הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט ,התשע"ג

Z013-

פרק א':הגדרות
הגדרות

.1

בחוק זה -
יידולר"  -דולר של ארצות הברית של אמריקה

i

ייהיטל על רווחי כפט"  -היטל על רווחי כפט שכגבה לפי הוראות חוק מיסוי
I

רווחי נפט ,התשע"א

i 2011-

ייועדת האיתור"  -הוועדה לאיתור מועמדים,

כמשמעותה בסעיף ; 24

ייועדת הביקורת"  -ועדת הביקורת של הקרו,

כמשמעותה בסעיף ; 20
כמשמעותה בסעיף ; 14

ייועדת ההשקעות"  -ועדת ההשקעות של הקרו,

ייחוק בנק ישראל"  -חוק בנק ישראל ,התש"ע 2010-

2

i

)

ייחוק החברות"  -חוק החברות ,התשנ"ט 1999-

i

כמשמעותה בסעיף

יימחלקת הניהול"  -מחלקת הניהול של הקרו,

i 29

יימוסדות הקרן"  -המועצה ,ועדת ההשקעות וועדת הביקורת ;
ייהמועצה" -מועצת הקרן

כמשמעותה בסעיף

i4

ייהנגיד"  -נגיד בנק ישראל שמונה לפי חוק בכק
יינכסי הקרו"  -נכסי המדינה שבניהול הקרו,

ישראל i

כמשמעותם בסעיף ; 32

ייעובד בנק ישראל"  -לרבות המשנה לנגיד ;
ייהקרן"  -הקרן לניהול הכנסות המדיכה

מהיטל על רווחי נפט

שהוקמה לפי

סעיף ; 2
ייהשר"  -שר האוצר.

פרק ב' :הקמת הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט
ומטרותיה

יס"ח התשע"א עמ' 806
 2ס"ח התש  JIע ~מן . 452
עמ . iS9
ג ס /ח התשנ
I

II

~ J

I

הקמת הקרן

.2

מוקמת בזה הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט.

מטרת הקרן

.3

מטרת הקרן לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט ,בראייה ארוכת

המועצה

.4

טווח ,לשם

הקצאת פירות הקרן ,מדי שנה,

וחינוכיות ולשם סיוע באמצעות נכסי הקרן

למטרות חברתיות ,כלכליות

בהתמודדות עם אירועיס חרינים,

לרבות אירועיס סביבתייס ,בעלי השפעה שלילית חריגה על כלכלת ישראל.
פרק גו :המועצה
)א(

לקרן תהיה מועצה בת שבעה חבריס והם :
)(1

השר ,והוא יהיה יושב ראש המועצה ;

) (2

עובד משרד ראש הממשלה ,שימנה ראש הממשלה ;

)(3

עובד משרד האוצר ,שימנה השר ;

) (4

עובד בנק ישראל ,שימנה הנגיד ;

)(5

שלושה נציני ציבור ,שימנו ראש הממשלה ,השר והנגיד ,על פי

המלצת ועדת האיתור כאמור בסעיף  ,25והס :
)א(

נצינ בעל תואר שני בכלכלה או במינהל

עסקיס ובעל

ניסיון מקצועי של שמונה שניס לפחות בניהול השקעות מחוץ
לישראל בהיקף כספי משמעותי ;
)ב(
ניסיון

נציג בעל תואר שלישי בכלכלה או במינהל עסקיס ובעל
מקצועי של חמש שגיס

לפחות

בתחוס

הכלכלי או

הפיננסי ;
)ג(

נציג שמתקייס בו אחד מאלה :
)(1

הוא בעל תואר שני בכלכלה או במינהל עסקיס

ובעל ניסיוו

מקצועי של שמונה שניס לפחות

בתחוס

הכלכלי או הפיננסי ;
) (2

הוא בעל מומחיות מיוחדת ובעל ניסיון מקצועי של

עשר שנים לפחות בתחוס הכלכלי או הפיננסי.
)ב(

לא ימונה לחבר המועצה -
)(1

מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין

הוא ראוי לכהן כחבר המועצה ,או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישוס
בעבירה כאמור ;

2

) (2

מי שעלול להימצא ,במישרין או בעקיפין ,באופן תדיר ,במצב של

ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עגיין אישי שלו או תפקיד
אחר

שלו i

בפסקה זו ,ייעניין אישי" ,של אדם  -לרבות עניין אישי של

קרוב או עניין של גוף שאותו אדם או קרובו

מנהלים או עובדים

אחראים בו ,או עניין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות ,בזכות
לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות

הצבעה i

לעניין הגדרה זו,

ייקרוב" ,של אדם  -בן זוג ,הורה ,הורי הורה ,אח ,גיס ,צאצא ,צאצא של
בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה ,או אדם אחר הסמוך על שולחנו ,וכן
סוכן ,שותף ,מעביד או עובד שלו.
)ג(

השר יפרסם הודעה ברשומות בדבר מינוי המועצה והרכבה ,וכן בדבר

כל שינוי בהרכבה.
תפקידי המועצה

.5

תפקידיה של המועצה הם :
)(1
אופק

לקבוע את עקרונות מדיניות ההשקעה של הקרן ,לרבות רמת הסיכון,
רמת

ההשקעה,

נזילות

ההשקעה,

ההשקעה וסוגי הביטחונות הנדרשים

j

) (2

לעקוב אחר יישום מדיניות

) (3

למנות חברים מקרב הציבור לוועדת

האיתור ,כאמור בסעיף
) (4

המדד שישמש

ההשקעה i

ההשקעות ,על פי המלצת ועדת

)14א() i (4

למנות ,לפי הצעת הנגיד ,בהסכמת השר ,את מנהל מחלקת הניהול של

הקרן ,או להעבירו מכהונתו ,כאמור בסעיף 30

) (5

לקבוע את רשימת מנהלי

i

ההשקעות

החיצוניים ואת היקף

המרבי שניתן להעביר לניהולם ,כאמור בסעיף )35א(
) (6

לאשר את סכום

כאמור בסעיף 36

) (7

j

j

לאשר את הדוחות

הכספיים הרבעוניים של הקרן ולהגישם לממשלה

הכספיים

לאשר את הדוחות

j

השנתיים של הקרן ולהגישם לממשלה

ולוועדת הכספים של הכנסת ,כאמור בסעיף 41
) (9

הנכסים

ההקצאה השנתי ולהורות על העברתו לאוצר המדינה,

ולוועדת הכספים של הכנסת ,כאמור בסעיף 40
) (8

לבחינת ביצועי

j

להגיש לאישור השר ,בעבור כל שנת כספים ,הצעה לתקציב הקרן,

כאמור בסעיף

) 43ג(

j

) (10

למנות לקרן מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר כאמור בסעיף

) (11

למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה בחוק זה.

3

i 44

תקןפת הכהןנה

.6

הפסקת כהןנה

.7

הימנעות מניגןד

.8

תקןפת כהונתו של חבר המןעצה שהןא נציג ציבןר תהיה ארבע שניס ןניתן
להאריד את כהןנתו

לתקןפת כהןנה נוספת ,ןבלבד שלא יכהן יותר משתי

תקןפןת כהןנה רצןפןת ;הארכת תקןפת הכהןנה של חבר המועצה שהוא נציג
ציבןר אינה טעןנה המלצה מאת ןעדת האיתןר כאמור בסעיף  4וא(ו .( 5
חבר המןעצה יחדל לכהן לפני תןס תקופת כהןנתן ,בהתקייס אחד מאלה ;
ו (I

הןא התפטר במסירת כתב התפטרןת למי שמינה אוונו כחבר המןעצה,

ןלעניין חבר המןעצה שהןא נציג ציבןר  -ליושב ראש המועצה ;
ו (2

התקייס בן סייג מן

הסייגיס

המפןרטיס בסעיף  4וב( ,ויושב ראש

המועצה העבירו מכהונתו בהודעה בכתב ;
ו (3

הוא חדל מלכהן בתפקיד שבשלו נתמנה ןאס נתמנה כנציג ציבור  -הוא

נתמנה לעובד המדינה או לעובד בנק ישראל ;
ו (4

נבצר ממנו דרד קבע למלא את תפקידן אן שנעדר בלא סיבה סבירה

משלוש ישיבות רצןפות של המןעצה ,אן מחמש ישיבןת של המועצה במהלד
שנתייס ,ויושב ראש המועצה העבירן מכהונתן בהודעה בכתב.
)א(

חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ןמהצבעה בישיבות המועצה ,אס

'הנושא הנדןן עלול לגרוס לן להימצא ,במישרין אן בעקיפין ,במצב של ניגוד

ענייניס

ענייניס ביו תפקידן כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו אן תפקיד אחר שלו ;
חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידן במועצה בנןשא האמור ,גס מחוץ
לישיבןת המןעצה ;לעניין זה ,ייעניין אישי"  -כהגדרתן בסעיף  4וב(ו .( 2

וב(

התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבת המועצה אן המטןפל על

ידן עלול לגרוס לו להימצא במצב של ניגןד ענייניס כאמןר בסעיף קטן וא(,
יןדיע על כד מיד ליןשב ראש המועצה.
ישיבןת המועצה

.9

סדרי עבודת

.10

)א(

וב(

ישיבןת המועצה יתקיימן אחת לרבעון ,לפחות.
המןעצה

תקייס ישיבה

מיוחדת לפי דרישת חבר המןעצה או מנהל

מחלקת הניהןל ;הישיבה תתקייס בתןך  21ימיס ממועד הדרישה ןיידונן בה
הנןשאיס שפןרטן בדרישה.
וג(

המניין החוקי בישיבןת המןעצה יהיה חמישה חברי המןעצה ןבהס יושב

ראש המועצה.

