בנק ישראל
חטיבת השווקים

מכרז למכירת מילווה קצר מועד )לא צמוד ואינו נושא ריבית(
תנאים כלליים
.1

.2

מכירת המק"ם  -כללי
1.1

הוראות מסמך זה יחולו בכל הנוגע למכירה ,על ידי בנק ישראל ,של איגרות חוב,
המוצאות לפי חוק מילווה קצר מועד התשמ"ד) 1984-להלן – החוק( ,שאינן נושאות
ריבית ואינן צמודות למדד )איגרות חוב אלה ייקראו להלן  -מק"ם( ,ואשר תבוצע
באמצעות מכרז ,כמפורט במסמך זה )להלן – המכרז(.

1.2

המק"ם מוצא בסדרות על פי הוראות החוק .בכל מקרה של סתירה בין האמור
במסמך זה לבין הוראות החוק ו/או התקנות שהוצאו ו/או יוצאו מכוח החוק –
האמור בחוק ו/או בתקנות ,לפי העניין ,הוא הקובע.

המכרז  -כללי
2.1

כל מכרז יתקיים במועד ובתנאים ,שיפורסמו לציבור בחוזר ,שיוצא על ידי בנק
ישראל בסמוך לפני יום המכרז ,כהגדרתו בסעיף  6להלן )להלן – חוזר המכרז(.

2.2

חוזר המכרז יכלול ,בין היתר ,את הפרטים הבאים:
-

2.3

סוג המכרז  -מכרז מדורג על התשואה או מכרז אחר;
יום המכרז;
השעה האחרונה לקבלת הזמנות במכרז ביום המכרז;
יום התשלום;
בנוגע לכל סדרה המוצעת במכרז:
 מספר הסדרה בבנק ישראל; מספר הנייר בבורסה; מועד הפדיון; מספר הימים לפדיון; הכמות הכוללת המוצעת במכרז; הכמות המוצעת בתמ"ם )היה ויהיה תמ"ם(; -התשואה המרבית )היה ויוחלט לפרסמה(.

החוזר יפורסם באתר בנק ישראל ובנוסף פרטי המכרז יפורסמו באמצעות מערכת
רויטרס ו/או בלומברג .כמו כן ,הפרטים יפורסמו לחברי המסלקה ,כהגדרתם להלן,
באמצעות המערכת הממוכנת של חברת "שבא" המצויה ,בעת הוצאת מסמך זה,
בשימוש בנק ישראל לצורך ביצוע המכרז ,או באמצעות מערכת אחרת אשר תאושר
על ידי בנק ישראל לעניין זה )מערכת "שבא" האמורה או המערכת האחרת כאמור,
יקראו להלן – המערכת הממוכנת(.

.3

2.4

המכרז יהיה מכרז מדורג על התשואה ,כקבוע בסעיף  3.3להלן .אולם ,בנק ישראל
יהיה רשאי לקבוע כי המכרז יתנהל בשיטה אחרת ,אשר תפורט בחוזר המכרז.
ההוראות שייקבעו בחוזר המכרז לעניין זה יגברו על ההוראות הרלוונטיות הקבועות
במסמך זה להלן ,והכל כפי שיפורט בחוזר המכרז.

2.5

בכל מכרז יציע בנק ישראל כמות שווי נקוב מסדרת מק"ם מסוימת ,אחת או יותר.
)כמות השווי הנקוב המוצעת בכל אחת מהסדרות כאמור תיקרא להלן – הכמות
הכוללת המוצעת(.

2.6

מתוך הכמות הכוללת המוצעת ,שמורה לבנק ישראל הזכות למכור כמות שמחירה
ייגזר מהתשואה הממוצעת של המכרז )להלן – תמ"ם( .החליט בנק ישראל על מכירה
כאמור ,הכמות המוצעת בתמ"ם )להלן – הכמות המוצעת בתמ"ם( תקבע מראש
ותפורסם בחוזר המכרז.

2.7

המק"ם יימכר על ידי בנק ישראל רק למי שהינו חבר מסלקת הבורסה לניירות ערך
בתל-אביב בע"מ )להלן – מסלקת הבורסה וחבר המסלקה ,בהתאמה( ,ובלבד
שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
לחבר המסלקה יכולת להגיש את הזמנתו לרכישת מק"ם ישירות באמצעות
)א(
המערכת הממוכנת.
נחתם בין חבר המסלקה ובנק ישראל הסכם לרכישת מק"ם )להלן – הסכם
)ב(
לרכישת מק"ם( ובו ,בין היתר ,הסכים חבר המסלקה לתנאי מסמך זה.
חבר המסלקה מסר לבנק ישראל ייפוי כוח החתום על ידו ,כמפורט בסעיף
)ג(
 4.3להלן.

2.8

מכירת המק"ם במסגרת המכרז תתבצע בין בנק ישראל לבין חבר מסלקה ,באמצעות
מסלקת הבורסה ,בעסקה שאינה במסגרת המסחר בבורסה )להלן – עסקה מחוץ
לבורסה(.

הליכי המכרז
3.1

ההזמנות למכרז
3.1.1

הגשת ההזמנות
 3.1.1.1חבר מסלקה המבקש להגיש לבנק ישראל הזמנה לרכישת מק"ם
במכרז )להלן  -המזמין( ,יגיש את הזמנתו לרכישת מק"ם במכרז
)להלן – ההזמנה( באמצעות המערכת הממוכנת ,כמפורט בסעיף
 3.1.2להלן.
 3.1.1.2חבר מסלקה המבקש להשתתף במכרז ,יגיש את הזמנתו ביום
המכרז ,לא יאוחר מהשעה האחרונה להגשת ההזמנות במכרז
שנקבעה בחוזר המכרז .בנק ישראל רשאי לדחות את השעה
האמורה ,והודעה על כך תינתן לחברי המסלקה באמצעות המערכת
הממוכנת ו/או בטלפון ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני
לאנשי הקשר המפורטים בנספח להסכם לרכישת המק"ם ,כקבוע
בסעיף  8.2להלן.
 3.1.1.3מזמין אשר מסיבה טכנית לא יוכל להעביר את ההזמנות באמצעות
המערכת הממוכנת ,יהיה רשאי לבקש מבנק ישראל אישור להעביר
את ההזמנה באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני.
בנק ישראל יהיה רשאי לאשר או לא לאשר את בקשת המזמין
כאמור ,לפי שיקול דעתו המוחלט .אישר בנק ישראל את הבקשה,
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תועבר ההזמנה ,בנוסח הקבוע בטופס ההזמנה ,כשהוא חתום בידי
מורשי החתימה )הקבועים בנספח להסכם לרכישת מק"ם ,כפי
שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות ההסכם כאמור )להלן –
מורשי החתימה(( ,למספר הפקסימיליה או לכתובת הדואר
האלקטרוני אשר נקבעו באישור כאמור .לעניין זה  -טופס ההזמנה
הינו הטופס המצורף למסמך זה כנספח א' ,אשר ימולא באמצעות
תוכנת  excelויכלול גם שדה ברקוד ,או טופס אחר שיאושר על ידי
בנק ישראל לעניין זה )לעיל ולהלן – טופס ההזמנה(;
בכל מקרה של סתירה בין האמור בטופס ההזמנה לבין האמור
במסמך זה ,האמור במסמך זה הוא הקובע.
 3.1.1.4במכרז תשתתפנה רק הזמנות ,שיתקבלו ביחידת מעקב וניתוח
שווקים בבנק ישראל ,ואשר עונות על הדרישות המפורטות במסמך
זה ובחוזר המכרז.
3.1.2

