
 שאלות בדיני ניירות ערך
 2-1 לשאלות נתונים
 במסגרת. בורסה חבר והיא השקעות משווק רישיון בעלת שהיא בחברה כאנליסט עובד ירון

 הבורסה חבר ללקוחות מופצות הסקירות. ן"הנדל בתחום החברות סקירת על ירון אחראי ועבודת
 ,"נכסים אביב "חברת. תהכלכלי בעיתונות מצוטטות אף ולעיתים) וחברות פרטיים אנשים(

 לסיור ואות מזמינה שהיא ירוןל הודיעה ,ברומניה מניבים נכסים 25 -מ יותר שבבעלותה
 של מנכסיה האנליסטים תרשמויו בקרוי ובמסגרתו ,כשבועיים יימשךש ,ברומניה אנליסטים
 ביבא "חברת של חשבונה על זאת כל - יוקרתי במלון ימים 5 במשך תארחוי הם ובנוסף ,החברה
 ".נכסים

 
 :1שאלה 
 ?נכון הבאים יםהמשפטמ איזה, המתוארות בנסיבות

 
 .כלשהן מגבלות עליו אין ולכן ברישיון חייב אינו הוא כאנליסט ירון של עבודתו בנסיבות .א
 והוא השקעות משווק רישיון בעל להיות חייב הוא כאנליסט ירון של עבודתו בנסיבות .ב

 .החוק לפי אסור תמריץ שזה מכיוון ל"נה האנליסטים בסיור להשתתף רשאי אינו
 בו הסיור על האנליזה בעבודת נאות גילוי שייתן ובלבד ל"הנ בסיור להשתתף רשאי ירון .ג

 .האירוח את מימנה" נכסים אביב "שחברת כך ועל השתתף
 להשתתף רשאי אינו הוא אך, ברישיון חייב אינו הוא כאנליסט ירון של עבודתו בנסיבות .ד

 .החוק לפי אסור תמריץ זהוש מכיוון, בסיור
 .בסיור ישתתף שירון לכך מניעה אין, נוספים לאנליסטים משותף בסיור שמדובר מכיוון .ה

 
 

 :2שאלה 
 להפיץ מעוניין הוא, ונכסיה "נכסים אביב "חברת על הסקירה כתיבת את ירון שהשלים לאחר
 הבורסה חבר של טרוהנוס בחשבון כי ול מוסר ירון מועסק בו הבורסה חבר ממנהלי אחד. אותה

 . הבורסה חבר של העצמי מההון 5% המהווה בשווי" נכסים אביב "מניות מוחזקות

 ?זה במקרה לפעול ירון על כיצד
 

 האנליסטית העבודה לבין הבורסה חבר של הנוסטרו בחשבון ההחזקה בין קשר כל אין .א
 .דבר לעשות נדרש אינו הוא ולכן ירון של

 עובד הוא בו הבורסה חבר שלפיה כללית הערה ירון הכניס ממילא העבודה שבסוף מכיוון .ב
 הזו ההערה את להשאיר רשאי הוא, הסקירה נשוא החברה של ערך בניירות להחזיק עשוי

 .לכך בנוסף דבר לעשות ולא בעבודה
 בחשבון מחזיק מועסק הוא בו הבורסה חבר כי בעבודה מפורשות לציין נדרש ירון .ג

 ".נכסים אביב "נייתבמ מהותית החזקה שלו הנוסטרו
 מההון יותר או 25% מהווה היה הנוסטרו בחשבון" נכסים אביב "מניות שווי אם רק .ד

 .בעבודה זאת לציין ירון על היה, הבורסה חבר של העצמי
 מוחזקות" נכסים אביב "שמניות העובדה את העבודה במסגרת לציין נדרש אינו ירון .ה

 ללקוחות  מיועדת שהעבודה מכיוון, קמועס הוא בו הבורסה חבר של הנוסטרו בחשבון
 .הבורסה חבר

 
 



 
 שאלות באתיקה מקצועית

 :1שאלה 
 ?תיקים מנהלל ביחס נכון הבאים מהמשפטים איזה
 
 חתם שימש אליו קשור תאגיד אשר ערך ניירות לקוח עבור לרכוש תיקים למנהל אסור .א

 .להצעתם
 אליו קשור תאגיד אשר ךער ניירות לקוח עבור ירכוש תיקים מנהל כי מניעה כל אין .ב