המועצה

וא(

החלטות המןעצה יתקבלן ברוב קןלות של חבריה המשתתפיס בהצבעה,

ןאןלס החלטןת כאמור

בסעיף  5ו

,(l

),(3

ו  ,(4ו  (6ו -ו  (8טעןנןת רןב של חמישה

חברי המןעצה ,לפחןת.

וב(

המועצה תפרסס באתר

האינטרנט של משרד האןצר את

ןאת הפרוטןקוליס של ישיבןתיה ,בכפוף להוראות אלה ;

4

החלטןתיה

)(1

לא

תפורסס

החלטה או

הכולליס מידע שהוראות

פרוטוקול

סעיף )9א( לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ) 1998-בסעיף זה  -חוק חופש
המידע( חלות
) (2

לגביו i

המועצה רשאית שלא לפרסס החלטה או פרןטוקןל הכולליס

מידע שהוראות סעיף )9ב( לחוק חופש המידע חלות
)(3

על פרסוס מידע כאמור בפסקאןת )  (1ו ,(2 )-יחולו הוראות סעיף

 11לחןק חופש המידע ,בשינןייס
) (4

לגביו i

המחןיביס i

אין בהןראות סעיף קטן זה כדי לגרןע מזכןתן של מבקש מידע

לפי חןק חןפש המידע.
)ג(

המועצה תקבע את סדרי עבןדתה ןישיבותיה ,ככל שלא נקבעו לפי חןק

זה.
תוקף פעןלןת

.11

גמןל ןהחזר

.12

קיןם המןעצה,

החלטןתיה ןפעןלןתיה ,לא ייפגעו מחמת

סמכויןתיה ,תןקף

שהתפנה מקומו של חבר המןעצה ,אן מחמת ליקןי במינןין או בהמשך כהןנתן

הןצאןת

השר יקבע הוראןת בדבר תשלןס גמול ןהחזר הוצאות לחברי המועצה שהם
נציגי ציבןר.

החלת דיניס על

.13

חברי המןעצה

חברי המועצה שהס גציגי ציבןר ,דיגס כדין עובדי המדיגה לעגיין

חיקןקיס

אלה :
q

)(1

חןק הבחירות לכנסת ]גוסח משןלב[ ,התשכ ט 1969-
II

חןק שירות
) (2
s
התשי"ט i 1959-

) (3
) (4

המדיגה

)סיוג

פעילות

חוק שירות הציבור )מתנות( ,התש ס
II

מפלגתית

61980-

ועדת ההשקעות

7

חוק העונשין ,התשל"ז  - 1977-ההוראות הנוגעןת לעןבדי ציבןר ;
6

)(S

פקודת הראיןת ]נןסח חדש[ ,התשל"א

) (6

חוק שירןת הציבןר )הגבלןת לאחר פרישה( ,התשכ  IIט . 1969-

i 19719

)א(

לקרן תמונה ועדת השקעות בת חמישה חבריס ,ןהס :

~ ס' ח התשנ"ט ,עמי . 103
 Sס"ח התשי"ט ,עמי 190
 6ס ח חתש ם עמ Z
ד ס"ח התשל ז' ,עמ' ZZ6
 Bדיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  , 18עמ' 421
ס ח התשנ"ט ,עמי . 144
I

IJ

II

I

II

9

ומגבית

כספיס(,

j

פרק ד' :ועדת ההשקעות
.14

i

II

5

)(1

חבר המועצה שהוא נציג ציבור

שמתקיימים בו תנאי הכשירות

האמורים בסעיף )4א() )(5א( ,והוא יהיה יושב ראש הוועדה ;היה יותר
מחבר מועצה אחד שהוא נציג ציבור

שמתקיימים בו תנאי הכשירות

האמורים  -יבחרו ראש הממשלה ,השר והנגיד ,מבין חברי המועצה
שמתקיימיס בהס אותס תנאי כשירות ,את יושב ראש הוועדה ;
) (2

עובד משרד האוצר שימנה השר ;

) (3

עובד בנק ישראל שימנה הנגיד ;

) (4

שני חבריס מקרב הציבור שתמנה המועצה ,לפי המלצת ועדת

האיתור כאמור בסעיף  ,25שמתקיים בהס אחד מאלה :
הוא בעל תואר שני בכלכלה או במינהל

)א(

עסקיס ובעל

ניסיון מקצועי של שמונה שנים לפחות בניהול השקעות בהיקף
כספי משמעותי ,מהן שלוש שניס לפחות בניהול השקעות מחוץ
לישראל
)ב(

j

הוא

בעל

מומחיות

מיוחדת

וניסיון

מקצועי

של

שתים-עשרה שניס לפחות בניהול השקעות ,מהן שלוש שניס
לפחות בניהול השקעות מחוץ לישראל ,ובלבד שלא יכהן בוועדת
ההשקעות יותר מחבר אחד בעל כשירות כאמור ,בכל עת.
)ב(

ההשקעות

חברי ועדת

האמוריס בסעיף קטן )א()  (2עד )  (4לא ימונו

מקרב חברי המועצה.
תפקידי ועדת

.15

תפקידי ועדת ההשקעות הס :

ההשקעות
)(1

מדיניות

לקבוע

השקעה

מפורטת

לקרו,

בכפוף

לעקרונות

המדיניות שקבעה המועצה לפי סעיף ; (1)5
) (2

להציע לאישור המועצה רשימה של מנהלי השקעות חיצונייס,

ולהחליט על
בסעיף )35ב(
) (3
תקופת כהונה

.16

ישיבות ועדת

.17

התקשרות עס מנהל השקעות המנוי ברשימה ,כאמור
j

לפקח על פעילותה של מחלקת הניהול.

תקופת כהונתו של חבר ועדת ההשקעות שהוא נציג ציבור תהיה שלוש שניס,
וניתן להאריך את כהונתו לתקופת כהוגה נוספת ,ובלבד שלא יכהו יותר משתי
תקופות כהונה רצופות ;הארכת תקופת הכהונה של חבר הוועדה שהוא נציג
ציבור אינה טעונה המלצה מאת ועדת האיתור כאמור בסעיף )14א() .( 4

)א(

ישיבות ועדת ההשקעות יתקיימו אחת לחודש ,לפחות.

ההשקעות

6

ככ(

המניין החוקי בישיבות ועדת

ההשקעות יהיה שלושה חברי הוועדה

ובהס יושב ראש הוועדה.
סדרי עבודת ועדת

.18

ההשקעות

החלטות ועדת ההשקעות יתקבלו ברוב קולות של חבריה

כא(

המשתתפיס

בהצבעה ,ואולס החלטות בעני יניס אלה טעונות רוב של ארבעה חברי הוועדה
לפחות :
כ (I

החלטה על התקשרות עס מנהל השקעות חיצוני מתוך רשימת

מנהלי ההשקעות החיצונייס שקבעה המועצה ,כאמור בסעיף
כ (2

כב(

 35כב( i

קביעת מדיניות החשיפה של הקרן למטבע חוץ מסוג מסוייס.

יעדת ההשקעות תקבע את סדרי עבודתה וישיבותיה ,ככל שלא נקבעו

לפי חוק זה.
החלת הוראות

.19

ועדת ביקורת

.20

תפקידי ועדת

.21

הוראות סעיפיס  4כב( 12 ,8 , 7 ,ו  13-יחולו ,בשינוייס

המחוייביס ,גס לעניין

ועדת ההשקעות.

פרק ה' :ועדת הביקורת
לקרן תהיה ועדת ביקורת בת שלושה חבריס ,והס :
כ (I

חבר המועצה שהוא עובד משרד האוצר ,והוא יהיה יושב ראש הוועדה ;

כ (2

שני חברי המועצה שהס נציגי ציבור ,שאינס מכהניס בתפקיד יושב

ראש ועדת ההשקעות.
תפקידי ועדת הביקורת הס :

הביקורת
כ (I

לפקח על תקינות פעילותס של מוסדות הקרן ומחלקת הניהול ,לרבות

התאמת הפעילות להחלטות המועצה ,לעמוד על הליקוייס בפעילות האמורה
ולהמליץ על הדרכיס

לתיקונס i

לשס ביצוע

תפקידה כאמור

הביקורת ,בין השאר ,התייעצות עס המבקר הפנימי של
כ (2

לאשר את רשימת מנהלי ההשקעות

תקייס ועדת

הקרן i

החיצונייס אשר קבעה המועצה,

כאמור בסעיף 35כא( ;
כ (3

להגיש למועצה ,בתחילת כל שנת כספיס ,את תכנית הביקורת לאותה

שנה וכן דוח ביקורת שנתי ,ורשאית ועדת

הביקורת להגיש למועצה דוחות

ביקורת נוספיס ככל שתמצא לנכון.
ישיבות ועדת

.22

כא(

ועדת הביקורת תקייס שתי ישיבות לפחות בכל רבעון.

ביקורת

7

המניין החוקי בישיבותיה של ועדת

)ב(

הביקורת יהיה שני חברי הוועדה

ובהם יושב ראש הוועדה.
סדרי עבודת ועדת

.23

)א(

החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות של חבריה

הביקורת

וב(

ועדת הביקורת תקבע את סדרי עבודתה וישיבותיה ,ככל שלא נקבעו

לפי חוק זה.
פרק ן :/ןעדת איתןר
ועדת האיתור

.24

תפקידי ועדת

.25

תוקס ועדה לאיתור מועמדיס שאלה חבריה :

)(1

שופט

בדימוס של בית

המשפט

המשפט העליון או של בית

המחוזי ,שימנה שר המשפטיס ,והוא יהיה היושב ראש ;
ו (2

המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ;

)(3

המנהל הכללי של משרד האוצר ;

) (4

המשנה לנגיד ;

) (5

נציג ציבור ,בעל תואר שלישי בכלכלה או

במינהל

עסקים,

המכהן או שכיהן בעבר כאיש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה
בישראל או מחוץ לישראל ,בעל מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות
הקרו ,שימנה שר המשפטים.