מבנה ההזמנות
 3.1.2.1ההזמנות אשר יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת או בהתאם
לאמור בסעיף  3.1.1.2לעיל ,יכללו את השדות המפורטים בנספח ב'
המצורף למסמך זה.
 3.1.2.2כל הזמנה תורכב מ"פקודות" .כל פקודה תכלול את כמות השווי
הנקוב של המק"ם המבוקשת לרכישה )להלן  -הכמות המבוקשת(
והתשואה השנתית האפקטיבית המתאימה המוצעת על ידי המזמין.
 3.1.2.3הכמות המבוקשת תהיה בכפולה של  100ש"ח .פקודות בהן הכמות
המבוקשת אינה בכפולה של  100ש"ח )לדוגמא –  500,050ש"ח( -
תבוטלנה.
 3.1.2.4הפקודות תוגשנה במרווחי תשואה של מאית נקודת האחוז ),(0.01
ובסדר עולה.
 3.1.2.5היה ותפורסם התשואה המרבית ,כהגדרתה להלן  -לא יכללו
בהזמנה ובמכרז פקודות בתשואה העולה על התשואה המרבית.
 3.1.2.6הפקודות תוגשנה בתשואות הכוללות שתי ספרות אחרי הנקודה,
לכל היותר .הוגשו פקודות בתשואות בעלות יותר משתי ספרות
אחרי הנקודה  -לא תילקחנה בחשבון הספרות שלאחר שתי
הספרות הראשונות ,שאחרי הנקודה.
 3.1.2.7היקף הפקודות בתמ"ם של מזמין לא יעלה על  10מיליון  ₪ע.נ..
בנק ישראל יהיה רשאי לקבוע ,בחוזר המכרז ,סכום אחר השונה מ-
 10מיליון ע.נ..
 3.1.2.8בנק ישראל יהיה רשאי לקבוע בחוזר המכרז כי ניתן להגיש הזמנה,
בתמ"ם ו/או בתשואה אחרת ,רק אם היקף הפקודות בהזמנה עולה
על סכום אשר ייקבע מעת לעת על ידי בנק ישראל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי.

3

3.2

תשואה מרבית לקבלת פקודות
3.2.1

על המזמין לציין בכל פקודה הנכללת בהזמנה את התשואה השנתית
האפקטיבית לפדיון המוצעת על ידיו.

3.2.2

התשואה השנתית האפקטיבית לפדיון )באחוזים( ) (Iתחושב לפי הנוסחה
הבאה:



− 1  * 100















365
 N




  100
I = 
 P


כאשר:
 -Pמחיר המק"ם המוצע על ידי חבר המסלקה.
 -Nמספר הימים מיום התשלום עד למועד הפדיון.

3.3

3.2.3

לפני כל מכרז יקבע בנק ישראל מהי התשואה השנתית האפקטיבית המרבית
לקבלת פקודות במכרז המסוים )לעיל ולהלן  -התשואה המרבית( ואם
לפרסמה.

3.2.4

החליט בנק ישראל על פרסומה של התשואה המרבית ,יפרסמה לחברי
המסלקה לפחות שעתיים לפני השעה האחרונה לקבלת הזמנות ביום המכרז.
פרסום כאמור ייעשה באמצעות המערכת הממוכנת ו/או בדואר אלקטרוני
לאנשי הקשר המפורטים בנספח להסכם לרכישת מק"ם ,כקבוע בסעיף 8.2
להלן .החליט בנק ישראל שלא לפרסם את התשואה המרבית – יצוין בחוזר
המכרז כי תשואה זו אינה מפורסמת ,אולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו של
בנק ישראל לפרסם את התשואה המרבית כאמור לעיל לאחר הוצאת החוזר.

הקצאת הכמויות של המק"ם במכרז
3.3.1

הפקודות שתוגשנה למכרז תענינה לפי תשואתן ,החל מהפקודה בעלת
התשואה הנמוכה ביותר )להלן  -תשואת המינימום של המכרז( ועד לפקודה
שבה מסתיימת הספקת מלוא הכמות המוצעת במכרז או עד לפקודה שבה
מסתיימת הספקת כל הכמות המבוקשת בפקודות ,לפי הכמות הקטנה
מביניהן.
הכמות המוצעת במכרז במסמך זה  -הכמות הכוללת המוצעת ,בניכוי
הכמות המוצעת בתמ"ם לפי הוראות סעיף  3.4להלן ,אם נקבעה תמ"ם.

3.3.2

על אף האמור בסעיף  3.3.1לעיל ,כל הפקודות שתוגשנה למכרז בתשואה
העולה על התשואה המרבית )גם אם לא פורסמה( לא תענינה ולא תשתתפנה
בהקצאת הכמויות ובקביעת תשואת המכרז .מובהר כי כתוצאה מכך ,ייתכן
ובנק ישראל לא ימכור למזמינים את מלוא הכמות הכוללת המוצעת במכרז.

3.3.3

הפקודה שבה נקבעת תשואת המכרז ,היא הפקודה בעלת התשואה הגבוהה
ביותר ,שבה תבוצע עסקה )לעיל ולהלן  -תשואת המכרז(.
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3.3.4

פקודות בעלות תשואה הנמוכה מתשואת המכרז  -תענינה במלואן.
לעניין כל אחת מפקודות זוכות אלה ,התשלום )החיוב הכספי( של הזוכה
יחושב לפי המחיר הנגזר מהתשואה המוצעת על ידם )היא התשואה הנמוכה
מתשואת המכרז( ,לפי הנוסחה שבנספח ג' ,המצורף למסמך זה.

3.3.5

פקודות בעלות תשואה הזהה לתשואת המכרז  -תענינה במלואן ,ובלבד
שהכמות המבוקשת בכלל פקודות אלה נמוכה או זהה להפרש שבין מלוא
הכמות המוצעת במכרז לבין כמות השווי הנקוב שבפקודות בתשואות
הנמוכות מתשואת המכרז )להלן  -יתרת ההיצע בתשואת המכרז( .היתה
הכמות המבוקשת של כלל הפקודות בתשואה הזהה לתשואת המכרז גבוהה
מיתרת ההיצע בתשואת המכרז ,תחולק יתרה זאת בין המזמינים שהגישו
פקודות בתשואה הזהה לתשואת המכרז ,לפי הכמות המבוקשת בכל פקודה
בתשואת המכרז ביחס לכמות המבוקשת של כלל הפקודות בתשואת המכרז
)להלן – אחוז ההקצאה(.
לעניין כל אחת מפקודות זוכות אלה ,התשלום )החיוב הכספי( של הזוכה
יחושב לפי המחיר הנגזר מתשואת המכרז ,לפי הנוסחה שבנספח ג'.

3.3.6
3.4

3.5

פקודות בעלות תשואה הגבוהה מתשואת המכרז – לא תענינה.

הקצאת הכמויות של המק"ם לפקודות בתמ"ם
3.4.1

במכרז בו נקבעה תמ"ם ,ההזמנות לכמות המוצעת בתמ"ם תצוינה בנפרד
בטופס ההזמנה.