 .כזו לרכישה בקשר בחוק מגבלה כל ואין להצעתם חתם שימש
 חתם שימש אליו קשור תאגיד אשר ערך ניירות לקוח עבור לרכוש רשאי תיקים מנהל .ג

 ידי על החיתומית ההתחייבות קיום ממועד חודשים שלושה חלפו אם רק להצעתם
 .הקשור התאגיד

 חתם שימש אליו קשור תאגיד אשר ניירות קוחל עבור לרכוש רשאי תיקים מנהל .ד
 ידי על החיתומית ההתחייבות קיום ממועד חודשים שישה חלפו אם רק להצעתם
 .הקשור התאגיד

 חתם שימש אליו קשור תאגיד אשר ניירות לקוח עבור לרכוש רשאי תיקים מנהל .ה
 ידי על החיתומית ההתחייבות קיום ממועד הראשונים החודשים בשלושת להצעתם
 .המסוימת לעיסקה ביחס ובכתב מראש לכך הסכים הלקוח אם רק, הקשור התאגיד

 
 

 :2שאלה 
 ?לקוח עם רישיון בעל של להסכם ביחס נכון הבאים מהמשפטים איזה

 
 המהותיים העניינים כל את כולל שהוא ובלבד, פה בעל גם להיערך יכול ההסכם .א

 .להתקשרות
 בכתב ייערך שהוא ובלבד, ללקוח ירותהש מתן תחילת לאחר גם להיערך יכול ההסכם .ב

 .בהמלצתו או הרישיון בעל ידי על שנרכשו הערך ניירות את יממש שהלקוח ולפני
, היתר בין, ולכלול השירות מתן תחילת בטרם ללקוח להימסר, בכתב להיות חייב ההסכם .ג

 .עת בכל ההתקשרות את לבטל יכול הלקוח כי קביעה
 של הסכם רק; השירות מתן תחילת בטרם ללקוח ולהימסר בכתב להיות חייב ההסכם .ד

 .ההתקשרות את עת בכל לבטל יכול הלקוח כי קביעה לכלול חייב לקוח עם תיקים מנהל
, בכתב להיות חייב תיקים מנהל עם והסכם, פה בעל להיות יכול השקעות יועץ עם הסכם .ה

 .להתקשרות הדרושים הפרטים כל את לכלול חייב ההסכם, מקרה ובכל

 
 
 
 



 
 :שאלות בחשבונאות

 :1שאלה 
 עלויות מתארת הבאות מהתשובות איזו, מלאי - 26 מספר חשבונאות תקן להוראות בהתאם
 ?המלאי בעלות נכללות שאינן

 
 .המלאי רכישת בגין רכישה ומיסי יבוא מיסי .א
 .מכירה עלויות או אחסון עלויות או חומרים עלויות של חריגים סכומים .ב
 .המלאי לרכישת במישרין לייחס ןשנית וטיפול הובלה עלויות .ג
 .המלאי בייצור שהתהוו ישירה עבודה עלויות .ד
 .גמורים למוצרים חומרים בהמרת שהתהוו, ומשתנות קבועות תקורה עלויות .ה

 
 

 :2שאלה 
, בבורסה" ספרינגסטין "חברת של המניות מהון 32.5%" ברוס "חברת רכשה 1.1.2007 ביום

 בחברת מהותית השפעה יש" ברוס "לחברת. וךאר לזמן כהשקעה, ח"ש 700,000 תמורת
. ח"ש 2,000,000 הינו 1.1.2007 לתאריך" ספרינגסטין "חברת של העצמי ההון". ספרינגסטין"

 2007 בשנת. שיטתי באופן מופחת ואיננו, מוניטין מהווה ברכישה) עלות עודף (מקורי הפרש
 חילקה 2007 בדצמבר 10 -ב, ןכ כמו. ח"ש 276,000 היה" ספרינגסטין "חברת של הנקי הרווח
 של השוק שווי. ח"ש 123,000 של כולל בסכום מניותיה לבעלי דיבידנד" ספרינגסטין "חברת

 830,000 הינו 31.12.2007 לתאריך בבורסה) מהמניות 32.5%" (ספרינגסטין "בחברת ההשקעה
 . ח"ש