האיתןר

ועדת האיתור תמליץ לראש הממשלה ,לשר ולנגיד על המועמדים
ביותר לכהונה כחברי

המועצה שהם נציגי ציבור,

ולמועצה  -על המועמדים

המתאימים

כאמור בסעיף )4א(),( 5

המתאימים ביותר לכהונה כחברי ועדת ההשקעות

שהס נציגי ציבור ,כאמור בסעיף 14וא()  ,(4וזאת לאחר שבחנה ,בין השאר ,את
עמידת המועמדים בתנאי הכשירות הנדרשיס לפי חוק זה.
תקופת כהונה

.26

סדרי עבודת ועדת

.27

תקופת כהונתם של יושב ראש ועדת האיתור ושל חברי ועדת האיתור שהם
נציגי ציבור תהיה שנה אחת ,וניתן להאריך את

כהונתם

לתקופות כהונה

נוספות ,ובלבד שלא יכהנו ברציפות למעלה מארבע שניס.

האיתור
החלת הוראות

ועדת האיתור תפעל על פי הכלליס הנהוגיס בשירות המדינה לגבי עבודתן של
ועדות לאיתור מועמדיס ,בשינוייס

.28

המחויביס.

הוראות סעיפיס 4וב( 12 , 8 , 7 ,ו  13-יחולו ,בשינוייס
ועדת האיתור.

פרק זן :מחלקת הניהןל

8

המחוייבים ,גס לעניין

מחלקת הניהול
מנהל מחלקת

,29
,30

נכסי הקרן ינוהלו באמצעות מחלקת ניהול שתוקס לעניין זה בבנק ישראל,
)א(

מנהל מחלקת הניהול ימונה בידי המועצה ,לפי הצעת הנגיד ,בהסכמת

השר ,לתקופת כהונה של ארבע שניס ,וניתן לשוב ולמנותו לתקופה כהונה

הניהול

אחת נוספת,
)ב(

המועצה ,בהתייעצות עס הנגיד ,רשאית להפסיק את כהונתו של מנהל

מחלקת הניהול ,אס מצאה כי אינן ממלא כראוי את תפקידו ,ובלבד שנתנה
למנהל מחלקת הניהול הזדמנות להשמיע את טענותיו,
עובדי מחלקת

,31

מנהל מחלקת הניהול ועובדיה יהיו עובדי בנק ישראל,

הניהול

פרק ח' :נכסי הקרן ואופן השקעתם
נכסי הקרן

,32

חשבןן בנק

. 33

)א(

נכסי הקרן

הכנסות המדינה

יכללו את

מהיטל על רווחי נפט ,ואת

הפירות שנבעו מהכנסות כאמור ביוס תחילתו של חוק זה ואילן,
)ב(

נכסי הקרן אינס ניתניס לעיקןל ,להמחאה אן לשעבוד,

)א(

נכסי הקרן יןפקדו בחשבון בנק שיפתח לשס כד בבנק ישראל )להלן -

חשבןו הקרן(·
)ב(

הכנסןת

מהיטל על רןוחי נפט יןעברו לחשבון הקרן ,אחת

המדינה

לרבעוו ,לאחר שיומרו לסכוס בדולריס.
אןפן השקעת נכסי . 34
הקרן

השקעה באמצעות

)א(

נכסי הקרו יושקעו בנכסיס מחוץ למדינת ישראל ובמטבע חוץ כהגדרתו

בחוק בנק ישראל ,כלבד.

. 35

)ב(

לא תבוצע עסקה כלשהי בנכסי הקרו שבנק ישראל צד לה.

)ג(

הקרן אינה רשאית ללוות כספיס ,בין במישרין ובין בעקיפין·

)א(

המועצה תקבע ,לפי הצעת ועדת ההשקעות ובאישור ועדת הביקורת,

מנהלי השקעות

רשימה של גופיס

חיצו נייס

מנהלי השקעות

המתאימיס לניהול חיצוני של השקעות הקרן )בסעיף זה -
חיצונייס( i

בנןסף תקבע המועצה את היקף הנכסיס המרבי

שניתן להעביר לניהןלן של כל מנהל השקעות חיצןני.
)ב(

ועדת

ההשקעןת רשאית

להחליט ,אס

מצאה לנכון לעשןת כן ,על

התקשרןת עס מנהל השקעות חיצןני ,אחד אן יותר ,מתון הרשימה שקבעה
המועצה לפי סעיף קטן

)א( i

החליטה ועדת

ההשקעות להתקשר עס מנהל

השקעות חיצוני כאמור ,תתקשר מחלקת הניהול עס מנהל ההשקעות שעליו
החליטה ועדת ההשקעות.

פרק ט' ;השימוש בנכסי הקרן

9

סימן א'

:הקצאה שנתית של פירןת הקרן למטרות חברתיות ,כלכליית
:יי_נככ~ן_י!
l

העכרת סכום

. 36

)א(

אחת לשנה,

להוראת

כהתאם

)- -

המועצה וכמועד שתורה ושלא יהיה

הקצאה שנתי

מאוחר מה l -במאי באותה שנה ,יועבר לאוצר המדינה ,מחשכוו הקרו ,סכום

לאוצר המדינה

כמפורט להלן ,לפי העניין )בסימן זה  -סכוס ההקצאה השנתי( :
בשנת הכספיס שתחילתה לאחר יום תחילתו של חוק זה )בסעיף

)(1

קטן זה  -שנת

הכספיס הראשונה(  -סכוס השווה ל 3.5% -מסך

ההכנסות כמועד התחילה כמשמעותו כסעיף
בשנת

) (Z

הכספים

משמונה השנים

שלאחר שנת

)48א( i

הכספיס

שלאחריה  -סכום השווה ל  3.5%-משווי

שניהלה הקרן ב  31-בדצמבר של שנת הכספיס
) (3

הראשונה ובכל

ככל שנת כספים שלאחר תום התקופה

סכוס השווה לתשואה

אחת

הנכסים

הקודמת i

האמורה כפסקה כ ( Z

-

הנומינאלית הממוצעת שהניבו השקעותיה של

הקרן בעשר השניס שקדמו לאותה שנת כספים ,כשהוא מוכפל בשווי
הנכסים שניהלה הקרן ב  31-בדצמבר של שנת הכספים הקודמת.
)כ(

סכוס

ההקצאה השנתי לפי סעיף קטן )א( יועבר כדולרים ,ולעניין

הסעיף הקטן האמור יחושב שווי הנכסיס שמנהלת הקרן ,בדולריס.
)ג(

סכוס

מחלקת הניהול ,ויאושר בידי

ההקצאה השנתי יחושב בידי

המועצה.
)ד(

השר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת ,במועד העברת סכוס ההקצאה

השנתי לאוצר המדינה ,בדבר הסכוס שהועבר כאמור.
השימוש בסכום

. 37

ההקצאה השנתי

סכוס

ההקצאה השנתי שהועבר לאוצר המדינה לפי הוראות סעיף  , 36ישמש

למטרות

חברתיות,

כלכליות

הממשלה שימומנו על ידי

וחינוכיות כפי

הסכוס

שתחליט

הממשלה i

האמור ייקבעו בחוק

כהגדרתו בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה 1985-

סג

הוצאות

התקציב השנתי,

,כהוצאה מותנית בהכנסה

כמשמעותה בסעיף  5לחוק האמור.
סימן ב'  :הלןןאה מנכסי הקרן לשם סיןע

בהתמןדדןת עם אירועים חריגים

בעלי השפעה שלילית חריגה על כלכלת ישראל
הלוואה מנכסי
הקרו

סו

.38

)א(

הכנסת ,לפי בקשת הממשלה ,רשאית לאשר מתן הלוואה מנכסי הקרו

לאוצר המדינה ,כהתקיים כל אלה :

ס"ח התשמ ה ,עמי ,60
II

10

מעןצב:לא סמן

הממשלה ,לפי הצעת ראש הממשלה והשר ,לאחר התייעצות עס

)(1

הנגיד ,הכריזה על

התקיימותו של אירוע חריג ,לרבות אירוע סביבתי,

שהינו בעל השפעה שלילית חריגה ,במשכה או בעוצמתה ,על כלכלת
ישראל )בפרק ,ה  -אירוע חריג( ;
ו (2

הממשלה ,לפי הצעת ראש הממשלה והשר ,החליטה כי הפגיעה

הכלכלית שנגרמה כתוצאה מהאירוע החריג מצדיקה לקיחת הלוואה
מנכסי
ו (3

הקרן i

השר ,על יסוד החלטות הממשלה כאמור

בפסקאות ו  (Iו-ו ,( 2

הגיש לכנסת ,באמצעות יושב ראש הכנסת ,בקשה מנומקת ללקיחת
הלוואה מנכסי הקרן לאוצר המדינה ,שבה יפורטו היקף

ההלוואה

המבוקשת ותנאיה ,ובלכד ששיעור הריבית על ההלוואה יהיה שווה
התשואה לפדיון של אגרות חוב שהנפיקה ממשלת ארצות

לשיעור

הברית לתקופה של עשר שכיס ,ככון למועד מתו ההלוואה ,בתוספת
. 1.5%
וב(

אישור הכנסת כאמור בסעיף קטן וא( יתקבל ברוב חברי הכנסת.