3.4.2

היה והכמות המבוקשת בכל הפקודות בתמ"ם תעלה על הכמות המוצעת
בתמ"ם ,תוקצה הכמות המוצעת בתמ"ם בין המזמינים שהגישו פקודות
בתמ"ם ,לפי הכמות המבוקשת בכל פקודה בתמ"ם ביחס לכמות המבוקשת
של כלל הפקודות בתמ"ם.

3.4.3

היה והכמות המבוקשת בכל הפקודות בתמ"ם אינה עולה על הכמות
המוצעת בתמ"ם ,תיעננה הפקודות שבתמ"ם במלואן.

3.4.4

לענין כל אחת מהפקודות בתמ"ם שנענו ,התשלום )החיוב הכספי( של הזוכה
יחושב לפי המחיר ,הנגזר מהתשואה הממוצעת שתקבע במכרז ,בהתאם
לקבוע במסמך זה לעיל ולפי הנוסחה שבנספח ג'.
התשואה הממוצעת במכרז )לעיל ולהלן  -התשואה הממוצעת( תחושב
כממוצע התשואות של הפקודות שנענו במכרז ,לרבות פקודות שנענו באופן
חלקי ,כאשר הן משוקללות לפי כמות השווי הנקוב של כל פקודה שנענתה
מתוך סך הכמות המוצעת במכרז.

הודעה על הזכייה
3.5.1

בתום המכרז יפרסם בנק ישראל את תוצאות המכרז ואת תוצאות הזכייה
של כל מזמין שפקודתו נענתה )לעיל ולהלן – זוכה( במערכת הממוכנת.
תוצאות המכרז יכללו את כמות המק"ם שנמכרה במכרז וכן פרטים נוספים
בנוגע למכרז כפי שיקבעו על ידי בנק ישראל מעת לעת )לעיל ולהלן – תוצאות
המכרז(.
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כל מזמין יוכל לבדוק ,באמצעות המערכת הממוכנת ,אם פקודותיו ,כולן או
חלקן ,נענו במכרז ,ואם נענו  -הזוכה יוכל לראות ,בין היתר ,את כמות השווי
הנקוב והתשואה עבור כל פקודה שלו שנענתה.
הנתונים בגין כמות השווי הנקוב והתשואה עבור כל פקודה שנענתה ,בלבד,
יקראו לעיל ולהלן – תוצאות הזכייה.
בתום המכרז ,כל מזמין יוודא ,באמצעות המערכת הממוכנת ,כי הוא יכול
לראות את תוצאות המכרז ולבדוק האם פקודותיו נענו .מזמין אשר אין
באפשרותו לראות את תוצאות המכרז ו/או לבדוק את פקודותיו ,כאמור
לעיל ,יודיע על כך טלפונית לבנק ישראל ,למי מאנשי הקשר בבנק ישראל
המפורטים בנספח ז' המצורף למסמך זה.
3.5.2

אם מסיבה טכנית ,בנק ישראל לא יוכל לפרסם את תוצאות הזכייה
במערכת הממוכנת ,הן יועברו לכל זוכה באמצעות פקסימיליה או באמצעות
דואר אלקטרוני ,לאנשי הקשר המפורטים בנספח להסכם לרכישת מק"ם,
כקבוע בסעיף  8.2להלן.

3.5.3

מובהר כי מחיר המק"ם ,אשר ישולם על ידי כל זוכה לבנק ישראל ,יחושב
לפי התשואה בה נקבעה הזכייה של כל אחת מהפקודות הזוכות ,כמפורט
בסעיפים  3.3.5 ,3.3.4ו 3.4.4 -לעיל ,ולפי מספר הימים עד לפדיון המק"ם,
והכול בהתאם לנוסחה הקבועה בנספח ג' ולהוראות מסמך זה )להלן –
המחיר הקובע( ,ולא לפי המחיר הניתן לחישוב בעת פרסום תוצאות הזכייה
ואשר יכול ויימסר לזוכים באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.
מספר הימים עד לפדיון המק"ם המופיע בנוסחה הקבועה בנספח ג' יחושב
לפי יום התשלום ,כהגדרתו בסעיף  4להלן ,ובכפוף להוראות סעיף  4להלן.

3.6

בקשה לתיקון טעות בהזמנה
במקרה בו נפלה טעות בפקודה הנכללת בהזמנה שהוגשה במסגרת מכרז כלשהו,
והמזמין מבקש לתקן את הטעות ,יחולו ההוראות המפורטות בנספח ד'.

.4

ביצוע העסקה
4.1

יום המכרז ויום התשלום
4.1.1

פרסום תוצאות הזכייה כאמור בסעיף  3.5לעיל יתבצע ביום המכרז .יום
המכרז יהיה ,בכפוף לאמור בסעיף  4.2להלן ,היום האחרון להגשת הזמנות
לרכישת המק"ם ,אשר יצוין בחוזר המכרז )לעיל ולהלן  -יום המכרז(.

4.1.2

עם פרסום תוצאות הזכייה כאמור ,בנק ישראל וכל אחד מהזוכים
מתחייבים לבצע את העסקאות ,בהתאם לתוצאות הזכייה ,ביום התשלום
ובכפוף לאמור בסעיף  4.5להלן.

4.1.3

מכירת המק"ם וסליקת העסקאות )כסף ומלאי( בהתאם לתוצאות הזכייה
יתבצעו ביום העסקים הבנקאי הראשון שלאחר יום המכרז ,בכפוף לאמור
בסעיף  4.2להלן .היום בו תבוצע הסליקה ייקרא לעיל ולהלן – יום התשלום.
הסליקה כאמור תתבצע במסלקת הבורסה.
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"יום עסקים בנקאי" במסמך זה )למעט סעיף  6.2.2להלן(  -משמעותו יום
עסקים בנקאי כהגדרתו בהוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי
וחיוב בשיקים( ,התשנ"ב – .1992
4.2

בטלות המכרז ו/או דחיית יום התשלום
4.2.1

במקרה בו ,לפי קביעת בנק ישראל ,נוצרה מניעה כלשהי ,בשל סיבות טכניות
או אחרות ,בין אם מצד בנק ישראל ובין אם לאו ,לרבות ,אך לא רק ,במקרה
של שביתה או עיצומים בבנק ישראל )להלן – מניעה( ,לקביעת תוצאות
המכרז ו/או לפרסום תוצאות הזכייה עד לשעה  16:15ביום המכרז ,יהא
המכרז בטל.
בנק ישראל ינקוט באמצעים העומדים לרשותו להודיע לציבור על בטלות
המכרז  -באמצעות אתר בנק ישראל ,ולחברי המסלקה – באמצעות המערכת
הממוכנת ו/או בדואר אלקטרוני לאנשי הקשר המפורטים בנספח להסכם
לרכישת מק"ם ,בהתאם לקבוע בסעיף  8.2להלן ,וזאת בסמוך ככל הניתן
לשעה  16:15ביום המכרז.

