


רשומות

קובץהתקנות
12ביולי2018 8038 כ"טבתמוזהתשע"ח

עמוד

2394                          תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנותמחקות(,התשע"ח-2018

תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשמותרלקנותולהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(
)תיקון(,התשע"ח-2018                                                           2400

תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)מחיריקנייהומכירהשלנכסיקרןושווינכסיקרן()תיקון(,
התשע"ח-2018                                                                 2406

תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)אופציות,חוזיםעתידייםומכירותבחסר()תיקון(,התשע"ח-2018  2409

תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)סיווגקרנותלצורךפרסום()תיקון(,התשע"ח-2018         2410

תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)תקופהלהתאמתנכסיקרןלמדיניותההשקעות()תיקון(,
התשע"ח-2018                                                                 2411

תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)עסקאותבאשראיופדיוןיחידותבאשראי()תיקון(,התשע"ח-2018 2411

צוהשקעותמשותפותבנאמנות)מועדיםקובעיםלתעודותסלההופכותליחידותקרן(,התשע"ח-2018 2412

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000531, התקבל ב - 12/07/2018



קובץהתקנות8038,כ"טבתמוזהתשע"ח,2018בץב12 2394

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )קרנות מחקות(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים2)א(,50)ב(,50)ג(,54א,56)א1(ו–)ב(,56)ז(,ץ61,5)ב(,3ץ)ב()1(, 
3ץ)ג1(,ץץ,80)א1(,82)א()ץ(,ץ10או־131לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-11994

)להלן-החוק(,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אניקובעכלהלן:

פרק א': פרשנות
בתקנותאלה-1בהגדרות

"דמיניהולמשתנים"-חלקמשכרמנהלהקרן,הנגזרמתשואתהקרןומהפרשהעקיבה
שלה;

"דמיניהולשליליים"-סכוםששיעורומהשוויהנקישלנכסיהקרןזההלשיעורדמי
הניהולהמשתניםשאותםפרסםמנהלהקרן,שישולםלקרןבמקרהשלהפרש

עקיבהשלילי;

"דמיניהולקבועים"-שכרמנהלהקרןשאינותלויבתשואתהקרן;

"החזרדמיניהול"-תשלוםבשיעוראחדשפרסםמנהלקרןבתשקיףאובדוח,שלא
יעלהעלשיעורדמיהניהולהקבועיםבקרןבניכוישיעורעמלתההפצהשמחויב

בומנהלהקרן,אםהואמחויב;

"הסכוםהנדרש"-סכוםדמיהניהולהשלילייםשעלמנהלהקרןלשלםלפיתקנה12)2(;

בתקופת שלה המעקב נכס לתשואת הקרן תשואת בין ההפרש - עקיבה" "הפרש
החישוב;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
;21981

"חוקהפיקוחעלקופותהגמל"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,
התשס"ה-32005;

"יחידהרדומה"-כמשמעותיחידותרדומותבסעיףץ5)ב()2(לחוק;

"יוםההחלטה"-היוםשבונודעלמנהלהקרןאולמפרקהקרןעלמחיקתיחידותהקרן
מהמסחרבבורסה;

"מחיריחידה"-כהגדרתובסעיף50)א()2(לחוק;

"מחיריקרןסל"-מחירפדיון,שווייחידהומחיריחידה;

"מחירפדיון"-כמשמעותובסעיף56)ב(לחוק;

"מנהלכספיאחרים"-כלאחדמאלה:

מנהלקרןהמבצעעסקהלקרנותשבניהולולפיהחוק; )1(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותהגמל,המבצעתעסקה )2(
לעמיתיקופתהגמלבניהולה,למעטקופתגמלבניהולאישי;

לכיסוי כספים המשקיע הביטוח, על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח )3(
התחייבויותתלויותתשואהכהגדרתןבחוקהאמור;

מנהלתיקיםהמבצעעסקהללקוח; )4(

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשע"ז,עמ'1064 1

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשע"ז,עמ'1048ב 2

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ז,עמ'336ב 3
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"מנהלכספיאחריםמוסדי"-הגופיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(בהגדרה"מנהל
כספיאחרים";

"מסלקה"-כהגדרתהבחוקניירותערך;

"מרשםיחידות"-כמשמעותובסעיף95בלחוק;

"נכסמעקב"-מדדאוסחורהשמדיניותההשקעותשלקרןמחקההיאהשגתתוצאות
הנגזרותמשיעורהשינויבמחירואובמחירה;

"עושהשוק"-כהגדרתובסעיף82)א()6(לחוק;

"עסקתהחלףשאינהבמימון"-כהגדרתהבתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסים
שמותרלקנותולהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-41994;

"קרןחשיפההפוכה"-כהגדרתהבתקנותהסיווג;

"קרןמחקהבחסר"-קרןמחקהשהיאקרןחשיפההפוכה;

"קרןמחקהממונפת"-קרןמחקהשהיאקרןממונפתכהגדרתהבתקנותהאופציות;

"שווייחידה"-כהגדרתובסעיף50)ב(לחוק;

"תמהילנכסים"-נכסיםהמרכיביםאתנכסהמעקבבקרןסללרבותנכסיםאחרים
היוצריםחשיפהלאותםנכסים,וכןמזומנים;

"תקופתחישוב"-תקופהשמיום31בדצמברשלהשנההקודמתלשנהשבהחליום
חישובהמחירים,אויוםהצעתיחידותהקרןלציבורלראשונה,המאוחרמביניהם,

עדיוםחישובהמחירים;

"תקנותהאופציות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)אופציות,חוזיםעתידים
ומכירותבחסר(,התשס"א-52001;

"תקנותהדוחות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)דוחות(,התשנ"ה-61994;

"תקנותהנכסים"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשניתןלקנותולהחזיק
בקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-1994ץ;

"תקנותהסיווג"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)סיווגקרנותלצורךפרסום(,
התשס"ח-ץ8200;

"תשואה"-שחושבהבדרךהקבועהבתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)חישוב
תשואה(,התשנ"ה-91995ב

פרק ב': תחולה 
תחולתהחוקעל

הסדריםעוקבי
מטבע

החוקיחולעלתעודתהתחייבות,שהיאהסדרלהשקעהמשותפתשמטרתוהשקעה2ב
במטבעותוקבלתתמורההנגזרתממחירם,שמקנהלמחזיקבהזכותלקבלתתמורה

הנגזרתממחירםשלמטבעות,אלאאםכןהתקיימובהכלאלה:

הנכסיםהמגביםאתההתחייבותלפיהתעודההםפיקדונותבבנקבישראלאו )1(
בבנקמחוץלישראלבלבד;

"מנהלכספיאחריםמוסדי"-הגופיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(בהגדרה"מנהל
כספיאחרים";

"מסלקה"-כהגדרתהבחוקניירותערך;

"מרשםיחידות"-כמשמעותובסעיף95בלחוק;

"נכסמעקב"-מדדאוסחורהשמדיניותההשקעותשלקרןמחקההיאהשגתתוצאות
הנגזרותמשיעורהשינויבמחירואובמחירה;

"עושהשוק"-כהגדרתובסעיף82)א()6(לחוק;

"עסקתהחלףשאינהבמימון"-כהגדרתהבתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסים
שמותרלקנותולהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-41994;

"קרןחשיפההפוכה"-כהגדרתהבתקנותהסיווג;

"קרןמחקהבחסר"-קרןמחקהשהיאקרןחשיפההפוכה;

"קרןמחקהממונפת"-קרןמחקהשהיאקרןממונפתכהגדרתהבתקנותהאופציות;

"שווייחידה"-כהגדרתובסעיף50)ב(לחוק;

"תמהילנכסים"-נכסיםהמרכיביםאתנכסהמעקבבקרןסללרבותנכסיםאחרים
היוצריםחשיפהלאותםנכסים,וכןמזומנים;

"תקופתחישוב"-תקופהשמיום31בדצמברשלהשנההקודמתלשנהשבהחליום
חישובהמחירים,אויוםהצעתיחידותהקרןלציבורלראשונה,המאוחרמביניהם,

עדיוםחישובהמחירים;

"תקנותהאופציות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)אופציות,חוזיםעתידים
ומכירותבחסר(,התשס"א-52001;

"תקנותהדוחות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)דוחות(,התשנ"ה-61994;

"תקנותהנכסים"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשניתןלקנותולהחזיק
בקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-1994ץ;

"תקנותהסיווג"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)סיווגקרנותלצורךפרסום(,
התשס"ח-ץ8200;

"תשואה"-שחושבהבדרךהקבועהבתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)חישוב
תשואה(,התשנ"ה-91995ב

פרק ב': תחולה 

החוקיחולעלתעודתהתחייבות,שהיאהסדרלהשקעהמשותפתשמטרתוהשקעה2ב
במטבעותוקבלתתמורההנגזרתממחירם,שמקנהלמחזיקבהזכותלקבלתתמורה

הנגזרתממחירםשלמטבעות,אלאאםכןהתקיימובהכלאלה:

תחולתהחוקעל
הסדריםעוקבי

מטבע

הנכסיםהמגביםאתההתחייבותלפיהתעודההםפיקדונותבבנקבישראלאו )1(
בבנקמחוץלישראלבלבד;

ק"תהתשנ"ה,עמ'ץ31;התשע"ח,עמ'2400ב 4

ק"תהתשס"א,עמ'389;התשע"ד,עמ'1554ב 5

ק"תהתשנ"ה,עמ'304;התשע"ו,עמ'1035ב 6

ק"תהתשנ"ה,עמ'304;התשע"ו,עמ'1035ב ץ

ק"תהתשס"ח,עמ'152;התשע"ו,עמ'1098ב 8

ק"תהתשנ"ה,עמ'2ץ8;התשע"ה,עמ'210ב 9
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ניהולהנכסיםהמגביםאתההתחייבותלפיהתעודהאינוכוללקבלתהחלטות )2(
השקעהתוךהפעלתשיקולדעתשלאלפיכלליםשנקבעובתשקיף,ותחלופתהנכסים

האמוריםתהיהבמועדיםהנקוביםבתשקיףולפיכלליםכאמור;

פדיוןהתעודותיהיהרקבמועדיתחלופתהנכסיםכאמורבפסקה)2(ב )3(

פרק ג': עושה השוק 
חובתמינויעושה
שוקועשייתשוק

ביחידותקרןסל

מנהלקרןיתקשרבהסכםעםחברה,כדישתשמשבעבורוכעושהשוקביחידות3ב )א(
קרןסלשבניהולו;עושהשוקכאמוריהיהחברהשעיסוקההבלעדיהואפעילותעשיית

שוק,והיאלאתהיהחברהשבשליטתמנהלהקרןאוחברההשולטתבוב

הסכםכאמורבתקנתמשנה)א(יחייבאתעושההשוקלבצעפעילותעשייתשוק )ב(
ביחידותהקרןבכליוםחישובמחיריםב

עושההשוקלאיבצעעסקאותמתואמותועסקאותמחוץלבורסהביחידותהקרןב )ג(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ג(,עושההשוק,רשאילבצעעסקהמתואמתביחידות )ד(
קרןסלעםמנהלכספיאחרים,ובלבדשמחירהעסקהכאמור,אינונמוךמחצימיליון
שקליםחדשים,וכןרשאילבצעעסקאותמחוץלבורסהובלבדשמחירהעסקהכאמור
אינונמוךמחמישהמיליוןשקליםחדשים;בתקנתמשנהזו,"עסקהמחוץלבורסה"-
עסקהשלעושההשוקעםמנהלכספיאחריםמוסדישאינומנהלקרןובלבדשאם
נכסהמעקבשלהקרןהואמדדניירותערךישראלייםלצורךביצועאותהעסקהנדרש
עושההשוקלרכושניירותערךבמהלךיוםהמסחרבבורסה,ומחירהעסקהיהיהלפי

