המשתתף בחשבון הבטוחות ביום
הפעילות הבא.
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 10.2לקראת תחילתו של כל יום פעילות ,תחשב המסלקה את השווי הכספי של הבטוחות המופקדות
בחשבון הבטוחות כאמור בסעיף  6.1לעיל ,ותדווח על כך לבנק ישראל באמצעות המערכת בדרך
הקבועה בנספח התפעולי.
 10.3השווי הכספי של נייר ערך המופקד בחשבון בטוחות אשר אינו כלול ברשימת הבטוחות הנזכרת
בסעיף  4לעיל או שחדל לשמש כבטוחה כמפורט בסעיף  4.2לעיל ,יהיה אפס .נייר הערך ימשיך
להיות מופקד בחשבון הבטוחות כל עוד לא ביקש המשתתף למשוך אותו בדרך המפורטת בסעיף
 .8לעיל.
.11

תשלומים שוטפים
תשלומי ריבית ופדיון להם זכאי המשתתף בגין בטוחות שהפקיד בחשבון הבטוחות ,יבוצעו על ידי
המסלקה באמצעות זיכוי חשבונו הכספי של המשתתף בבנק ישראל אם המשתתף הוא חבר,
ובאמצעות זיכוי חשבונו הכספי בבנק ישראל של החבר הסולק עבור משתתף אם המשתתף אינו חבר.

.12

חבר סולק עבור משתתף
 12.1משתתף שאינו חבר מסלקה (להלן ,בסעיף זה " -משתתף") יתקשר בהסכם סליקה (להלן ,בסעיף
זה " -הסכם סליקה") עם חבר סולק עבור משתתף ,אשר ישמש כחבר סולק עבורו (להלן ,בסעיף
זה – "חבר סולק עבור משתתף") ,ובלבד שהחבר הסולק עבור המשתתף יקבל אישור ,מראש
ובכתב ,מן המסלקה ,להתקשרותו בהסכם הסליקה בנוסח המפורט בנספח המצורף לנספח
התפעולי ומסומן .12.1
 12.2הסכם הסליקה יכנס לתוקף ביום שבו יקבל החבר הסולק עבור משתתף ,את אישור המסלקה,
כאמור בסעיף  12.1לעיל ,או במועד כניסתו לתוקף של הסכם הסליקה ,על פי הוראותיו ,לפי
המאוחר שביניהם (להלן – "יום התוקף של הסכם הסליקה").
 12.3החבר הסולק עבור המשתתף יהיה אחראי כלפי בנק ישראל וכלפי המסלקה ,כי הסכם הסליקה
ייחתם על ידי המשתתף ויכלול ,בין היתר ,את ההוראות המפורטות בנספח המצורף לנספח
התפעולי ומסומן 12.3א  ,וכן כי המשתתף יחתום על כתב התחייבות כלפי המסלקה ,בנוסח
המפורט בנספח המצורף לנספח התפעולי ומסומן 12.3ב .החבר הסולק עבור המשתתף ימסור
למסלקה את כתב ההתחייבות של המשתתף ,כתנאי לקבלת האישור להסכם הסליקה ,כאמור
בסעיף  12.1לעיל.
 12.4הסכם הסליקה יקבע כי חשבון המשתתף יהיה אחד מהחשבונות המפורטים להלן:
 12.4.1חשבון המשנה המיועד לפעילות לקוחותיו של החבר הסולק עבור המשתתף.
 12.4.2חשבון משנה נפרד שיפתח על ידי החבר הסולק עבור המשתתף במסלקה המיועד
לפעילותו של המשתתף.
 12.5שוייך לחשבון הבטוחות של המשתתף חשבון משנה נפרד יהיה החבר הסולק עבור המשתתף,
רשאי למסור למסלקה יפוי כח ,בנוסח המצורף לנספח התפעולי ומסומן כנספח  ,12.5המייפה
את כוחו של המשתתף לפעול ,במישרין ,כלפי המסלקה ,בשמו של החבר הסולק עבור המשתתף
ומטעמו ,בכל הקשור לפעילותו של המשתתף במערכת הבטוחות (להלן ,בסעיף זה " -יפוי כח
למשתתף") ,ובלבד שהחבר הסולק עבור המשתתף ,ימשיך לשאת במלוא האחריות כלפי בנק
ישראל וכלפי המסלקה ,לפי הענין ,לפעולותיו של המשתתף ,כמפורט בסעיף  12.7להלן .יפוי הכח
למשתתף ,ימסר למסלקה וכן יצורף להסכם הסליקה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 12.6שוייך לחשבון הבטוחות של המשתתף חשבון המשנה המיועד לפעילות לקוחותיו של החבר
הסולק עבור המשתתף או שוייך לחשבון הבטוחות של המשתתף חשבון משנה נפרד והחבר
הסולק עבור המשתתף לא מסר למסלקה יפוי כח למשתתף ,כאמור בסעיף  12.5לעיל ,אזי החבר
הסולק עבור המשתתף יפעל עבור המשתתף ,כלפי המסלקה ,בכל דבר וענין הקשורים במערכת
הבטוחות .בכלל זה ,המסלקה לא תקבל כל בקשה ,הוראה ,הודעה ,או כל פניה אחרת ,מן
המשתתף אלא אך ורק מן החבר הסולק עבור המשתתף ולא תמסור כל הודעה או דיווח אלא אך
ורק לחבר הסולק עבור המשתתף.

ד 160 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
 12.7חבר סולק עבור משתתף ,יהיה אחראי כלפי בנק ישראל ,לכל החבויות של המשתתף בכל הקשור
לפעולותיו של המשתתף במערכת הבטוחות.
האמור לעיל יחול בין אם הפעולות בוצעו על ידי המשתתף ,על פי יפוי כח ,כאמור בסעיף 12.5
לעיל ובין אם בוצעו על ידי החבר הסולק עבור המשתתף ,כאמור בסעיף  12.6לעיל .מובהר בזה,
כי כל הפעולות האמורות לעיל ייחשבו כאילו בוצעו על ידי החבר הסולק עבור המשתתף ,לכל
דבר וענין.
להסיר ספק ,מובהר בזה ,כדלקמן :אחריותו של החבר הסולק עבור המשתתף ,כמפורט לעיל,
הינה סופית ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,מכל סיבה שהיא ,עד לביטולו של הסכם הסליקה
שבינו לבין המשתתף ,כמפורט בסעיף  12.8להלן ובכפוף להוראותיו.
המסלקה לא תטפל בכל ההיבטים המשפטיים והאחרים ,בכל הקשור לאחריותו של החבר
הסולק עבור המשתתף ,כלפי בנק ישראל ,כמפורט בחוזה זה.
חבר סולק עבור משתתף ,יהיה אחראי כלפי המסלקה ,באופן סופי ומוחלט ,לכל הפעולות
שיבוצעו בחשבון המשתתף וזאת ,בין אם נעשו על ידי החבר הסולק עבור המשתתף ובין אם נעשו
על ידי המשתתף ,על פי יפוי כח למשתתף.
מובהר בזה ,כי כל הפעולות האמורות לעיל ,ייחשבו כאילו בוצעו על ידי החבר הסולק עבור
המשתתף ,לכל דבר וענין.
 12.8.1 12.8חבר סולק עבור משתתף ,יהיה רשאי להודיע למסלקה ,בכתב ,על ביטול הסכם הסליקה
ויפוי הכח למשתתף (להלן ,בסעיף זה " -הודעת ביטול") ,הודעת ביטול תימסר למסלקה
בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי.
המסלקה תודיע לבנק ישראל בדרך הקבועה בנספח התפעולי ,על קבלת הודעת הביטול.
 12.8.2הודעת ביטול ,כאמור בסעיף  12.8.1לעיל ,תיכנס לתוקפה ביום הפעילות שלאחר יום
הפעילות שבו קיבל החבר הסולק עבור המשתתף ,אישור ,בכתב ,מנציג המסלקה
כמפורט בנספח התפעולי ,על קבלת הודעת הביטול על ידו ,כאמור לעיל.
(היום שבו תיכנס לתוקף הודעת הביטול ,כמפורט לעיל ,ייקרא להלן ,בסעיף זה " -יום
התוקף של הודעת הביטול").
 12.8.3חבר סולק עבור משתתף ,ימשיך להיות אחראי כלפי בנק ישראל ,וכלפי המסלקה,
כאמור בסעיף  12.7לעיל ,לכל פעולותיו של המשתתף שבוצעו לפני יום התוקף של
הודעת הביטול.
 12.8.4נמסרה למסלקה הודעת ביטול ,כאמור בסעיף  12.8.1לעיל ,אזי החל מיום התוקף של
הודעת הביטול לא תקבל המסלקה כל הוראה הקשורה למשתתף וזאת עד אשר יתקשר
בהסכם סליקה חדש עם חבר סולק עבור משתתף ,כמפורט בסעיף זה.
 12.8.5בתום יום הפעילות האחרון הקודם ליום התוקף של הודעת הביטול תעמוד יתרת
הבטוחות לרשות המשתתף והחבר הסולק עבור המשתתף יהיה רשאי להורות למסלקה
להעבירה לכל חשבון מלאי המתנהל במסלקה.
 12.9משתתף שהינו חבר מסלקה ואשר אינו מחובר למערכת זה"ב בצורה מקוונת ( )on - lineיקבל את
כל ההודעות ויעביר את כל ההוראות באמצעות חבר מסלקה המחובר למערכת זה”ב בצורה
מקוונת .לגבי כל חבר מסלקה שאינו מחובר למערכת זה"ב בצורה מקוונת יודיע בנק ישראל
למסלקה בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי מי הוא חבר המסלקה עמו התקשר החבר
שאינו מחובר בצורה מקוונת לצורך קבלת ההודעות ומסירת ההוראות כאמור לעיל .בנק ישראל
יודיע למסלקה בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי על שינוי במעמדו של משתתף.
.13