4.2.2

במקרה בו ,לפי קביעת בנק ישראל ,נוצרה מניעה לביצוע הסליקה ביום
התשלום ,והמניעה לא הוסרה עד לשעה  18:00ביום התשלום ,יידחה יום
התשלום ליום העסקים הבנקאי הראשון שלאחר יום התשלום) ,להלן  -יום
התשלום החדש(.
בנק ישראל ינקוט באמצעים העומדים לרשותו להודיע לציבור על קיומה של
המניעה לביצוע הסליקה כאמור  -באמצעות אתר בנק ישראל ,ולחברי
המסלקה – באמצעות המערכת הממוכנת ו/או בדואר אלקטרוני לאנשי
הקשר המפורטים בנספח להסכם לרכישת מק"ם ,בהתאם לקבוע בסעיף 8.2
להלן ,וזאת בסמוך ככל הניתן לאחר שנודע לו על קיומה.
4.2.2.1

במקרה בו בוצעה הסליקה ביום התשלום החדש ,מחיר
המק"ם ,אשר ייקבע בהתאם לנוסחה שבנספח ג' ,יחושב לפי
יום התשלום החדש ,ולצורך הנוסחה בנספח ג'" ,יום התשלום"
פירושו יהא יום התשלום החדש.

4.2.2.2

לא הוסרה המניעה ,לפי קביעת בנק ישראל ,עד לשעה 12:30
בצהריים ביום התשלום החדש ,יהא המכרז בטל.
בנק ישראל ינקוט באמצעים העומדים לרשותו להודיע לציבור
על בטלות המכרז  -באמצעות אתר בנק ישראל ,ולחברי
המסלקה – באמצעות המערכת הממוכנת ו/או בדואר
אלקטרוני לאנשי הקשר המפורטים בנספח להסכם לרכישת
מק"ם ,בהתאם לקבוע בסעיף  8.2להלן ,וזאת בסמוך ככל
הניתן לשעה  13:00ביום התשלום החדש.

 4.2.3מובהר בזאת כי אין באי מתן הודעה על ידי בנק ישראל בהתאם לקבוע
בסעיפים  4.2.1ו 4.2.2 -לעיל כדי לגרוע מהוראות הסעיפים הנ"ל לגבי עצם
בטלות המכרז ו/או דחיית יום התשלום.
4.3

ייפוי כוח וכתב הרשאה
4.3.1

בהתאם לקבוע בחוקי העזר של מסלקת הבורסה ,סליקת העסקה תתבצע על
פי הוראה של בנק ישראל בלבד למסלקת הבורסה ,מבלי לקבל את אישורו
של הזוכה .הזוכה לא יידרש לחתום על גבי טופס העסקה מחוץ לבורסה
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)המופיע בנספח י"ב של חוקי העזר של מסלקת הבורסה( והשתתפותו במכרז
מהווה הסכמה לרכישת מק"ם באמצעות מסלקת הבורסה בעסקאות מחוץ
לבורסה ,ומהווה מתן ייפוי כוח והרשאה לבנק ישראל לחתום בשמו על
טופס עסקה מחוץ לבורסה.
4.3.2

על כל מזמין לחתום על ייפוי כוח וכתב הסכמה והרשאה לבנק ישראל,
בנוסח המצורף כנספח ה' למסמך זה) ,לעיל ולהלן – ייפוי הכוח( וכן על כתב
הרשאה למסלקת הבורסה שיועבר למסלקת הבורסה ,עם עותק לבנק
ישראל ,בנוסח המצורף כנספח ו' למסמך זה )הוא הנוסח של נספח מ"ז
לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ויקרא לעיל ולהלן  -כתב הרשאה( .בנק
ישראל יעשה שימוש בייפוי הכוח בהתאם להוראות מסמך תנאים כלליים
זה ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת .המזמין יעביר עותקים מייפוי הכוח ומכתב
ההרשאה לבנק ישראל לפי הוראות סעיף  8.1להלן  3ימי עסקים בנקאיים
לפחות ,לפני השתתפותו במכרז כלשהו .ייפוי הכוח וכתב ההרשאה יישארו
בתוקף לעניין כל מכרז בו ישתתף המזמין לאחר מכן ,עד אשר יבוטלו
בהתאם לקבוע להלן.

4.3.3

מזמין רשאי לבטל את ייפוי הכוח ו/או את כתב ההרשאה ובלבד ששלח
לבנק ישראל הודעת ביטול )להלן  -הודעת הביטול( ווידא טלפונית עם אנשי
הקשר בבנק ישראל הקבועים בנספח ז' את קבלת הודעת הביטול .למרות
האמור ,מזמין לא יהיה רשאי לבטל את ייפוי הכוח ו/או את כתב ההרשאה
במועד שחל בין יום המכרז )כולל( ליום התשלום )כולל( ,אלא בהסכמת בנק
ישראל בכתב .הודעת ביטול שנתקבלה במועד כאמור ,תכנס לתוקפה רק
ביום העסקים הבנקאי הראשון שלאחר יום התשלום.
עם כניסתה לתוקף של הודעת הביטול ,לא יאפשר בנק ישראל למבטל
להשתתף במכרזי המק"ם הבאים.
בכל מקרה של ביטול כתב ההרשאה ,כל מזמין מתחייב להעביר לבנק ישראל
עותק מכתב ביטול ההרשאה ,וזאת במקביל להעברתו למסלקת הבורסה.
במידה ויבקש המזמין לשוב ולהשתתף במכרזי המק"ם הבאים ,הוא יוכל
לעשות כן לאחר קבלת אישור בכתב מבנק ישראל להשתתפות ולאחר
שיחתום על יפויי הכוח ו/או כתב ההרשאה ,לפי העניין ,בנוסח שיהיה
בתוקף באותה עת .לייפוי הכוח ו/או כתב ההרשאה יצורף אישור עורך דין
בנוסח הקבוע בהסכם לרכישת המק"ם.

4.4

התשלום
4.4.1

הזוכים ישלמו לבנק ישראל את תמורת המכרז בסבב הסליקה הראשון ביום
התשלום )כהגדרתו לעיל( ,כפי שנקבע בהתאם לחוקי העזר של מסלקת
הבורסה )להלן – מועד התשלום(.
תמורת המכרז שווה למכפלה של המחיר הקובע בכמות השווי הנקוב של
הפקודות של מזמין מסוים שנענו כאמור בסעיפים  3.3.5 ,3.3.4ו 3.4.4 -לעיל,
לפי הענין )לעיל ולהלן – תמורת המכרז(.

4.4.2

בנק ישראל יידע את מסלקת הבורסה בפרטי הפקודות של כל זוכה שנענו
ואת תמורת המכרז בגינן ,ויבקש ממסלקת הבורסה ,במסגרת הסליקה,
לחייב את הזוכה בתמורת המכרז ולזכות את חשבון בנק ישראל בסכום זה.
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4.5

.5

.6

העברת המק"ם לזוכים
4.5.1

תשלום מלוא תמורת המכרז לבנק ישראל במועד התשלום יהווה תנאי
להעברת המק"ם לבעלות הזוכה.

4.5.2

מובהר בזאת כי כל עוד לא הועברה מלוא תמורת המכרז ,יישאר המק"ם
בבעלות בנק ישראל ,ולזוכה בו לא תוקנה בו ו/או בגינו כל זכות.

4.5.3

מסלקת הבורסה תתבקש ,במסגרת הסליקה ,ובמקביל לתשלום מלוא
תמורת המכרז לבנק ישראל ,להעביר לזוכה במכרז את המק"ם שנרכש על
ידו במכרז .העברת המק"ם תעשה מחשבון בנק ישראל לחשבון ניירות ערך
של הזוכה במסלקת הבורסה.