וג(

אישרה הכנסת לקיחת הלוואה בהתאס להוראות סעיפיס קטניס )א(

ו-וב( ,יועבר סכוס ההלוואה לאוצר המדינה לא יאוחר מתוס  30ימיס ממועי
מתן האישור כאמןר.
הקלה בהחזר
הלוואה

. 39

נא(

הכנסת ,לפי בקשת הממשלה ,רשאית לאשר הקלה בהח,ר הלוואה

שכיתנה לפי הוראות סעיף  , 38בהתקייס כל אלה :
ו(I

חלפן תשעה חודשיס לפחות ממועד מתן ההלןואה ;

ו (Z

הממשלה ,לפי הצעת ראש הממשלה ןהשר ,לאחר התייעצות עס

הנגיד,

החליטה כי ההשפעה השלילית החריגה של האירוע החריג

שבשלן ניתנה
הממשלה
ההלוואה
ו (3

ההלוואה אן של אירןע חריג אחר שעלין

מאןחר יןתר לפי סעיף ,38

החליטה

מצדיקה מתן הקלה בהחזר

i

השר ,על יסוד

החלטת

הממשלה

כאמור כפסקה ו  ,(Zהגיש

לכנסת ,באמצעות יושכ ראש הכנסת ,בקשה מכומקת להקלה בהח,ר
ההלןןאה ,שבה יפןרטן

ההקלה

המבןקשת

ןהשיקוליס

המיןחדים

המצדיקיס ,לדעת הממשלה ,מתן הקלה כאמןר.
וב(

אישור הכנסת כאמור בסעיף קטן וא( יתקבל כרוב חכרי הכנסת.

11

)ג(

בסעיף זה,

ייהקלה בהחזר הלוואה"  -שינוי תנאי ההלוואה ,לרבות

שינוי תקופת ההחזר ,שינוי שיעור הריבית או מתן פטור ,מלא או חלקי,
מהחזר הריבית או מהחזר קרו ההלוואה.
פרק " :שונות
דוח כספי רבעוני

.40

דוח כספי שנתי

.41

נא(

מנהל מחלקת הניהול יערון ויגיש לאישור המועצה ,בתוד  30ימיס

מתוס כל רבעון ,דוח כספי רבעוני מסוקר ,הכולל ,בין השאר ,פירוט כל נכסי
הקרן ביום האחרון של הרבעון שלגביו נערן הדוח ,מאזן ,דוח רווח והפסד
העצמי i

ןדוח בדבר שינוייס בהון

הדוח הכספי הרבעוני ייערן על פי כלליס

חשבונאייס מקובליס בהתאמה לפעילןת המיוחדת של הקרן.

נב(

המועצה תדון בדוח הכספי הרבעוני של הקרן שהוגש לה לפי הוראות

סעיף קטן נא( ,תאשרו ,ותגיש את הדוח המאושר לממשלה ולוועדת הכספיס
של הכנסת ,בתוך  30ימיס מהמועד שבן הוגש לה הדוח כאמור.

נא(

מנהל מחלקת הניהול יערוך ויגיש לאישור המועצה ,בתוך  60ימיס

מתום כל שנת כספים ,דוח כספי שנתי המבוקר בידי רואה החשבןן המבקר של
הקרן,

הכולל ,בין השאר ,פירוט כל נכסי הקרן ביוס  31בדצמבר של שנת

הכספיס שלגביה נערך הדוח ,מאזן מבוקר ,דוח רווח והפסד ודוח בדבר
שינוייס בהון העצמי

i

הדוח הכספי השנתי ייערך על פי כלליס חשבונאיים

מקובלים בהתאמה לפעילות המיוחדת של הקרן.

נב(

המועצה תדון בדוח הכספי השנתי של הקרן שהוגש לה לפי הוראות

סעיף קטן נא( ,תאשרו ,ותגיש את הדוח המאושר לממשלה ולוועדת הכספים
של הכנסת ,בתוך  30ימים מהמועד שבו הוגש לה הדוח כאמור.
דרישת מידע
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ממחלקת הניהול

המועצה רשאית לדרוש מכל אדס הממלא תפקיד במחלקת הניהול להגיש לה,
או למי מטעמה ,דיווח בכל עניין הנוגע לפעולותיה של הקרן ,וכן כל מידע או
מסמך באותו

ענייו i

דרשה המועצה כאמור ,תמולא הדרישה בתוד  15ימיס

מיום שניתנה.
תקציב הקרו
ומחלקת הניהול

.43

)א(

תקציב הקרן ייקבע בחוק

כמשמעותס בחוק יסודות

התקציב,

התקציב השנתי,
התשמ"ה 1985-

כתחוס פעולה נפרד,
11

i

הממונה על תחוס

פעולה זה יהיה השר.
)ב(

תקציב הקרן ישמש למימון הוצאות תפעול הקרן ,לתשלוס גמול והחזר

הוצאות לחברים

במוסדות הקרן ובוועדת האיתור ,שאינס עובדי המדינה,

ולתשלוס שכר המבקר הפנימי ורואה החשבוו המבקר של הקרן,
להוראות לפי חוק זה.

 11ס  IIח התשמ"ה ,עמ' .60
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בהתאס

)ג(
של

על אף הוראןת סעיף קטן )ב( ,תקציב הקרן לא ישמש למימןן פעילןתה
מחלקת

פעילות

הניהול i

מחלקת הניהול ,לרבות שכר מנהל

מחלקת

הניהול ןעןבדיה ,תמומן מתקציב בנק ישראל.
)ד(

המועצה תגיש לאישור השר ,בעבןר כל שנת כספים ,הצעה בדבר תקציב

הקרן·
)ה(

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין תקציב הקרן ,לרבןת אופן הכנתן,

אישורו ודרכי שינויו.
מבקר פנימי ורואה .44
חשבוו מבקר

)א(

המועצה תמנה לקרן ,לפי הצעת ועדת

הביקורת ,מבקר פנימי

j

על

המבקר הפנימי יחולו הוראות חוק החברות ,החלות על מבקר פנימי של חברה
ציבורית ,בשינויים

המחוייבים ,ואולם הממןנה האירגוני על המבקר הפנימי

יהיה יןשב ראש ועדת הביקורת.
)ב(
יחולו

המועצה תמנה לקרן רואה חשבןן מבקר  jעל רואה החשבון המבקר
הוראות חוק החברות,

החלות על רואה חשבון מבקר של חברה,

בשינוייס המחוייבים.
)ג(

המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ימונו לתקופת כהונה של ארבע

שניס ,וניתן לשוב ולמנותס לתקופת כהונה אחת נוספת
)ד(
פטור מתשלומי

.45

חובה

השר יקבע את שכרס של המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר.

לענייו תשלוס מס ,ארנונה ,אגרה וכל תשלוס חובה אחר ,דין הקרן כדין
המדינה.

ביצוע ותקנןת

.46

תיקין חיק מיסוי

.47

השר ממונה על ביצוע חןק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו ,לרבות
בעניינים אלה :
הקרן i

)(1

סדרי עבודתם של מןסדות

) (2

הפרטים והמידע שייכללו בדוח הכספי הרבעוני ובדוח הכספי

השנתי ,כמשמעותם בסעיפים  40ו  ,41-אופו הכנתס ,אישורס ופרסומם.
בחוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א  ,llZ011-במקים סעיף  53יבוא :

רווחי נפט
ייניהול כספי ההיטל .53

הכספים

שהתקבלו

בהתאם

להוראות

מהיטל לפי חוק זה ינוהלו
חוק

הקרן

לניהול

הכנסות

המדינה מהיטל על רווחי נפט ,התשע"ג ". 2013-

 \2ס"ח התשע / Iא ,עמי . 806
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תחילה והעברת

תחילתו של חוק זה במועד שיקבע השר בצו ,ושבו יגיעו הכנסות המדינה

.48

כספיס ראשונה

מהיטל על רווחי נפט שנגבו מיוס פרסומו של חוק זה ואילן לסכוס העולה על

לחשבון הקרן

שני מיליארד שקליס חדשיס )בסעיף זה  -סן ההכנסות במועד התחילה(,

)א(

ביוס תחילתו של חוק זה יועבר מאוצר המדינה לחשבון הקרן סכוס

השןןה לסן ההכנסןת במועד התחילה ,לאחר שהןמר לסכוס בדולריס.

דברי
כללי

מאגרי הגז

הסבר

המשמעותייס שהתגלו בשניס האחרונות במרחב הימי לחופיה של מדינת ישראל

ןהאפשרות למציאת תגליות גז ונפט נוספןת בעתיד הינס בעלי פןטנציאל להשפעה כלכלית משמעןתית על
המשק הישראלי .למשאבי הטבע חשיבןת כבירה לעתיד החברה והמשק הישראלי ,ותפקידה של המדינה
להבטיח כי משאבים מוגבלים ומתכלים אלה ינוצלו בצורה שתניב תועלת מרבית לכלל אזרחי המדינה .על
המדינה ,כנאמן הציבור ,לדאוג לשימןש נכון בהכנסות המדינה מתקבולים ממשאבי טבע ,אשר יאפשרו הן
ממציאתם ,תון מזעור השפעןת כלכליות שליליןת אפשריןת

לדור הנוכחי והן לדורות העתידיים ליהנות

של משאביס אלה ,שמקןבל לכנותן ייקללת משאבי הטבע" ,על המשק הישראלי.
קללת משאבי הטבע )או פרדוקס השפע(
בייחןד משאביס שאינס

מתייחסת לכן שמדינות בעלןת שפע של משאבים טבעייס,

מתחדשים ,נוטןת להתאפיין בצמיחה כלכלית נמוכה ובכלכלה פחןת מפןתחת

בהשוואה למדינות שלא התמזל מזלן להתברן במשאביס אלה .לפרדוקס )לכאורה( זה קיימיס מספר
הסברים ,וביניהם אובדן