עמלות
 13.1בתמורה למתן השירותים על ידי המסלקה לבנק ישראל ,כמפורט בחוזה זה ,ישלם בנק ישראל
למסלקה את הסכומים המפורטים בנספח התפעולי על פי התנאים והמועדים הקבועים בו .
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 13.2בנוסף לאמור בסעיף  13.1לעיל ,בתמורה למתן שירותי התפעול של מערכת הבטוחות ,בהתאם
להוראות חוזה זה ,המסלקה תהיה זכאית לקבל מהמשתתפים ,במישרין ,עמלות ודמי שימוש,
בסכומים שייקבעו ,מעת לעת ,על ידי המסלקה ,כמפורט להלן:
 13.2.1עמלת סליקה עבור כל פעולה של סליקת בטוחות (להלן " -עמלת הסליקה");
 13.2.2דמי ניהול חשבון בגין המלאי המוחזק בחשבון הבטוחות (להלן – "דמי ניהול חשבון").
 13.3מובהר בזה ,כדלקמן:
 13.3.1שירותי התפעול בכל הקשור למערכת הבטוחות ,יינתנו על ידי המסלקה לבנק ישראל
ועבורו ,בהתאם להוראות חוזה זה ,ועל פי תנאיו; בהתאם לכך ,גביית העמלות,
במישרין ,מכל משתתף ,על ידי המסלקה ,לא תקנה למשתתף,או למי מטעמו ,ובכלל זה,
לחבר הסולק עבור המשתתף או לצד ג' כלשהו ,כל זכות או סעד כלפי המסלקה או מי
מטעמה ,על פי חוזה זה או על פי כל דין ,בכל הנוגע לתפעול מערכת הבטוחות וכל הקשור
בכך.
 13.3.2על אף האמור לעיל ,כל טענה או דרישה בשל החיוב בעמלות על ידי המסלקה ,כאמור
לעיל ,תופנה למסלקה ותטופל על ידה.
 13.4להסיר ספק ,מובהר בזה ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל עמלה אחרת שהמסלקה גובה
מחבריה ,תמורת שירותים אחרים הניתנים על ידה.
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תקופת החוזה
 14.1תקופתו של חוזה זה היא למשך שלוש ( )3שנים  ,החל מיום  1.7.07ועד ליום ( 30.6.10להלן -
"תקופת החוזה").
 14.2תקופת החוזה תוארך מאליה ,לתקופות נוספות של שנה (דהיינו ,כל תקופה נוספת תהיה בת
שנה) ,אלא אם כן יודיע צד ,בכתב ,למשנהו ,לפחות תשעה ( )9חודשים לפני תום תקופת החוזה
או לפחות תשעה ( )9חודשים לפני תום התקופה הנוספת ,לפי הענין ,על רצונו להביא חוזה זה
לידי סיום.

.15

העדר זכויות לצד שלישי
 15.1חוזה זה לא יעניק זכות כלשהי למי שאינו צד לחוזה ,ובכלל זה ,למשתתפים ,לחברי המסלקה,
או לצד ג' אחר כלשהו (כל אלה ייקראו להלן " -צדדים שלישיים"); למען הסר ספק ,מובהר בזה,
כי שירותי התפעול של מערכת הבטוחות יינתנו על ידי המסלקה לבנק ישראל ,וכי הצדדים
השלישיים או מי מהם ,לא יהיו זכאים לכל זכות ,סעד או עילת תביעה ,על פי חוזה זה או על פי
כל דין ,כלפי המסלקה או מי מטעמה ,בקשר לחוזה זה או בקשר לתפעול מערכת הבטוחות.
 15.2על אף האמור בסעיף  15.1לעיל ,כל טענה או דרישה בקשר לחיוב בעמלות על ידי המסלקה,
תופנה למסלקה ותטופל על ידה.
 15.3להסיר ספק ,מובהר ,כי אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מכל חובה שיש לחבר מסלקה ,כלפי
המסלקה ,על פי כללי המסלקה או מכל זכות שיש למסלקה כלפי חבריה.
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כלי ניהול ובקרה
 16.1המסלקה תעמיד לרשות בנק ישראל אתר אינטרנט מאובטח אשר יאפשר לקבל את המידע ולבצע
את הפעולות כמפורט בנספח התפעולי.
 16.2המסלקה תדווח לכל משתתף שהינו חבר מסלקה ,על החיובים והזיכויים שבוצעו בקשר
לפעילותו במערכת הבטוחות וכן על החיובים והזיכויים שבוצעו בקשר לפעילות משתתפים
עבורם הוא סולק במערכת הבטוחות ,וזאת במסגרת הדיווחים השוטפים שהמסלקה תעביר
לחברי המסלקה.
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 16.3על אף האמור בסעיף  16.2לעיל ,לבקשת חבר סולק עבור משתתף ,תמסור המסלקה הודעות
כאמור ,במישרין ,למשתתף עבורו סולק החבר ,אם המשתתף ערך הסדרים נאותים ,להנחת דעת
המסלקה ,לצורך קבלת הודעות המסלקה ,כאמור לעיל ,וקיבל על כך אישור ,מראש ובכתב ,מן
המסלקה.
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תיאום ושיתוף פעולה
 17.1בנק ישראל והמסלקה ישתפו פעולה באופן מלא ,לשם הקמת מערכת הבטוחות ותפעולה התקין;
לצורך כך ,יקבעו הצדדים ,בהסכמה ,נהלי עבודה ואמצעי בקרה ,לרבות נהלים לענין אופן
הטיפול באירועים מיוחדים ,בכל הקשור במערכת הבטוחות ותפעולה; כל ההסכמות האמורות
לעיל יעוגנו בנספח התפעולי.
 17.2הצדדים ממנים בזה את העובדים אשר שמותיהם ופרטיהם מפורטים בנספח התפעולי,
כנציגיהם ,לצורך ביצוע כל הפעולות שיידרשו לצורך הקמתה של מערכת הבטוחות ותפעולה על
ידי המסלקה .שינוי נציג על ידי מי מהצדדים יעשה בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי.
 17.3.1 17.3בנק ישראל רשאי להורות למסלקה בכל עת על הפסקת מתן השירותים במערכת
הבטוחות למשתתף ,וזאת בדרך ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי.
 17.3.2מוקדם ככל האפשר לאחר קבלת הוראתו של בנק ישראל כאמור בסעיף  17.3.1לעיל,
תפסיק המסלקה לבצע כל פעולה בכל הקשור לחשבון המשתתף ולחשבון הבטוחות
המיועד להפקדת בטוחות על ידי אותו משתתף.
 17.4.1 17.4הורה מנהל המסלקה על הפסקה זמנית במתן שירותי סליקה לחבר מסלקה או נתקבלה
החלטה של דירקטוריון המסלקה להפסיק מתן שירותי סליקה לחבר מסלקה תפסיק
המסלקה ,במקביל להפסקת מתן שירותי הסליקה לחבר המסלקה ,לבצע כל פעולה בכל
הקשור לחשבון המשתתף ולחשבון הבטוחות המיועד להפקדת בטוחות על ידי אותו
משתתף .במקרה שחבר המסלקה הינו חבר הסולק עבור משתתף תפסיק המסלקה לבצע
גם כל פעולה בכל הקשור לחשבון המשתתפים וחשבונות הבטוחות של המשתתפים
שאותו חבר סולק עבורם.
 17.4.2פעלה המסלקה כאמור בסעיף  17.4.1לעיל ,תודיע על כך לבנק ישראל בדרך הקבועה
בנספח התפעולי תוך  30דקות מהמועד בו הפסיקה המסלקה לתת שירותים לחבר
המסלקה.
 17.5.1 17.5למרות האמור בסעיף  17.3ו 17.4 -לעיל ,רשאי בנק ישראל להורות למסלקה ,לאחר
שהשתכנע כי לא קיימת מניעה חוקית או אחרת לעשות כן ,למשוך בטוחות מחשבון
הבטוחות ולהפקידן בחשבון בנק ישראל הנזכר בסעיף  9.1לעיל .בכפוף להוראת כל דין,
תפעל המסלקה על פי הוראתו של בנק ישראל.
 17.5.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  18להלן ,מתחייב בנק ישראל לשפות את המסלקה ואת
הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ וכן את כל הפועלים מטעמן בשל כל אבדן ,נזק,
הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא שיגרמו למי מהם כתוצאה מביצוע הוראתו של
בנק ישראל כאמור בסעיף  17.5.1לעיל ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
בשל כל סכום שמי מהם יחוייב לשלמו על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו או על פי פשרה
שבנק ישראל הסכים לה ,וכן בשל הוצאות שמי מן האמורים לעיל ישאו בהן בכל הקשור
באמור בסעיף זה לעיל.
 17.5.3המסלקה תודיע לבנק ישראל בהקדם ,אודות קבלת כל דרישה או תביעה ,בקשר לאמור
בסעיף  17.5.1לעיל ,ותאפשר לבנק ישראל להתגונן מפניה ,בתיאום עם המסלקה ,ולא
תתפשר ולא תודה בחבותה אלא לאחר שתקבל לכך את הסכמתו של בנק ישראל.
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חבות
 18.1המסלקה והבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ (להלן – "הבורסה") וכן הפועלים מטעמן,
דהיינו ,נושאי משרה בהן ,מנהליהן והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן ,בסעיף  18זה -
"הפועלים מטעם המסלקה") ,לא ישאו באחריות או בחבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או
הפסד מכל מין וסוג שהוא (להלן בסעיף  18זה " -נזק") אשר עלולים להיגרם לאדם או ליישות
כלשהם (לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבנק ישראל ,לחברים ,למשתתפים או
לחברים הסולקים עבור המשתתפים) ,בכל הקשור לפעילות בקשר לחוזה זה ,ובכלל זה ,בשל
קיום או אי קיום הוראותיו של חוזה זה (כל אחריות או חבות לנזק ,שהמסלקה והבורסה וכן
הפועלים מטעם המסלקה ,לא ישאו בהן ,כאמור בסעיף  18.1זה לעיל ,ייקראו להלן " -חבות
לנזק הכרוך בתפעול מערכת הבטוחות").
 18.2.1 18.2בנק ישראל פוטר את המסלקה ואת הבורסה וכן את הפועלים מטעם המסלקה ,מכל
חבות לנזק הכרוך בתפעול מערכת הבטוחות ,ומתחייב בזה לשפות את המסלקה ואת
הבורסה וכן את מי מן הפועלים מטעם המסלקה ,בשל כל חבות לנזק הכרוך בתפעול
מערכת הבטוחות שתוטל על מי מהם ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
בשל כל סכום שמי מהם יחוייב לשלמו על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו או על פי פשרה
שבנק ישראל הסכים לה ,וכן בשל הוצאות אשר מי מן האמורים לעיל נשאו בהן בכל
הקשור באמור בסעיף זה לעיל.
 18.2.2המסלקה תודיע לבנק ישראל בהקדם ,אודות קבלת כל דרישה או תביעה ,בקשר לאמור
בסעיף  18.2.1לעיל ,ותאפשר לבנק ישראל להתגונן מפניה ,בתיאום עם המסלקה ,ולא
תתפשר ולא תודה בחבותה אלא לאחר שתקבל לכך את הסכמתו של בנק ישראל.
 18.3האמור בסעיפים  18.1ו 18.2-לעיל ,לא יחול לטובת מי מן הפועלים מטעם המסלקה ,אשר גרם
לנזק בזדון .מובהר בזה ,כי במקרה כאמור תהיה לבנק ישראל עילת תביעה רק נגד האדם שגרם
לנזק ,כאמור לעיל ,אך זאת מבלי להטיל אחריות או חבות כלשהי על המסלקה או על הבורסה,
בכל הקשור בכך.
 18.4בנק ישראל מצהיר כי ידוע לו ,שאלמלא הסכמתו המפורשת לאמור בסעיף  18זה לעיל ,המסלקה
לא היתה מתקשרת בחוזה זה.
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שונות

