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 ועדת כספים  פרוטוקול ישיבת 

     1 מתוך 1 עמוד
 

 
 18:00-18:40  שעה:   15.3.2021   תאריך הישיבה:
 גל לניאדו    נכתב ע"י: 1/21  מספר פרוטוקול:

 זום -עיריית יהוד מונוסון מקום:
 , חיים מימוןיוסי חזן, רוטמן שמואל ,יו"ר- בני רזניק ,חברי מועצת העיר: שמות המשתתפים:

 ,שימי בונפיל  שנהראורי , ליאור גלבוע : שמות החסרים
- ,ישורון פרסיק  יועץ השקעות - רונן שטרית סגנית גזבר,  –קונסטנס צ'רי  ,גל לניאדו –הגזבר  :בהשתתפות

 מבקר פנים
 2/2020אימוץ כללי ההשקעה עפ"י חוזר מנכ"ל מ.הפנים  נושאים לדיון: 

 
 פותח את הישיבה ומקריא את הנושא לדיון . –בני רזניק 
נותן סקירה תמציתית ומציין כי בזימון צורף דברי הסבר לנושא ,פרוטוקול ו.השקעות  -גל לניאדו

בו ו.השקעות מבקשת לאמץ את חוזר המנכ"ל ומציינת הסיבות לכך וכן צורף חוזר מנכ"ל  2/21
 המרחיב את אפשרויות ההשקעה של העירייה .  2/2020

 נסחרותמהיקף התיק במניות  10%הרחבה הנוספת שהחוזר מאפשר הינה השקעה בעד ה
 מהיקף התיק .  15%בבורסה הישראלית וכן הגדלת אפשרות ההשקעה באג"ח חברות בעוד 

מש"ח , כספים אילו מיועדים בעיקר   65למעשה העירייה מנהלת היקף תיק השקעות שנע סביב 
בחשבונות העירייה   2/3 כשיקליים ו תבפיקדונו מצוי  מתיק זה 1/3לנושא הפיתוח .כיום כ 

 פעילים,הראל,פסגות,מגדל(.נושא )אקסלנס,ב מתמחיםבתי השקעות מקצועיים ה 5המנוהלים ע"י 
מבקש מיועץ ההשקעות רונן שטרית שהחל ללוות את ועדת השקעות בניהול הנושא לתת סקירה  

 קצרה . 
אימוץ החוזר יאפשר לעירייה לגוון את רונן מסביר כי מציג עצמו ונותן סקירת שוק . -רונן שטרית 

ההשקעה , יאפשר לעירייה לבנות תיקים עם חשיפה מדורגת תוך שילוב של מניות מתוך ת"א  
.כן מציין כי לטווח הארוך הינו סבור כי מתן כלים נוספים ב"ארסנל" אפשרויות ההשקעה    125

 מצד מנהלי התיקים וימקסמו תשואת התיק .  בתיקים המנוהלים יביאו ליכולת תמרון גבוהה יותר
ישנה טענה שישנם כעת עליות מתמשכות בבורסה ,מעין בועה , ואולי כעת זה -בני רזניק שואל 

 אינו הזמן לרכוש מניות וכן שיש צפי לאינפלציה ביציאה כעת מהסגרים )צריכה גבוהה ( .
רונן עונה: השוואת מחירי המניות בבורסה בת"א למדדי הרווח מצביעים שהשוק לא מצוי בבועה  
,כמו כן אין כעת צפי לעליית ריבית )צפי לאי העלאת ריבית תומך בעליות נוספות בשוק המניות(  

הינה לאו דווקא שלילית בהיבט של מחירי המניות כיון שברמה מסוימת של  אינפלציהוכן מציין כי 
וקא על צמיחה שמשפיעה חיובית על רווח החברות וזה מביא  ברמה שנתית מלמדת דו 3%-1%

 לעליית שוק המניות . 
 יותר לחשוק המניות בארה"ב כיום . תמתייחסמציין כי לדעתו אפשרות הבועה 

 מי יחליט אילו מניות לקנות בהתאם למתאפשר בכללים החדשים ? -חיים מימון שואל 
 קי ההשקעות המנהלים את התיקים בעבור העירייה יבצעו החלטות אילו .מנהלי תי-גל עונה 

 
בני רזניק מעלה להצבעה את ההחלטה : ו.הכספים מקבלת את המלצת ו.השקעות וממליצה  

 .  02/2020למועצת העיר לאמץ ולאשר את כללי ההשקעה הקבועים בחוזר מנכ"ל 
 

 הצבעה פה אחד מהנוכחים 
 
 
 
 

 

 לניאדורשם : גל 