התחרןתיןת של המגזר היצרני )כתוצאה

מ"המחלה ההולנדית" כפי שיוסבר

להלן( ,אי יציבות בהכנסות המדינה הנובעת מתנודתיות מחירי הסחורןת המופקות ממשאבי טבע ,ניהול
ממשלתי לקוי של

המשאבים או מוסדות

ממשלתייס חלשיס ולא

אפקטיבייס .כאמור ,אחת הסכנות

האפשריות של יצוא משאבי טבע נצפתה בהולנד והיא מכונה היימחלה
ההולנדיתיי

מוצאת ביטויה בכן שהעלייה

מוגברת .התגברות זו מובילה

ההולנדיתיי השפעת ייהמחלה

בהכנסות ממשאבי טבע מובילה להוצאה ציבורית ןפרטית

להתחזקות שער החליפין הריאלי ,אשר גורס לירידה ביצוא שאינו מבוסס

משאבי טבע ולפגיעה בצמיחה כלכלית בת קיימא של המשק.
בהחלטת ממשלה מסי  2762מיוסיייח בשבט התשעייא )  23בינואר  (2011אימצה ממשלת ישראל את
מסקנות הוועדה שמינה שר האוצר )להלן  -השר( לבחינת המדיניות

הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז

בישראל )ייועדת ששינסקייי( ,ובהמשן לכן ,ביוס כייד באדר בי התשעייא ) 30במרס  (2011אישרה הכנסת
את חוק מיסןי רןוחי נפט ,התשעייא ) 2011-להלן  -חוק מיסוי רווחי נפט( ,המבטיח למדינה חלק ראוי
מהרווחים הנובעים ממשאבי הטבע ,בהתאס למקובל בעולס.
סעיף )53א( לחוק מיסוי רווחי נפט הטיל על הממשלה חובה להקיס קרן לניהול כספיס שהתקבלו
מהיטל רווחי נפט שנגבה לפי החוק האמןר ,אשר יןעברן למטרות

חברתיות-כלכליות ,בהמשן לכן ,נקבע

בסעיף )53ב( לחוק האמור ,בין השאר ,כי הקרן תוקס בחוק שיסדיר את אופן פעולתה ,אופן הןצאת
הכספיס שינןהלו בה והמטרןת שלשמן יועברו.
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בהמשן לכן ,ביום כ"נ בניסן התשע"א )  27באפריל  (2011מינו ראש הממשלה ,השר ונגיד בנק ישראל
)להלן  -הנגיד( צוות בינמשרדי לבחינת אופן ניהול הכנסות המדינה ממשאבי טבע בישראל ,אשר כלל את
ראש

הלאומית

המועצה

)כלכלי-פיסקאלי(,

לכלכלה

הממונה על

במשרד

הממשלה,

ראש

ליועץ

המשנה

המשפטי

לממשלה

התקציבים במשרד האוצר ,החשבת הכללית במשרד האוצר ונציגי בנק

ישראל )להלן  -הצוות הבינמשרדי(.
הצוות הבינמשרדי ניבש המלצות מפורטות לעניין הקמת קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל רווחי
נפט ,ובכלל זה את אופן פעולתה ואופן

הכספים שינוהלו בה.

הוצאת

בהתאם

להמלצות הצוות

הבינמשרדי ,מוצע בהצעת חוק זו להקים קרו לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט ולהפעילה
במתכונת המפורטת להלן.
קרנות לניהול כספים שהתקבלו מרווחים שנובעים ממשאבי טבע )או כפי שמקובל בעולם לכנותן -

קרנות עושר ריבוניות או באנגלית Wealth Funds

 (Sovereignאינן חדשות בעולם .בשל מספר

הקרנות והיקף הנכסים שלהן שהולן וגדל )כ  4.7-טריליון דולר ב  ,(2011-קיים מחקר אקדמי רב וכן ישנן
עבודות של נופים

מקצועיים

בינלאומיים ,כנון קרן המטבע העולמית,

העוסקים

בהתנהלות הקרנות

ובמציאת דרכי עבודה מיטביות )  (Best Practicesלמדינות שמחליטות להקים קרנות כאלה .כחלק מעבודה
מקצועית גם נכתב ,בשיתוף בין מדינות רבות שמפעילות קרנות אלה,
סנטיאגו" ,אשר מכנס עקרונות

מרכזיים

שאותם

הקרנות בעולם

מסמן עקרונות בשם ייעקרונות

מקיימות או שואפות לאמץ ,תון

התאמתם למאפייני המדינה ולמטרות הקרן.
המלצות הצוות הבינמשרדי התבססו על הניסיון הבינלאומי הנצבר ,בכלל ,ועל עקרונות אלו בפרט.
העקרונות

המרכזיים שהנחו את הצוות באפיון הקרן הם היותם של הנכסים המנוהלים בין-דוריים

והצורן להתמודד עם לחצי הייסוף כתוצאה מכניסה משמעותית של מטבע זר ,שנובעת ממכירת גז טבעי,
למשק·
מכיוון שמדובר בנכסים בין-דוריים ,על הקרן לנהל הכנסות אלה בראיה ארוכת טווח ,תון הקצאה
בכל שנה של הרווחים שיווצרו )להלן -פירות הקרן( לטובת מטרות חברתיות ,כלכליות וחינוכיות שיונדרו
על פי המוצע על ידי הממשלה.
להתמודדות עם אירועים חריגים ,לרבות אירועים

בנוסף ,בהתאם לאותם העקרונות ,תסייע הקרן

סביבתיים ,בעלי השפעה שלילית חרינה על כלכלת המדינה.
בהתאם לעקרונות

הבינלאומיים

המקובלים ,הקרן תנוהל על ידי המדינה ותפעל בשקיפות מירבית,

תון בקרה בהתאם לנורמות המקובלות ודיווח עיתי הו לממשלה והן לכנסת.
כדי למנוע נינודי עניינים

פוטנציאליים בין ניהול הכנסות אלה ובין המדיניות השוטפת של הממשלה,

מוצע לקיים הפרדה מוסדית בין קביעת המדיניןת של הקרן ,תון מתן מקום ראוי לנציני ציבור בקביעת
המדיניות כאמןר ,וביו קביעת מדיניות השקעןת מפןרטת ןניהול הנכסים .בהתאם לכך ,קביעת המדיניןת
תיקבע על ידי מועצה בראשות השר ובהשתתפות פקידים בכירים ממשרד האוצר וממשרד ראש הממשלה,
נצינ בנק ישראל ונציני ציבור.
קביעת מדיניות ההשקעות המפורטת תתבצע על ידי ועדת השקעות מקצועית ,שבה יהיו חברים גם
נציגים מקצועיים.
ניהול הנכסים והשקעתם יתבצע על ידי מחלקה מקצועית שתוקם לשם כן בבנק ישראל ,בדומה לאופן
שבו מנוהלות קרנות דומות במרבית המדינות בעולם.
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יצןין כי הצעת החןק פןרסמה בהצעןת חןק הממשלה התשע"ג ,עמ'  ,222ןהיא מתפרסמת כעת בשבית.

סעיפיס  3-1 Zכאמור לעיל בחלק הכללי לדברי ההסבר ,סעיף )53א( לחןק מיסןי רןןחי בפט מטיל על
הממשלה חובה להקים קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל רןןחי נפט לפי החוק האמור ,אשר יועברן
חברתיות-כלכליות .בהמשך לכך ,נקבע בסעיף )53ב( לחוק האמור ,בין השאר ,כי הקרן תוקם

למטרןת

בחןק שיסדיר את אופן פעולתה ,אופן הוצאת הכספים שינוהלו בה והמטרות שלשמן יועברן.
המלצותיו של הצוות הביבמשרדי ,כפי שנאמר לעיל בחלק הכללי לדברי ההסבר ,היו כי הקרן תוקם
לשתי מטרות.

הראשונה ,בכדי לנהל את הכנסות המדינה

שנתית של פירות הקרן לטובת מטרות

מההיטל בראיה ארוכת טווח ,תוך

הקצאה

חברתיות,כלכליות וחינוכיות שיוגדרו על ידי הממשלה .מטרתה

השנייה של הקרן היא להעמיד מקור מימוני אשר יוכל לסייע

בהתמודדות עם אירועים חריגים ,לרבות

אירועים סביבתיים ,בעלי השפעה שלילית חריגה על כלכלת המדינה.
בהתאם ,מוצע להקים בחוק המוצע קרן שמטרתה לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט,
בראייה ארוכת טווח ,לשם הקצאת פירות הקרן ,מדי שנה ,למטרות חברתיות ,כלכליות וחינוכיות ולשם
סיןע באמצעןת נכסי הקרן

בהתמודדות עם אותם אירועים חריגים בעלי השפעה שלילית חריגה על כלכלת

ישראל.

מןצע לקבוע כי לקרן תהיה מועצה בת שבעה חברים .המןעצה היא האןרגן הבכיר ביותר של

סעיף 4

הקרן· תפקידה העיקרי של המועצה לקבוע את עקרונות מדיניות ההשקעה של הקרן ולעקוב אחר יישומה.
בנוסף ,מןצע להפקיד בידי המועצה סמכויות נוספןת דוגמת אישןר הדןחןת הכספיים ,מינוי מנהל מחלקת
הניהול ,אישןר סכום

ההקצאה השנתי ועוד.