 19.1חוזה זה מבטא את מלוא המוסכם בין הצדדים בקשר למערכת הבטוחות והוא מחליף ומבטל כל
מצג והסכמה ,בכתב או בעל-פה ,שהיו (אם היו) בין הצדדים  ,קודם לחתימת החוזה.
 19.2כל שינוי בחוזה זה או ויתור של צד על זכות מזכויותיו ,לא יהיו בני תוקף ,אלא אם נעשו בכתב
ונחתמו על ידי שני הצדדים לחוזה.
 19.3ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה ,על ידי צד לחוזה זה ,לא ייחשבו כוויתור על
זכות המוקנית לאותו צד על פי חוזה זה.
 19.4כל הודעה הוראה או דיווח בהם מחוייבים הצדדים בהתאם לחוזה זה ינתנו בדרך ,באמצעים
ובמועדים הקבועים בנספח התפעולי ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בחוזה זה.
ולראייה באו הצדדים על החתום:
_______________
תאריך

__________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ
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הנספח

התפעולי1

.2

3.7

"יום פעילות"

-

כל יום עסקים כהגדרתו בחוקי העזר ,בין השעות  08:00ל 20:00-ואולם בימי
שישי וערבי חג בין השעות  08:00ל 14:15-ובכפוף לכך שבימי שישי וערבי חג
יום הפעילות יסתיים לא יאוחר משעה וחצי לפני כניסת השבת או החג בתל-
אביב .במהלך יום פעילות רשאי בנק ישראל לבקש להאריך את אותו יום
הפעילות .בקשת בנק ישראל תיעשה בכתב ,באמצעות הפקסימיליה ותאושר
בשיחה טלפונית עם נציג המסלקה הנזכר בסעיף  17.2לחוזה .אישרה המסלקה
את בקשת בנק ישראל ,תודיע על כך בכתב לנציג בנק ישראל הנזכר בסעיף
 17.2לחוזה .אישור המסלקה כאמור יהיה בתוקף רק לגבי אותו יום פעילות.

"מכסה מירבית"

-

עדכון המכסה המירבי עבור כל משתתף יתבצע על ידי בנק ישראל באמצעות
מערכת האינטרנט המאובטחת הנזכרת בסעיף  16.1לחוזה זה.

הודעת המסלקה על הפסקת פעילות תהיה בנוסח המצורף ומסומן כנספח .3.7א'.
הודעת המסלקה על חידוש פעילות תהיה בנוסח המצורף ומסומן כנספח  .3.7ב'.
הודעות המסלקה ,כאמור לעיל ,תיעשנה ,בכתב ,באמצעות פקסימיליה ובאמצעות דואר אלקטרוני
(שניהם ביחד) ,ותאושרנה בשיחה טלפונית עם נציג בנק ישראל הנזכר בסעיף  17.2להלן.
הודעות המסלקה כאמור בסעיף זה תחשבנה כאילו נתקבלו במועד קבלתן בפועל ,גם אם התקבלו לאחר
תום יום פעילות או ביום שאינו יום פעילות.

4.1

א.

עדכון רשימת הבטוחות
עדכון רשימת הבטוחות ומרווחי הביטחון לכל סוג בטוחה יתבצע על ידי בנק ישראל באמצעות
מערכת האינטרנט המאובטחת הנזכרת בסעיף  16.1לחוזה זה ,והוא יהיה בתוקף החל מיום
הפעילות הבא לאחר היום בו בוצע העדכון על ידי בנק ישראל .בנק ישראל יבצע את העדכון עד
השעה  12:00ביום הקודם לכניסתו של העדכון לתוקף.
בוצע העדכון במסלקה לאחר השעה  12:00ביום פעילות או בוצע העדכון ביום שאינו יום פעילות
יחשב העדכון כאילו בוצע בשעה  09:00ביום הפעילות הראשון לאחר היום בו בוצע בפועל.

ב.

פרטי הבטוחות שימסור בנק ישראל:
)1

סוג הסדרה לה שייכת הבטוחה:
בנק ישראל יזהה כל אחת מהבטוחות באחת הדרכים הבאות:
פירוט סוג הסדרה אליה שייכת הבטוחה (לדוגמא" -שחר" ",גליל"); או פירוט סוג הסדרה
ובטווח לפדיון של הבטוחה (לדוגמא" -שחר" עד  3שנים לפדיון); או פירוט מספר סדרה,
שם סדרה ומועד הפדיון סופי של הבטוחה(לדוגמא" 9266735-שחר .)30.6.2010 "2667

)2

מקדם הביטחון של הבטוחה.
המסלקה תקבע את מקדם הביטחון הרלוונטי לחישוב השווי הכספי של הבטוחה כך שאם
נקבע לבטוחה על ידי בנק ישראל מקדם בטחון ספציפי (לסדרה ספציפית או לטווח זמן
ספציפי) תינתן לו עדיפות על פני מקדם ביטחון כללי.

לדוגמא  -אם קבע בנק ישראל ל "שחר" מקדם ביטחון כללי של  5%ובנוסף קבע בנק
ישראל ל"שחר " שטווח הפדיון שלו הוא עד  3שנים ,מקדם ביטחון ספציפי של  ,3%אזי
ל"שחר" שטווח הפדיון שלה הוא שנתיים ייבחר מקדם ביטחון של . 3%

1

מספרי הסעיפים בנספח התפעולי תואמים את מספרי הסעיפים המפנים בחוזה.
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5.1

כל פרט אחר שידרש למסלקה לצורך מילוי התחייבויותיה על פי חוזה זה.

בקשה לפתיחת חשבון בטוחות תהיה בנוסח המצורף ומסומן כנספח .5.1
לכל בקשה לפתיחת חשבון בטוחות שתימסר על ידי בנק ישראל למסלקה תצורף הסכמה
חתומה כדין על ידי המשתתף בנוסח המצורף לנספח התפעולי כנספח .9.3

5.3

חשבון בטוחות יפתח על ידי המסלקה תוך שני ימי פעילות מהמועד בו נמסרה בקשת בנק ישראל
לפתיחת חשבון הבטוחות למסלקה .הודעת המסלקה על פתיחת החשבון תימסר לבנק ישראל
בפקסימיליה על גבי טופס הבקשה לפתיחת החשבון המצורף ומסומן כנספח  .5.1בנק ישראל
יודיע למשתתף על פתיחת החשבון כאמור.

6.2

הוראה לחישוב שווי כספי בהתאם לסעיף  6.2לחוזה זה תימסר למסלקה באמצעות אתר
האינטרנט הנזכר בסעיף  16.1לחוזה לאחר עדכון השער המשמש לחישוב בפועל של השווי הכספי
של הבטוחות כמפורט בסעיף  6.2לחוזה תחשב המסלקה את ההפרש בין השווי הכספי החדש של
הבטוחות לבין השווי הכספי הקודם של הבטוחות ותדווח על כך באמצעות הודעת MT298 swift
וקוד .505 – TTC

6.3

בקשה לחישוב שווי כספי תיאורטי בהתאם לסעיף  6.3לחוזה תימסר למסלקה באמצעות אתר
האינטרנט הנזכר בסעיף  16.1לחוזה זה.

7.1

הוראת הפקדה תימסר למסלקה על ידי המשתתף באמצעות הודעת .MT542 swift

7.3

הודעת המסלקה על אי ביצוע הוראת ההפקדה תימסר למשתתף באמצעות הודעת . MT548 swift

 7.4.3הודעה על הפקדה תימסר למערכת על ידי המסלקה באמצעות הודעת  MT298 swiftוקוד - TTC
.511
7.5

הודעת בנק ישראל על אישור ההפקדה או סירוב להפקדה תימסר למסלקה באמצעות הודעת
 MT298 swiftוקוד  511 – TTCתוך עשר ( )10דקות מעת שנמסרה הודעת המסלקה כאמור בסעיף
 7.4.3לעיל.