מחירירכישותאלהב

הבורסהתנטראחרעמידתושלעושההשוקבכלליםשקבעהבתקנוןהבורסה )ה(
ותדווחלמנהלהקרןולרשותעלממצאיבדיקתהב

פרק ד': יצירה ופדיון
הקצאתיחידות

לקרןסל
מנהלקרןרשאילהקצותיחידותשלקרןסלשבניהולולקרן,ובלבדשניתןאישור4ב

הבורסהלרישומןלמסחרב

הזמנהוהוראות
לפדיוןשליחידות

קרןסל

יסרב5ב לא מפיץ למפיץ; יוגשו לפדיונן והוראות סל קרן של ליחידות הזמנות )א(
להפיץיחידותשלקרןסלהמוצעותלפיתשקיףשהרשותהתירהאתפרסומומטעמים
הקשוריםבקרןאובמנהלקרן;הוראותסעיפים44)ב(ו–)ג(,46)ג(,ו־46)ז(עד)ט(לחוק

יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלהזמנתיחידותוהוראהלפדיוןכאמורב

מנהלקרןייענהלהזמנתיחידהשלקרןסלשבניהולואויפדהיחידהכאמור,לפי )ב(
הזמנהאוהוראהשקיבלמהמפיץ,בכליוםחישובמחיריםב

מנהלקרןסלרשאילהודיעבתשקיףאובדוחכילאיענהלהזמנתיחידותבסכום )ג(
העולהעלסכוםשהחליטב

מנהלקרןסלרשאילהפסיקמזמןלזמןאתהצעתהיחידותלציבורולחדשה,ובלבד )ד(
שדיווחעלכךלפיתקנה20ידלתקנותהדוחותב

סעיפים56)ג(ו–)ד(לחוקלאיחולועלפדיוןיחידותקרןסלב )ה(

קיבלמנהלקרןהוראהלפדיוןיחידהשלקרןסל,יעבירמחשבוןהקרןלמפיץ6בניכויעמלתפדיון )א(
באמצעותהמסלקה,סכוםבמזומניםהשווהלמחירהפדיוןשלהיחידהשנפדתהבניכוי

עמלתפדיוןבשיעוריםהאלה:
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בקרןסלששיעורהחשיפההכוללשלהלמדדאיגרותחובהנסחרותבבורסה )1(
בישראל,לרבותמלווהקצרמועד,ולמדדהמורכבכולוממניותהנסחרותבישראל
שעלויותיצירתהחשיפהאליונמוכות,עולהעלחמישיםאחוזיםמשווינכסי

הקרן-1%ב0;

בקרןסלששיעורהחשיפהשלהלמדדהמורכבכולומנכסיםהנסחרים )2(
מחוץלישראלעולהעלחמישיםאחוזיםמשווינכסיהאושהיאקרןשלאניתן

לקבועלגביהרכיבדמיניהולמשתניםלפיתקנה11)א(-3%ב0;

בקרןסלשאינהכאמורבפסקאות)1(או)2(-2%ב0ב )3(

לאתנוכהעמלתפדיוןממחירהפדיון- )ב(

בפדיוןיחידותקרןסלבפירוק; )1(

לאחרתוםהתקופהלהגשתהזמנותלפיסעיף32לחוק; )2(

ביוםשבוהפסיקמנהלהקרןאתהצעתהיחידותב )3(

הוספתעמלת
יצירה

נמכרהיחידתקרןסל,יעבירהמפיץלחשבוןהקרןבאמצעותהמסלקהסכוםבמזומניםץב
השווהלמחירהיחידהבתוספתעמלתיצירהבשיעורזההלעמלתהפדיוןהקבועה

לאותהקרןכאמורבתקנה6ב

עסקאותיצירהאו
פדיוןלפיהזמנה

אוהוראהשל
עושההשוק

עלאףהאמורבתקנה5ובסעיף46)ג(לחוק,התקבלהאצלמנהלהקרןהזמנה8ב )א(
ליצירהאוהוראהלפדיוןשהגישעושההשוקלאחרהשעההייעודהאךלאיאוחר
מאשרמידלאחרתוםהמסחרלאותויום,יבצעהמנהלהקרןכאילוהתקבלהאצלו

באותויוםחישובמחיריםב

עלאףהאמורבתקנות6ו־ץ,רשאימנהלקרןלבצעיצירהאופדיוןשליחידות )ב(
קרןסלשבניהולולפיהזמנהאוהוראהשלעושההשוקבתמורהלתמהילנכסיםב

בחישובמחירהיחידהומחירפדיוןבתמורהלתשלוםבתמהילנכסיםלאתתווסף )ג(
עמלתיצירהולאתנוכהעמלתפדיוןב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ג(,בחישובמחירהפדיוןבפדיוןכנגדתמהילנכסים )ד(
תנוכההעמלהשצפויהלהיפרעמנכסיהקרן,בעקבותפדיוןיחידותכאמור,בשלסיום

עסקתהחלףשאינהבמימוןטרםמועדסיומהב

רישוםכיחידה
רדומה

קיבלמנהלקרןהוראהלפדיוןיחידהבקרןסלשבניהולו,ירשוםאותהכיחידהרדומה9ב
במרשםהיחידותולאיבטלהב

פרסוםמחיריםעל
ידימנהלהקרן

מנהלקרןיפרסםלגבייחידתקרןסלשבניהולואתשווייה,אתמחירהבתוספתעמלת10ב
יצירהואתמחירהפדיוןשלהבניכויעמלתפדיון,סמוךלאחרשהתקבלאצלוהמידע
המאפשרלולחשבנתוניםאלה;לשםפרסוםכאמוריעבירמנהלהקרןאתשוויהיחידה

ואתמחיריהכאמורלבורסה,בדרךשהבורסההורתהעליהושעליהתדווחלרשותב

פרק ה': דמי ניהול משתנים
מנהלקרןרשאילפרסםבתשקיףאובדוחשלקרןמחקהשבניהולו,שאינהקרן11בדמיניהולמשתנים )א(

מחקהממונפתאוקרןמחקהבחסר,כישכרויכלולנוסףפעלדמיהניהולהקבועיםגם
רכיבשלדמיניהולמשתנים,בהתקייםכלאלה:

לקרן הנאמן לטובת אוטונומית בנקאית ערבות העמיד הקרן מנהל )1(
להבטחתזכויותבעליהיחידותבקרן,בסכוםשלאיפחתמהסכוםהקבועבתקנת

משנה)ב(,אוהפקידפיקדוןבסכוםהאמורבחשבוןחופשימשעבוד,עיקול,עכבון
אוכלזכותאחרתשלצדשלישי,ושלנאמןזכותחתימהבלעדיתבו;

בקרןסלששיעורהחשיפההכוללשלהלמדדאיגרותחובהנסחרותבבורסה )1(
בישראל,לרבותמלווהקצרמועד,ולמדדהמורכבכולוממניותהנסחרותבישראל
שעלויותיצירתהחשיפהאליונמוכות,עולהעלחמישיםאחוזיםמשווינכסי

הקרן-1%ב0;

בקרןסלששיעורהחשיפהשלהלמדדהמורכבכולומנכסיםהנסחרים )2(
מחוץלישראלעולהעלחמישיםאחוזיםמשווינכסיהאושהיאקרןשלאניתן

לקבועלגביהרכיבדמיניהולמשתניםלפיתקנה11)א(-3%ב0;

בקרןסלשאינהכאמורבפסקאות)1(או)2(-2%ב0ב )3(

לאתנוכהעמלתפדיוןממחירהפדיון- )ב(

בפדיוןיחידותקרןסלבפירוק; )1(

לאחרתוםהתקופהלהגשתהזמנותלפיסעיף32לחוק; )2(

ביוםשבוהפסיקמנהלהקרןאתהצעתהיחידותב )3(

נמכרהיחידתקרןסל,יעבירהמפיץלחשבוןהקרןבאמצעותהמסלקהסכוםבמזומניםץב
השווהלמחירהיחידהבתוספתעמלתיצירהבשיעורזההלעמלתהפדיוןהקבועה

לאותהקרןכאמורבתקנה6ב

הוספתעמלת
יצירה

עלאףהאמורבתקנה5ובסעיף46)ג(לחוק,התקבלהאצלמנהלהקרןהזמנה8ב )א(
ליצירהאוהוראהלפדיוןשהגישעושההשוקלאחרהשעההייעודהאךלאיאוחר
מאשרמידלאחרתוםהמסחרלאותויום,יבצעהמנהלהקרןכאילוהתקבלהאצלו

באותויוםחישובמחיריםב

עסקאותיצירהאו
פדיוןלפיהזמנה

אוהוראהשל
עושההשוק

עלאףהאמורבתקנות6ו־ץ,רשאימנהלקרןלבצעיצירהאופדיוןשליחידות )ב(
קרןסלשבניהולולפיהזמנהאוהוראהשלעושההשוקבתמורהלתמהילנכסיםב



בחישובמחירהיחידהומחירפדיוןבתמורהלתשלוםבתמהילנכסיםלאתתווסף )ג(
עמלתיצירהולאתנוכהעמלתפדיוןב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ג(,בחישובמחירהפדיוןבפדיוןכנגדתמהילנכסים )ד(
תנוכההעמלהשצפויהלהיפרעמנכסיהקרן,בעקבותפדיוןיחידותכאמור,בשלסיום

עסקתהחלףשאינהבמימוןטרםמועדסיומהב

קיבלמנהלקרןהוראהלפדיוןיחידהבקרןסלשבניהולו,ירשוםאותהכיחידהרדומה9ב
במרשםהיחידותולאיבטלהב

רישוםכיחידה
רדומה

מנהלקרןיפרסםלגבייחידתקרןסלשבניהולואתשווייה,אתמחירהבתוספתעמלת10ב
יצירהואתמחירהפדיוןשלהבניכויעמלתפדיון,סמוךלאחרשהתקבלאצלוהמידע
המאפשרלולחשבנתוניםאלה;לשםפרסוםכאמוריעבירמנהלהקרןאתשוויהיחידה

ואתמחיריהכאמורלבורסה,בדרךשהבורסההורתהעליהושעליהתדווחלרשותב

פרסוםמחיריםעל
ידימנהלהקרן

פרק ה': דמי ניהול משתנים

מנהלקרןרשאילפרסםבתשקיףאובדוחשלקרןמחקהשבניהולו,שאינהקרן11ב )א(
מחקהממונפתאוקרןמחקהבחסר,כישכרויכלולנוסףעלדמיהניהולהקבועיםגם

רכיבשלדמיניהולמשתנים,בהתקייםכלאלה:

דמיניהולמשתנים

לקרן הנאמן לטובת אוטונומית בנקאית ערבות העמיד הקרן מנהל )1(
להבטחתזכויותבעליהיחידותבקרן,בסכוםשלאיפחתמהסכוםהקבועבתקנת

משנה)ב(,אוהפקידפיקדוןבסכוםהאמורבחשבוןחופשימשעבוד,עיקול,עכבון
אוכלזכותאחרתשלצדשלישי,ושלנאמןזכותחתימהבלעדיתבו;
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מנהלהקרןהתחייבכימקוםשהפרשהעקיבהשלילי,הואיחזירלקרןדמי )2(
ניהולשלילייםב

סכוםהערבותשיעמידמנהלהקרןאוהפיקדוןשיפקידכאמורבתקנתמשנה )ב(
)א(,לאיפחתבכלעתמסכוםהשווהלמכפלתהשוויהנקישלנכסיהקרןבשיעורדמי
הניהולהשלילייםשמנהלהקרןעשוילהיותמחויבלשלםלקרןבהתחשבבשיעורדמי
הניהולהמשתניםשאותםפרסם,דמיהניהולהשלילייםשהחזירלקרןבתקופתחישוב,