4.5.4

לא הועברה מלוא תמורת המכרז לבנק ישראל במועד התשלום ,תהא
העסקה שבין בנק ישראל לבין הזוכה בטלה ,וזאת אף אם בוצעה מכירה של
המק"ם על ידי הזוכה לצד שלישי .במקרה כזה ,ישאר המק"ם בבעלות בנק
ישראל ולא יועבר למוכר ובנק ישראל לא יהיה זכאי לתמורת המכרז בגין
המק"ם האמור .אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ו/או
בסעדים אחרים העומדים לבנק ישראל עקב אי העברת מלוא תמורת המכרז
כנדרש ,לרבות זכותו לפיצויים ו/או זכותו לנקוט בכל צעד ,מנהלי או אחר.

רישום המק"ם במסלקת הבורסה
5.1

בנק ישראל יבקש ממסלקת הבורסה לרשום בה את כמות השווי הנקוב מסדרת
מק"ם אשר תוצע למכירה במכרז כלשהו ,ואשר לא נרשמה קודם לכן .בנק ישראל
יבקש שהרישום יבוצע לא יאוחר מיום התשלום.

5.2

בנק ישראל יבקש מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ כי המק"ם יירשם בה
למסחר .בנק ישראל יבקש שהרישום יבוצע לא יאוחר מיום התשלום ,בתנאי שיום
זה הינו יום מסחר בבורסה ,ואם אינו יום מסחר בבורסה  -בנק ישראל יבקש
שהרישום כאמור יבוצע לא יאוחר מיום המסחר בבורסה הראשון שלאחר יום
התשלום.

פדיון המק"ם
6.1

6.2

מועד הפדיון
6.1.1

המק"ם ייפדה במועד הפדיון אשר נקבע בעת הוצאת הסדרה שמן העניין
)לעיל ולהלן – מועד הפדיון(.

6.1.2

מועד הפדיון הינו בתום תקופה שלא תפחת מ 14 -יום ולא תעלה על שלושה
עשר חודשים.

תשלום במועד הפדיון
6.2.1

במועד הפדיון ישולם למחזיק המק"ם סכום ערכו הנקוב של המק"ם ,ללא
תוספת ריבית או הצמדה.

6.2.2

חל מועד הפדיון ביום שאינו יום עסקים בנקאי  -ידחה מועד הפדיון ליום
העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו.
בסעיף זה ,ל"יום עסקים בנקאי" תהא המשמעות הקבועה בתקנות מילווה
קצר מועד )סדרות שונות( ,תשנ"ב.1992-
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6.3

מניעה לתשלום במועד הפדיון
במקרה בו נוצרה מניעה )כהגדרתה בסעיף  4.2.1לעיל( לתשלום הערך הנקוב של
המק"ם במועד הפדיון )להלן" :סכום הפדיון"( ,יידחה התשלום האמור ליום
העסקים הבנקאי הראשון שלאחר הסרת המניעה.
בסעיף זה ,ל"יום עסקים בנקאי" תהא המשמעות הקבועה בסעיף  4.1.3לעיל.

.7

הגבלת אחריות
7.1

בנק ישראל לא יישא בכל אחריות או חבות שהיא בשל אבדן ,נזק ,הוצאה או הפסד
מכל סוג כלשהו )להלן בסעיף  7זה – נזק( שנגרם לחבר מסלקה או לצד שלישי כלשהו
הנובע מ:
)(1
)(2

)(3
)(4

7.2

ביצוע הוראה כפי שניתנה על ידי חבר המסלקה בהתאם למסמך זה או
להסכם לרכישת המק"ם;
הימנעות או דחיה של בנק ישראל בביצוע פעולה כלשהי או בקיום התחייבות
מהתחייבויותיו בהתאם למסמך זה או להסכם לרכישת המק"ם ,ככל
שההימנעות או דחיה כאמור נובעת ממעשה או מחדל של חבר המסלקה
שנעשו ברשלנות או בזדון;
הפרת הוראת כל דין או הוראה מהוראות מסמך זה או מהסכם לרכישת
המק"ם על ידי חבר המסלקה;
מעשה או מחדל כלשהו של בנק ישראל ,לרבות ,אך לא רק ,דחיות ,השמטות
וטעויות ,לרבות בקביעת תוצאות המכרז ,למעט בשל נזק ישיר לחבר
מסלקה )לרבות בגין סכומים בהם נשא חבר המסלקה בגין נזק ישיר שנגרם
ללקוחו( כתוצאה מאי קבלה ,או מאי קבלה במועד ,של המק"ם או סכום
הפדיון ,לפי הענין ,לו זכאי חבר מסלקה ושנגרם על ידי בנק ישראל ברשלנות
או בזדון.

גבול האחריות של בנק ישראל לנזק כאמור בסעיף  (4)7.1לעיל הינו כמפורט להלן:
 7.2.1במקרה שהמק"ם לו זכאי חבר המסלקה לא הועבר על ידי בנק ישראל לחבר
המסלקה במועד שנקבע בהתאם לתנאי מסמך זה )להלן בסעיף  7.2.1זה –
"המועד הקובע"( – סכום השווה לסכום ריבית בנק ישראל שהיה נושא
סכום תמורת המכרז בתקופה שמהמועד הקובע ועד להעברת המק"ם על ידי
בנק ישראל לחבר המסלקה )להלן " -התקופה הקובעת"( ,בניכוי סכום
השווה לריבית כלשהי ששולמה בפועל בגין סכום התמורה כאמור או לסכום
תשואה אחרת שנשא סכום התמורה כאמור.
לעניין סעיף קטן זה" ,סכום תמורת המכרז" יקבע על ידי בנק ישראל לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,והוא יהיה הסכום אותו חבר המסלקה שילם ו/או היה
משלם לבנק ישראל בעבור רכישת מק"ם במכרז בהתאם לתוצאות המכרז
שנקבעו ,או ,במקרה של ביטול המכרז ,כפי שהיו צפויות להיות ,לפי קביעתו
של בנק ישראל.
7.2.2

מובהר כי בנק ישראל לא יהיה חייב בתשלום סכום כלשהו כאמור בסעיף
 7.2.1אם:
7.2.2.1

בנק ישראל יקבע ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בהתחשב בהזמנה
אותה הגיש חבר המסלקה במכרז ובשאר הנתונים הרלוונטיים
לדעת בנק ישראל ,כי חבר המסלקה לא היה זוכה במכרז;
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7.2.3

7.3

.8

.9

7.2.2.2

לא הוכח על ידי חבר המסלקה כי לא ניתן היה לעשות שימוש
חלופי בכספים אשר היו אמורים להיות משולמים כתמורה בגין
המק"ם במועד בו אמור היה להתקיים המכרז; או -

7.2.2.3

חבר המסלקה לא נקט באמצעים הסבירים להקטנת הנזק.

במקרה שסכום הפדיון לא שולם על ידי בנק ישראל במועד שנקבע בהתאם
לתנאי מסמך זה וההסכם לרכישת מק"ם )להלן בסעיף  7.2.3זה – "המועד
הקובע"( – סכום השווה לסכום ריבית בנק ישראל שהיה נושא סכום הפדיון
מהמועד הקובע ועד יום התשלום בפועל .בנק ישראל ישלם את סכום
הריבית כאמור למחזיק המק"ם ,וזאת במועד הפדיון.