 7.6.1הודעה על ההפקדה תימסר על ידי המסלקה באמצעות הודעת .MT546 swift
 7.6.2הודעה למשתתף על סירוב להפקדת בטוחות תימסר
.MT548
8.1

על ידי המסלקה באמצעות הודעת swift

הוראת משיכה תימסר למסלקה על ידי המשתתף באמצעות הודעת .MT540 swift
תימסר על ידי המסלקה בהודעת swift

8.3

הודעת המסלקה למשתתף על אי ביצוע הוראת משיכה
.MT548

8.4

הודעה למערכת על משיכת בטוחות תימסר על ידי המסלקה באמצעות הודעת  MT298 swiftוקוד
511 – TTC

8.5

הודעת בנק ישראל על סירוב או אישור למשיכה תימסר למסלקה באמצעות הודעת MT298 swift

וקוד  511 – TTCתוך עשר ( )10דקות מעת שנמסרה הודעת המסלקה כאמור בסעיף  8.4לעיל.
 8.6.1הודעה של המסלקה למשתתף על ביצוע המשיכה תימסר
.MT544

על ידי המסלקה באמצעות הודעת swift

 8.6.2הודעה של המסלקה למשתתף על אי ביצוע המשיכה תימסר על ידי המסלקה באמצעות הודעת
.MT548 swift
9.1

פרטי חשבון בנק ישראל במסלקה לצורך הפקדת בטוחות שנמשכו מחשבון בטוחות :חשבון
שמספרו 2013
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9.2

הודעת בנק ישראל על קיומה של מניעה למתן הוראות תיעשה ,בכתב ,באמצעות פקסימיליה
ובאמצעות דואר אלקטרוני (שניהם ביחד) ,ותאושר בשיחה טלפונית עם נציג המסלקה הנזכר
בסעיף  17.2להלן.

9.3

הרשאה לביצוע פעולות על ידי המסלקה תהיה בנוסח המצורף ומסומן כנספח .9.3

 10.2דיווח לפני פתיחת יום על יתרת בטוחות  -יימסר על ידי המסלקה בשעה  07:30בכל יום פעילות
באמצעות הודעת  MT298 – swiftוקוד .501 – TTC
בתקופות בהן גדל הפער בין הזמן הנוהג בישראל לבין הזמן הנוהג באירופה כתוצאה מאי חפיפה
בהקדמת הזמן בשעה אחת נוספת לעומת זמן יקום מתואם (מעבר ל"שעון קיץ") ,יימסר הדיווח
על יתרת הבטוחות בשעה .06:30
מדי שנה ימסור בנק ישראל למסלקה לפחות שלושה חודשים מראש מהם המועדים המדוייקים
בהם תחל ותסתיים התקופה בה גדל הפער כאמור לעיל.
קובץ יתרות פתיחה במבנה מוסכם יועבר לבנק ישראל במקביל לשידור יתרות הפתיחה.
 12.1נוסח אישור המסלקה להתקשרות בהסכם סליקה יהיה בנוסח המצורף ומסומן כנספח .12.1
 12.3ההוראות שיכללו בהסכם סליקה תהינה בנוסח המצורף ומסומן כנספח 12.3א.
כתב ההתחייבות של משתתף שאינו חבר יהיה בנוסח המצורף ומסומן כנספח 12.3ב.
 12.5יפוי כוח למשתתף שאינו חבר יהיה בנוסח המצורף ומסומן כנספח .12.5
 12.8.1הודעת ביטול של הסכם סליקה תימסר למסלקה על ידי החבר הסולק בכל יום פעילות עד 12:00
במסירה אישית או בפקסימיליה לנציג המסלקה הנזכר בסעיף  17.2להלן.
התקבלה ההודעה במסלקה לאחר השעה  12:00ביום פעילות או התקבלה במסלקה ביום שאינו
יום פעילות תחשב ההודעה כאילו התקבלה במסלקה בשעה  09:00ביום הפעילות הראשון לאחר
היום שבו נתקבלה בפועל.
הודעת המסלקה לבנק ישראל על ביטול הסכם סליקה תיעשה ,ביום בו התקבלה במסלקה
הודעת הביטול ,בכתב ,באמצעות פקסימיליה ובאמצעות דואר אלקטרוני (שניהם ביחד) ,ותאושר
בשיחה טלפונית עם נציג בנק ישראל הנזכר בסעיף  17.2להלן.
 12.9הודעת בנק ישראל על מעמדו של המשתתף כמשתתף  on –lineאו כמשתתף  off – lineבמערכת
זה"ב תכלל בבקשה לפתיחת חשבון הנזכרת בסעיף . .5.1הודעת בנק ישראל על שינוי מעמדו של
משתתף במערכת זה"ב תמסר למסלקה בכתב לפחות שני ימי עסקים לפני שינוי מעמדו של
המשתתף.
ההודעה כאמור לעיל בדבר שינוי מעמדו של המשתתף במערכת זה"ב ,תימסר למסלקה בכל יום
פעילות עד השעה  ,12:00במסירה אישית או בפקסימיליה ,לנציג המסלקה הנזכר בסעיף 17.2
להלן.
התקבלה ההודעה במסלקה לאחר השעה  12:00ביום פעילות או התקבלה במסלקה ביום שאינו
יום פעילות תחשב ההודעה כאילו התקבלה במסלקה בשעה  09:00ביום הפעילות הראשון לאחר
היום בו התקבלה בפועל.
 13.1בנק ישראל ישלם למסלקה את הסכומים המפורטים להלן וזאת בדרך ובמועדים הקבועים
להלן:
תשלום חד פעמי בגובה שלוש מאות ושבעים אלף  ₪אשר ישולמו עם הפעלת המערכת;
תשלום חודשי בגובה שמונים אלף  .₪התשלום החודשי ישולם עבור כל שלושה חודשים מראש
בראשית כל רבעון .סכום התשלום החודשי יעודכן מדי שנה החל מ –  1.1.08בהתאם לשינויים
במדד המחירים לצרכן .מדד הבסיס לצורך חישוב העדכון הינו מדד חודש יוני  2007אשר
יתפרסם ב –  15ליולי 2007
תשלום עבור פתיחת חשבון בטוחות :עשרת אלפים ₪
לכל התשלומים יווסף מע"מ כדין.
התשלומים יבוצעו באמצעות חיוב חשבון בנק ישראל המתנהל בבנק ישראל והמשמש לסליקה
כספית של פעולות בנק ישראל במסלקה.
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 16.1בנק ישראל יוכל לבצע באמצעות המערכת המאובטחת את הפעולות הבאות:
 הגשת שאילתות שונות בנוגע לתנועות ,יתרות ,ושווי בטוחות בכל אחד מחשבונות הבטוחות,והכל כפי שיסוכם מעת לעת בין בנק ישראל למסלקה.
 עדכון רשימת הבטוחות עדכון מכסות מירביות הגשת שאילתות שונות הנוגעות להגדרות מקדמי הביטחון ולבדיקת השערים המתואמיםבעקבות חישוב מקדם הביטחון והכל כפי שיסוכם מעת לעת בין בנק ישראל למסלקה.
 מתן הוראה למסלקה להוספה ,ביטול ושינוי של מקדמי בטחון (תוקף הוראה כזו הוא ליוםהפעילות שבא לאחר היום בו ניתנה).
 מתן הוראה למסלקה לחישוב שווי כספי בהתאם לסעיף  6.2לחוזה זה. הגשת בקשה לחישוב שווי כספי תיאורטי בהתאם לסעיף  6.3לחוזה זה. 17.2נציגי המסלקה ובנק ישראל לצורך תפעול הם:
נציגת בנק ישראל  -מנהלת תחום מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל ,גב' רונית ציטיאט
ובהעדרה ,מי שימונה במקומה ,על פי הודעה ,בכתב ,שתימסר על ידי בנק ישראל למסלקה,
ותיכנס לתוקף ביום הסליקה הראשון שלאחר יום הסליקה שבו נמסרה למסלקה.
נציג המסלקה  -מנכ"ל המסלקה ,ובהעדרו ,מי שימונה כממלא מקומו ,על פי הודעה ,בכתב,
שתימסר על ידי המסלקה ,לבנק ישראל ,ותיכנס לתוקף ביום הסליקה הראשון שלאחר יום
הסליקה שבו נמסרה לבנק ישראל.
כל אחד מן הצדדים רשאי לשנות את נציגו ,בהודעה בכתב ,שתימסר לצד האחר ,לפחות  7ימי
פעילות ,מראש.
 17.3.1הודעתו של בנק ישראל ,כאמור בסעיף  17.3.1לחוזה זה ,תיעשה ,בכתב ,ותשלח הן באמצעות
פקסימיליה לשני המספרים הנקובים בסעיף  19.4ב( .2 .א) להלן ,והן באמצעות דואר אלקטרוני
לשתי כתובות הדוא"ל הנקובות בסעיף  .19.4ב( .2 .ג) .ותאושר בשיחה טלפונית עם נציג
המסלקה ,הנזכר בסעיף  17.2לעיל.
הודעת בנק ישראל כאמור בסעיף זה תחשב כאילו התקבלה במועד קבלתה בפועל על ידי
המסלקה ,גם אם התקבלה לאחר תום יום פעילות או ביום שאינו יום פעילות.
 17.4.2הודעתה של המסלקה ,כאמור בסעיף  17.4.1לחוזה זה ,תיעשה ,בכתב ,באמצעות פקסימיליה
ובאמצעות דואר אלקטרוני (שניהם ביחד) ,ותאושר בשיחה טלפונית עם נציג בנק ישראל הנזכר
בסעיף  17.2לעיל.
הודעת המסלקה כאמור בסעיף זה תחשב כאילו התקבלה במועד קבלתה בפועל על ידי בנק
ישראל ,גם אם התקבלה לאחר תום יום פעילות או ביום שאינו יום פעילות.
 19.4הודעות:
א.