 הרווח ומהו 2007 בדצמבר 31 ליום" ספרינגסטין "בחברת ההשקעה של הפנקסני ערכה מהו
 ?"ברוס "חברת של הכספיים בדוחות, 2007 לשנת בגינה שנרשם

              
 רווח           השקעה יתרת    

 
 ₪ 89,700      ח"ש  749,725 .א
 ₪ 130,000       ח"ש 830,000 .ב
  ח"ש 39,975       ח"ש 700,000 .ג
  ח"ש 39,700       ח"ש 699,725 .ד
  ח"ש 49,725       ח"ש 749,725 .ה

 
 



 
 :4-3 לשאלות נתונים

. ח" ש150,000 מניות רגילות תמורת 18,000) 1.1.02(הנפיקה בעת הקמתה " אביבית"חברת *
 .ח" ש920,000 הינה 31.12.06יתרת ההון העצמי של החברה ליום *
. ח" ש5,000ח תמורת " ש1. נ. מניות בכורה ע5,000" אביבית" הנפיקה חברת 1.1.07ביום *

. מהערך הנקוב13%שיעור הדיבידנד בגינן הוא . בכורה הינן צוברות ואינן משתתפותמניות ה
 .ח" ש138,000 מניות רגילות נוספות תמורת 1,000 הנפיקה החברה 1.7.07ביום *
 .ח" ש212,000 היה 2007הרווח הנקי של החברה בשנת *
דיבידנד בסך כולל של לכל בעלי מניותיה " אביבית" חילקה חברת 2007 בדצמבר 31 -ב*

 .ח" ש75,000
 . א"הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת" אביבית"חברת *
 .2007בשנת ) מעבר לאמור לעיל(לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות *
 

 :3שאלה 
 ?31.12.07 ליום "אביבית" תחבר של העצמי ההון יתרת מהי

 
 

 .ח"ש 1,275,000 .א
 .ח"ש 1,200,000 .ב
 .ח"ש 1,270,000 .ג
 .ח"ש 1,195,000 .ד
 .שגויות האחרות התשובות כל .ה

 
 :4שאלה 
 ?2007 לשנת "אביבית" תחבר של למניה הבסיסי הרווח מהו, 21' מס חשבונאות לתקן בהתאם

 )הנקודה אחרי ספרות שתי של בדיוק(
 

 .ח"ש 11.49 .א
 .ח"ש 11.16 .ב
 .ח"ש 11.46 .ג
 .ח"ש 11.12 .ד
 .ח"ש 11.42 .ה

 
 



 
 :6-5נתונים לשאלות 

 בדוחותיה מציגה החברה. ח"ש 180,000 תמורת מכונה "הגורן" תחבר רכשה 1.4.2007 ביום
 הכספיים בדוחותיה המכונה את מפחיתה החברה. מופחתת עלות בסיס על קבוע רכוש הכספיים

 היה 2007 בשנת. ישר בקו שנתיים פני על מופחתת המכונה מס רכיולצ. ישר בקו שנים 5 למשך
 יהיה 2008 בשנת חברותה מס שיעור לפיו חוק פורסם 2007 צמברבד . 29% :חברותה מס שיעור

 .  25% יהיה החברות מס שיעור, ואילך 2009 ומשנת 27%
 

 :5שאלה 
 ?31.12.07 ליום המכונה בגין למס העתודה יתרת מהי

 
 .ח"ש 500,13 .א
 .ח"ש 11,745 .ב
 .ח"ש 10,935 .ג
 .ח"ש 10,125 .ד
 .ח"ש 9,045 .ה

 
 

 :6שאלה 
 ?2007 לשנת "הגורן" תחבר של והפסד רווח בדוח המכונה בגין הפחת הוצאות הסתכמו לכמה

 
 .ח"ש 27,000 .א
 .ח"ש 36,000 .ב
 .ח"ש 67,500 .ג
 .ח"ש 25,500 .ד
 .ח"ש 40,500 .ה

 



 
 'שאלות במקצועית א

 :1שאלה 
 על האופציות כל( ?שלילית ודלתא חיובית ווגא בעלת תהיה הבאות האסטרטגיות מבין איזו
 ). מימוש תאריך ולאותו מכפיל אותו בעלות ,בסיס נכס אותו

 

