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חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 28(, התשע"ז-2017*

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-11994)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1פתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"חברתחוץ"יבוא: )1(

""חברתרישומים"-כהגדרתהבחוקניירותערך;";

אחריההגדרה"קרןייחודית"יבוא: )2(

""קרןמחקה"-קרןשלפימדיניותההשקעותשלהייעודההואהשגתתוצאות
הנגזרותמשיעורהשינויבמחירמדדאוסחורה;

"קרןסל"-קרןמחקה,שהיאקרןסגורה,שבהסכםהקרןשלהנקבעכיתהיה
קרןסל;"פ

בסעיף2)א(לחוקהעיקרי,אחרי"שאינומוסדרעלפידיןאחר"יבוא"וכןעלהסדר2פתיקוןסעיף2
מסוגשקבעשרהאוצרשמטרתוהשקעהמשותפתבמטבעותוהפקתרווחיםמשותפת

מהחזקתםומכלעסקהבהם"פ

בסעיף5)א(לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף5

42)ג(או 50)ג(,ואםהיא"יבוא"בסעיף 42)ג(או )7(,במקום"בסעיפים בפסקה )1(
העמלהכאמורבסעיף50)ג(ואםההוספהאוהעמלהכאמור";

פסקה)11(-תימחקפ )2(

בסעיף23ז)א(לחוקהעיקרי,אחרי"ממנהלקרןאחר"יבוא"למעטממנהלקרןאחר4פתיקוןסעיף23ז
שהואחברההשולטתבמנהלהקרןאוחברהשבשליטתחברהכאמור)בסעיףזה-

מנהלקרןאחר("פ

בסעיף25לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף25

בכותרתהשוליים,אחרי"הצעתיחידות"יבוא"והקצאתיחידות"; )1(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלהקצאתיחידותשלקרןסגורה,לקרן, ")ג1(
לפיסעיף57)ב(,ויראוהקצאתיחידותכאמורשנעשתהבמהלךהתקופהלהגשת
הזמנותליחידותהמוצעותבתשקיף,כאמורבסעיף32)א()3(,כהקצאהשנעשתה

עלפיתשקיףפ"

בסעיף26לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:6פתיקוןסעיף26

הרשותרשאיתלקבועבכלליםפרטיםנוספיםשישלכלולבתשקיףשלקרןמחקהפ" ")ג1(

בסעיף32)א(לחוקהעיקרי-7פתיקוןסעיף32

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,אחרי"בקרןפתוחה"יבוא"אובקרןסל"; )1(

בפסקה)3(,אחרי"בקרןסגורה"יבוא"שאינהקרןסל"פ )2(

בסעיף50לחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף50

בסעיףקטן)ב(,אחרי"מחירהיחידהשלהקרן"יבוא"ואתשוויהיחידה"ובמקום )1(
"מחירה"יבוא"מחירהיחידהשלהקרןואתשוויהיחידה;לענייןזה,"שווייחידה",של

קרן-שווינקישלנכסיהקרןכשהואמחולקבמספריחידותיהפ";

התקבלבכנסתביוםא'באבהתשע"ז)24ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1103,מיוםכ"חבכסלוהתשע"ז)28בדצמבר2016(,עמ'722פ

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשע"ז,עמ'695פ 1
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במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

שרהאוצררשאילקבועתנאיםשבהםמנהלקרןסגורהיהיהרשאילהוסיף ")ג(
עלמחיריחידהאולנכותממחירהפדיון,עמלהשתשולםלקרןוכןתנאיםשבהם
חייבמנהלקרןסגורהלהוסיףעלמחיריחידהאולנכותממחירהפדיון,עמלה
רשאית הרשות שיקבע; קרנות לסוגי השר, שיקבע בשיעורים והכול כאמור,

להורותעלשיוכהשלקרןלסוגשנקבעכאמורפ"

בסעיף53)ג(לחוקהעיקרי,המילים"באמצעותהמסלקהבדרךשקבעשרהאוצר,"-9פתיקוןסעיף53
יימחקופ

אחריסעיף54אלחוקהעיקרייבוא:10פהוספתסעיף54ב

"הפסקהשלהצעת
יחידותופדיונן

48לעניין54בפ ראשהרשותלפיסעיף הסמכותהנתונהליושב
הפסקהשלהצעתיחידותשלקרןפתוחהאוהפסקתפדיונן,
תהיהנתונהלוגםלגביהפסקתהצעתיחידותשלקרןסל

אוהפסקתפדיונןפ"

