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 ונוהלי עבודתהסמכויותיה ,ועדת ההשקעות הרכבשם ההוראה:       

 
  

יבחרו בין מקרב יאנשי ציבור ש חמישהבת ת ימנה ועדת השקעו של המכללה עד המנהלוהו .1

ועדת ההשקעות לא ואנשי הציבור שימונו כחברים בחבריו ובין מקרב חברי חבר הנאמנים . 

 עד המנהל של המכללה.וב בקרב נציגי הציבור בוויהיו ר

 

תהיה רשאית להשתתף בדיוניה אך ועה לישיבות הועדה, קבחשבת המכללה תהיה מוזמנת  .2

 .ללא זכות הצבעה

 

סיון מתאימים ייהיו בעלי הכרות ונההשקעות  ועדתובשימונו לכהן כחברים  אנשי הציבור .3

שיון לניהול תיקי ישיון רו"ח או בעלי ריבשוק ההון ובעלי תואר אקדמי רלבנטי או בעלי ר

 השקעות. 

 

 כיושב הראש שלה. מחברי הועדה  לכהןעד המנהל ימנה את אחד והו .4

 

ל התחייבות שלפיה המשפטי של המכללה יחתים את חברי ועדת ההשקעות עהיועץ  .5

ובכלל זאת  ,ינים אישי או מוסדייה לא יהיו הם בחשש לניגוד ענהוועדבפעולותיהם במסגרת 

העדר מעורבות בפעולות השקעה ספציפיות של המכללה או פעולות העלולות להשפיע על אופן 

 השקעת כספי המכללה.

 

 [ שנים כל אחת.4ועדה שתי תקופות כהונה רצופות בנות ארבע ]ואנשי הציבור יוכלו לכהן ב .6

 

 :החשבת .7

 .   רכז את פעילותהתו ההוועדאת החומר לישיבות  כיןת 7.1

 ועדה לפחות ותפקח באופן שוטף אחר ביצוע החלטות ועדת ההשקעות ותדווח ל  7.2

 אחת  לחודשיים  או בכל מקרה של חריגה מההנחיות.       

 

 תפקידיה של ועדת ההשקעות יהיו: .8

 ההשקעהלרבות אפיקי מכללה לכספי המדיניות השקעות  ,מזמן לזמן ,לקבוע   8.1

 בכל אפיקהכספים שיושקעו  אחוז ו        

 ה לקיים הוראות או הנחיות של כל הוועד:  )א( תדאג בבואה לקבוע אפיקי השקעה         

 רשות חוקית המוסמכת להורות למכללה או להנחותה בכל הנוגע לאופן השקעת               

 להיות מושקע  אמורה בחשבון את פרקי הזמן שבהם הוועד)ב( תביא  -כספיה; ו        

 חלק מכספי המכללה. לכ       
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 ונוהלי עבודתהסמכויותיה ,ועדת ההשקעות הרכבשם ההוראה:       

 
 לקבוע כללים לניהול תיקי השקעות על ידי מנהלי תיקים חיצוניים.        8.2

 יים )אם יהיו כאלה( הנחיות ונולמנהלי תיקים חיצ לחשבתליתן, מזמן לזמן,        8.3

 בדבר אופן השקעת כספי המכללה.             

 חיצוניים )אם יהיו  מכללה ומנהלי תיקים השקעות על ידי ההלפקח על ניהול      8.4

 כאלה(          

 

 תביא ועדת ההשקעות בחשבון את  ,.   בעת שתקבע את מדיניות ההשקעות של המכללה9

 "ההמלצות לכללי מסגרת להשקעות במוסדות להשכלה מתוקצבים" שנקבעו על ידי       

לצפייה במסמך   –ממנו ושעותק מהם מצ"ב למסמך זה ומהווה חלק בלתי נפרד)ות"ת 

בעת קביעת הן  ,ישמרו הכללים המחייבים שבהמלצות אלהיוזאת על מנת  ש (הקליקו כאן

 המנהל.  הוועדיה  על ידי ועדת ההשקעות והן בעת אישורן על ידי ופרטמדיניות ההשקעות 

 