וסכוםדמיהניהולהקבועיםוהמשתניםשהואזכאילפרועוטרםפרעב

הוראותבענייןדמי
ניהולמשתנים

פרסםמנהלהקרןכישכרויכלולדמיניהולמשתניםכאמורבתקנה11,יחולוהוראות12ב
אלה:

שיעורדמיהניהולהמשתניםשיפרעמנהלקרןמנכסיהקרןאוישלםלקרן )1(
כדמיניהולשליליים,לפיהעניין,בתקופתחישוב,לאיעלהבערכוהמוחלטעל

שיעורעמלתהיצירהוהפדיוןבהתאםלסוגהקרן,כאמורבתקנה6)א(;

אםהפרשהעקיבהבקרןלסוףיוםמסחרשלילי-ישלםמנהלהקרןלקרן )2(
אתסכוםדמיהניהולהשלילייםלפיהשיעורשפרסםבתוךיוםעסקיםאחד;

11)א()1(מהסכום פחתסכוםהערבותאוסכוםהפיקדוןכאמורבתקנה )3(
הנדרשלפיתקנה11)ב(,יגדילומנהלהקרןבתוךשלושהימיעסקים;

נדרשמנהלהקרןלהחזירלקרןדמיניהולשלילייםולאשילםלקרןאת )4(
הסכוםהנדרש,יחולוהוראותאלה:

הפקידמנהלהקרןפיקדוןכאמורבתקנה11)א()1(,יעבירהנאמןלקרן )א(
בעצמואתהסכוםהאמורמתוךחשבוןהפיקדוןלחשבוןהקרןלאיאוחר
מיוםהעסקיםהראשוןשלאחרהיוםשבוהיהעלמנהלהקרןלהעביראת

סכוםהאמור;

11)א()1(וחלפושלושה העמידמנהלהקרןערבותכאמורבתקנה )ב(
ימיעסקיםמיוםשנדרשלשלםאתהסכוםהנדרש,יגישמנהלהקרןדוח
לרשותולנאמןבדברהתקיימותנסיבותאלהועלהמועדשבוישלםלקרן
אתהסכוםהנדרש;יושבראשהרשותרשאילהורותלנאמןלחלטאת

הערבותהבנקאיתבגובההסכוםהנדרש;

מנהלקרןיפרעדמיניהולמשתניםשהואזכאילהםפעםאחתברבעון, )5(
ביוםחישובהמחיריםהראשוןשלאחרתוםהרבעוןלתקופתהחישובשהסתיימה

בתוםהרבעון,לאחרשהנאמןאישרכיהואזכאילסכום;

מנהלהקרןרשאילשנותאתשיעורדמיהניהולהמשתניםב־1בינואר )6(
בכלשנהב

פרק ו': תנאים שבהם רשאי מנהל קרן מחקה לשלם תשלום למי שמחזיק 
יחידות של קרן שבניהולו

תשלוםלמי
שמחזיקיחידות

שלקרןמחקה
שבניהולושל

מנהלהקרן

מנהלקרןמחקהרשאילשלםהחזרדמיניהול,לבעליחידהשהואמנהלכספיאחרים13ב
מוסדי,ובלבדששיעורהחזרדמיהניהוללאישתנהעקבכךשהיחידותמוחזקותבידי

מנהליכספיאחריםמוסדייםשונים;החזרכאמוריושבלמישנשאבובפועלב
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פרק ז': השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים
השתתפות

באסיפותמחזיקים
מנהלקרןישתתףויצביעבאסיפותמחזיקיםכאמורבסעיףץץלחוק,לגביניירותערך14ב

המוחזקיםבקרנותמחקותשבניהולו,ובלבדשניירותערךאלהמוחזקיםבמועדהקובע
גםבקרנותשאינןקרנותמחקותשבניהולוב

פרק ח': פירוק קרן סל
עלאףהאמורבסעיף106)א(לחוק,הודעהעלפירוקקרןסלתינתןלאיאוחר15בפירוקקרןסל )א(

משלושיםימיםלפנימועדהפירוק,ובקרןסלשהיאקרןחשיפההפוכהלפיהסכםהקרן
לענייןזה;נקבעלפיתקנתמשנה)ג()2(כימועדהפירוקיחולבחלוףפחותמשלושים
ימיםמיוםההחלטהיודיעהמפרקעלפירוקהקרןוישלחאתההודעהכאמורבסעיף

106)ב(לחוקב

106)ג(לחוק,התקבלההודעהעלפירוקקרןסל,תמחק עלאףהאמורבסעיף )ב(
הקרן מפרק או הקרן ומנהל בבורסה למסחר מהרישום הקרן יחידות את הבורסה
יפסיקמאותומועדגםאתהצעתןלפיתקנה5;בהודעהשישלחמפרקהקרןכאמור

בסעיף106)ב(לחוקתצויןהעובדהכייחידותהקרןיימחקומןהמסחרוהמועדשבוהן
צפויותלהימחקלפיתקנוןהבורסהב

מועדהפירוקשלקרןסלשלאלפיצוביתמשפטיהיה- )ג(

בפירוקלפיסעיף103)2(לחוק-לאיאוחרמתוםשלושיםימיםממועד )1(
ההודעהעלהפירוק;

בפירוקלפיסעיף103)4(לחוק-לאיאוחרמתוםשלושיםימיםמיוםמחיקת )2(
היחידותמןהמסחרבבורסה;

104אלחוק-לאיאוחרמתוםשלושיםימיםממועד בפירוקלפיסעיף )3(
ההודעהעלהפירוקב

דמיניהולמשתנים
בקרןבפירוק

נתןמנהלקרןאומפרקלקרןהודעהעלפירוקקרןסל,שלגביהפרסםמנהלהקרןכי16ב
שכרויכלולנוסףעלדמיניהולקבועיםגםדמיניהולמשתנים,לאיהיהזכאימנהל
הקרןאוהמפרקלפרועדמיניהולמשתניםמנכסיהקרןולאיידרשלשלםלקרןדמי

ניהולמשתניםשליליים,מהיוםשלמחרתהיוםשבוניתנהההודעהכאמורב

פרק ט': תחילה והוראת מעבר 
תחילתןשלתקנותאלהביוםכ"גבאלולהתשע"ח)3באוקטובר2018()להלן-יוםץ1בתחילה

התחילה(ב

מישכיהןערביוםהתחילהכדירקטורחיצוניבחברהשהנפיקהערביוםהתחילה18בהוראותמעבר )א(
תעודותסל,רשאילכהןעדתוםתקופתכהונתוכדירקטורחיצוניבמנהלקרןבשליטת
בעלהשליטהבחברהשאליהעברהפעילותתעודותהסלשלהחברהוכןבמנהלקרן
נוסףבשליטתבעלהשליטהבחברה,ובלבדששנימנהליהקרנותכאמורמנהליםקרנות
בעלותמאפייניםשונים,ולאיראובכלאחתמהכהונותכאמורכזיקהכמשמעותה
בסעיף240)ב(לחוקהחברותלענייןהכהונההאחרת;בתקנהזו,"תעודותסל"-כהגדרתן

בסעיף33)א(לתיקון28ב

הפכהקרןמחקהלקרןסל,לאתוצגבפרסוםאובדוחתשואתהקרןלתקופה )ב(
הקודמתלמועדהקובע,ויראואתהמועדהקובעלענייןתחילתהשלתקופתחישוב

תשואהכמועדשבוהוצעויחידותהקרןלציבורלראשונהב

עלהתשקיףהעיקריהראשוןשפרסםמנהלקרןלאחריוםהתחילהיחולוהוראות )ג(
אלה:

פרק ז': השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים

מנהלקרןישתתףויצביעבאסיפותמחזיקיםכאמורבסעיףץץלחוק,לגביניירותערך14ב
המוחזקיםבקרנותמחקותשבניהולו,ובלבדשניירותערךאלהמוחזקיםבמועדהקובע

גםבקרנותשאינןקרנותמחקותשבניהולוב

השתתפות
באסיפותמחזיקים

פרק ח': פירוק קרן סל

עלאףהאמורבסעיף106)א(לחוק,הודעהעלפירוקקרןסלתינתןלאיאוחר15ב )א(
משלושיםימיםלפנימועדהפירוק,ובקרןסלשהיאקרןחשיפההפוכהלפיהסכםהקרן
לענייןזה;נקבעלפיתקנתמשנה)ג()2(כימועדהפירוקיחולבחלוףפחותמשלושים
ימיםמיוםההחלטהיודיעהמפרקעלפירוקהקרןוישלחאתההודעהכאמורבסעיף

106)ב(לחוקב

פירוקקרןסל

106)ג(לחוק,התקבלההודעהעלפירוקקרןסל,תמחק עלאףהאמורבסעיף )ב(
הקרן מפרק או הקרן ומנהל בבורסה למסחר מהרישום הקרן יחידות את הבורסה
יפסיקמאותומועדגםאתהצעתןלפיתקנה5;בהודעהשישלחמפרקהקרןכאמור

בסעיף106)ב(לחוקתצויןהעובדהכייחידותהקרןיימחקומןהמסחרוהמועדשבוהן
צפויותלהימחקלפיתקנוןהבורסהב

מועדהפירוקשלקרןסלשלאלפיצוביתמשפטיהיה- )ג(

בפירוקלפיסעיף103)2(לחוק-לאיאוחרמתוםשלושיםימיםממועד )1(
ההודעהעלהפירוק;

בפירוקלפיסעיף103)4(לחוק-לאיאוחרמתוםשלושיםימיםמיוםמחיקת )2(
היחידותמןהמסחרבבורסה;

104אלחוק-לאיאוחרמתוםשלושיםימיםממועד בפירוקלפיסעיף )3(
ההודעהעלהפירוקב

נתןמנהלקרןאומפרקלקרןהודעהעלפירוקקרןסל,שלגביהפרסםמנהלהקרןכי16ב
שכרויכלולנוסףעלדמיניהולקבועיםגםדמיניהולמשתנים,לאיהיהזכאימנהל
הקרןאוהמפרקלפרועדמיניהולמשתניםמנכסיהקרןולאיידרשלשלםלקרןדמי

ניהולמשתניםשליליים,מהיוםשלמחרתהיוםשבוניתנהההודעהכאמורב

דמיניהולמשתנים
בקרןבפירוק

פרק ט': תחילה והוראת מעבר 

תחילתןשלתקנותאלהביוםכ"גבאלולהתשע"ח)3באוקטובר2018()להלן-יוםץ1ב
התחילה(ב

תחילה

מישכיהןערביוםהתחילהכדירקטורחיצוניבחברהשהנפיקהערביוםהתחילה18ב )א(
תעודותסל,רשאילכהןעדתוםתקופתכהונתוכדירקטורחיצוניבמנהלקרןבשליטת
בעלהשליטהבחברהשאליהעברהפעילותתעודותהסלשלהחברהוכןבמנהלקרן
נוסףבשליטתבעלהשליטהבחברה,ובלבדששנימנהליהקרנותכאמורמנהליםקרנות
בעלותמאפייניםשונים,ולאיראובכלאחתמהכהונותכאמורכזיקהכמשמעותה
בסעיף240)ב(לחוקהחברותלענייןהכהונההאחרת;בתקנהזו,"תעודותסל"-כהגדרתן

בסעיף33)א(לתיקון28ב

הוראותמעבר

הפכהקרןמחקהלקרןסל,לאתוצגבפרסוםאובדוחתשואתהקרןלתקופה )ב(
הקודמתלמועדהקובע,ויראואתהמועדהקובעלענייןתחילתהשלתקופתחישוב