 .Put אופציית של ומכירה Call אופציית של קנייה .א
 .לכסף מחוץ עמוק Call אופציית של ומכירה בכסף Put  אופציית של קנייה .ב

 .בכסף Call אופציית של ומכירה לכסף מחוץ עמוק Put  אופציית של קנייה .ג

 .בכסף Call אופציית של ומכירה הכסף בתוך עמוק Put אופציית של קנייה .ד
 . בשאלה המופיעים המאפיינים עם אסטרטגיה קיימת לא .ה

 
 

 :2שאלה 
 אביב-בתל ערך לניירות בבורסה הנסחרות דולר/ח"ש החליפין שער על אופציות של מחיריהן
 : להלן נתונים

470=P(355)
610=C(355)
 10,000 הוא ל"הנ תבאופציו הבסיס נכס מכפיל, יום 30 עודב פוקעות האופציות כי נתון ,כן כמו
  3.5% היא השנתית הדולרית והריבית 4% היא השנתית השיקלית הריבית,  דולר

 ?אלה אופציות במחירי גלום דולר/ח"ש חליפין שער איזה

 
 .דולר/ ח"ש 3.535 .א
 .דולר/ ח"ש 3.552 .ב
 .דולר/ ח"ש 3.560 .ג
  .דולר/ ח"ש 3.563 .ד
 . לקבוע כדי נתונים מספיק אין .ה

 
 

 :3שאלה 
 . רווי/ח"ש החליפין שער  על אופציות נסחרות א"בת ערך ירותלני בבורסה

 שאר כאשר, אופציות אותן של ערכן על רווהי בריבית עלייה תשפיע כיצד ,B&S מודל לפי
    ?שינוי ללא יישארו הפרמטרים

  

 . יעלה Call אופציית של ערכה  .א
   .יירד Call אופציית של  ערכה .ב
 .השיקלית מהריבית גבוהה תהיה היורו וריבית מידהב רק יירד Call אופציית של  ערכה .ג
 .יירד Put אופציית של  ערכה .ד
 . השיקלית מהריבית גבוהה תהיה היורו וריבית במידה רק יירד Put אופציית של  ערכה .ה

 
 :4שאלה 
 .שקל מיליון 25 בסך דיבידנד חלוקת על הכריזה" המדביר  "חברת
 .שקל 21 -ל שקל 23.5 -מ המניה שער ירד סהאק ביום . 20% הוא דיבידנד על המס שיעור

 ?דיבידנד האקס ביום החברה של השוק שווי מהו
 

  .שקל מיליון 188 .א
 .שקל מיליון  168 .ב
 .שקל מיליון 210 .ג
 .שקל מיליון  235 .ד



 .השאלה על לענות כדי נתונים חסרים .ה

 
 :5שאלה 
 - שנייה וקרן רהפטו שיקלית - ראשונה קרן: נאמנות קרן שתי היום באותו קנה פרטי משקיע
 100 על עמד היום באותו הידוע לצרכן המחירים מדד . 100 בשער נקנו שתיהן. חייבת שיקלית
 . נקודות

 103.5 על עמד לצרכן המחירים כשמדד, בדיוק שנה כעבור הקרנות שתי את מכר המשקיע
 . נקודות
  . 110 על עמד הפטורה הקרן של המכירה שער כי הניחו

 לאחר המשקיע ברווחי אדישות ליצור מנת על, החייבת הקרן להימכר צריכה הייתה שער באיזה
 ?ההשקעות שתי בין, מס

 
 103.50 .א
 110 .ב
 105.02 .ג
 105.8 .ד
 108.74 .ה

 
 

 :6שאלה 
 קופון ללא שטר.  2% של דיוןילפ בתשואה נסחר ,לשנתיים קופון ללא ,אמריקאי אוצר שטר

 עלתה שנה כעבור.  3.3% של ןדיוילפ בתשואה היום באותו נסחר שנים ארבע של לתקופה
 .  3.3% -ל הקצר השטר תשואת

 סחריי תשואה באיזו, הראשונה בשנה ההשקעות שתי ביצועי בין אדישות ליצור רוצים אם
 ?שנה כעבור הארוך השטר

 
 4.53% .א

 
 3.3%  .ב
 2%  .ג
 4.17% .ד

 
 4.27%  .ה

 


