
  הודעה על בחינות
  

  בשיווק השקעות ,לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
  1997 -ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז 

  
ובניהול תיקי  , בשיווק השקעות(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות5בהתאם לתקנה 

מודיעים בזה כי רשות אנו , 19971- ואגרות), התשנ"ז השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות
  במועדים כלהלן:בתל אביב  בחינותניירות ערך תקיים 

  
שעת   תאריך לועזי  תאריך עברי  שם הבחינה  

  הבחינה
  16:30 2014 במאי       14  דע"תש  איירב   'די  כלכלה   1
  16:30   2014 במאי       19  ע"דתש'   באייר  יט  חשבונאות   2
  16:30  2014במאי        26  ע"דתשכו'   באייר    סטטיסטיקה ומימון   3
  **אתיקה מקצועית   4

  
דיני ניירות ערך 

    מקצועית ואתיקה

  
  ע"דתש כט' באייר  

  
  2014במאי        29

  
16:30  

  11:00    2014 ביוני        23  ע"דתש  כה' בסיון    *מקצועית א'    5
  11:00  2014 ביוני        26  ע"דתש  ון  כח' בסי  *מקצועית ב'    6
  
היסוד באותו מחזור המקצועיות ללא מעבר בחינות אין אפשרות לגשת לבחינות *

  בחינות.
  :הרשמה לבחינות

החל  www.isa.gov.ilשכתובתו  אתר האינטרנט של הרשות תעשה באמצעות רשמה הה -
 ' בניסןגכ מתאריךיאוחר  לאו )2014נואר בי 19( בט התשע"ד' בשיחתאריך ב

   .אמורותה מועד סגירת ההרשמה לבחינות ,)2014 אפרילב 23( ד"התשע
בכותרת "טפסים" ("טפסים למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט ניתן למצוא ההרשמה  את טפסי -

  השקעות"). וניהול תיקי , משווקי השקעותעל ידי יחידים בנושא ייעוץ השקעות
    (מילוי טופס  ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראייש למלא את טופס    -

) ללא תשלום אגרת הבחינה אינו מהווה 010-מילוי טופס פרטים אישיים (פ - ויודגש . )001-פ
  ולא יתאפשר לגשת לבחינה.הרשמה 

 כאמור של הרשות שכתובתונרשמים חדשים, ירשמו הרשמה ראשונית באתר האינטרנט  -
www.isa.gov.il טופס פרטים אישיים"), יקבלו קוד אישי  – 010- (באמצעות מילוי טופס פ"
  באם הרשמתם נקלטה.שלעיל ואיתו יוכלו לוודא באתר  SMSבאמצעות דוא"ל/

ובידם קוד אישי, יוכלו לוודא למחרת נרשמים שאינם חדשים אשר פרטיהם רשומים כבר ברשות  - 
   , באם הרשמתם נקלטה./http://isaexams.co.ilיום ההרשמה, בכתובת: 

זימונים לבחינות ישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה. (נבחן שלא קיבל זימון יוכל לגשת לבחינה   -
  גם ללא הזימון).

  שם לאחר מועד סגירת ההרשמה.לא ניתן להיר  -
  

  ות:ביטול הרשמה לבחינ
  החזר אגרת הבחינה.יקבלו המבטלים הרשמתם  לבחינה לא    -
: ולוודא את ביצוע הדחייה בכתובת למועד עתידיניתן לדחות הרשמה לבחינה    -

http://isaexams.co.il/ .  
-   

  תל אביב 106ימנסיה העברית "הרצליה", רח' ז'בוטינסקי הג: ותמקום הבחינ
  תל אביב 74יצמן תיכון עירוני ד', רח' ו    

ור מחלק הבחינה בדיני להם פטר למועמדים אשר אוש רקהבחינה באתיקה מקצועית מיועדת **
   .ניירות ערך

  , עו"דעודד שפירר                       
  

  המזכיר הכללי                 
  רות ערךרשות ניי                

  
  ' בטבת התשע"דכח'
  2013בדצמבר  31

                                                
  352עמ'  ,ק"ת התשנ"ז1