תשואהכמועדשבוהוצעויחידותהקרןלציבורלראשונהב

עלהתשקיףהעיקריהראשוןשפרסםמנהלקרןלאחריוםהתחילהיחולוהוראות )ג(
אלה:
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יושבראשהרשותאועובדשהואהסמיךלכךרשאיםלהאריךאולקצר )1(
אתתקופתהתשקיףליחידותהמוצעותלפיהתשקיףהעיקריהראשוןשפרסם
מנהלקרןלאחריוםהתחילה,אולפיתשקיףקרןחדשהשפורסםבתקופהשלאחר

פרסוםהתשקיףהעיקריכאמורעדתוםתקופתו;

אםהוארכהתקופתהתשקיףלתקופהנוספתכאמורבפסקה)1(,ישלםמנהל )2(
הקרןלרשותאתהחלקהיחסישלהסכוםהקבועשלאגרתבקשהלמתןהיתר

לפרסוםתשקיףלתקופהזו;

אםקוצרהתקופתהתשקיףכאמורבפסקה)1(יוחזרלמנהלהקרןהחלק )3(
היחסישלהסכוםהקבועשלאגרתבקשהלמתןהיתרלפרסוםתשקיףלתקופה

זו;

בתקנהזו- )4(

משותפות השקעות 33)ב(לחוק בסעיף הקובע"-כמשמעותו "המועד
בנאמנות)תיקוןמס'28(,התשע"ז-ץ10201)בפרקזה-תיקון28(;

"הסכוםהקבוע"-כמשמעותובתקנה2לתקנותניירותערך)אגרתבקשה
למתןהיתרלפרסוםתשקיף(,התשנ"ה-111995;

"חלקיחסי"-לפיהיחסשביןמשךהתקופהשנוספהאונוכתהלתקופת
התשקיף,לפיפסקה)1(לביןשניםעשרחודשים;

"תקופתהתשקיף"-כהגדרתהבתקנותפרטיתשקיף;

"תקנותפרטיתשקיף"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)פרטיתשקיף
שלקרן,מבנהווצורתו(,התש"ע-122009;

ו–)2( )1( בפסקאות כהגדרתם - חדשה" קרן ו"תשקיף עיקרי" "תשקיף
להגדרה"תשקיף"בתקנותפרטיתשקיףב

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמ3-5544(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

ס"חהתשע"ז,עמ'1064ב 10

ק"תהתשנ"ה,עמ'02ץ;התשע"ו,עמ'1101ב 11

ק"תהתש"ע,עמ'192;התשע"ו,עמ'1021ב 12

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, התשע"ח-2018

ו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, 62)ב( ,59 סעיפים בתוקףסמכותילפי 
התשנ"ד-11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשמותרלקנותולהחזיקבקרןושיעוריהם1בתיקוןתקנה1
המרביים(,התשנ"ה-21994)להלן-התקנותהעיקריות(,בתקנה1-

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשנ"ט,עמ'151ב 1

ק"תהתשנ"ה,עמ'ץ31;התשע"ו,עמ'256ב 2
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אחריההגדרה"חברהמדרגת"יבוא: )1(

""חוזהאקדמה)FORWARD("-חוזהביןשניצדדים,לקנייהאולמכירהשל
נכסבסיסבמועדובמחירקבועשאינורשוםלמסחרבבורסהבישראלאו

מחוץלישראל;";

אחריההגדרה"משךחייםממוצע"יבוא: )2(

""נכסבסיס"-נכסנושאההתחייבותלפיאופציה,חוזהעתידיאוההתחייבות
לתשלוםהפרשיםלפיעסקתהחלףשאינהבמימון;

"נכסמעקב"-כהגדרתובתקנותקרנותמחקות;";

אחריההגדרה"עושהשוקלניירערך"יבוא: )3(

""עסקתהחלףכשרה"-עסקהשבמסגרתהמעבירמנהלקרןמקרןסלכשרה
שבניהולולקרןמקבילהשבניהולו,סכוםבמזומניםהשווהלמחיריחידה
בקרןהמקבילהבתמורהלזכותלקבלסכוםבמזומניםהשווהלמחירהפדיון

שליחידהבקרןהמקבילה;

"עסקתהחלףשאינהבמימון"-עסקתהחלפתתזרימימזומניםשצדאחדשלה
מתחייבלשלםלצדהשניאוזכאילקבלממנוהפרשיםבמחירינכסבסיס,
ובלבד מראש, בה הנקובים ובתנאים בתאריכים ריבית, תשלום כנגד

שסכוםהחשיפהלנכסהבסיסלאמועברביןהצדדיםלעסקה;";

בהגדרה"פיקדוןלזמןקצוב",בסופה,במקום"ימים"יבוא"ימיעסקים;לענייןזה )4(
יראופיקדוןשנעשהלתקופההעולהעלשלושיםימיעסקים,כפיקדוןכאמור,אםתנאיו
מאפשריםאתמשיכתובתוךשלושיםימיעסקיםמיוםמתןההודעהלבנקעלהכוונה
למשוךאותו,ובלבדשלפיתנאיהפקדתוהסכוםשייווסףעליועםמשיכתולאיפחת

בשלכךשנמשךלפניתוםהתקופהשנקבעהב";

במקוםההגדרה"קרןאינדקסנסחרת"יבוא: )5(

""קרןאינדקס"-קרןחוץשייעודההשגתשיעורישינויהדומיםלשיעוריהשינוי
במדדניירותערךמסוים;

"קרןאינדקסנסחרת"-קרןאינדקסשיחידותיהנסחרותבבורסהאובשוקמוסדר
מחוץלישראל;";

אחריההגדרה"קרןכספית"יבוא: )6(

""קרןמקבילה"-קרןסלשאינהקרןסלכשרה,שהתקשרהבעסקתהחלףכשרה;

"קרןסלכשרה"-קרןשבהסכםהקרןנקבעכיהיאקרןסלכשרה;";

בהגדרה"קרןמוחזקת",במקום"באגדקרנות"יבוא"בקרן"; )ץ(

במקוםההגדרה"קרןמחקה"יבוא: )8(

""קרןמחקהמשולבתקרנות"-קרןמחקהשייעודההשגתתוצאותהנגזרות
משיעורהשינויבמחירימספרנכסימעקב,שנקבעבהסכםהקרןשלהכי

היאקרןמחקהמשולבתקרנות;

"קרןממונפת"-כהגדרתהבתקנותהאופציות;

"קרןחוץ"-כהגדרתהבסעיף113אלחוק;";

אחריההגדרה"חברהמדרגת"יבוא: )1(

""חוזהאקדמה)FORWARD("-חוזהביןשניצדדים,לקנייהאולמכירהשל
נכסבסיסבמועדובמחירקבועשאינורשוםלמסחרבבורסהבישראלאו

מחוץלישראל;";

אחריההגדרה"משךחייםממוצע"יבוא: )2(

""נכסבסיס"-נכסנושאההתחייבותלפיאופציה,חוזהעתידיאוההתחייבות
לתשלוםהפרשיםלפיעסקתהחלףשאינהבמימון;

"נכסמעקב"-כהגדרתובתקנותקרנותמחקות;";

אחריההגדרה"עושהשוקלניירערך"יבוא: )3(

""עסקתהחלףכשרה"-עסקהשבמסגרתהמעבירמנהלקרןמקרןסלכשרה
שבניהולולקרןמקבילהשבניהולו,סכוםבמזומניםהשווהלמחיריחידה
בקרןהמקבילהבתמורהלזכותלקבלסכוםבמזומניםהשווהלמחירהפדיון

שליחידהבקרןהמקבילה;

"עסקתהחלףשאינהבמימון"-עסקתהחלפתתזרימימזומניםשצדאחדשלה
מתחייבלשלםלצדהשניאוזכאילקבלממנוהפרשיםבמחירינכסבסיס,
ובלבד מראש, בה הנקובים ובתנאים בתאריכים ריבית, תשלום כנגד

שסכוםהחשיפהלנכסהבסיסלאמועברביןהצדדיםלעסקה;";

בהגדרה"פיקדוןלזמןקצוב",בסופה,במקום"ימים"יבוא"ימיעסקים;לענייןזה )4(
יראופיקדוןשנעשהלתקופההעולהעלשלושיםימיעסקים,כפיקדוןכאמור,אםתנאיו
מאפשריםאתמשיכתובתוךשלושיםימיעסקיםמיוםמתןההודעהלבנקעלהכוונה
למשוךאותו,ובלבדשלפיתנאיהפקדתוהסכוםשייווסףעליועםמשיכתולאיפחת

בשלכךשנמשךלפניתוםהתקופהשנקבעהב";

במקוםההגדרה"קרןאינדקסנסחרת"יבוא: )5(

""קרןאינדקס"-קרןחוץשייעודההשגתשיעורישינויהדומיםלשיעוריהשינוי
במדדניירותערךמסוים;

"קרןאינדקסנסחרת"-קרןאינדקסשיחידותיהנסחרותבבורסהאובשוקמוסדר
מחוץלישראל;";

אחריההגדרה"קרןכספית"יבוא: )6(

""קרןמקבילה"-קרןסלשאינהקרןסלכשרה,שהתקשרהבעסקתהחלףכשרה;

"קרןסלכשרה"-קרןשבהסכםהקרןנקבעכיהיאקרןסלכשרה;";

בהגדרה"קרןמוחזקת",במקום"באגדקרנות"יבוא"בקרן"; )ץ(

במקוםההגדרה"קרןמחקה"יבוא: )8(

""קרןמחקהמשולבתקרנות"-קרןמחקהשייעודההשגתתוצאותהנגזרות
משיעורהשינויבמחירימספרנכסימעקב,שנקבעבהסכםהקרןשלהכי

היאקרןמחקהמשולבתקרנות;

"קרןממונפת"-כהגדרתהבתקנותהאופציות;

"קרןחוץ"-כהגדרתהבסעיף113אלחוק;";
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אחריההגדרה"שוויסדרה"יבוא: )9(

""שכרמנהל"-דמיניהולקבועים,כהגדרתםבתקנותקרנותמחקות;";

אחריההגדרה"תקנותהאופציות"יבוא: )10(

""תקנותדוחשנתי"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)דוחשנתישלקרן(,
התשע"ו-32016;

"תקנותהדוחות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)דוחות(,התשנ"ה-41994;

"תקנותחישובתשואה"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)חישובתשואה(,
התשנ"ה-51995;

"תקנותהמחירים"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)מחיריקנייהומכירה
שלנכסיקרןושווינכסיקרן(,התשנ"ה-61994;

"תקנותקרנותמחקות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנותמחקות(,
התשע"ח-2018ץ;"ב

בתקנה2לתקנותהעיקריות-2בתיקוןתקנה2

בפסקה)2()א(,אחריפסקתמשנה)3(יבוא: )1(

אםניירערךהחוץהואאיגרתחובהנסחרתבשוקמוסדר-אףאםלא )4("
התקיימובההתנאיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(אםמתקיימיםבהתנאים
שקבעהועדתההשקעותבאישורהנאמן,שנועדולהבטיחשקייםמידעזמיןלגבי

תנאיה,מחירהוהסיכוניםהנובעיםמהחזקתהושקיימתבהסחירותמספקת;";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

זכויותוהתחייבויותלפיעסקתהחלףשאינהבמימון,שנכסהבסיסשלה ")3א(
הואמדדניירותערךזריםאוסחורהאומטבעחוץושמתקיימיםלגביהתנאים
שישבהםלהגבילאתסיכוןהאשראיהנובעלקרןממנהולהבטיחאתזכויות
מנהלהקרןלהביאהלסיומהולממשאתהזכויותשלפיה,והםנוגעיםביןהשאר
לאלה:מועדסיוםהעסקה,מועדיביצועהתחשבנותביןהצדדים,מועדיהעברת