מסירה של הודעה ,הוראה או דיווח שלא נאמר לגביהם במפורש אחרת בחוזה זה או בנספח
התפעולי המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,תיעשה בכתב ,תימסר במסירה אישית או בפקסימיליה,
לכל המספרים המפורטים בסעיף ב .להלן ,לפי הענין ,ותאושר באמצעות שיחת טלפון ,לאחד
ממספרי הטלפון המפורטים בסעיף ב .להלן לפי הענין;

ב.

כתובות הצדדים לצורך מסירת הודעות ,הוראות או הנחיות ,הינן כאמור במבוא לחוזה זה.
מספרי הטלפון ומספרי הפקסימיליה של הצדדים ,לצורך מסירת הודעות ,הוראות או הנחיות,
הינם כדלקמן:
.1

בנק ישראל –
מנהלת תחום מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל,גב' רונית ציטיאט
או בהעדרה ,מי שימונה במקומה ,כמפורט בסעיף לעיל.
(א) מספר פקסימיליה 02-6552029 -
(ב) מספר טלפון 02-6552986-
כתובת דואר אלקטרוני noas@boi.gov.il ; ronitsi@bankisrael.gov.il -
(ג)
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.2

המסלקה
מנכ"ל המסלקה ,מר דרור שליט או בהעדרו ,מי שימונה במקומו ,כמפורט בסעיף 17.2
לעיל .
(א)

מספרי פקסימיליה 03 – 5607078 ; 03-5661822 -

(ב)

מספרי טלפון – 03 – 5677453 ; 03 -5677455

(ג)

כתובת דואר אלקטרוני anatb@tase.co.il ;shalit@tase.co.il -

ג.

למעט אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח התפעולי המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כל הודעה
הוראה או דיווח יחשבו כאילו נתקבלו במועד קבלתם בפועל ,על ידי הצד המקבל.

ד.

למרות האמור בסעיף ג .לעיל ולמעט אם נאמר אחרת במפורש בחוזה זה או בנספח התפעולי
המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כל הודעה ,הוראה או דיווח שיתקבלו לאחר תום יום הפעילות,
או שיתקבלו ביום שאינו יום פעילות ,יחשבו כאילו נתקבלו בשעה  09:00בבוקר ,ביום הפעילות
הראשון שלאחר היום שבו נתקבלו בפועל.
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נוהל כשל
א.

כשל במערכת ה – SWIFT
.1

התברר לאחד הצדדים כי ארע כשל במערכת ה SWIFT -הגורם לכך שלא ניתן להעביר הוראות
ו /או הודעות באמצעותה ועקב כך נוצר הצורך לעבור למתן הוראות ו /או הודעות באמצעים
חליפיים המפורטים בסעיף  .2להלן ,יודיע על כך לצד השני במהירות האפשרית.
הודעה כאמור תנתן בדוא"ל ובאמצעות פקסימיליה ותאושר בשיחה טלפונית.
ההודעה תינתן על ידי האדם המוסמך לתת הודעות מסוג זה אצל הצד המודיע ותימסר לאדם
המוסמך לקבל הודעות מסוג זה אצל הצד מקבל ההודעה.

.2

2.1

במקרה בו לא ניתן להעביר הוראות ו /הודעות במערכת ה  SWIFT -כאמור בסעיף  .1יוכלו
החברים לשלוח למסלקה הוראות באמצעות פקסים על גבי הטפסים הנהוגים במסלקה
כפי שיהיו מעת לעת.

2.2

המסלקה תחשב את השווי הכספי של הוראת ההפקדה או המשיכה ותדווח שווי זה לבנק
ישראל באמצעות פקס .בנק ישראל יאשר את ביצוע הפעולה באמצעות פקס.
לאחר קבלת אישור בנק ישראל תשלים המסלקה את ביצוע הפעולה ותדווח לחבר
באמצעות פקס.

2.3
.3
ב.

לוחות הזמנים יקבעו בהסכמה בין הצדדים ,בהתאם לצורך.

המעבר למשלוח ההודעות וההוראות במערכת ה –  SWIFTעם פתרון הכשל יעשה בתיאום בין
הצדדים.

כשל בגישה של בנק ישראל לאתר האינטרנט הנזכר בסעיף  16לחוזה זה.
בנק ישראל יוכל לפנות למסלקה לביצוע שאילתות או פעולות אחרות כפי שיקבע בין הצדדים בהסכמה.

ג.

כשל במערכת הסליקה  -יחול האמור בסעיף  3.7לחוזה זה.

ד.

כשל במערכת זה"ב  -יחולו כללי מערכת זה"ב.

ד 170 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח  3.7א'
תאריך:
אל :בנק ישראל
לידי__________________:
שם הנציג מטעם בנק ישראל

הנדון :הודעה בדבר הפסקת פעילות במערכת הבטוחות
הננו להודיעכם כי בשל נסיבות שיפורטו להלן ,אין ביכולתה של המסלקה לתפעל את מערכת הבטוחות החל
מהשעה ______________.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

בכבוד רב,
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
___________________________________________________________________________
לשימוש פנימי
הודעה בדבר הפסקת פעילות נמסרה באופן מיידי בכתב ,באמצעות פקס מס' __________ ובאמצעות דואר
אלקטרוני (שניהם ביחד) ואושרה טלפונית על ידי _______________ מטעם בנק ישראל שהוסמך לקבל
הודעה זו.

ד 171 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח  3.7ב'
תאריך________ :
אל :בנק ישראל
לידי__________________:
שם הנציג מטעם בנק ישראל

הנדון :הודעה בדבר חידוש פעילות במערכת הבטוחות
הננו להודיעכם על חידוש פעילות מערכת הבטוחות החל מהשעה _______________.

בכבוד רב,

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

___________________________________________________________________________
לשימוש פנימי
הודעה בדבר חידוש פעילות נמסרה באופן מיידי בכתב ,באמצעות פקס מס' __________ ובאמצעות דואר
אלקטרוני (שניהם ביחד) ואושרה טלפונית על ידי _____________ מטעם בנק ישראל שהוסמך לקבל הודעה
זו.

ד 172 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח 5.1
אל :מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
באמצעות פקס5661822 :

בקשה לפתיחת חשבון בטוחות
בהתאם לסעיף  5.1לחוזה מערכת הבטוחות (להלן ":החוזה")
לכל המונחים הנזכרים בבקשה זו תהיה המשמעות שיש להם בחוזה.
.1

א .עבור משתתף חבר:

שם המשתתף_____________:
מס חשבון נוסטרו של המשתתף_________:

ב .עבור משתתף שאינו חבר:

שם המשתתף______________________ :
*מס' חשבון לקוחות החבר הסולק עבור המשתתף_______:
*מס' חשבון משנה נפרד עבור המשתתף______________:

.2

מצ"ב הסכמה חתומה כדין על ידי המשתתף בנוסח המצורף לחוזה כנספח .9.3

.3

להלן הפרטים הדרושים לפתיחת חשבון בטוחות עבור משתתף:
א.

מספר חשבון משתתף במערכת זה"ב________________________

ב.

מספר קוד ( BICאם קיים) ______________________________

המשתתף הינו *משתתף * / ON LINEמשתתף ( OFF LINEבהתאם לסעיף  12.9לחוזה)
ג.
______________________
חתימה וחותמת בנק ישראל
מחק את המיותר.
*
_____________________________________________________________________
הודעה על פתיחת חשבון בטוחות עבור משתתף
בהתאם לסעיף  5.3לחוזה
אל :בנק ישראל

באמצעות פקס______________ :

הננו להודיעכם כי בהתאם לבקשתכם דלעיל פתחה המסלקה את חשבון הבטוחות שלהלן:
_______________________________________________ ,
שם חשבון המשתתף

תאריך:

מספר חשבון בטוחות

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ד 173 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח 9.3
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

גא"נ,

הנדון :כתב התחייבות וכתב הרשאה למסלקה
הואיל ואנו רשאים לפעול כמשתתף ,אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
.1

אנו מסכימים לכל הוראות החוזה שנחתם בין בנק ישראל לבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר
על פיו תתפעל המסלקה את מערכת הבטוחות עבור בנק ישראל (להלן" :חוזה מערכת הבטוחות") ,ככל
שהסכמתנו נדרשת ואנו מתחייבים לפעול על פיהן ככל שהן נוגעות לפעילותנו כמשתתף.

.2

הנכם רשאים לבצע כל הוראה שתנתן לכם על ידי בנק ישראל בקשר עם ניירות הערך המופקדים ו /או
שיהיו מופקדים מעת לעת בחשבון הבטוחות המיועד להפקדת בטוחות על ידינו ,לרבות משיכתם על ידי
בנק ישראל והפקדתם בחשבון בנק ישראל במסלקה .חתימתנו על כתב התחייבות וכתב הרשאה זה
מהווה הרשאה לכם לפעול על פי הוראת בנק ישראל כאמור.

.3

ההתחייבויות וההרשאה המפורטות לעיל אינן מוגבלות בזמן והן יהיו בתוקף מלא כל עוד נפעל
כמשתתף.

.4

כל המונחים בכתב ההתחייבות וכתב הרשאה זה ,יפורשו כמשמעותם בחוזה מערכת הבטוחות ,אלא
אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.
ולראיה באנו על החתום:
____________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת המשתתף

אני הח"מ ________ ,עו"ד ,מ___________ המכהנ/ת כעורכ/ת דינו של ______(להלן – "המשתתף")
מאשר בזה כדלקמן:
א.
ב.