הרכב המועצה המוצע כולל את השר שיעמוד בראש המועצה ,שלושה נציגים נוספים מטעם משרדי
הרלוונטיים לניהול

הממשלה

הפיננסי .הרכב

הכלכלי או

אפקטיביים של

הכספים ,ושלושה נציגי ציבור
המועצה נקבע באופן

הממשלה על כספי הקרן שהינם

חיצוניים בעלי

מומחיות ונסיון בתחןם

מאוזן אשר יאפשר ,מחד גיסא,

פיקוח

ושליטה

הכנסות המדינה ,ומאידך גיסא יביא לידי ביטוי גם

שיקולים ודעות נוספים ,לטובת האינטרס הציבורי .מטעם זה אף מוצע לקבוע כי השר המןפקד על אןצר
המדינה יהיה זה שיעמוד בראש המועצה .על פי המוצע ,ימובו חברי המועצה שהם נציגי הממשלה ,בידי
השרים הממןנים עליהם ,ןאילו נציגי הציבןר ימונו בידי ראש הממשלה ,השר והנגיד ,על פי המלצת ועדה
לאיתןר מועמדים שפעולתה מןסדרת בפרק ן' לחוק המוצע .בחירת נציגי הציבור בידי ועדת איתור באה
להבטיח את מינןיים של המןעמדים

המתאימים ביותר תוך שמירת עקרונות השוויון.

הרכב המועצה המןצע ,מתכןכת מינןי חבריה ותנאי הכשירןת ןהסייגים למינוי נועדו להבטיח כי הרכב
המועצה ישקף את הניסיון והידע המקצועיים ןהציבוריים הנדרשים למילןי תפקידי המועצה.

סעיף 5

הסעיף המוצע מפרט מהם תפקידי המועצה .המועצה ,כאמור לעיל ,היא האורגן הבכיר ביותר

של הקרו,

המופקד על התוויית עקרונןת הפעילות של הקרן ומעקב אחר ביצועם .על פי המוצע ,תקבע

המועצה את

עקןונןת מדיכיות ההשקעה של הקרן ,ובכלל זה עקרונות לגבי רמת הסיכןן של ההשקעה,

אופק ההשקעה ,רמת כזילותה ,מדד הייחוס לבחינת ביצועי

ההשקעות של הקרן וסוגי

הביטחונות וכן

תעקוב אחן ביצועה של מדיניות זו
לעניין זה יובהר כי על פי המוצע בסעיף  15להצעת החוק ,ועדת ההשקעות היא שתקבע את מדיניות
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ההשקעה המפורסת של הקרן ,במסגרת עקרונות
בנוסף ,מוצע לפרס

תפקידיס

המדיניות שהתוותה המועצה.

ביצןעייס נוספיס של המועצה ,ובהס

במןסדות הקרו )נציגי הציבןר בוןעדת

ההשקעות ,מנהל

מינוי בעלי

תפקידיס שוניס

מחלקת הניהןל ,מבקר פנימי ורואה חשבון

מבקר( ,אישור דןחןת כספייס ואישןר סכוס ההקצאה השנתי שיועבר לאןצר המדינה.
עוד מוצע להסמיך את המועצה לבצע כל תפקיד אחר הקבוע בחוק המוצע.

סעיפים  6ו 7-

מוצע לקבוע כי תקופת הכהונה של חבר המועצה שהוא נציג ציבור תהיה ארבע שניס ,כדי

להבסיח תחלופה הולמת של נציגי הציבור במועצה .יחד עס זאת ,מוצע לאפשר הארכת תקןפת הכהונה
של נציגי הציבור לתקופה נוספת ,ובלבד שלא יכהנו יןתר משתי תקןפןת כהונה רצופות .הארכה כאמור
תאפשר כהונה נוספת של חברי מועצה אשר צברו בתקופת כהונתס הראשונה ניסיון בנושאיס שבהס
עוסקת המועצה ותביא לייעןל עבודת המועצה .יובהר כי הארכה כאמור אינה סעונה המלצה מאת ועדת
האיתור.
עוד מוצע ,כמקובל בחקיקה העוסקת במינוי גופים דומים ,לקבוע את המקריס שבהס תיפסק כהונתו
של חבר המןעצה )למעס יושב ראש המועצה(.

סעיף 8

הסעיף המוצע נועד למנוע מקרים שבהם חברי המןעצה יהיו נתונים במצב של ניגוד עניינים

במהלך עבודתם

השוספת .כך ,בנןסף לסייגים שבסעיף )4ב( המוצע ,מוצע להחיל על חברי המועצה

הוראות בעניין הימנעות מניגוד ענייניס וחובת גילוי של ניגוד עניינים פוסנציאלי.

סעיף 9

מוצע לקבןע הוראןת לעניין קיוס ישיבןת המועצה ,לרבות לענייו תדירות הישיבות )אחת

לרבעון לפחות( ,והאפשרות לכנס ישיבה לפי דרישת חבר המועצה או מנהל מחלקת הניהול .הוראות אלה
באות להבסיח את תיפקןדה השוסף של המןעצה ולאפשר התכנסותה גס במקריס מיוחדים מעבר לשוסף.
כן מוצע לקבוע כי ישיבות המועצה

יתקיימו במניין חוקי של היושב ראש וארבעה חברים נוספים

לפחות .מניין זה בא להבסיח כי בישיבות הקרן ישתתף נציג ציבור אחד לפחות ,וזאת לאור החשיבות
שבשילוב נציגי הציבור בהכוונת פעילות הקרן כפי שצוין לעיל.

סעיף 10

מוצע לקבוע כי

החלסות המועצה יתקבלו ברוב קולות חבריה

המשתתפיס בהצבעה למעס

החלסות בעלות חשיבות יתרה ,שעניינן קביעת מדיניות ההשקעה של הקרו ,מינוי מנהל מחלקת הניהול או
החלסה בדבר סיום כהונתו ,מינןי נציגי ציבור לוועדת ההשקעות ,אישור הדוח השנתי ואישור הסכוס
השנתי לחלוקה  -החלסות אשר יהיו סעונות רוב של חמישה חברים לפחות מבין חברי הוועדה.
כן מוצע לקבוע כי
משרד

האוצר

זאת כדי

החלסןת המועצה
להבסיח

שקיפןת

והפרוסוקולים של ישיבותיה יפורסמו באתר
בהחלטותיה ,והכל בכפוף

האינטרנט של

להוראות חוק חופש

המידע,

התשנייח . 1998-
בנוסף ,מוצע לקבןע כי המועצה תקבע את סדרי עבודתה ןישיבותיה ככל שלא נקבעו בחוק המוצע או
בתקנות שהותקנו בידי השר מכוח סמכןתן לפי סעיף  (1 )46המוצע.

סעיף 11

מוצע לקבוע כי תוקף פעולות המועצה ,לרבות החלסותיה ,לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של
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חבר המועצה ,או מחמת ליקוי במינויו או

סעיף 12

בהמשן כהונתו.

מוצע להסמיך את השר לקבוע הוראות לעניין תשלוס גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה שהס

נציגי ציבור.

סעיף 13
נורמות

נוכח התפקיד הציבורי שממלאת המועצה ,מוצע להחיל גס על חברי המועצה שהס נציגי ציבור
והסדריס

מסויימיס

החליס על עובדי

המדינה ,כדי להשוות את

מעמדס של חברי המועצה

האמוריס למעמד עובדי המדינה בכל הנוגע לחובותיהס ולמעמדס הייחודי כלפי הציבור .לעניין זה ,מוצע
להחיל על חברי המועצה האמורים ,בין השאר ,הסדריס שחליס על עובדי המדינה בעניין מניעת השתתפות
בפעילות פוליטית והגבלת עיסוק לאחר פרישה מהמועצה .יצויין כי חברי המועצה האמורים באים בגדר
הגדרת ייעובד המדינהיי בפקודת הנזיקיו )נוסח חדש[ ,ומשכך מוקנה להם מעמד מיוחד לעניין נזיקין או
פגיעה בהם.

סעיף 14

בהתאס לנורמות

המקובלות בעולם ביחס למבני קרנות השקעה ,מוצע לקבוע לקרן ועדת

השקעות בת חמישה חבריס שתהיה אחראית על קביעת מדיניות ההשקעה המפורטת ,בהתאם לעקרונות
שקבעה המועצה ,ופיקוח על יישומם בידי מחלקת הניהול.
מוצע כי יושב ראש ועדת ההשקעות יהיה חבר המועצה שהוא נציג ציבור בעל הכשירות

המתאימה,

זאת בהתאם לנורמות המקובלות בעולם ,כפי שצוין לעיל ,וכדי למנוע נתק בין המועצה לוועדת ההשקעות.
למעט יושב ראש ועדת

ההשקעות ,אשר כאמור הינו נציג ציבור המכהן כחבר המועצה ,לא יכהן

בוועדת ההשקעות מי שהינו חבר המועצה .כדי להבטיח את איכותם

והתאמתם לתפקיד של יושב ראש

ועדת ההשקעות ושל נציגי הציבור בוועדה ,מוצע לקבוע תנאי כשירות למינוים כאמור ,בהתאם למפורט
בסעיף·
לעניין זה יצויין כי נציגי הציבור בוועדה ימונו בידי המועצה על פי המלצת ועדה האיתור שפעולתה
מוסדרת בפרק וי לחוק המוצע .בחירת נציגי הציבור בידי ועדת איתור באה להבטיח את מינוייס של
המועמדים

סעיף 15

המתאימים ביותר תון שמירת עקרונות השוויון.

הסעיף המוצע קובע מהם תפקידי ועדת ההשקעות .על פי המוצע ,תפקידה של הוועדה לקבוע

לקרו מדיניות השקעה מפורטת ,בכפוף לעקרונות מדיניות ההשקעה שהתוותה המועצה.
בנוסף ,מוצע לקבוע כי ועדת ההשקעות תפקח על פעילותה של מחלקת הניהול ,ןתתקשר עם מנהלי
השקעןת חיצןנייס )כמוצע בסעיף )35ב((.