בסעיף56לחוקהעיקרי-11פתיקוןסעיף56

בסעיףקטן)א1(,במקוםהסיפההחלבמילים"נקבעבהסכםהקרן"יבוא"שר )1(
האוצררשאילקבועתנאיםשבהםרשאימנהלקרןסגורהלפדותיחידהבתמורהשאינה

במזומנים,אומקריםשבהםחייבמנהלקרןסגורהלעשותכאמור";

)ב(,בסופויבוא"וכןהוראותבדברהדרךוהמועדיםשבהםיפרסם בסעיףקטן )2(
מנהלהקרןאתמחירהפדיוןשלהיחידה";

סעיףקטן)ה(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ז(,אחרי"אושאינורשאילפדותן"יבוא"והוראותנוספותלענייןפדיון )4(
יחידותכאמור"ואחרי"קרןטכנולוגיהעילית"יבוא"לענייןקרןסל"פ

בסעיף57לחוקהעיקרי-12פתיקוןסעיף57

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"אוהקצאתןבלאתמורה"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיפים53)א()2(ו–)3(,56)א1(ו־58,רשאישרהאוצר")ב( )1(
לקבועבתקנותמקריםותנאיםשבהםיוכלמנהלקרןסגורהלהקצותלקרן,
בלאתמורה,יחידותשלהקרןשניתןאישורהבורסהלרישומןלמסחר;קבע
כאמור,רשאיהואלקבועכייחידהשתיפדהלאתבוטלבידימנהלהקרןפ

יחידהשהוקצתהלקרןלפיהוראותפסקה)1(ויחידהשנפדתהולא )2(
בוטלהלפיהוראותאותהפסקה,לאיקנוזכויותכלשהןולאיובאובמניין
יחידותהקרןכלעודהןמוחזקותבקרן)בסעיףקטןזה-יחידותרדומות(פ

שרהאוצררשאילקבועהוראותלענייןחישובמחירןשליחידות )3(
רדומותבעתהצעתןלציבורבידימנהלהקרןפ";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

שרהאוצררשאילקבועבתקנותהוראותנוספותלשםהבטחתהסחירות ")ג(
ביחידותשלקרןסגורה,ובכללזההוראותבדברהחובהשלמנהלקרןסגורה
להתקשרעםעושהשוק,כהגדרתובסעיף82)א()6(,בהסכםלגבייחידותהקרן

והוראותלענייןפעילותושלעושהשוקכאמורפ"

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

שרהאוצררשאילקבועתנאיםשבהםמנהלקרןסגורהיהיהרשאילהוסיף ")ג(
עלמחיריחידהאולנכותממחירהפדיון,עמלהשתשולםלקרןוכןתנאיםשבהם
חייבמנהלקרןסגורהלהוסיףעלמחיריחידהאולנכותממחירהפדיון,עמלה
רשאית הרשות שיקבע; קרנות לסוגי השר, שיקבע בשיעורים והכול כאמור,

להורותעלשיוכהשלקרןלסוגשנקבעכאמורפ"

בסעיף53)ג(לחוקהעיקרי,המילים"באמצעותהמסלקהבדרךשקבעשרהאוצר,"-9פ
יימחקופ

תיקוןסעיף53

הוספתסעיף54באחריסעיף54אלחוקהעיקרייבוא:10פ

"הפסקהשלהצעת
יחידותופדיונן

48לעניין54בפ ראשהרשותלפיסעיף ליושב הסמכותהנתונה
הפסקהשלהצעתיחידותשלקרןפתוחהאוהפסקתפדיונן,
תהיהנתונהלוגםלגביהפסקתהצעתיחידותשלקרןסל

אוהפסקתפדיונןפ"

תיקוןסעיף56בסעיף56לחוקהעיקרי-11פ

בסעיףקטן)א1(,במקוםהסיפההחלבמילים"נקבעבהסכםהקרן"יבוא"שר )1(
האוצררשאילקבועתנאיםשבהםרשאימנהלקרןסגורהלפדותיחידהבתמורהשאינה

במזומנים,אומקריםשבהםחייבמנהלקרןסגורהלעשותכאמור";

)ב(,בסופויבוא"וכןהוראותבדברהדרךוהמועדיםשבהםיפרסם בסעיףקטן )2(
מנהלהקרןאתמחירהפדיוןשלהיחידה";

סעיףקטן)ה(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ז(,אחרי"אושאינורשאילפדותן"יבוא"והוראותנוספותלענייןפדיון )4(
יחידותכאמור"ואחרי"קרןטכנולוגיהעילית"יבוא"לענייןקרןסל"פ