מובהר כי בנק ישראל לא יישא בכל אחריות או חבות שהיא כלפי חבר מסלקה או צד
שלישי כלשהו:
 7.3.1בגין נזק שנגרם כתוצאה מכוח עליון או כל מקרה שאינו בשליטתו המלאה
של בנק ישראל ,לרבות שביתה או עיצומים בבנק ישראל ,הפסקות חשמל,
כשל או תקלה באמצעי התקשורת שבבנק ישראל וכל כשל או תקלה
במסלקת הבורסה; וכן -
 7.3.2בגין נזק תוצאתי או עקיף ,לרבות אך לא רק ,הפסד של השקעה חלופית,
פגיעה או אובדן לקוחות ,הכנסות ,רווח או מוניטין.

אנשי קשר והודעות
8.1

הודעות לבנק ישראל בכל עניין הקשור למסמך זה יועברו בכתב לכל אנשי הקשר
המפורטים בנספח ז' המצורף למסמך זה ,בדואר ,בפקס או בדואר אלקטרוני
הקבועים בנספח זה .בנק ישראל רשאי להודיע לחברי המסלקה על שינוי באנשי
הקשר או בפרטיהם ,הקבועים בנספח ז' ,והודעה כאמור תעשה בהתאם להוראות
סעיף  8.2להלן.

8.2

אלא אם נקבע אחרת מפורשות במסמך זה ,הודעות לחבר מסלקה בכל עניין הקשור
למסמך זה יועברו בכתב לאנשי הקשר של חבר המסלקה אשר יפורטו בנספח להסכם
לרכישת מק"ם בין בנק ישראל לבין חבר המסלקה .הודעות כאמור יועברו בדואר,
בפקס או בדואר אלקטרוני הקבועים בנספח זה .כל חבר מסלקה רשאי להודיע לבנק
ישראל על שינוי באנשי הקשר או בפרטיהם ,הקבועים בנספח האמור ,והודעה כאמור
תעשה בהתאם להוראות ההסכם לרכישת מק"ם.

הסכמות קודמות
9.1

מסמך זה ,ההסכם לרכישת המק"ם ונספחיו ,וחוזר המכרז הרלוונטי ,מהווים את
מלוא ההסכמות בין הצדדים בעניינים נשוא מסמכים אלה ,לרבות בעניין רכישת
מק"ם מבנק ישראל באמצעות מכרז ,והאמור במסמכים אלה גובר על האמור בכל
הסכם ,מסמך ,הבנה או הסדר קודמים בין הצדדים ,בין בכתב ובין בעל פה.

9.2

המסמכים הבאים מבוטלים ולא יהיה להם כל תוקף:
 חוזר בנק ישראל מספר ח 03-4-02-11-מיום  25.8.2008בעניין מכרז למכירתמילווה קצר מועד )לא צמוד וללא ריבית(;
 חוזר בנק ישראל מספר ח 11-02-10-02-מיום  26.6.2004בעניין כללי תיקוןטעויות במכרזי מק"ם )מלווה קצר מועד( של בנק ישראל.
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נספחים
כל הנספחים מצורפים למסמך התנאים הכלליים ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
נספח א' –
נספח ב' –
נספח ג' –
נספח ד' –
נספח ה' –
נספח ו' –
נספח ז' –

טופס הזמנה
רשימת השדות הנכללים בהזמנה באמצעות המערכת הממוכנת
חישוב המחיר הנגזר מהתשואה של מק"ם
בקשה לתיקון טעות בפקודה שהוגשה במכרז
ייפוי כוח וכתב הרשאה לבנק ישראל
נספח מ"ז לחוקי העזר של מסלקת הבורסה
אנשי קשר של בנק ישראל
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נספח א'  -טופס הזמנה למכרז מק"ם
לכבוד:

מיקום:
שם המזמין:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר פקס:

מס'

תשואה אפקטיבית
לפדיון במונחים
שנתיים ב%-

תאריך הזמנה:
מספר טלפון:

בנק ישראל
חטיבת השווקים
יחידת מעקב וניתוח
מספר פקס:
שווקים
דוא"ל:
ירושלים
הנדון  :בקשה לרכישת מק"ם במכרז
יום המכרז:
מספר הסדרה:
מס' מחזיק בבנק
ישראל:
כמות מבוקשת
לרכישה  -ערך נקוב
בשקלים

___________
02-655-2370
02-666-9389
marketop-group@boi.org.il

ברקוד

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
סה"כ
)( 2

תמ"ם
)( 1

שם :
שם:

חתימה וחותמת ראשונה של המזמין:
חתימה וחותמת שנייה של המזמין:

) (1יש לציין את הסכום המבוקש לרכישה בתמ"ם בנפרד בשורה הרלוונטית )"תמ"ם"(.
) (2בשורת הסיכום )"סה"כ"( אין לכלול תשואת תמ"ם ואת סכום התמ"ם.
יש למלא טופס זה באופן ברור ותקין .בנק ישראל רשאי שלא לקחת בחשבון לצורך מכרז זה כל שורה שלא כל פרטיה ימולאו בהתאם לנדרש על
ידי בנק ישראל )לרבות שיעור תשואה אפקטיבי שנתי עם שתי ספרות אחרי הנקודה ,וערך נקוב בשקלים חדשים בכפולות של  100ש"ח ע.נ.(.
רכישת מק"ם במכרז כפופה לתנאים המפורטים בהסכם בין בנק ישראל לבין כל חבר מסלקה המשתתף במכרז ,ובנספחים להסכם זה ,לרבות
במסמך התנאים הכלליים )להלן" :התנאים הכלליים"( .לכל המונחים בבקשה זאת תהא המשמעות המוגדרת בתנאים הכלליים.
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נספח ב'
רשימת השדות הנכללים בהזמנה באמצעות המערכת הממוכנת:
שם המזמין
מספר מחזיק בבנק ישראל
יום המכרז
מספר הסדרה
מספר הנייר בבורסה לני"ע
לכל פקודה:

תשואה אפקטיבית לפדיון במונחים שנתיים )ב(%-
ערך נקוב בשקלים

סכום לתמ"ם )תשואה ממוצעת של המכרז(
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נספח ג'

חישוב המחיר הנגזר מהתשואה של מק"ם

100

= P

 N 


+ 1   365 

I
100










 -Pמחיר המק"ם.
 -Iתשואה אפקטיבית לפדיון במונחים שנתיים )באחוזים(.
 -Nמספר הימים לפדיון :מספר הימים מיום התשלום ועד למועד הפדיון.
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נספח ד'
בקשה לתיקון טעות בהזמנה לרכישת מק"ם
א.

ב.

כללי
.1

הוראות נספח זה יחולו במקרה בו מזמין מבקש לתקן פקודה המכילה תשואה שגויה
)להלן " -הטעות"( אשר נכללה בהזמנתו ואשר נענתה במכרז )להלן – "הפקודה
השגויה"(.

.2

מובהר בזאת כי לא ניתן לתקן טעות בכמות השווי הנקוב של המק"ם אשר נכללה
בפקודה שנענתה במכרז.

.3

לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות המוגדרת במסמך זה ,או  -בהעדר הגדרה
כאמור  -המשמעות הקבועה במסמך התנאים הכלליים לרכישת מק"ם )להלן:
"התנאים הכלליים"(.