סעיף 16

מוצע לקבןע כי תקופת הכהונה של חבר ועדת ההשקעות שהוא נציג ציבור תהיה שלוש שנים,

כדי להבטיח תחלופה הולמת של נציגי הציבור בוועדה .יחד עם זאת ,מןצע לאפשר הארכת תקופת הכהןנה
של נציגי הציבור לתקופה נוספת ,ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות .הארכה כאמור
תאפשר כהונה נוספת של חברי הוועדה כאמור ,אשר צברו בתקופת כהונתם הראשונה ניסיון בנושאים
שבהם עוסקת הוועדה ,ותביא לייעול עבודת המועצה .יובהר כי הארכה כאמור אינה טעונה המלצה מאת
ועדת האיתור.
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סעיף 17

כדי להבטיח את התפקוד השוטף והרציף של ועדת ההשקעות ,מוצע לקבוע כי היא תתכנס

בתדירות של אחת לחודש לפחות .בנוסף ,מוצע לקבוע כי ישיבות המועצה יתקיימו במניין חוקי של היושב
ראש ושני חבריס נוספיס לפחות ,אשר מהוויס רוב של חברי ועדת ההשקעות.

סעיף 18

מוצע לקבוע כי החלטות ועדת ההשקעות יתקבלו ברוב קולות חבריה

המשתתפיס בהצבעה,

למעט החלטות שעניינן התקשרות עס מנהל השקעות חיצוני וקביעת מדיניות החשיפה של הקרן למטבע
חוץ מסוג מסויס  -החלטות אשר יהיו טעונות רוב של ארבעה חבריס לפחות מבין חברי הוועדה.

ההחלטה

על התקשרות עס מנהל השקעות חיצוני מוציאה את הכסף לידייס פרטיות .החלטה על חשיפה מטבעית
יכולה לשנות באופו מהותי את רמת הסיכון של ההשקעה .החלטות אלו הינן החלטות מהותיות ,ולפיכך
מוצע כי החלטות מסוג זה לא יוכלו להתקבל ללא רוב מיוחד ,אשר יכלול לכל הפחות הסכמה של נציג
האוצר או נציג בנק ישראל.
בנוסף ,מוצע לקבוע כי ועדת ההשקעות תקבע את סדרי עבודתה וישיבותיה ככל שלא נקבעו בחוק
המוצע או בתקנות שהותקנו בידי השר מכוח סמכותו לפי סעיף  (1)46המוצע.

סעיף

19

מוצע להחיל על חברי ועדת ההשקעות את הכלליס החליס לגבי חברי המועצה לעניין סייגיס

למינוי ,פקיעת כהונה ,ניגוד ענייניס ,תשלוס גמול והוצאות והחלת דיניס.

סעיף 20

כדי לקייס ביקורת על עבודת הקרו

ומוסדותיה ,מוצע למנות לקרן ועדת ביקורת בת שלושה

חבריס ,שהס גס חברי המועצה ,והס נציג משרד האוצר במועצה שיהיה היושב ראש ,ושני נציגי ציבור
שהס חברי המועצה ,שאינס ממלאיס את תפקיד יושב ראש ועדת ההשקעות .ההרכב המוצע שבו ישנו רוב
לנציגי הציבור ,בא להבטיח ביקורת מיטבית מול גורמי הממשלה השותפיס להפעלת הקרו.

סעיף 21
ועדת

הסעיף המוצע קובע את תפקידיה של ועדת הביקורת .על פי המוצע ,תפקידיה

הביקורת לפקח על

תקינות פעילות

מוסדות הקרו

ומחלקת הניהול ,לרבות

המרכזייס של

התאמת הפעילות

להחלטות המועצה ,לעמוד על הליקוייס בפעילות האמורה ולהמליץ על הדרכיס לתיקונס.

סעיף 22

מוצע לקבוע את תדירות ישיבות ועדת הביקורת ואת המניין החוקי בהו.

סעיף 23

מוצע לקבוע כי החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות של חבריה

המשתתפיס בהצבעה,

וכן את סמכותה הכללית לקבוע את סדרי עבודתה ,ככל שלא נקבעו לפי החוק המוצע.

סעיפים  24ו  25-מוצע

להקיס ועדת איתור בת חמישה חבריס ,אשר תאתר ותמליץ על

המועמדיס

המתאימיס ביותר לכהונה כחברי המועצה וחברי ועדת ההשקעות שהס נציגי ציבור.
על פי המןצע ,בראש ועדת האיתור יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט
המחוזי ,שימנה שר

המשפטיס ,ויהיו חבריס בה

המנהליס הכללייס של משרד ראש הממשלה ןמשרד

האוצר ,המשנה לנגיד ונציג ציבןר המכהן או שכיהן בעבר כאיש סגל אקדמי בכיר בעל מומחיןת בתחומיס
19

הנוגעיס לפעילות הקרן .הרכב בדרג בכיר זה משקף את חשיבותה של הקרן לאור מטרתה והיקף הכספיס
אשר היא צפויה לנהל ,ואת חשיבות המועצה כאורגן הבכיר ביותר בקרן·

סעיף 26

מכיוון שהמינוייס לקרן הינס לכמה שניס אין צורך במינויה של ועדת האיתור לתקופה ארוכה.

לכן ,מוצע לקבוע כי תקופת כהונתו של חבר ועדת האיתור תהיה שנה אחת. ,יחד עס זאת ,מוצע לאפשר
לשוב ולמנות את חבר ןעדת האיתןר לתקופות כהונה נוספות ,ובלבד שלא יכהן ברציפות תקופה העולה על
ארבע שניס.

סעיף 27

כדי לשמור על אחידןת בעבודתו של ועדות לאיתןר מןעמדיס לכהונה בתפקידיס

סטטוטורייס,

מוצע לקבוע כי ועדת האיתור תפעל על פי הכלליס הנהוגיס בשירות המדינה לגבי עבודתן של ועדות
לאיתור מועמדיס ,בשינויס

סעיף

28

המחויביס.

מוצע להחיל על חברי ועדת האיתור )יושב ראש ועדת האיתור וחברי הוועדה שהס נציגי ציבור(

את הכלליס החליס לגבי חברי המןעצה לעניין סייגיס למינןי ,פקיעת כהןנה ,ניגןד ענייניס ,תשלןס גמןל
והחזר הוצאות והחלת דיניס.

סעיף

29

בחלק ניכר מהמדינות בעלות קרנות לניהול הכנסות מדינה ממשאבי טבע ,ניהול הקרן מתבצע

במסגרת הבנק המרכזי .בהתאס לכך ,מוצע להקיס מחלקה לניהול נכסי הקרן בבנק ישראל ,אשר תהיה
הגוף הביצועי המבצע את פעילות ההשקעה של נכסי הקרן באופן שוסף·

סעיף

30

מוצע לקבוע כי מנהל

מחלקת הניהול ימונה בידי

המועצה ,לפי הצעת נגיד בנק ישראל,

בהסכמת השר ,לתקופה של ארבע שניס ,וניתן יהיה לשוב ןלמנותו לתקופה כהונה אחת נוספת כאמור .כן
מוצע לקבוע את

סמכותה של המועצה להפסיק את כהונתו ,כמפורס בסעיף· ההוראה המוצעת באה

להבסיח את יכולת הפיקוח של המועצה על הניהול בפועל של כספי הקרן·

סעיף

31

מוצע לקבןע כי מנהל מחלקת הניהול ועובדיה יהיו עובדי בנק ישראל.

סעיפים  32ו 33-

בהתאס להוראת סעיף  S3לחוק מיסוי רווחי נפס ,מוצע לקבוע כי נכסי המדינה

שבניהול הקרן יכללו את הכנסןת המדינה שהתקבלו מהיטל על רווחי נפט שנגבה לפי החוק האמור ,וכן
את הפירות שנבעו מהכנסות כאמור ביוס תחילתו של החוק המוצע ואילך·
עוד מוצע לקבוע כי נכסי הקרו יופקדו בחשבון בנק ייעודי בבנק ישראל ,במטרה להפרידס משאר
הפעילות של הבנק.
לפי המוצע ,הכנסות המדינה מהיסל על רווחי נפס יועברו לחשבון הקרן ,אחת לרבעון ,לאחר שיומרו
לסכןס בדןלריס .זאת

מכיוןו שהשקעות הקרן יתבצעו ,ככלל ,במטבע חוץ ומכיווו שחלקן של הכנסות

ההיטל יהיה ככל הנראה בדןלריס.

סעיף

34

הניסיון העןלמי מלמד כי לאיתןר משאבי סבע בהיקף גדןל ,ןלהגדלת הכנסןת מדינה באןפן

משמעותי כתוצאה מכך ,עלולות להיות גס השלכות שליליות על השוק המקומי ,לרבות פגיעה בתחרות,
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בתעסוקה ובצמיחה של המשק .כדי למנוע השלכות מסוג זה ,ובהתאס להמלצת הצוות הבינמשרדי ,מוצע
לקבוע כי נכסי הקרן יושקעו רק בנכסיס מחוץ למדינת ישראל ובמטבע חוץ·

סעיף 35

כדי לאפשר ניהול מיטבי של השקעת נכסי הקרן ,באופן שוטף ,מוצע לאפשר להעביר לניהול

השקעות חיצוני חלק מנכסי הקרן·
על פי המוצע ,תקבע המועצה ,לפי הצעת ועדת ההשקעות ובאישור ועדת הביקורת ,רשימה של מנהלי
השקעות חיצוגייס שגיתן להעביר לניהולס גכסיס מגכסי הקרן ,ואת היקף הנכסיס המרבי שניתן להעביר
לניהולו של כל אחד מהס .קביעת היקף הגכסיס המרבי כאמור באה להבטיח שליטה של המועצה על
מידת פיזור ההשקעות בין גופי השקעה שונים בכדי להקטין סיכונים.
ועדת ההשקעות היא הגורס המוסמך להחליט על התקשרות עס מנהל השקעות חיצוני מתון הרשימה
שקבעה המועצה ,ואס החליטה כאמור ,תבצע מחלקת הניהול את

סעיף 36

ההתקשרות בפועל.