כספיםביןהצדדים,ועלויותהכרוכותבסיוםהעסקה;

בקרןמקבילה-גםהתחייבותלפיעסקתהחלףכשרהשנעשתהעםקרן )3ב(
סלכשרהשנכסהמעקב,כיווןהחשיפהוהמינוףשלהזהיםלשלהקרןהמקבילה;

חוזהאקדמהשנכסהבסיסשלוהואמטבעחוץותנאיוהםכאמורבפסקה )3ג(
)3א(;";

בפסקה)6(- )3(

ברישה,אחרי"למוסדיים"יבוא"אושרישומהלמסחרבמערכתאושר"; )א(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

אםנרכשהבטרםהחלהלהיסחר,היאנרכשהבמחירשאינועולה ")א1(
עלמחירהוצאתה;";

בפסקה)6א(- )4(

ק"תהתשע"ו,עמ'1002ב 3

ק"תהתשנ"ה,עמ'304;התשע"ו,עמ'1035ב 4

ק"תהתשנ"ה,עמ'2ץ8;התשע"ה,עמ'210ב 5

ק"תהתשנ"ה,עמ'322;התשע"ד,עמ'1552ב 6

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב ץ
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ברישה,אחרי"למוסדיים"יבוא"אושרישומהלמסחרבמערכתאושר"; )1(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

אםנרכשהבטרםהחלהלהיסחר,היאנרכשהבמחירשאינועולה ")א1(
עלמחירהוצאתה;";

בפסקה)9(,אחרי"קרןסגורה"יבוא"שאינהקרןמחקה"והמילים"וכןיחידותשל )5(
קרןחוץ"-יימחקו;

אחריפסקה)9(יבוא: )6(

יחידותשלקרןמחקה,ובלבד- ")9א(

שאםהקרןהמחזיקהאינהקרןמחקהמשולבתקרנות,היאלאתישא )א(
1%ב0משווינכסיהקרןהמחקה בעלותשכרמנהלבשיעורהעולהעל

המוחזקת;

אםהקרןהמחזיקההיאקרןמוגבלתבניירותערךחוץלאיוחזקובה )ב(
יחידותקרןמחקהפתוחהשאינהמוגבלתבניירותערךחוץ;

יחידותשלקרןחוץ,ובלבדשאםהיאקרןאינדקסהתקייםלגביהאחדמאלה: )9ב(

שיעורשכרהמנהלבהאינועולהעל1%ב0מהשוויהנקישלנכסיה; )1(

הפרשהעקיבההשליליבהבשנההאחרונהשהסתיימהלאעלה )2(
על1%ב0;

רכישתההיאלפיכלליםשעליהםהחליטהועדתההשקעותשל )3(
מנהלהקרןלענייןהשקעהבקרנותאינדקסשלאמתקיימיםבהןהתנאים
המנוייםבפסקאותמשנה)1(ו–)2(;כלליםכאמוריכללוהוראותביןהשאר,
בענייןהנסיבותשבהןהשקעהכאמורתתאפשר,לתנאיםשיתקיימובה
במהלךהחזקתןבקרןולקיומםשלחלופותהשקעהזמינותשמתקיימים

בהןהתנאיםהאמוריםבפסקאותמשנה)1(ו–)2(ב"

האמורבתקנה2בלתקנותהעיקריותיסומן")א("ואחריויבוא:3בתיקוןתקנה2ב

מנהלקרןרשאילרכושוליצורבעדאגדישראלישבניהולואופציהוחוזהעתידי ")ב(
כאמורבתקנה2)3(,אוחוזהאקדמהכאמורבתקנה2)3ג(,לצורךהגנהמפנישינויים

בשערמטבעהחוץשבונסחריםנכסיהאגדב"

האמורבתקנה2גלתקנותהעיקריותיסומן")א("ובסופהיבוא:4בתיקוןתקנה2ג

מנהלקרןרשאילרכושוליצורבעדאגדחוץשבניהולו,אופציהוחוזהעתידי ")ב(
כאמורבתקנה2)3(,אוחוזהאקדמהכאמורבתקנה2)3ג(,לצורךהגנהמפנישינויים

בשערמטבעהחוץשבונסחריםנכסיהאגדב"

הוספתתקנות
2דו־2ה

אחריתקנה2גיבוא:5ב

"נכסיםבקרןמחקה
משולבתקרנות

עלאףהאמורבתקנה2,מנהלקרןרשאילקנותולהחזיק2דב )א(
בקרןמחקהמשולבתקרנותשבניהולו,יחידותשלקרןמחקה
שאינהקרןמחקהמשולבתקרנות,מזומניםופיקדונותלזמן

קצובבלבדב

מנהלקרןרשאילרכושוליצורבעדקרןמחקהמשולבת )ב(
קרנותשבניהולואופציהוחוזהעתידיכאמורבתקנה2)3(,או
חוזהאקדמהכאמורבתקנה2)3ג(,לצורךהגנהמפנישינויים

בשערמטבעהחוץשבונסחריםנכסיהקרןהאמורהב

ברישה,אחרי"למוסדיים"יבוא"אושרישומהלמסחרבמערכתאושר"; )1(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

אםנרכשהבטרםהחלהלהיסחר,היאנרכשהבמחירשאינועולה ")א1(
עלמחירהוצאתה;";

בפסקה)9(,אחרי"קרןסגורה"יבוא"שאינהקרןמחקה"והמילים"וכןיחידותשל )5(
קרןחוץ"-יימחקו;

אחריפסקה)9(יבוא: )6(

יחידותשלקרןמחקה,ובלבד- ")9א(

שאםהקרןהמחזיקהאינהקרןמחקהמשולבתקרנות,היאלאתישא )א(
1%ב0משווינכסיהקרןהמחקה בעלותשכרמנהלבשיעורהעולהעל

המוחזקת;

אםהקרןהמחזיקההיאקרןמוגבלתבניירותערךחוץלאיוחזקובה )ב(
יחידותקרןמחקהפתוחהשאינהמוגבלתבניירותערךחוץ;

יחידותשלקרןחוץ,ובלבדשאםהיאקרןאינדקסהתקייםלגביהאחדמאלה: )9ב(

שיעורשכרהמנהלבהאינועולהעל1%ב0מהשוויהנקישלנכסיה; )1(

הפרשהעקיבההשליליבהבשנההאחרונהשהסתיימהלאעלה )2(
על1%ב0;

רכישתההיאלפיכלליםשעליהםהחליטהועדתההשקעותשל )3(
מנהלהקרןלענייןהשקעהבקרנותאינדקסשלאמתקיימיםבהןהתנאים
המנוייםבפסקאותמשנה)1(ו–)2(;כלליםכאמוריכללוהוראותביןהשאר,
בענייןהנסיבותשבהןהשקעהכאמורתתאפשר,לתנאיםשיתקיימובה
במהלךהחזקתןבקרןולקיומםשלחלופותהשקעהזמינותשמתקיימים

בהןהתנאיםהאמוריםבפסקאותמשנה)1(ו–)2(ב"

תיקוןתקנה2בהאמורבתקנה2בלתקנותהעיקריותיסומן")א("ואחריויבוא:3ב

מנהלקרןרשאילרכושוליצורבעדאגדישראלישבניהולואופציהוחוזהעתידי ")ב(
כאמורבתקנה2)3(,אוחוזהאקדמהכאמורבתקנה2)3ג(,לצורךהגנהמפנישינויים

בשערמטבעהחוץשבונסחריםנכסיהאגדב"

תיקוןתקנה2גהאמורבתקנה2גלתקנותהעיקריותיסומן")א("ובסופהיבוא:4ב

מנהלקרןרשאילרכושוליצורבעדאגדחוץשבניהולו,אופציהוחוזהעתידי ")ב(
כאמורבתקנה2)3(,אוחוזהאקדמהכאמורבתקנה2)3ג(,לצורךהגנהמפנישינויים

בשערמטבעהחוץשבונסחריםנכסיהאגדב"

הוספתתקנותאחריתקנה2גיבוא:5ב
2דו־2ה

"נכסיםבקרןמחקה
משולבתקרנות

עלאףהאמורבתקנה2,מנהלקרןרשאילקנותולהחזיק2דב )א(
בקרןמחקהמשולבתקרנותשבניהולו,יחידותשלקרןמחקה
שאינהקרןמחקהמשולבתקרנות,מזומניםופיקדונותלזמן

קצובבלבדב

מנהלקרןרשאילרכושוליצורבעדקרןמחקהמשולבת )ב(
קרנותשבניהולואופציהוחוזהעתידיכאמורבתקנה2)3(,או
חוזהאקדמהכאמורבתקנה2)3ג(,לצורךהגנהמפנישינויים

בשערמטבעהחוץשבונסחריםנכסיהקרןהאמורהב
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נכסיםבקרןסל
כשרה

ולהחזיק2הב לקנות רשאי מנהלקרן ,2 בתקנה האמור אף על
כמפורט כשרהבניהולו,נכסיםמסוגיםובתנאים סל בקרן

להלןבלבד:

זכותלפיעסקתהחלףכשרהשנעשתהעםקרן )1(
מקבילהשנכסהמעקב,כיווןהחשיפהוהמינוףשלה
זהיםלשלהקרןהכשרהושניתנתלמימושבכליום

חישובמחירים;

זכותוהתחייבותלפיעסקתהחלףשלאבמימון; )2(

נכסיםשניתןלקנותולהחזיקבקרןכספיתבלא )3(
קונצרניב"

בתקנה3לתקנותהעיקריות,במקוםהמילה"וכן"יבוא"ובקרןסגורהשאינהקרןסל6בתיקוןתקנה3
יהיהרשאילהחזיקגם"ב

בתקנה5לתקנותהעיקריות-ץבתיקוןתקנה5

בתקנתמשנה)א(אחרי"ניירותערךחוץ"יבוא"יחידותשלקרןמחקה," )1(
והמילה"נסחרת"-תימחק;

אחריתקנתמשנה)א1(יבוא: )2(

מחקה קרן של יחידות על יחול לא )א( משנה בתקנת האמור ")א2(
המוחזקותבקרןמחקהמשולבתקרנותב"

בתקנה6לתקנותהעיקריות-8בתיקוןתקנה6

בתקנתמשנה)ב(,אחרי"המוחזקבקרנות"יבוא"שאינןקרנותמחקות"; )1(

בתקנתמשנה)ב1(,אחרי"המוחזקתבקרנות"יבוא"שאינןקרנותמחקות"ב )2(

בתקנה8לתקנותהעיקריות-9בתיקוןתקנה8

במקוםתקנתמשנה)א(יבוא: )1(

שוויאיגרותחובכאמורבתקנה2)2()א()3(,ששוויהסדרהשלהןנמוךמן ")א(
השוויהמזערי,כמשמעותובתקנההאמורה,במשךתקופהשלשלושהחודשים
)8(,פיקדונותלזמןקצוב, לפחות,יחדעםשווינכסיםכאמורבתקנה2)4(עד
ניירותערךוניירותערךחוץשהושאלוכאמורבתקנה9לתקנותהאופציותולמעט
תעודותהתחייבותמובנותכאמורבתקנתמשנה)א1(,המוחזקיםבקרן,לאיעלה

עלעשרהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרןב";

אחריתקנתמשנה)א1(יבוא: )2(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,עלהשיעורהנכסיםהמוחזקיםבקרן, ")א2(
ששווייםנקבעלפיהנחיותהדירקטוריון,עלחמישהעשראחוזיםמהשוויהנקי
שלנכסיהקרן-לאיעלהשיעורהנכסיםהמפורטיםבתקנתמשנה)א(כאמור,

עלחמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרןב";

בתקנתמשנה)ב(- )3(

המילים"שוויפיקדונותלזמןקצוביחדעם"-יימחקו; )א(

המילים"ובקרןכספיתלאיעלועלעשריםוחמישהאחוזיםמהשוויהנקי )ב(
שלנכסיהקרן"-יימחקו;
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אחריתקנתמשנה)ב(יבוא: )4(

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,יחולועלקרןכספיתהוראותאלה: ")ב1(

שוויאיגרותחובכאמורבתקנה2)2()א()3(,ששוויהסדרהשלהןנמוך )1(
מןהשוויהמזערי,כמשמעותובתקנההאמורה,במשךתקופהשלשלושה
חדשיםלפחות,יחדעםשווינכסיםכאמורבתקנה2)4(עד)ץ(,ניירותערך
וניירותערךחוץשהושאלוכאמורבתקנה9לתקנותהאופציותולמעט
תעודותהתחייבותמובנותכאמורבתקנתמשנה)א1(,המוחזקיםבקרן,

לאיעלהעלעשרהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן;

שיעורפיקדונותלזמןקצוביחדעםשיעורתעודותהחובהמוחזקות )2(
בקרןלאיעלהעלעשריםוחמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן,

ובלבדשהתקיימוהתנאיםהאמוריםבתקנתמשנה)ב()1(עד)3(;

שיעורהנכסיםהאמוריםבתקנתמשנה)א(לאיעלהעלשלושים )3(
אחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן;

עלאףהאמורבתקנתמשנהזו,אםעלהשיעורהנכסיםהמוחזקים )4(
בקרן,ששווייםנקבעלפיהנחיותהדירקטוריון,עלחמישהעשראחוזים
משווינכסיהקרן-לאיעלהשיעורהנכסיםהמפורטיםבפסקה)1(על

חמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרןב";

במקוםתקנתמשנה)ג(יבוא: )5(

עלהשוויהנכסיםהמנוייםבתקנתמשנה)א(עד)ב(ובקרןכספית-הנכסים ")ג(
המנוייםבתקנתמשנה)ב1(,עלהשיעוריםהאמוריםבתקנותמשנהאלה,לפי
העניין,לאיראובכךהפרתתקנהזואםהוקטןהשוויהאמורכדיהשיעורהמותר,

בתוךשבעהימיעסקיםב"

אחריתקנה8יבוא:10ב

"שיעורחשיפה
מרבילנכסבסיס

בשלעסקתהחלף
שאינהבמימון

היוצר8אב מסוים בסיס לנכס קרן של החשיפה שיעור )א(
חשיפהמנייתיתבאמצעותעסקתהחלףשאינהבמימון,לא
יעלה,בערכוהמוחלט,בכלעת,עלשיעורהחשיפההמרבי
למניותשננקבבמדיניותההשקעותשלהקרן,ואםלאננקב
200%מהשוויהנקישל שיעורמרביכאמורלאיעלהעל
נכסיהקרן;שיעורהחשיפהשלקרןלנכסבסיסמסויםאחר
באמצעותעסקתהחלףשאינהבמימון,אוחוזהאקדמה,לא

יעלה,בערכוהמוחלט,בכלעת,על110%ב

עלהשיעורהחשיפהשלהקרןלנכסבסיסעלהשיעורים )ב(
הפרתהוראות בכך יראו )א(,לא משנה בתקנת האמורים
זו,אםהשיעורקטןעדכדיהשיעורהמותרעדתום תקנה
יוםחישובהמחיריםהשנילאחרהיוםשבועלהעלהשיעור

המרביב"

בתקנה9לתקנותהעיקריות-11בתיקוןתקנה9

בפסקה)1(,אחרי"קרנותסגורות"יבוא"שאינןקרנותסל"; )1(

בפסקה)2(,אחרי"קרןסגורה"יבוא"שאינהקרןסל"ב )2(

בתקנה11לתקנותהעיקריות,בסופהיבוא"שאינהקרןסל"ב12בתיקוןתקנה11

אחריתקנתמשנה)ב(יבוא: )4(

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,יחולועלקרןכספיתהוראותאלה: ")ב1(

שוויאיגרותחובכאמורבתקנה2)2()א()3(,ששוויהסדרהשלהןנמוך )1(
מןהשוויהמזערי,כמשמעותובתקנההאמורה,במשךתקופהשלשלושה
חדשיםלפחות,יחדעםשווינכסיםכאמורבתקנה2)4(עד)ץ(,ניירותערך
וניירותערךחוץשהושאלוכאמורבתקנה9לתקנותהאופציותולמעט
תעודותהתחייבותמובנותכאמורבתקנתמשנה)א1(,המוחזקיםבקרן,

לאיעלהעלעשרהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן;

שיעורפיקדונותלזמןקצוביחדעםשיעורתעודותהחובהמוחזקות )2(
בקרןלאיעלהעלעשריםוחמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן,

ובלבדשהתקיימוהתנאיםהאמוריםבתקנתמשנה)ב()1(עד)3(;

שיעורהנכסיםהאמוריםבתקנתמשנה)א(לאיעלהעלשלושים )3(
אחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן;

עלאףהאמורבתקנתמשנהזו,אםעלהשיעורהנכסיםהמוחזקים )4(
בקרן,ששווייםנקבעלפיהנחיותהדירקטוריון,עלחמישהעשראחוזים
משווינכסיהקרן-לאיעלהשיעורהנכסיםהמפורטיםבפסקה)1(על

חמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרןב";

במקוםתקנתמשנה)ג(יבוא: )5(

עלהשוויהנכסיםהמנוייםבתקנתמשנה)א(עד)ב(ובקרןכספית-הנכסים ")ג(
המנוייםבתקנתמשנה)ב1(,עלהשיעוריםהאמוריםבתקנותמשנהאלה,לפי
העניין,לאיראובכךהפרתתקנהזואםהוקטןהשוויהאמורכדיהשיעורהמותר,

בתוךשבעהימיעסקיםב"

אחריתקנה8יבוא:10ב

"שיעורחשיפה
מרבילנכסבסיס

בשלעסקתהחלף
שאינהבמימון

היוצר8אב מסוים בסיס לנכס קרן של החשיפה שיעור )א(
חשיפהמנייתיתבאמצעותעסקתהחלףשאינהבמימון,לא
יעלה,בערכוהמוחלט,בכלעת,עלשיעורהחשיפההמרבי
למניותשננקבבמדיניותההשקעותשלהקרן,ואםלאננקב
200%מהשוויהנקישל שיעורמרביכאמורלאיעלהעל
נכסיהקרן;שיעורהחשיפהשלקרןלנכסבסיסמסויםאחר
באמצעותעסקתהחלףשאינהבמימון,אוחוזהאקדמה,לא

יעלה,בערכוהמוחלט,בכלעת,על110%ב

עלהשיעורהחשיפהשלהקרןלנכסבסיסעלהשיעורים )ב(
הפרתהוראות בכך יראו )א(,לא משנה בתקנת האמורים
זו,אםהשיעורקטןעדכדיהשיעורהמותרעדתום תקנה
יוםחישובהמחיריםהשנילאחרהיוםשבועלהעלהשיעור

המרביב"

תיקוןתקנה9בתקנה9לתקנותהעיקריות-11ב

בפסקה)1(,אחרי"קרנותסגורות"יבוא"שאינןקרנותסל"; )1(

בפסקה)2(,אחרי"קרןסגורה"יבוא"שאינהקרןסל"ב )2(

תיקוןתקנה11בתקנה11לתקנותהעיקריות,בסופהיבוא"שאינהקרןסל"ב12ב
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בתקנה11א)א(לתקנותהעיקריות,בסופהיבוא"אואםשיעורהחשיפהשלהקרןלנכסים13בתיקוןתקנה11א
שאינםמטבעותעולהבערכוהמוחלטעל50%משווינכסיהקרן"ב

תיקוןכותרת
פרקד'

בכותרתפרקד',במקום"ובאגדחוץ"יבוא"באגדחוץובקרןמחקהמשולבתקרנות"ב14ב

בתקנה12אלתקנותהעיקריות-15בתיקוןתקנה12א

בכותרת,במקום"ובאגדחוץ"יבוא"באגדחוץובקרןמחקהמשולבתקרנות"; )א(

בתקנתמשנה)א(,אחרי"אגדישראלי"יבוא"ומנכסיקרןמחקהמשולבתקרנות" )ב(
ובמקום"למנהלהאגד"יבוא"למנהלהקרן"ב

אחריתקנה13יבוא:16בהוספתתקנה13א

"מספרקרנותסל
כשרותמרבי

מנהלקרןרשאילנהלחמשקרנותסלכשרותלכלהיותרב"13אב

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנותץ1בתחילה
מחקות(,התשע"ח-82018ב

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמץ3-215(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )מחירי קנייה ומכירה של נכסי
קרן ושווי נכסי קרן( )תיקון(, התשע"ח-2018

 56)ב(ו־131)א(לחוקהשקעות 50)ב(, ו–)ה(, 46)ד( 43)ב(, בתוקףסמכותילפיסעיפים 
משותפותבנאמנות,התשנ"ד-11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,

אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה1לתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)מחיריקנייהומכירהשלנכסיקרןושווי1בתיקוןתקנה1
נכסיקרן(,התשנ"ה-21994)להלן-התקנותהעיקריות(-

אחריההגדרה"אגדישראלימוגבל"יבוא: )1(

""חוזהאקדמה","עסקתהחלףכשרה"ו"עסקתהחלףשאינהבמימון"-כהגדרתם
בתקנותהנכסים;";

בהגדרה"יוםמסחר"- )2(

בפסקה)5(,אחרי"אותויום",יבוא"לרבותמטבעחוץשלאנקבעלושער )א(
יציגלאותויום"ובסופהיבוא"ובקרןמחקהשבהשכרמנהלהקרןכוללרכיב
שלדמיניהולמשתנים,כמשמעותםבפרקה'לתקנותקרנותמחקות-חמישה

אחוזים;";

בסופהיבוא"עלאףהאמורבפסקאות)1(עד)5(,בקרןמחקהשבהשכר )ב(
מנהלהקרןכוללדמיניהולמשתנים,כמשמעותםבפרקה'לתקנותקרנותמחקות,
לאייחשבליוםמסחריוםשבושיעורהנכסיםשלאניתןלקבועאתשווייםעולה

עלחמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן;";

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשע"ז,עמ'1064ב 1

ק"תהתשנ"ה,עמ'322;התשע"ד,עמ'1552ב 2

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 8
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ההגדרה"מחירממוצע"שלניירערךחוץ-תימחק; )3(

אחריההגדרה"מחירסגירה",שלניירחוץליוםכלשהויבוא: )4(

""מחירשהתפרסם"-מחירושלניירערךחוץלסוףיוםהמסחרכפישהתפרסם
במערכתמידע;";

אחריההגדרה"מסחרפתיחה"יבוא: )5(

""מערכתמידע"-מערכתהפצהבין־לאומיתשלמידעעלניירותערך;";

ההגדרה"עושהשוקלניירערך"-תימחק; )6(

בהגדרה"קרןבלתימוגבלתבניירותערךחוץ",אחרי"קרנותחוץ"יבוא"קרנות )ץ(
מחקותפתוחות,שנכסהמעקבשלהןהואמדדזראוסחורה,";

בהגדרה"קרןמוגבלתבניירותערךחוץ",אחרי"קרנותחוץ"יבוא"קרנותמחקות )8(
פתוחות,שנכסהמעקבשלהןהואמדדזראוסחורה,";

אחריההגדרה"קרןמוגבלתבניירותערךחוץ"יבוא: )9(

""קרןמוחזקת","קרןמחקהמשולבתקרנות"-כהגדרתןבתקנותהנכסים;