נתקבלו על ידי המשתתף כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב
התחייבות וכתב הרשאה זה.
_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס'
______________ ,אשר חתמו בפני על כתב התחייבות וכתב הרשאה זה ,הוסמכו כדין על ידי
המשתתף לחתום עליו וחתימתם מחייבת את המשתתף.

______________
תאריך

העתק :בנק ישראל

_______________

חתימה  +חותמת עוה"ד

ד 174 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח 12.1
אל_____________________ :
החבר הסולק עבור משתתף

בהתאם לסעיף  12.1לחוזה מערכת הבטוחות (להלן ":החוזה")
הננו לאשר התקשרותכם בהסכם סליקה ,כמשמעותו בחוזה ,עם _____________________.
(שם המשתתף שאינו חבר)

בכבוד רב,
_______
תאריך

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ד 175 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח 12.3א

הוראות שיכללו בהסכם הסליקה
הסכם סליקה יכלול ,בין היתר ,את ההוראות הבאות:
.1

הצהרה של המשתתף שאינו חבר (להלן – "המשתתף") כי הוא מסכים להוראות החוזה שנחתם בין בנק
ישראל לבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר על פיו תתפעל המסלקה את מערכת הבטוחות עבור
בנק ישראל (להלן" :חוזה מערכת הבטוחות") ,ככל שהסכמתו נדרשת.

.2

הצהרה של המשתתף כי ידוע לו והוא מסכים לכך ,כי חוזה מערכת הבטוחות מסדיר את היחסים בין
המסלקה לבין בנק ישראל ,בכל הקשור למתן שירותי התפעול על ידי המסלקה; בהתאם לכך ,לא יהיו
לצד ג' כלשהו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לחבר או למשתתף כלשהו ,כל זכות ,סעד
או עילת תביעה ,כלפי המסלקה או כלפי מי מן הפועלים מטעם המסלקה (כהגדרתם בסעיף  5להלן) ,על
פי חוזה מערכת הבטוחות או על פי כל דין ,בכל הקשור לחוזה מערכת הבטוחות או לשירותי התפעול
שיוענקו על ידי המסלקה.

.3

הצהרה של המשתתף כי הוא מסכים לכל ההוראות הכלולות בחוקי העזר ,כפי שיהיו מעת לעת ,בכל
הקשור לתפעול מערכת הבטוחות על ידי המסלקה ,וכי הוא מתחייב לפעול על פיהן ,ככל שהן נוגעות
לפעילותו.

.4

הצהרה של המשתתף כי ידוע לו כי בנק ישראל רשאי להעניק מסגרת אשראי למי שיבחר לעשות כן
ובתנאים שיקבעו על ידו בלבד ,וכי תפקיד המסלקה מתמצה בתפעול מערכת הבטוחות עבור בנק
ישראל ,בהתאם להוראות חוזה מערכת הבטוחות וכמפורט בחוקי העזר.

.5

הצהרה של המשתתף כי הוא פוטר את המסלקה ואת הבורסה וכן את הפועלים מטעמן ,דהיינו ,נושאי
משרה בהן ,מנהליהן והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן" :הפועלים מטעם המסלקה") ,מכל
אחריות או חבות כלשהי בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא אשר עלולים להיגרם
בכל הקשור לפעילות בקשר לחוזה מערכת הבטוחות (ובכלל זה ,בשל קיום או אי קיום הוראותיו של
חוזה מערכת הבטוחות) ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור בתפעול מערכת
הבטוחות.

.6

הצהרה של המשתתף כי ידוע לו והוא מסכים לכך ,שהמסלקה תעביר לבנק ישראל מידע שיהיה מצוי
בידה ,מעת לעת ,בקשר עם פעילותו כמשתתף.

.7

הצהרה של המשתתף כי ידוע לו שהמסלקה לא היתה מסכימה להתקשרותו של המשתתף בהסכם
הסליקה עם החבר ,אילמלא הצהרותיו והתחייבויותיו של המשתתף ,כמפורט בסעיפים  1עד  6לעיל.

.8

כי ידוע לו כי הצהרותיו והתחייבויותיו ,כמפורט בסעיפים  1עד  7לעיל ,הינן לטובת המסלקה והן
מקנות למסלקה ,כמוטב ,את הזכות לדרוש את קיום ההצהרות וההתחייבויות האמורות או כל חלק
מהן .כמו כן ,ההצהרות וההתחייבויות האמורות לא יהיו ניתנות לשינוי או לביטול ,אלא בדרך של סיום
הסכם הסליקה ,כמפורט בחוזה מערכת הבטוחות ובכפוף להוראותיו.

ד 176 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
נספח 12.3ב
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

כתב התחייבות משתתף שאינו חבר

הואיל

ובהתאם להודעת בנק ישראל שנמסרה למסלקה ,אנו רשאים לפעול כמשתתף;

והואיל

וידוע לנו כי בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין בנק ישראל לבין המסלקה ,כפי שיהיו מעת
לעת ,המסלקה תתפעל את מערכת הבטוחות עבור בנק ישראל (להלן" :חוזה מערכת הבטוחות");
לפיכך ,אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כלפי המסלקה ,כדלקמן:

.1

כל המונחים בכתב התחייבות זה יפורשו ,כמשמעותם בחוזה מערכת הבטוחות ,אלא אם כן הקשר
הדברים מחייב אחרת.

.2

אנו מסכימים להוראות חוזה מערכת הבטוחות ככל שהסכמתנו נדרשת.

.3

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי חוזה מערכת הבטוחות מסדיר את היחסים בין המסלקה לבין בנק
ישראל ,בכל הקשור למתן שירותי התפעול על ידי המסלקה; בהתאם לכך ,לא יהיו לצד ג' כלשהו,
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לנו ,לחבר הסולק עבורנו או למשתתף כלשהו ,כל זכות,
סעד או עילת תביעה ,כלפי המסלקה או כלפי מי מן הפועלים מטעם המסלקה (כהגדרתם בסעיף 6
להלן) ,על פי חוזה מערכת הבטוחות או על פי כל דין ,בכל הקשור לחוזה מערכת הבטוחות או לשירותי
התפעול שיוענקו על ידי המסלקה.

.4

הובאו לידיעתנו ההוראות בחוקי העזר ,בכל הקשור לפעילות במסגרת מערכת הבטוחות ולתפעול
מערכת הבטוחות על ידי המסלקה ,ואנו מסכימים להוראות אלה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ומתחייבים
לפעול על פיהן ,ככל שהן נוגעות לפעילותנו.

.5

ידוע לנו כי בנק ישראל רשאי להעניק מסגרת אשראי למי שיבחר לעשות כן ובתנאים שיקבעו על ידו
בלבד ,וכי תפקיד המסלקה מתמצה בתפעול מערכת הבטוחות עבור בנק ישראל ,בהתאם להוראות
חוזה מערכת הבטוחות וכמפורט בחוקי העזר.

.6

אנו פוטרים את המסלקה ואת הבורסה וכן את הפועלים מטעמן ,דהיינו ,נושאי משרה בהן ,מנהליהן
והמועסקים על ידן (כל אלה ייקראו להלן" :הפועלים מטעם המסלקה") ,מכל אחריות או חבות כלשהי
בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד מכל מין וסוג שהוא אשר עלולים להיגרם בכל הקשור לפעילות בקשר
לחוזה מערכת הבטוחות (ובכלל זה ,בשל קיום או אי קיום הוראותיו של חוזה מערכת הבטוחות),
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור לפעילות בהתאם לחוזה מערכת הבטוחות
או בתפעול מערכת הבטוחות.

.7

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,שהמסלקה תעביר לבנק ישראל מידע שיהיה מצוי בידה ,מעת לעת ,בקשר
עם פעילותנו כמשתתף.
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.8

ידוע לנו שהמסלקה לא היתה מסכימה להתקשרותנו בהסכם הסליקה עם החבר הסולק עבורנו,
אילמלא הצהרותינו והתחייבויותינו ,כמפורט בסעיפים  2עד  7לעיל.

.9

ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זה ,לא יהיו ניתנות לשינוי או לביטול ,אלא
בדרך של סיום הסכם הסליקה ,כמפורט בחוזה מערכת הבטוחות ובכפוף להוראותיו.
ולראייה באנו על החתום:

__________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת המשתתף

אני הח"מ ________ ,עו"ד ,מ___________ המכהנ/ת כעורכ/ת דינו של ______(להלן – "המשתתף")
מאשר בזה כדלקמן:
א.
ב.

נתקבלו על ידי המשתתף כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן כתב התחייבות
וכתב הרשאה זה.
_______________ נושא ת.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא ת.ז .מס'
______________ ,אשר חתמו בפני על כתב התחייבות וכתב הרשאה זה ,הוסמכו כדין על ידי
המשתתף לחתום עליו וחתימתם מחייבת את המשתתף.

______________

תאריך

__________________
חתימה  +חותמת עוה"ד
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נספח 12.5
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

יפוי כח למשתתף
ואנו הח"מ _____________ בע"מ ,משמשים כחבר סולק עבור ____________

הואיל

שם החבר

שם המשתתף

(להלן – "המשתתף") בכל הקשור לבצוע לתפעול מערכת הבטוחות;
והואיל

ומנוהל במסלקה ,על שמנו ,חשבון משנה שמספרו_________ ,המשמש כחשבון משתתף של
המשתתף (להלן – "חשבון המלאי");
לפיכך ,אנו מייפים בזה את כוחו של המשתתף ,לפעול בשמנו ומטעמנו ,כדלקמן:

.1

המשתתף רשאי לפעול ,במישרין ,כלפי המסלקה ,בכל הקשור לתפעול מערכת הבטוחות.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רשאי המשתתף לבצע בשמנו ומטעמנו את הפעולות הבאות:
א.