בהתאם לתפיסה שלפיה תקבולי המדינה ממשאבי גז ונפט צריכיס לשרת הן את הדור הנוכחי

והן את הדורות הבאיס ,מוצע לקבוע כי הממשלה תוכל להשתמש ,מדי שנה ,למטרות כלכליות ,חברתיות
וחינוכיות ,בסכום מסויס מתוך נכסי הקרן ,כמפורט בסעיף ,כאשר בטווח הארוך יקבע סכוס זה באופן
המשקף את הרווח הממוצע על השקעת נכסי הקרן בעשור שקדס לאותה שנת הכספים .המנגנון המוצע
מבוסס על המלצת הצוות הבינמשרדי ,ומהווה נקודת איזון בין הרצון לשמר את נכסי הקרן כ"כרית
בטחון" ,היינו כהון הנצבר באופן שוטף ולא משמש להוצאה אלא לצורך
ובין הרצון לאפשר הוצאה

התמודדות עס אירועיס חריגיס,

מסוימת מנכסי הקרן גס באופן שוטף ,בכל שנת תקציב ,כהוצאה תקציבית

שוטפת לטובת מטרות חברתיות ,כלכליות וחינוכיות.
על פי המוצע ,תתבסס
נכסיה ,כך

ההקצאה השוטפת לאוצר המדינה ,בטווח הארוך ,על תשואה שתשיג הקרן על

שההקצאה השוטפת לא תיפגע משמעותית ביכולת לצבור ההון שישמש ייכרית בטחון" כאמור.

יחד עם זאת ,בעשור הראשון לפעילותה ,מוצע לקבוע כי הקרן תעביר סכום השווה ל  3.5%-משווי הנכסים
שניהלה הקרו בסוף שנת הכספיס הקודמת .שיעור זה נקבע מכיוון שבשנות פעילותה הראשונות של הקרן
קשה לקבוע מהו שיעור התשואה הממוצע של הקרן והוא משקף תשואה נורמטיבית מינימלית אשר סביר
להניח שלא תפגע בנכסי הקרן.
בנוסף ,מוצע לקבוע כי סכום
יחןשב לצורך העניין בדולריס ,זאת
סכוס

ההקצאה השנתי שיןעבר כאמור יהיה בדולריס וכי שווי נכסי הקרו
מהטעמיס שצןינו לעיל בדברי ההסבר לסעיפיס  32ו  33-המןצעיס

ההקצאה השנתי שיועבר לאוצר המדינה ,כאמור ,יחושב בידי

מחלקת הניהןל ןיאושר בידי

המועצה ,זאת כדי להבטיח את שליטתה של המועצה על העברת פירות הקרו וקביעת שיעורס

סעיף 37

מוצע לקבוע,

בהתאס להוראת סעיף  53לחוק מיסוי רווחי נפט ,כי סכוס

ההקצאה השנתי

ישמש למטרות חברתיות ,כלכליות וחינוכיות ,כפי שתחליט הממשלה ,וכי הוצאות הממשלה שימומנו על
ידי

הסכוס

האמור ייקבעו בחוק

התקציב השנתי כהגדרתו בחוק

יסודות

התקציב,

התשמ"ה , 1985-

כהוצאה מותנית בהכנסה.

סעיף 38

מטרת הקרן ,כאמור בסעיף  3המוצע ,לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט ,בראייה

ארוכת טווח ,לשס

הקצאת פירות הקרו ,מדי שנה ,למטרות חברתיות ,כלכליות וחינוכיות ולשס סיוע
21

באמצעות נכסי הקרו

בהתמודדות עם אירועים חריגים ,לרבות אירועים סביבתיים ,בעלי השפעה שלילית

חריגה על כלכלת ישראל .בסעיף  38להצעת החוק מוצע לקבוע את ההסדר שיאפשר לממשלה לקיחת
הלוואה מתוך נכסי הקרן ,וזאת לשם סיוע

בהתמודדות עם אירוע חריג בעל השפעה שלילית חריגה,

במשכה או בעוצמתה ,על כלכלת ישראל ,ובתנאים המפורטים בסעיף·
ההסדר המוצע מבטיח כי לקיחת הלוואה כאמור תתאפשר רק בהליך ייחודי ומורכב ,שיש בו כדי
להבטיח כי המדובר בהחלטה הנשענת על הסכמה רחבה במיוחד ,הו מטעם הממשלה  -על יסוד הצעה
מטעם ראש

הממשלה והשר ,לאחר

התייעצות עם נגיד בנק ישראל  -והו מטעם הכנסת,

בהחלטה

שתתקבל ברוב של  61חברי הכנסת לפחות.

סעיף 39

בהמשך לסעיף  38המוצע הקובע תנאים למתו הלוואה מנכסי הקרו ,מוצע לקבוע תנאים ,אשר

בהתקיימם תאושר לממשלה הקלה בהחזר הלוואה כאמור ,לרבות שינוי תקופת ההחזר או שיעור הריבית
ואף קבלת פטור ,מלא או חלקי ,מהחזר קרו ההלוואה או הריבית.
על פי המוצע ,הקלה כזו תתאפשר רק אם חלפו תשעה חדשים לפחות ממועד מתן

ההלוואה ואם

ההצדקה למתו ההקלה נובעת מהאירוע החריג שבגינו ניתנה ההלוואה או מאירוע חריג אחר.
בדומה להחלטה על לקיחת הלוואה ,מוצע לקבוע גם לענייו מתן הקלה בהחזר הלוואה ,מנגנון קבלת
החלטות ייחודי ,אשר יבטיח השגת הסכמה רחבה ,הו בממשלה והו בכנסת ,לצורך אישור ההקלה כאמור.

סעיפים  40ו 41-

מוצע לקבוע כי מנהל מחלקת הניהול יערוך ויגיש למועצה דוח כספי שנתי וכו דוח

כספי רבעוני ,במטרה לאפשר פיקוח ובקרה על ניהול כספי הקרו·
המועצה תדוו בדוחות הכספיים האמורים ותגישם ,לאחר מתו אישורה ,לממשלה ולוועדת הכספים
של הכנסת ,זאת כדי להביא גם לפיקוח פרלמנטרי על ניהול השקעות הקרו·

סעיף 42

מוצע לקבוע סמכות כללית למועצה לדרוש מכל אדם הממלא תפקיד במחלקת הניהול להגיש

לה או למי מטעמה ,דיווח בכל ענייו הנוגע לפעולותיה של הקרן ,וכו כל מידע או מסמך באותו ענייו ,וזאת
כדי להבטיח יכולת מעקב ופיקוח

סעיף 43

אפקטיבית בידי המועצה.

כמשמעותם

מוצע לקבוע כי תקציב הקרו ייקבע בחוק התקציב השנתי ,כתחום פעולה נפרד,

בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985-וכי הממונה על תחום פעולה זה יהיה השר .כן מובהר כי תקציב
הקרן לא ישמש למימון פעילותה של מחלקת הניהול ,לרבות שכר מנהל מחלקת הניהול ועובדיה ,אשר
תמומן מתקציב בנק ישראל.

סעיף 44

מוצע לקבוע כי המועצה תמנה לקרו מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר ,וכי

החברות ,התשנ"ט  1999-יחולו על בעלי תפקיד אלה ,בשינוים
מוצע לקבוע כי

הוראות חוק

המחויבים .לענייו מבקר הפנים של הקרן,

הממונה האירגוני עליו יהיה יושב ראש ועדת

הביקורת .כן מוצע לקבוע את תקופת

כהונתם ואת אופו קביעת שכרם ,כמפורט בסעיף·

סעיף 45

מוצע להבהיר כי לעניין תשלום מס וכל תשלום חובה אחר ,דין הקרן כדין המדינה,
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סעיף 47

סעיף  53לחוק מיסרי ררוחי נפט קרבע לאמור :

ייקרן לניהול כספי היטל על רררחי נפט
הממשלה תקים קרן לניהרל כספים שהתקבלר מהיטל על ררןחי נפט לפי חרק זה אשר ירעברו

). 53א(
למטרןת

חברתירת-כלכליות.

)ב( הקרן תןקם בחרק שיסדיר את אןפן פערלתה ,אןפן
שלשמן

יועברר i

הןצאת הכספים שינרהלר בה רהמטרןת

הצעת חןק כאמןר תןגש לכנסת לא יאוחר מיןם די בחשןןן התשעייב ) 1בנרבמבר ".( 2011

מוצע להחליף את הןראות הסעיף האמןר בהפניה להררארת החןק המוצע.

סעיף  48מןצע לקבןע כי תחילתן של החןק המןצע במןעד שיקבע השר בצן  ,ןשבן לגיען הכנסןת המדלנה
מהיטל ררןחי נפט לפי חרק מיסרי ררןחי נפט ,שנגבן מיןס פרסןמן של החןק המןצע ןאילך ,לסכןס העןלה
על שני

מיליארד שקלים חדשים .מןעד זה נקבע כדי

משמעןתי לניהןל בידי הקרן ,אשר יצדיק את

שהקמת הקרן תתבצע רק לאחר שיצטבר סכןס

הקמתה .בהמשך לכך ,מרצע לקברע כי במרעך

האמרר יןעבר הסכןם האמרר מארצר המדינה לחשברן הקרן·
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התחילה