תיקוןסעיף57בסעיף57לחוקהעיקרי-12פ

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"אוהקצאתןבלאתמורה"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיפים53)א()2(ו–)3(,56)א1(ו־58,רשאישרהאוצר")ב( )1(
לקבועבתקנותמקריםותנאיםשבהםיוכלמנהלקרןסגורהלהקצותלקרן,
בלאתמורה,יחידותשלהקרןשניתןאישורהבורסהלרישומןלמסחר;קבע
כאמור,רשאיהואלקבועכייחידהשתיפדהלאתבוטלבידימנהלהקרןפ

יחידהשהוקצתהלקרןלפיהוראותפסקה)1(ויחידהשנפדתהולא )2(
בוטלהלפיהוראותאותהפסקה,לאיקנוזכויותכלשהןולאיובאובמניין
יחידותהקרןכלעודהןמוחזקותבקרן)בסעיףקטןזה-יחידותרדומות(פ

שרהאוצררשאילקבועהוראותלענייןחישובמחירןשליחידות )3(
רדומותבעתהצעתןלציבורבידימנהלהקרןפ";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

שרהאוצררשאילקבועבתקנותהוראותנוספותלשםהבטחתהסחירות ")ג(
ביחידותשלקרןסגורה,ובכללזההוראותבדברהחובהשלמנהלקרןסגורה
להתקשרעםעושהשוק,כהגדרתובסעיף82)א()6(,בהסכםלגבייחידותהקרן

והוראותלענייןפעילותושלעושהשוקכאמורפ"
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אחריסעיף58אלחוקהעיקרייבוא:13פהוספתסעיף58ב

"הגבלהעלהזמנת
יחידות

יחידות58בפ של ייענהלהזמנה לא כי לקבוע רשאי קרן מנהל
קרןהעולהעלסכוםאושיעורשיקבע,ובלבדשהסכוםאו
השיעורכאמורלאיפחתמסכוםאושיעורשתקבעהרשותפ"

אחריסעיף65לחוקהעיקרייבוא:14פהוספתסעיף65א

"הוראותזמניות
למנהליקרנות

עלאףהאמורבסעיפים59ו־63עד65,רשאיתהרשות,65אפ )א(
אםמצאהכימתקיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותהסדרה
מנהלי של התקינה התנהלותם את להבטיח כדי מיידית
הקרנותאוכדילהבטיחאתהשמירהעלעניינושלציבור

המשקיעים-

בעד ולהחזיק לקנות קרנות מנהלי על לאסור )1(
הקרנותשבניהולםנכסיםשקבעשרהאוצרבתקנות
לפיסעיף59,אולהתירלהםקנייהוהחזקהשלנכסים

נוספיםעלאלהשנקבעוכאמור;

להתירלמנהלקרןלהשאילניירותערךהמוחזקים )2(
בקרןשבניהולולצורךעסקתמכירהבחסרכהגדרתה
בסעיף63אולבצעעסקתמכירהבחסרכאמורבעדקרן
שבניהולו,בתנאיםשוניםמאלהשנקבעולפיאותוסעיף;

להתירלמנהלקרןלקנות,למכור,אוליצוראופציה )3(
אוחוזהעתידיכהגדרתםבסעיף64בעדקרןשבניהולו,

בתנאיםשוניםמאלהשנקבעולפיאותוסעיף;

באשראיאו להתירלמנהלקרןלבצעעסקאות )4(
לקבלאשראילצורךפדיוןיחידותהקרן,בתנאיםשונים

מאלהשנקבעולפיסעיף65;

להורותעל- )5(

תנאיםלקנייהולהחזקהשלנכסיםכאמור )א(
בפסקה)1(;

כאמור ערך ניירות להשאלת תנאים )ב(
בפסקה)2(אולביצועעסקתמכירהבחסרכאמור

באותהפסקה;

של ליצירה או למכירה לקנייה, תנאים )ג(
אופציותאוחוזיםעתידייםכאמורבפסקה)3(;

או באשראי עסקאות לביצוע תנאים )ד(
לקבלתאשראיכאמורבפסקה)4(;

הערך, ניירות הנכסים, שווי חישוב אופן )ה(
כאמור העתידיים החוזים או האופציות
בפסקאות)1(עד)3(ושיעוריהםהמרביים;הוראה
לענייןאופןחישובהשוויכאמורתינתןבשיםלב
43)ב( להוראותשקבעשרהאוצרלפיסעיפים

ו־50)ב(,אםקבעפ

ספרהחוקים2654,י"אבאבהתשע"ז,2017פ8פ3
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הוראתהרשותלפיסעיףקטן)א()בסעיףזה-הוראה( )ב(
תהיהלתקופהשתורההרשותושלאתעלהעל18חודשים;
המיוחדות הנסיבות להתקיים והמשיכו חודשים 18 חלפו
שבשלהןנדרשהההסדרההמיידיתכאמורבאותוסעיףקטן
)בסעיףזה-הנסיבותהמיוחדות(,רשאיתהרשותלהאריךאת