בקשה לתיקון פקודה שגויה
.1

.2

הבנק יטפל בבקשה של זוכה לתיקון טעות בפקודה שגויה )להלן – "הבקשה"( אם
התקיימו כל התנאים הבאים:
)א(

הזוכה פנה לבנק ישראל בטלפון ,למי מאנשי הקשר המפורטים בנספח ז'
לתנאים הכלליים ,לא יאוחר מחצי שעה לאחר מועד פרסום תוצאות המכרז,
הודיע לבנק ישראל על הטעות כאמור בסעיף  1לעיל ,וביקש לתקן את
התשואה אשר נכללה בפקודה השגויה )להלן" :תשואת הטעות"(.
הפנייה תעשה על ידי נושא משרה בכיר )מנהל אגף/ראש חטיבה(.

)ב(

הנזק של הזוכה ,המחושב לפי הנוסחה להלן ,גדול מ 100-אלף ש"ח:
q (p*-p) > 100,000
כמות השווי הנקוב בפקודה השגויה )להלן" :הכמות הקובעת"(;
- q
* - pמחיר המק"ם השגוי הנגזר מתשואת הטעות.
מחיר המק"ם הנגזר מהתשואה הממוצעת במכרז .לעניין זה,
- p
בחישוב תשואה זאת ,לא יילקחו בחשבון הכמות הקובעת ותשואת
הטעות.
המחירים האמורים יחושבו בהתאם לנוסחה שבנספח ג' לתנאים הכלליים.

)ג(

תשואת הטעות נמוכה ב 30-נקודות בסיס לפחות מתשואת המינימום של
המכרז .לעניין סעיף זה ,תשואת המינימום הינה התשואה הנמוכה ביותר בה
התקבלו פקודות אשר סכום שווי הערך הנקוב שלהן ,במצטבר ,הינו 10
מיליון ש"ח לפחות .תשואת הטעות לא תילקח בחשבון בקביעת תשואת
המינימום של המכרז לצורך סעיף זה.

עם קבלת הפניה הטלפונית כאמור ,בנק ישראל יבדוק את קיום התנאים המפורטים
בסעיף קטן  1לעיל .לעיל .קבע בנק ישראל כי התקיימו כל התנאים האמורים ,יאשר
בנק ישראל את תיקון הטעות כמפורט במסמך זה להלן ויודיע על כך לזוכה ,בשיחת
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טלפון לאיש הקשר אשר פנה אליו כאמור בסעיף קטן  2לעיל )להלן" :הודעת
האישור"(.
.3

לא יאוחר משעה לאחר קבלת הודעת האישור ,ישלח הזוכה לבנק ישראל בקשה בלתי
חוזרת בכתב לתיקון הפקודה השגויה ,בנוסח הקבוע בנספח ) (1המצורף למסמך זה,
חתומה על ידי שני מורשי חתימה ,כאשר אחד מהם יהיה מנכ"ל הזוכה ,או המשנה
למנכ"ל ,או מי שהוסמך על ידם מפורשות לעניין זה )להלן" :הגורם המוסמך"( או
בהיעדרם – ממלא מקומם )להלן" :הבקשה בכתב"( .נחתמה הבקשה בכתב על ידי
הגורם המוסמך כאמור ,יצרף הזוכה את כתב ההסמכה לעניין זה לבקשה בכתב
וזאת במועד משלוח הבקשה בכתב ,וכן ישלח אישור נוסף לבקשה בכתב ,חתום על
ידי מנכ"ל הזוכה ,או המשנה למנכ"ל ,או בהיעדרם – ממלא מקומם ,וזאת עד לתום
יום העסקים הבנקאי.
הבקשה בכתב תישלח ליחידת מעקב וניתוח שווקים בבנק ישראל באמצעות
פקסימיליה או בדואר אלקטרוני כמפורט להלן:
פקס02-6669389 :
מיילMarketop-group@boi.org.il :
משלוח הבקשה בכתב לבנק ישראל יהווה התחייבות בלתי חוזרת מצד הזוכה
לרכישה ולמכירה של המק"ם ,ולתשלום הפיצוי לבנק ישראל ,כמפורט בסעיף ג'
להלן.

.4

ג.

מובהר כי הבקשה יכולה להתייחס לפקודה אחת או למספר פקודות מתוך כלל
הפקודות שהוגשו על ידי הזוכה במכרז ושנענו.
במקרה בו נפלה טעות ביותר מפקודה אחת ,האמור במסמך זה יחול ביחס לכל
פקודה בנפרד.

המכירה של המק"ם
ניתנה הודעת האישור והתקבלה בידי בנק ישראל הבקשה בכתב במועד הקבוע לעיל ,יחולו
ההוראות הבאות:
.1

הזוכה ישלם לבנק ישראל פיצוי בגובה  100אלף ש"ח )להלן" :סכום הפיצוי"(.

.2

למרות הטעות ,בנק ישראל ימכור לזוכה את כמות השווי הנקוב של המק"ם הקבועה
בכל פקודה של הזוכה שנענתה ,לרבות הכמות הקובעת ,בתמורה שתיקבע בהתאם
להוראות התנאים הכלליים ,ותחושב לפי התשואה בה נקבעה כל זכייה )לרבות
התשואה השגויה(.
עסקה זאת תבוצע במועד בו יבוצעו העסקאות האחרות למכירת מק"ם בין בנק
ישראל ובין הזוכים ,בהתאם לתוצאות המכרז ולפי הוראות התנאים הכלליים.

.3

בין בנק ישראל והזוכה תיערך עסקה נוספת )להלן" :העסקה השנייה"( ובה הזוכה
ימכור לבנק ישראל בחזרה את הכמות הקובעת ,בתמורה שתחושב לפי התשואה
השגויה.

.4

בין בנק ישראל והזוכה תיערך עסקה נוספת )להלן" :העסקה השלישית"( ובה בנק
ישראל ימכור לזוכה את הכמות הקובעת ,בתמורה שתחושב לפי תשואת המינימום
במכרז ,ולעניין זה ,בחישוב תשואת המינימום במכרז ,לא תילקח בחשבון התשואה
של הפקודה השגויה.
לסכום התמורה המגיע לבנק ישראל בגין העסקה השלישית ,יתווסף סכום הפיצוי.
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.5

ד.

הסליקה של העסקה השנייה והעסקה השלישית תתבצע במהלך יום העסקים
הראשון שלאחר תאריך הודעת האישור.
על עסקאות אלה יחולו הוראות סעיף  4לתנאים הכלליים ,בשינויים המחויבים.

הסדרים למניעת טעויות בעתיד
.1

הזוכה מתחייב להגיש לבנק ישראל בכתב פירוט של האמצעים שנקט ,ושינקוט,
למניעת טעויות במכרזי המק"ם בעתיד .מסמך זה יוגש לבנק ישראל תוך שלושה
שבועות מיום הטעות ,ויהיה חתום על ידי מנכ"ל החברה הזוכה .לא הוגש מסמך זה
לבנק ישראל במועד ,רשאי בנק ישראל להשעות את הזוכה מהשתתפות בכל מכרזי
המק"ם ,לתקופה שתיקבע על ידי בנק ישראל ,והודעה על כך תימסר לזוכה בכתב.