 המנהל, לפחות פעם אחת בכל שנה אקדמית, את  הוועדשל ה תביא לאישור הוועד.  11

 .8.2ואת כללי  ניהול התיקים האמורים בסעיף   8.1ההשקעות האמורה בסעיף מדיניות      

 

לאלו מנהלי תיקים ה הוועדתקבע  ,חיצונייםתבקש המכללה להתקשר עם מנהלי תיקים  .11

, תבחן יהםמנהלי תיקים להגיש הצעות שבו יוזמנואופן האת לפנות בבקשה להגשת הצעות ו

 את ההצעות, תחליט עם אלו מנהלי תיקים להתקשר ובאלו תנאים.

 

ח בכתב שיפרט את השקעות המכללה ואת , דושייםדלחוועדה, אחת ומציא לתכין ותהחשבת  .12

כל חבר ועדה יהיה זכאי לקבל, בכל עת, פירוט של תיק  .בחודשיים החולפיםבגינן התשואה 

 ההשקעות של המכללה.

 

ה הוועדאת  החשבתכנס ת . בנוסף[ חודשים3שלושה ]לאחת ועדת השקעות תתכנס לפחות  .13

 .ההוועדראש או על ידי יושב  המנכ"ל נשיא המכללה,  תבקש לעשות כן  על ידיבכל עת שת

 

ה, בכל מקרה הוועדאו לבקשת מי מחברי  מנכ"להה תכונס  לישיבה דחופה לפי החלטת הוועד .14

 שהתפתחויות משמעותיות, שיחולו בשוק ההון או יהיו צפויות בו, יצדיקו זאת. 

 

   .שלושה חבריםועדה יהיה  וידרש לקבלת החלטות בין החוקי שייהמנ .15

 

חשב לכל דבר וענין יה בטלפון או בדואר אלקטרוני  תהוועדחברי  כלהחלטה שעבורה יצביעו  .16

כין פרוטוקול שבו יצוין איך ומתי החשבת  תלהחלטה חוקית ומחייבת שהתקבלה כדין.  

http://www.mta.ac.il/about_us/Documents/המלצות%20%20ותת%20לכללי%20מסגרת%20להשקעות%20במסדות%20להשכלה%20גבוהה%20מתוקצבים.pdf
http://www.mta.ac.il/about_us/Documents/המלצות%20%20ותת%20לכללי%20מסגרת%20להשקעות%20במסדות%20להשכלה%20גבוהה%20מתוקצבים.pdf
http://www.mta.ac.il/about_us/Documents/המלצות%20%20ותת%20לכללי%20מסגרת%20להשקעות%20במסדות%20להשכלה%20גבוהה%20מתוקצבים.pdf
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 חתום עליה.ת ההחלטה ויהצביע כל חבר ועדה בעד הצע

 

 .                  ה בישיבתה הבאה.הוועדהפרוטוקול יאושרר על ידי 

 

 .ה ואת ההחלטות שיתקבלו בההוועדירשם פרוטוקול שיכלול את תמצית דיוני יבכל ישיבה  .17

 ה.הוועדיחתם בידי יו"ר יהפרוטוקול 

 

מבקר המכללה יבדוק, מזמן לזמן, אם ניהול השקעות המכללה נעשה בצורה ובאופן  .18

 האמורים במסמך זה.

 

, באמצעות עד המנהלולו ההוועדאחת לשנה, לפני מושב חבר הנאמנים של המכללה, תמסור  .19

 השקעות המכללה והתשואה שצברו בשנה החולפת.שבו יפורטו  יושב הראש שלה, דוח בכתב 

 

 הוראה זו מחליפה את ההוראה "סמכויות ועדת השקעות ונוהלי עבודתה" ובאה במקומה. .21

 

 .[6.3.13המנהל ] הוועדישורה על ידי תחילתה של הוראה זו ביום א .21

 .2.12.2115ההוראה עודכנה על ידי הוועד המנהל ביום  .22
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