"קרןמחזיקה"-קרןהמחזיקהיחידותשלקרן;";

אחריההגדרה"תעודתחוב"יבוא: )10(

חוזים )אופציות, בנאמנות משותפות השקעות תקנות "תקנותהאופציות"-
עתידייםומכירותבחסר(,התשס"א-32001;

אחריההגדרה"תקנותהנכסים"יבוא: )11(

""תקנותקרנותמחקות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנותמחקות(,
התשע"ח-42018ב"

בתקנה2לתקנותהעיקריות,במקוםתקנתמשנה)א(יבוא:2בתיקוןתקנה2

")א(מנהלקרןיחשבאתמחיריהקנייהוהמכירהשלנכסיקרןפתוחהוקרןסללגבי
כליוםמסחר,לתוםהמסחרבאותויוםב"

בתקנה3לתקנותהעיקריות-3בתיקוןתקנה3

בתקנתמשנה)א(,המילה"פתוחה"-תימחק; )1(

)ד(,במקום"אובקנייתנכסיהקרנותהמוחזקותבאגדישראלי" בתקנתמשנה )2(
יבוא"ובאגדישראלי,גםבקנייתנכסיהקרנותהמוחזקות"ב

בתקנה5)ו(לתקנותהעיקריות-4בתיקוןתקנה5

ברישה,במקום"המחירהממוצעשלו"יבוא"המחירשהתפרסם"; )1(

בסיפה,במקום"המחירהממוצע"יבוא"המחירשהתפרסם"ב )2(

בתקנה10לתקנותהעיקריותאחריתקנתמשנה)ב(יבוא:5בתיקוןתקנה10

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,שוויאופציותהמוחזקותבקרןמחקה ")ג(
ושהןחלקמחוזהסינטטיכמשמעותובתקנה4לתקנותהאופציותיהיהלפינוסחה
מקובלתובהתחשבבנתוניםהמתפרסמיםעלידיהבורסהבישראלאובמערכתמידע

לפיהענייןב"

ההגדרה"מחירממוצע"שלניירערךחוץ-תימחק; )3(

אחריההגדרה"מחירסגירה",שלניירחוץליוםכלשהויבוא: )4(

""מחירשהתפרסם"-מחירושלניירערךחוץלסוףיוםהמסחרכפישהתפרסם
במערכתמידע;";

אחריההגדרה"מסחרפתיחה"יבוא: )5(

""מערכתמידע"-מערכתהפצהבין־לאומיתשלמידעעלניירותערך;";

ההגדרה"עושהשוקלניירערך"-תימחק; )6(

בהגדרה"קרןבלתימוגבלתבניירותערךחוץ",אחרי"קרנותחוץ"יבוא"קרנות )ץ(
מחקותפתוחות,שנכסהמעקבשלהןהואמדדזראוסחורה,";

בהגדרה"קרןמוגבלתבניירותערךחוץ",אחרי"קרנותחוץ"יבוא"קרנותמחקות )8(
פתוחות,שנכסהמעקבשלהןהואמדדזראוסחורה,";

אחריההגדרה"קרןמוגבלתבניירותערךחוץ"יבוא: )9(

""קרןמוחזקת","קרןמחקהמשולבתקרנות"-כהגדרתןבתקנותהנכסים;

"קרןמחזיקה"-קרןהמחזיקהיחידותשלקרן;";

אחריההגדרה"תעודתחוב"יבוא: )10(

חוזים )אופציות, בנאמנות משותפות השקעות תקנות "תקנותהאופציות"-
עתידייםומכירותבחסר(,התשס"א-32001;

אחריההגדרה"תקנותהנכסים"יבוא: )11(

""תקנותקרנותמחקות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנותמחקות(,
התשע"ח-42018ב"

תיקוןתקנה2בתקנה2לתקנותהעיקריות,במקוםתקנתמשנה)א(יבוא:2ב

")א(מנהלקרןיחשבאתמחיריהקנייהוהמכירהשלנכסיקרןפתוחהוקרןסללגבי
כליוםמסחר,לתוםהמסחרבאותויוםב"

תיקוןתקנה3בתקנה3לתקנותהעיקריות-3ב

בתקנתמשנה)א(,המילה"פתוחה"-תימחק; )1(

)ד(,במקום"אובקנייתנכסיהקרנותהמוחזקותבאגדישראלי" בתקנתמשנה )2(
יבוא"ובאגדישראלי,גםבקנייתנכסיהקרנותהמוחזקות"ב

תיקוןתקנה5בתקנה5)ו(לתקנותהעיקריות-4ב

ברישה,במקום"המחירהממוצעשלו"יבוא"המחירשהתפרסם"; )1(

בסיפה,במקום"המחירהממוצע"יבוא"המחירשהתפרסם"ב )2(

תיקוןתקנה10בתקנה10לתקנותהעיקריותאחריתקנתמשנה)ב(יבוא:5ב

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,שוויאופציותהמוחזקותבקרןמחקה ")ג(
ושהןחלקמחוזהסינטטיכמשמעותובתקנה4לתקנותהאופציותיהיהלפינוסחה
מקובלתובהתחשבבנתוניםהמתפרסמיםעלידיהבורסהבישראלאובמערכתמידע

לפיהענייןב"

ק"תהתשס"א,עמ'389;התשע"ד,עמ'1554ב 3

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 4
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בתקנה11לתקנותהעיקריות-6בתיקוןתקנה11

בתקנתמשנה)א(,אחרי"סגורה"יבוא"שאינהקרןסל"; )1(

בתקנתמשנה)ב(,ברישה,אחרי"פתוחה"יבוא"למעטקרןאינדקסנסחרת"; )2(

בתקנותמשנה)ג(ו–)ד(,בכלמקום,במקום"בסעיף50)א()2("יבוא"בסעיף50)ב("; )3(

אחריתקנתמשנה)ה(יבוא: )4(

שוויליוםמסחרשליחידהשלקרןסלהמוחזקתבקרןהוא- ")ו(

אםהקרןהמחזיקהוהקרןהמוחזקתבניהולםשלמנהליקרנותשונים )1(
-כאמורבתקנתמשנה)א(;

אםהקרןהמחזיקהוהקרןהמוחזקתבניהולאותומנהלקרן- )2(

מחיר - המחזיקה הקרן נכסי של הקנייה מחיר בחישוב )א(
50)א()2(לחוקשמחזיקה היחידהשלקרןהסלכהגדרתהבסעיף

הקרןהמחזיקה;

בחישובמחירהמכירהשלנכסיהקרןהמחזיקה-מחירהפדיון )ב(
שלקרןהסלהמוחזקתכמשמעותובסעיף56)ב(לחוק;

מוגבלת קרן היא המחזיקה הקרן אם ,)2( בפסקה האמור אף על )3(
בניירותערךחוץוהקרןהמוחזקתקרןבלתימוגבלתבניירותערךחוץ-

כאמורבתקנתמשנה)א(ב

שווייחידהשלקרןאינדקסנסחרתיהיהלפיתקנה5)א(או)ב(,בשינויים )ז(
המחויביםב

שווישליחידתקרןמחקהפתוחההמוחזקתבקרןהוא- )ח(

בחישובמחירהקנייהשלנכסיקרן-מחירהיחידהכמשמעותו )1(
בסעיף42)א(לחוק;

בחישובמחירהמכירהשלנכסיקרן-מחירהפדיוןשלהיחידה )2(
כמשמעותובסעיף42)ב(לחוקב"

אחריתקנה13לתקנותהעיקריותיבוא:ץבהוספתתקנה13א

"חוזהאקדמה,
עסקתהחלף

שוויזכותאוהתחייבותלפיחוזהאקדמה,עסקתהחלףכשרה13אב
שהיה לסכום שווה יהיה במימון שאינה החלף עסקת או
משולםלקרןאושהקרןהיתהמחויבתבואילוהגיעההעסקה

לסיומהבסוףאותויוםב"

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתןשלתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות8בתחילה
מחקות(,התשע"ח-52018ב

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמץ3-244-ת1(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 5

קובץהתקנות8038,כ"טבתמוזהתשע"ח,2018בץב12
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 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )אופציות, חוזים עתידיים
ומכירות בחסר( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים9,64,63,62,59ץו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, 
התשנ"ד-11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

1לתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)אופציות,חוזיםעתידייםומכירות1בתיקוןתקנה1 בתקנה
בחסר(,התשס"א-22001)להלן-התקנותהעיקריות(-

במקוםההגדרה"אופצייתתיקת"א25"יבוא: )1(

""אופצייתתיקמדדישראלי"-אופצייתרכששנכסהבסיסשלההואמדד
ישראליומחירהמימוששלההואשקלחדשאחד;";

אחריההגדרה"ועדתהשקעות"יבוא: )2(

""חוזהאקדמה","עסקתהחלףשאינהבמימון"-כהגדרתםבתקנותהנכסים;";

אחריההגדרה""נכסבסיסשלכתבאופציה","נכסבסיסשלאופצייתרכישה""יבוא: )3(

""נכסמעקב"-כהגדרתובתקנותקרנותמחקות;";

חוזים "של יבוא עתידיים" חוזים "ושל במקום בנגזרים", "פעילות בהגדרה )4(
עתידיים,שלחוזיאקדמהושלעסקאותהחלףשאינןבמימוןב";

אחריההגדרה"פעילותבנגזרים"יבוא: )5(

""קרןמחקהבחסר"-כהגדרתהבתקנותקרנותמחקות;";

אחריההגדרה"תקנוןהבורסה"יבוא: )6(

""תקנותהנכסים"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשמותרלקנות
ולהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-31994;

"תקנותקרנותמחקות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנותמחקות(,
התשע"ח-42018ב"

בתקנה4לתקנותהעיקריות-2בתיקוןתקנה4

במקום"אופציותתיקת"א25"יבוא"אופצייתתיקמדדישראלי"; )1(

בסופהיבוא"וכןאופציותהמוחזקותבקרןמחקהשהןחלקמחוזהסינטטי;לענייןזה, )2(
"חוזהסינטטי"-רכישהאוכתיבהשלאופצייתרכשעלנכסבסיסובמקבילכתיבהאו
רכישהשלאופצייתמכרעלהנכסהאמור,בהתאמה,במחירמימושובמועדפירעוןזהים"ב

בתקנה5לתקנותהעיקריות,במקוםתקנתמשנה)ב(יבוא:3בתיקוןתקנה5

שוויניירערךאוניירערךחוץשהוציאתאגידמסויםשמנהלקרןמכרבחסרבעד ")ב(
הקרן,לאיעלה,בכלעת,עלאחוזאחדמהשוויהרשוםלמסחרשלניירהערך;שווי
כלניירותהערךוניירותערךחוץשהוציאתאגידמסויםשמנהלקרןמכרבחסרבעד
הקרן,לאיעלה,בכלעת,עלחמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן,ובקרןמחקה
בחסר-לאיעלהעלמשקלהתאגידבנכסהמעקבשלהקרן,בתוספתשתינקודות

אחוז,ולאיעלהעל25אחוזים;לענייןזה-

"משקלתאגידבנכסהמעקב"-המשקלהמיוחסלתאגידלענייןחישובהשינויים
בנכסהמעקב;

"נקודתאחוז"-אחוזמהשוויהנקישלנכסיהקרןב"ב

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )אופציות, חוזים עתידיים
ומכירות בחסר( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים9,64,63,62,59ץו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, 
התשנ"ד-11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

1לתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)אופציות,חוזיםעתידייםומכירות1ב בתקנה
בחסר(,התשס"א-22001)להלן-התקנותהעיקריות(-