להגיש הוראות להפקדת בטוחות ,כמפורט בהוראות החוזה שנחתם בין בנק ישראל לבין המסלקה,
כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר על פיו תתפעל המסלקה את מערכת הבטוחות עבור בנק ישראל (להלן:
"חוזה מערכת הבטוחות"),

ב.

להגיש בקשות למשיכת בטוחות ,מחשבון הבטוחות כמפורט בחוזה מערכת הבטוחות ,מתוך
היתרה הקיימת בחשבון הבטוחות.

ג.

לקבל מן המסלקה הודעות ודוחות ,בכל הקשור לפעולות שיבוצעו על ידי המשתתף ולתפעול
מערכת הבטוחות.

.3

כל פעולה שתבוצע על ידי המשתתף ,בהתאם למפורט ביפוי כוח זה ,תיחשב כפעולה שנעשתה על ידינו,
לכל דבר ועניין.

.4

אין במתן יפוי כח זה ובהוראותיו ,כדי לגרוע מאחריותנו המלאה כלפי המסלקה ו/או כלפי בנק ישראל
לפעולותיו של המשתתף ,כמפורט בחוזה מערכת הבטוחות או כדי לגרוע מאחריותנו כלפי המסלקה ,על
פי כל כתב התחייבות שנמסר למסלקה על ידינו.

.5

יפוי כח זה ישאר בתוקפו כל עוד לא בוטל על ידינו ,כמפורט בחוזה מערכת הבטוחות ובכפוף להוראותיו.

.6

כל המונחים ביפוי כח זה יפורשו ,כמשמעותם בחוזה מערכת הבטוחות ,אלא אם כן הקשר הדברים
מחייב אחרת.

ד 179 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
.7

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
נתקבלו על ידי ______________________ (להלן" :החבר הסולק עבור
א.
שם החבר הסולק עבור המשתתף

המשתתף") כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך מתן יפוי כוח זה.
ב.

_______________ נושא מ.ז .מס' ______________ ו ___________-נושא מ.ז .מס'
_________ הוסמכו כדין על ידי החבר הסולק עבור המשתתף לחתום על יפוי כח זה וחתימתם
מחייבת אותו.

ולראייה באנו על החתום:

_______________
תאריך

_________________________________
חתימה וחותמת החבר הסולק עבור המשתתף
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נספח מ"ג
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

כתב הרשאה
הואיל

ומעת לעת אנו רוכשים איגרות חוב ממשלתיות המונפקות על ידי הממשלה באמצעות משרד
האוצר (להלן" :איגרות חוב ממשלתיות") בהתאם לתנאים שהוסכמו בינינו לבין משרד האוצר
(להלן" :רכישת איגרות חוב ממשלתיות בהנפקה");

והואיל

ומעת לעת אנו מבצעים עם משרד האוצר עסקאות לפיהן רוכש האוצר מאיתנו איגרות חוב
ממשלתיות בהתאם לתנאים שהוסכמו בינינו לבין משרד האוצר (להלן" :עסקאות רכישה
חוזרת");

והואיל

והסכמנו כי משרד האוצר יחייב ו/או יזכה את חשבונות המלאי שלנו במסלקה (להלן – "חשבונות
המלאי") ,בהתאם לתנאי רכישת איגרות החוב הממשלתיות בהנפקה או בהתאם לתנאי העסקאות
לרכישה חוזרת ,לפי העניין;
*

והסכמנו כי משרד האוצר יחייב ו/או יזכה את חשבוננו הכספי המתנהל בבנק ישראל (להלן –
"החשבון הכספי") ,בהתאם לתנאי רכישת איגרות החוב הממשלתיות בהנפקה או בהתאם לתנאי
העסקאות לרכישה חוזרת ,לפי העניין;

והואיל *

והסכמנו כי משרד האוצר יחייב ו/או יזכה את החשבון הכספי של החבר המוביל לסליקה כספית,
הסולק עבורנו ,לפי העניין (להלן – "החשבון הכספי") ,בהתאם לתנאי רכישת איגרות החוב
הממשלתיות בהנפקה או בהתאם לתנאי העסקאות לרכישה חוזרת ,לפי העניין;

והואיל

והסכמנו כי המסלקה תפעל על פי הוראות שתקבל מעת לעת ממשרד האוצר בלבד ,ומבלי צורך
לקבל מאיתנו אישור לביצוע ההוראה;

והואיל

וידוע לנו כי המסלקה תבצע כל הוראה שתקבל ממשרד האוצר מבלי שתבדוק האם ההוראה
שניתנה הינה בהתאם לתנאים שנקבעו ביננו לבין משרד האוצר.

והואיל

לפיכך הננו מורים לכם כדלקמן:
.1

הנכם רשאים לחייב ו/או לזכות את חשבונות המלאי שלנו על פי הוראות שתקבלו מעת לעת ממשרד
האוצר ,ומבלי שתצטרכו לקבל מאיתנו אישור ספציפי בגין חיוב או זיכוי כלשהו.

.2

הינכם רשאים להורות לבנק ישראל לחייב ו /או לזכות את החשבון הכספי על פי הוראות שתקבלו מעת
לעת ממשרד האוצר.

.3

אין במתן הרשאה זו ,כדי לגרוע מאחריותנו המלאה כלפי המסלקה בגין חשבונות המלאי והפעולות
שיבוצעו בהם.

.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נהיה אחראים לכיסוי כל התחייבות כספית הנובעת מהפעולות שיבוצעו
בחשבונות המלאי על פי הוראותיו של משרד האוצר.

.5

התחייבותנו זו אינה מוגבלת בסכום והיא מכסה כל חוב הנובע מפעולות שיבוצעו בחשבונות המלאי
כאמור לעיל.

*

מחק את המיותר
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כתב הרשאה זה אינו מוגבל בזמן והוא ישאר בתוקפו עד לתום יום המסחר בו נמסרה למנהל המסלקה,
ובהעדרו  -למנהל הכללי של הבורסה ,הודעה בכתב חתומה על ידינו על בואו לקיצו של כתב הרשאה
זה.
כתב הרשאה זה יהיה בתוקף לגבי כל הוראות משרד האוצר שתתקבלנה במסלקה עד תום יום המסחר
בו נמסרה על ידינו הודעה בכתב כאמור גם אם מועד ביצוען הינו לאחר מועד פקיעת התחייבות זו.
.6

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
א.

נתקבלו על ידינו כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך החתימה על כתב הרשאה
זה.

ב.

מר  /גב ___________________________ נושא ת.ז .מס' _________________
ומר/גב ___________________________ נושא ת.ז .מס' _________________
הוסמכו כדין לחתום על כתב הרשאה זה מטעמנו.

ולראייה באנו על החתום:

________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת חבר המסלקה
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לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

רכישה חוזרת במזומן
מס' נייר הערך

שם נייר הערך

שער

כמות

שם החבר המוכר

מס' חשבון המשנה של החבר המוכר

שם החבר הקונה – בנק ישראל

מס' חשבון המשנה של החבר הקונה
2022

אסמכתא

______________________________
חתימה וחותמת משרד האוצר

תאריך חיוב/זיכוי

נספח מ"ד
תאריך__________ :
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לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

נספח מ"ה
תאריך__________ :

החלפה

מס' נייר הערך

שם נייר הערך

שער

כמות

שם החבר המוכר

מס' חשבון המשנה של החבר המוכר

שם החבר הקונה – בנק ישראל

מס' חשבון המשנה של החבר הקונה 2022

אסמכתא

תאריך חיוב/זיכוי

______________________
חתימה וחותמת משרד האוצר
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לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

נספח מ"ו
תאריך__________ :

הפקדת איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בעקבות החלפה
נבקשכם לזכות את החבר שפרטיו מצוינים להלן ,באיגרות חוב ממשלתיות מסוג ___________________,
מספר ני"ע ____________.
אסמכתא

_______________________
חתימה וחותמת משרד האוצר

שם החבר

מספר חשבון המשנה
של החבר

כמות אגרות החוב לזכוי
החבר בש"ח ע.נ.
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נספח מ"ז
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

כתב הרשאה
הואיל

ואנו מבצעים עסקאות מכר-חוזר עם בנק ישראל ו/או רוכשים מבנק ישראל מילוות המוצאים
לפי חוק מילווה קצר מועד ,התשמ"ד( 1984-להלן " -העסקאות");

והואיל

ובהתאם לתנאי העסקאות הסכמנו כי בנק ישראל יחייב ו/או יזכה את חשבונות המלאי שלנו
במסלקה (להלן – "חשבונות המלאי") במילוות המוצאים לפי חוק מילווה מדינה ,התשל"ט
 1979ו/או במילוות המוצאים לפי חוק מילווה קצר מועד ,התשמ"ד  1984 ,1984ו /או בתעודות
התחייבות תאגידיות ,בהתאם לתנאי העסקאות וכנובע מהם;

והואיל *

והסכמנו כי בנק ישראל יחייב ו/או יזכה את חשבוננו הכספי המתנהל בבנק ישראל (להלן -
"החשבון הכספי") ,בהתאם לתנאי העסקאות וכנובע מהם;

והואיל *

והסכמנו כי בנק ישראל יחייב ו/או יזכה את החשבון הכספי המתנהל בבנק ישראל של החבר
המוביל לסליקה כספית ,הסולק עבורנו (להלן" :החשבון הכספי") ,בהתאם לתנאי העסקאות;

והואיל

והסכמנו כי המסלקה תפעל על פי הוראות שתקבל מעת לעת מבנק ישראל בלבד ,ומבלי צורך
לקבל מאיתנו אישור לביצוע ההוראה;

והואיל

וידוע לנו כי המסלקה תבצע כל הוראה שתקבל מבנק ישראל מבלי שתבדוק האם ההוראה
שניתנה הינה בהתאם לתנאי העסקאות או בהתאם לתנאים אחרים שנקבעו בינינו לבין בנק
ישראל.