.2

במקרה של טעות נוספת במהלך  12חודשים שלאחר מועד הטעות הראשונה ,הזוכה
מתחייב להגיש לבנק ישראל בכתב פירוט של האמצעים שנקט ,ושינקוט ,למניעת
טעויות במכרזי המק"ם בעתיד .מסמך זה יוגש לבנק ישראל תוך שלושה שבועות
מיום הטעות הנוספת ,ויהיה חתום על ידי יו"ר מועצת המנהלים של החברה הזוכה.
במקרה של טעות נוספת כאמור ,בנק ישראל יהיה רשאי לקבוע כי הוראות נספח זה
לא יחולו לעניין הטעות הנוספת ,לפי שיקול דעתו המוחלט .בנוסף ,בנק ישראל רשאי
להשעות את הזוכה מהשתתפות בכל מכרזי המק"ם ,לתקופה שתיקבע על ידי בנק
ישראל .הודעה על קביעה כאמור או על השעיית הזוכה ,תימסר לזוכה בכתב.
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נספח )(1
לכבוד
בנק ישראל
חטיבת השווקים
יחידת מעקב וניתוח שווקים
ירושלים

באמצעות פקס:
או באמצעות דוא"ל:

02-6669389
marketop-group@boi.org.il

הנדון :בקשה בלתי חוזרת לתיקון טעות בהזמנה לרכישת מק"ם
הרינו להודיעכם כי בכל אחת מהפקודות המפורטות להלן ,אשר נכללו בהזמנה לרכישת מק"ם מבנק ישראל
שהוגשה על ידינו בתאריך ______ ,נפלה טעות ונכללה תשואה שגויה ,במקום התשואה אשר היו אמורה
להיכלל בהזמנה )"התשואה הנכונה"( ,כמפורט בטבלה הבאה:
תאריך ההנפקה

מספר הסדרה

כמות שהוזמנה -ע.נ.

התשואה השגויה

התשואה הנכונה

נבקש לתקן את הטעות בהתאם להוראות נספח ד' המצורף למסמך התנאים הכלליים בדבר מכירת מק"ם על
ידי בנק ישראל.
אנחנו מתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר לרכוש ולמכור את המק"ם ,ולשלם פיצוי בעניין זה לבנק ישראל ,הכל
כמפורט בנספח ד' האמור.

בכבוד רב,
תאריך:

שם המזמין:

על ידי:
שם:
חתימה:
תפקיד:

שם:
חתימה:
תפקיד:

מנכ"ל  /משנה למנכ"ל
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נספח ה' – ייפוי כוח וכתב הרשאה
לכבוד
בנק ישראל
רחוב בנק ישראל 1
ירושלים 91007
ייפוי כוח וכתב הרשאה
ואנו מבצעים עסקאות מכר-חוזר עם בנק ישראל ו/או עסקאות לרכישת מילוות המוצאים לפי
הואיל
חוק מילווה קצר מועד ,התשמ"ד 1984-מבנק ישראל )להלן בהתאמה –"העסקאות" ו"-החוק"(;
לפיכך הננו מצהירים ומורים לכם כדלקמן:
.1

אנחנו מייפים בזאת את כוחו של בנק ישראל ומסכימים כי בנק ישראל מעת לעת ייתן הוראות למסלקת
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"( לחייב ו/או לזכות את חשבונות המלאי שלנו
במסלקה )להלן – "חשבונות המלאי"( במילוות המוצאים לפי החוק ,בהתאם לתנאי העסקאות וכנובע
מהם.

.2

אנחנו מייפים בזאת את כוחו של בנק ישראל ומסכימים כי בנק ישראל מעת לעת יחייב ו/או יזכה או
ייתן הוראות למסלקה לחייב ו/או לזכות את החשבון הכספי המתנהל בבנק ישראל ואשר יצוין בהוראת
הסליקה שתעביר המסלקה )להלן – "החשבון הכספי"( ,בהתאם לתנאי העסקאות וכנובע מהם ,לרבות
בעת פדיון המילוות המוצאים לפי החוק.

.3

ההרשאות המפורטות בסעיפים  1ו 2-לעיל יהיו בתוקף מבלי שיהיה צורך בקבלת אישור ספציפי מאיתנו
בגין חיוב או זיכוי כלשהו .לצורך הרשאות אלה ,אנחנו מייפים את כוחו של בנק ישראל לשלוח את
ההוראות המפורטות לעיל באמצעות מערכת ממוחשבת ,או ,בעת הצורך ,בצורה ידנית ולשם כך בנק
ישראל יהיה רשאי לחתום על כל הטפסים ו/או המסמכים הנדרשים לעניין זה ,לרבות טופס עסקה
מחוץ לבורסה אשר יועבר למסלקת הבורסה.

.4

אין במתן ההרשאות המפורטות בכתב הרשאה זה כדי לגרוע מאחריותנו המלאה כלפי בנק ישראל
לקיים את התחייבויותינו בהתאם לתנאי העסקאות וכנובע מהם ,ומובהר כי בנק ישראל לא יהיה
אחראי לקיומן של התחייבויות אלה.

.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נהיה אחראים לכיסוי כל התחייבות כספית הנובעת מהפעולות שיבוצעו
בחשבון המלאי ובחשבון הכספי על פי הוראותיו של בנק ישראל ,ובלבד שבנק ישראל נתן הוראות אלה
בהתאם למוסכם בין הצדדים ,ובנק ישראל לא יהיה אחראי לקיומן של התחייבויות כספיות אלה.

.6

התחייבויותינו אלה המפורטות בכתב הרשאה זה אינן מוגבלות בסכום והן מכסות כל חוב הנובע
מפעולות שיבוצעו בחשבון המלאי ובחשבון הכספי כאמור לעיל ,בהתאם לתנאי העסקאות וכנובע מהם.

.7

כתב הרשאה זה יישאר בתוקפו עד אשר יבוטל על ידינו ובלבד שהביטול נעשה בהתאם להוראות
ההסכם לרכישת מק"ם שנחתם בינינו לבין בנק ישראל )לרבות נספח א' להסכם – מסמך התנאים
הכלליים(.

ולראייה באנו על החתום:
שם החבר:

תאריך:

חתימה:
שם החותם:
תפקיד:
חתימה:
שם החותם:
תפקיד:
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נספח ו' – נספח מ"ז לחוקי העזר של מסלקת הבורסה
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :המסלקה"(
אחד העם 54
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 קצר מועד,
התשמ"ד ,1984-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 ומבלי 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
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.6

הננו מצהירים בזה כדלקמן :
א.
ב.

נתקבלו על ידינו כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך החתימה על
כתב הרשאה זה.
מר/גב'

נושא ת.ז .מס'

ומר/גב'

נושא ת.ז .מס'

הוסמכו כדין לחתום על כתב הרשאה זה מטעמנו.

ולראייה באנו על החתום:

חתימה וחותמת חבר המסלקה

תאריך
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נספח ז'
אנשי הקשר של בנק ישראל בכל הנוגע לתנאים הכלליים ולהסכם לרכישת מק"ם יהיו כל המפורטים
להלן:

שם :מימי רגב
תפקיד :מנהלת יחידה
טלפון02-6552575 :
טלפון נייד0506200331 :
פקס02-6669575 :
דוא"לmimi.regev@boi.org.il :
שם :חנוך דננברג
תפקיד :כלכלן
טלפון02-6552333 :
טלפון נייד0545527897 :
פקס02-6669333 :
דוא"לhanoch.danenberg@boi.org.il :
שם :טליה ביו
תפקיד :כלכלנית
טלפון02-6552541 :
טלפון נייד0503810025 :
פקס02-6669541 :
דוא"לtalya.beyo@boi.org.il :

כתובת אנשי הקשר:
יחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים
בנק ישראל
רחוב בנק ישראל 1
ירושלים 91007
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