תיקוןתקנה1

במקוםההגדרה"אופצייתתיקת"א25"יבוא: )1(

""אופצייתתיקמדדישראלי"-אופצייתרכששנכסהבסיסשלההואמדד
ישראליומחירהמימוששלההואשקלחדשאחד;";

אחריההגדרה"ועדתהשקעות"יבוא: )2(

""חוזהאקדמה","עסקתהחלףשאינהבמימון"-כהגדרתםבתקנותהנכסים;";

אחריההגדרה""נכסבסיסשלכתבאופציה","נכסבסיסשלאופצייתרכישה""יבוא: )3(

""נכסמעקב"-כהגדרתובתקנותקרנותמחקות;";

חוזים "של יבוא עתידיים" חוזים "ושל במקום בנגזרים", "פעילות בהגדרה )4(
עתידיים,שלחוזיאקדמהושלעסקאותהחלףשאינןבמימוןב";

אחריההגדרה"פעילותבנגזרים"יבוא: )5(

""קרןמחקהבחסר"-כהגדרתהבתקנותקרנותמחקות;";

אחריההגדרה"תקנוןהבורסה"יבוא: )6(

""תקנותהנכסים"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשמותרלקנות
ולהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-31994;

"תקנותקרנותמחקות"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנותמחקות(,
התשע"ח-42018ב"

תיקוןתקנה4בתקנה4לתקנותהעיקריות-2ב

במקום"אופציותתיקת"א25"יבוא"אופצייתתיקמדדישראלי"; )1(

בסופהיבוא"וכןאופציותהמוחזקותבקרןמחקהשהןחלקמחוזהסינטטי;לענייןזה, )2(
"חוזהסינטטי"-רכישהאוכתיבהשלאופצייתרכשעלנכסבסיסובמקבילכתיבהאו
רכישהשלאופצייתמכרעלהנכסהאמור,בהתאמה,במחירמימושובמועדפירעוןזהים"ב

תיקוןתקנה5בתקנה5לתקנותהעיקריות,במקוםתקנתמשנה)ב(יבוא:3ב

שוויניירערךאוניירערךחוץשהוציאתאגידמסויםשמנהלקרןמכרבחסרבעד ")ב(
הקרן,לאיעלה,בכלעת,עלאחוזאחדמהשוויהרשוםלמסחרשלניירהערך;שווי
כלניירותהערךוניירותערךחוץשהוציאתאגידמסויםשמנהלקרןמכרבחסרבעד
הקרן,לאיעלה,בכלעת,עלחמישהאחוזיםמהשוויהנקישלנכסיהקרן,ובקרןמחקה
בחסר-לאיעלהעלמשקלהתאגידבנכסהמעקבשלהקרן,בתוספתשתינקודות

אחוז,ולאיעלהעל25אחוזים;לענייןזה-

"משקלתאגידבנכסהמעקב"-המשקלהמיוחסלתאגידלענייןחישובהשינויים
בנכסהמעקב;

"נקודתאחוז"-אחוזמהשוויהנקישלנכסיהקרןב"ב

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשנ"ט,עמ'151ב 1

ק"תהתשס"א,עמ'389;התשע"ד,עמ'1554ב 2

ק"תהתשנ"ה,עמ'ץ31;התשע"ח,עמ'2400ב 3

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 4

קובץהתקנות8038,כ"טבתמוזהתשע"ח,2018בץב12
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בתקנהץלתקנותהעיקריות,בסופהיבוא:4בתיקוןתקנהץ

תקנותמשנה)א(ו–)ב(לאיחולועלמכירהבחסרבעדקרןמחקהבחסראםלא ")ג(
ניתןלהשיגאתייעודהשלהקרןבאמצעותפעילותבנגזריםמסוגאחרב"

במקוםתקנה9לתקנותהעיקריותיבוא:5בהחלפתתקנה9

"תקופתהשאלה
מרבית

"תקופתההשאלהשלניירותערךוניירותערךחוץשהושאלו,9ב
לקרן להחזירם התחייבות לגביהם הקרן מנהל בידי שאין
לפניתוםתקופתההשאלה,מידלאחרשהתקבלהדרישת
עסקים; ימי שלושים על תעלה לא להחזירם, הקרן מנהל
לענייןזה,"מיד"-לאיאוחרמהיוםהראשוןשלאחריום
הסליקהשלהוראתהקנייהשלניירהערךאוניירערךהחוץ
שהושאל,אילובוצעהיוםמסחראחדלאחרדרישתמנהל

הקרןלהחזירםב"

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות6בתחילה
מחקות(,התשע"ח-52018ב

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמ3-2593(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )סיווג קרנות לצורך פרסום( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים2ץ)א(,3ץ)ג1(ו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, 
התשנ"ד-11994,בהתייעצותעםהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנות

אלה:

בסעיף1לתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)סיווגקרנותלצורךפרסום(,התשס"ח-1בתיקוןתקנה1
ץ2200)להלן-התקנותהעיקריות(-

אחריההגדרה"דרגתחשיפהמרביתלמטבעחוץ"יבוא: )1(

""חוזהאקדמה","עסקתהחלףמדדיתשאינהבמימון"-כהגדרתםבתקנות
הנכסים;";

בהגדרה"פעילותבנגזרים",במקום"וחוזיםעתידיים"יבוא"חוזיםעתידיים,חוזי )2(
אקדמהועסקאותהחלףמדדיותשאינןבמימון";

ההגדרה"קרןמחקה"-תימחק; )3(

אחריההגדרה"תקנותחישובתשואה"יבוא: )4(

""תקנותהנכסים"-תקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשמותרלקנות
ולהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-31994"ב

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשס"ו,עמ'292ב 1

ק"תהתשס"ח,עמ'152;התשע"ו,עמ'1098ב 2

ק"תהתשנ"ה,עמ'ץ31;התשע"ח,עמ'2400ב 3

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 5

קובץהתקנות8038,כ"טבתמוזהתשע"ח,2018בץב12
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בתקנה3)ב(לתקנותהעיקריות,אחריפסקה)2(יבוא:2בתיקוןתקנה3

קרןסל;"ב ")2א(

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתןשלתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות3בתחילה
מחקות(,התשע"ח-42018ב

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמ5ץ3-34(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )תקופה להתאמת נכסי קרן
למדיניות ההשקעות( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים61)ב(ו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד- 
11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה1)א(לתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)תקופהלהתאמתנכסיקרןלמדיניות1בתיקוןתקנה1
ההשקעות(,התשנ"ה-21995,במקום"אתיחידותיה"יבוא"יחידותשלקרןשבניהולו

שאינהקרןסל"ב

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות2בתחילה
מחקות(,התשע"ח-32018ב

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמ3-2595(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )עסקאות באשראי ופדיון
יחידות באשראי( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים9,64,63,62,59ץו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, 
התשנ"ד-11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

יחידות1בתיקוןתקנה1 ופדיון באשראי )עסקאות בנאמנות משותפות השקעות לתקנות 1 בתקנה
באשראי(,התשס"א-22001-

בהגדרה"מנוףפעילותבנגזרים",אחרי"בשלפעילותבנגזרים"יבוא"ולמעטבשל )1(
מכירהבחסרבעדקרןמחקהבחסר";

אחריההגדרה"קנייהבאשראי"יבוא: )2(

""קרןמחקהבחסר"-כהגדרתהבתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות
מחקות(,התשע"ח-32018;"ב

תיקוןתקנה3בתקנה3)ב(לתקנותהעיקריות,אחריפסקה)2(יבוא:2ב

קרןסל;"ב ")2א(

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתןשלתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות3ב
מחקות(,התשע"ח-42018ב

תחילה

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמ5ץ3-34(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )תקופה להתאמת נכסי קרן
למדיניות ההשקעות( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים61)ב(ו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד- 
11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנה1)א(לתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)תקופהלהתאמתנכסיקרןלמדיניות1ב
ההשקעות(,התשנ"ה-21995,במקום"אתיחידותיה"יבוא"יחידותשלקרןשבניהולו

שאינהקרןסל"ב

תיקוןתקנה1

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות2ב
מחקות(,התשע"ח-32018ב

תחילה

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמ3-2595(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )עסקאות באשראי ופדיון
יחידות באשראי( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים9,64,63,62,59ץו־131)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, 
התשנ"ד-11994,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

יחידות1ב ופדיון באשראי )עסקאות בנאמנות משותפות השקעות לתקנות 1 בתקנה
באשראי(,התשס"א-22001-

תיקוןתקנה1

בהגדרה"מנוףפעילותבנגזרים",אחרי"בשלפעילותבנגזרים"יבוא"ולמעטבשל )1(
מכירהבחסרבעדקרןמחקהבחסר";

אחריההגדרה"קנייהבאשראי"יבוא: )2(

""קרןמחקהבחסר"-כהגדרתהבתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות
מחקות(,התשע"ח-32018;"ב

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשנ"ט,עמ'151ב 1

ק"תהתשס"א,עמ'388;התשס"ח,עמ'ץ14ב 2

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 3

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 4

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ב 1

ק"תהתשנ"ה,עמ'869ב 2

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 3

קובץהתקנות8038,כ"טבתמוזהתשע"ח,2018בץב12
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תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)קרנות2בתחילה
מחקות(,התשע"ח-42018ב

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
)חמ3-3048(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

 צו השקעות משותפות בנאמנות )מועדים קובעים לתעודות סל
ההופכות ליחידות קרן(, התשע"ח-2018

,)28 33)ב(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות)תיקוןמס' בתוקףסמכותילפיסעיף 
התשע"ז-ץ1201)להלן-החוק(,וסעיף131לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-21994,

ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימצווהלאמור:

המועדהקובעכמשמעותובסעיף33)ב(לחוקיהיהלגביתעודותסלשנכסהמעקב1בהמועדהקובע
שלהםומאפייניהןמפורטבטורא'להלן,כמפורטלצדםבטורב':

טורא'
סוגנכסהמעקבומאפייניהקרן

טורב'
המועדהקובע

כ"הבתשריהתשע"טאיגרותחובממשלתיות)1(
)4באוקטובר2018(

ט'בחשווןהתשע"טאיגרותחובבארץחברותצמודמדד)2(
)18באוקטובר2018(

ט"זבחשווןהתשע"טאיגרותחובבארץחברותשקליואחר)3(
)25באוקטובר2018(

כ"גבחשווןהתשע"טמניותבארץ)4(
)1בנובמבר2018(

איגרותחובמחוץלישראל,סחורות,מניות)5(
אירופהוארצותהברית

א'בכסלוהתשע"ט
)9בנובמבר2018(

ח'בכסלוהתשע"טמניותמחוץלישראלאחר)6(
)16בנובמבר2018(

ט"ובכסלוהתשע"טקרנותמניותמחוץלישראלמנוטרלותמטבע)ץ(
)23בנובמבר2018(

כ"אבכסלוהתשע"טסלמדדיםאיגרותחוב)קרנותמשולבות()8(
)29בנובמבר2018(

כ"טבכסלוהתשע"טסלמדדיםמניות)קרנותמשולבות()9(
)ץבדצמבר2018(

ה'בטבתהתשע"טקרנותחשיפההפוכהוקרנותממונפות)10(
)13בדצמבר2018(

י"בבטבתהתשע"טסוגנכסשאינומנויבפסקאות)1(עד)10()11(
)20בדצמבר2018(

י"דבתמוזהתשע"ח)ץ2ביוני2018(
ן)חמץ3-554( ו ל ח כ  ה ש מ

שרהאוצר 

ק"תהתשע"ח,עמ'2394ב 4

ס"חהתשע"ז,עמ'1064ב 1

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ב 2

קובץהתקנות8038,כ"טבתמוזהתשע"ח,2018בץב12
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