לפיכך הננו מורים לכם כדלקמן:
.1

הנכם רשאים לחייב ו /או לזכות את חשבונות המלאי שלנו על פי הוראות שתקבלו מעת לעת מבנק
ישראל ומבלי שתצטרכו לקבל מאיתנו אישור ספציפי בגין חיוב או זיכוי כלשהו.

.2

הנכם רשאים להורות לבנק ישראל לחייב ו/או לזכות את החשבון הכספי על פי הוראות שתקבלו מעת
לעת מבנק ישראל מבלי שתצטרכו לקבל מאיתנו אישור ספציפי בגין חיוב או זיכוי כלשהו.

.3

אין במתן הרשאה זו ,כדי לגרוע מאחריותנו המלאה כלפי המסלקה בגין חשבונות המלאי והפעולות
שיבוצעו בו ובגין החשבון הכספי והפעולות שיבוצעו בו.

.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נהיה אחראים לכיסוי כל התחייבות כספית הנובעת מהפעולות
שיבוצעו בחשבונות המלאי על פי הוראותיו של בנק ישראל.

.5

התחייבותנו זו אינה מוגבלת בסכום והיא מכסה כל חוב הנובע מפעולות שיבוצעו בחשבון המלאי
כאמור לעיל.
כתב הרשאה זה ישאר בתוקפו עד לתום יום המסחר שבו נמסרה למנהל המסלקה ,ובהעדרו  -למנהל
הכללי של הבורסה ,הודעה בכתב ,חתומה כדין על ידינו על בואו לקיצו של כתב הרשאה זה.
כתב ההרשאה יהיה בתוקף לגבי כל הוראות בנק ישראל שתתקבלנה במסלקה עד תום יום המסחר בו
נמסרה על ידינו הודעה בכתב כאמור גם אם מועד ביצוען הינו לאחר מועד פקיעת התחייבות זו.

*

מחק את המיותר

ד 186 -
חוקי העזר-עדכון הנגשה-עדכון מס'  55מעודכן עד ליום 274628 - 6.10.16
.6

הננו מצהירים בזה כדלקמן:
א.

נתקבלו על ידינו כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך החתימה על כתב הרשאה
זה.

ב.

מר/גב'__________________________ נושא ת.ז .מס' ________________________
ומר/גב'_________________________ נושא ת.ז .מס' ________________________
הוסמכו כדין לחתום על כתב הרשאה זה מטעמנו.
ולראייה באנו על החתום:
______________
תאריך

העתק :בנק ישראל.

______________________
חתימה וחותמת חבר המסלקה

ד 187 -
חוקי העזר-עדכון מס'  84מעודכן עד ליום 274628 – 27.2.20
נספח מ"ח
חלק א' – לשימוש החבר
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

בקשת חבר מסלקה להצטרף למאגר השאלות מסלקה
אנו הח"מ______________ פונים אליכם בבקשה להצטרף למאגר השאלות מסלקה.
שם החבר
.1

חשבון המשנה שישמש כחשבון ברירת המחדל הינו -
____________________________________
שם החשבון

.2

אנו מבקשים לפעול במאגר ההשאלות מסלקה באופן הבא:
(נא הקף בעיגול א' או ב' להלן):
א.
ב.

_____________
מספר החשבון

באמצעות  NODEעצמאי הפועל על פלטפורמת .Block Chain
באמצעות המסלקה בדרך של חיבור אינטרנטי.

כל המונחים בבקשה זו יפורשו ,כמשמעותם בחוקי העזר ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.
_______________
תאריך

___________________
חתימה וחותמת החבר

_____________________________________________________________________________
חלק ב' – לשימוש המסלקה
אל__________________:
.1
.2
.3

הננו מאשרים את בקשתכם מיום _______ להצטרף למאגר השאלות מסלקה.
מספר חשבון זמין להשאלה אשר נפתח עבורכם הינו.____________ :
מספר חשבון בטוחות מאגר השאלות אשר נפתח עבורכם הינו.______________ :

_______________
תאריך

__________________________________
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

ד 188 -
חוקי העזר-עדכון מס'  84מעודכן עד ליום 274628 – 27.2.20
נספח מ"ט
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך____________:

הצעת השאלה
אנו הח"מ __________________ מבקשים להגיש הצעת השאלה כדלקמן:
שם החבר
א.

חשבון המשנה ממנו יועברו ניירות הערך לחשבון הזמין להשאלה:
מספר חשבון המשנה

ב.

שם חשבון המשנה

פרטי נייר הערך המוצע:
שם נייר הערך
מספר נייר הערך
מספר ISIN
כמות נייר הערך
אסמכתא

ג.

תנאי ההצעה:
סוג השאלה

תקופת ההשאלה

שיעור דמי השאלה

ניתנת לסיום מוקדם ()Recurs
 /אינה ניתרת לסיום מוקדם
()Non-Recurs
__________________________

חתימה וחותמת החבר המשאיל

מחק את המיותר

ד 189 -
חוקי העזר-עדכון מס'  84מעודכן עד ליום 274628 – 27.2.20
נספח מ"ט1
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך____________:

הוראת העברה ממאגר השאלות מסלקה
א .להלן פרטי ההצעה כפי שהיא מופיעה בספר ההשאלות:
שם נייר ערך
מספר נייר ערך
מספר ISIN

כמות נייר הערך המוצעת
סוג השאלה

Recurs / Non-Recurs

תקופת ההשאלה
שיעור דמי השאלה
אסמכתא
ב .נא להסיר את ההצעה מספר ההשאלות ולהעביר את הכמות בנייר הערך המוצע לחשבוננו במסלקה
שפרטיו מפורטים להלן:
שם החשבון

מספר החשבון

____________________________
חתימה וחותמת החבר המשאיל

 מחק את המיותר

ד 190 -
חוקי העזר-עדכון מס'  84מעודכן עד ליום 274628 – 27.2.20
נספח מ"ט2
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך____________:

הוראה לעדכון הצעת השאלה
אנו הח"מ __________________ מבקשים לעדכן את הצעת ההשאלה כדלקמן:
שם החבר
א.

חשבון הזמין להשאלה בו מופקד נייר הערך המוצע להשאלה:
מספר חשבון המשנה של החבר

ב.

שם החבר

פרטי נייר הערך המוצע:

שם נייר ערך
מספר נייר ערך
מספר ISIN
כמות נייר הערך
ג.

תנאי ההצעה:

סוג השאלה

תנאי ההצעה המוצעת

תנאי הצעה מעודכנים

Recurs / Non-Recurs

Recurs / Non-Recurs

תקופת ההשאלה
שיעור דמי השאלה

__________________________
חתימה וחותמת החבר המשאיל

 מחק את המיותר

ד 191 -
חוקי העזר-עדכון מס'  84מעודכן עד ליום 274628 – 27.2.20
נספח מ"ט3
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך____________ :

הודעת היענות להצעת השאלה
א .להלן פרטי ההצעה:
שם נייר ערך
מספר נייר ערך
מספר ISIN

כמות נייר הערך המוצעת
סוג השאלה

Recurs / Non-Recurs

תקופת ההשאלה
שיעור דמי השאלה
ב .אבקש להיענות להצעת ההשאלה המפורטת בסעיף א .לעיל כמפורט להלן:
שם החשבון במסלקה אליו תועבר הכמות המושאלת
מספר חשבון במסלקה אליו תועבר הכמות המושאלת
כמות להשאלה
אסמכתא
__________________________
חתימה וחותמת החבר השואל

 מחק את המיותר

ד 192 -
חוקי העזר-עדכון מס'  84מעודכן עד ליום 274628 – 27.2.20
נספח מ"ט4
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך____________ :

הודעה על סיום מוקדם של עסקת השאלה
א .הרינו להודיעכם כי אנו __________________ מבקשים להודיע על סיום עסקת ההשאלה בה אנו
שם החבר
משמשים כשואל/משאיל:1
שם נייר ערך
מספר נייר ערך
מספר ISIN

כמות
סוג השאלה

Recurs

תקופת ההשאלה
שיעור דמי השאלה
תאריך קשירת עסקת ההשאלה
תאריך סליקת עסקת ההשאלה
תאריך סיום מקורי של עסקת ההשאלה
ב .נא להעביר את הכמות לחשבוננו במסלקה:2
שם החשבון

מספר החשבון

___________________________
חתימה וחותמת החבר השואל/משאיל

 1מחק את המיותר
 2ימולא רק במקרה שבוצע סיום מוקדם על ידי המשאיל

ד 193 -
חוקי העזר-עדכון מס'  84מעודכן עד ליום 274628 – 27.2.20
נספח מ"ט5
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב
תאריך____________ :

הוראה לטיפול בניירות הערך המוחזרים
מספר החשבון זמין

שם חבר

א .להלן פרטי כמות נייר הערך בחשבון זמין להשאלה:
השאלה1

שם נייר

סוג

מספר נייר

תקופת

ISIN

שיעור דמי

כמות בחשבון זמין

כמות זמינה מתאריך

/ Non-Recurs

2Recurs

ההשאלה1
השאלה1

ב .אנו מבקשים לפעול כלהלן:
(נא הקף בעיגול  )1או  )2להלן):
)1

נא להעביר את נייר ניירות הערך לחשבוננו במסלקה כמפורט להלן:
כמות

)2

מספר חשבון המשנה

אסמכתא

שם חשבון המשנה

נא לפרסם את ניירות הערך בספר ההשאלות כמפורט להלן:
כמות

סוג השאלה
/ Non-Recurs

תקופת ההשאלה

שיעור דמי השאלה

2Recurs

________________________
חתימה וחותמת החבר המשאיל
 מחק את המיותר

1ימולא במידה והמידע קיים
2מחק את המיותר