תוקפהשלההוראהלתקופהשתורהושלאתעלהעלשנהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,חדלולהתקייםהנסיבות )ג(
המיוחדותלפניתוםהתקופהשקבעההרשותלפיאותוסעיף

קטן,לרבותתקופהההארכה,יפקעתוקפהשלההוראהפ

של טיוטה שלה האינטרנט באתר תפרסם הרשות )ד(
ההוראהלהערותהציבור,זמןסבירטרםמתןההוראה,וכן
לרבות תוקפה, תקופת ואת ההוראה את כאמור תפרסם

הארכתהופקיעתתוקפהפ"

בסעיף67לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:15פתיקוןסעיף67

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,רשאישרהאוצרלקבועמקריםותנאיםשבהם ")ג(
יהיהמנהלקרןסלרשאילהתקשרבעסקהכאמורבאותוסעיףקטן,במסגרתהסכםעם
עושהשוקכהגדרתובסעיף82)א()6(,אףאםעושההשוקהואחברההנשלטתבידי
בעלהשליטהבמנהלהקרן,ובלבדשהיאאינהשולטתבמנהלהקרןואינהבשליטתופ"

בסעיף72לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:16פתיקוןסעיף72

הרשותרשאיתלקבועבכלליםדוחותנוספיםעלהמנוייםבחוקזה,שמנהל ")א2(
קרןמחקהונאמןשלקרןכאמורחייביםלהגישלהלאורמאפייניההיחודייםשלקרן
כאמור,וכןאתהפרטיםשישלכלולבדוחותכאמור,מועדיעריכתם,הגשתםוצורתםפ"

בסעיף73לחוקהעיקרי-17פתיקוןסעיף73

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"קרןפתוחה"יבוא"אוקרןסל"; )1(

בסעיףקטן)ג2(,במקום"סגורה"יבוא"סגורה,שאינהקרןסל,"פ )2(

בסעיף77לחוקהעיקרי-18פתיקוןסעיף77

סעיףקטן)א1(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ב2()1(,במקום"באסיפההכללית"יבוא"באסיפתהמחזיקים"פ )2(

בסעיף82)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)6(יבוא:19פתיקוןסעיף82

תשלוםאומתןהטבהאחרתבידימנהלקרן,בשיעורשאינועולהעלשיעורשכר )7("
מנהלהקרן,למישמחזיקיחידותשלקרןשבניהולו,והכולבהתאםלתנאיםשקבעשר

האוצר,דרךכללאולסוגיקרנותפ"

הוספתסעיפים
95אעד95ג

לפניסעיף96לחוקהעיקרייבוא:20פ

"החזקהבאמצעות
חברתרישומים

יחידותשלקרןסגורהיוחזקובאמצעותחברתרישומים,ואולם95אפ
החברהלאתיחשבלבעלתהיחידותהמוחזקותבאמצעותה

והןיהיובבעלותמישלזכותוהןרשומותאצלהמפיץפ

מרשםיחידותשל
קרןסגורה

מנהלקרןינהל,לגביכלקרןסגורהשהואמנהל,מרשם95בפ )א(
יחידותפ

הוראתהרשותלפיסעיףקטן)א()בסעיףזה-הוראה( )ב(
תהיהלתקופהשתורההרשותושלאתעלהעל18חודשים;
המיוחדות הנסיבות להתקיים והמשיכו חודשים 18 חלפו
שבשלהןנדרשהההסדרההמיידיתכאמורבאותוסעיףקטן
)בסעיףזה-הנסיבותהמיוחדות(,רשאיתהרשותלהאריךאת

תוקפהשלההוראהלתקופהשתורהושלאתעלהעלשנהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,חדלולהתקייםהנסיבות )ג(
המיוחדותלפניתוםהתקופהשקבעההרשותלפיאותוסעיף

קטן,לרבותתקופהההארכה,יפקעתוקפהשלההוראהפ

של טיוטה שלה האינטרנט באתר תפרסם הרשות )ד(
ההוראהלהערותהציבור,זמןסבירטרםמתןההוראה,וכן
לרבות תוקפה, תקופת ואת ההוראה את כאמור תפרסם

הארכתהופקיעתתוקפהפ"

תיקוןסעיף67בסעיף67לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:15פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,רשאישרהאוצרלקבועמקריםותנאיםשבהם ")ג(
יהיהמנהלקרןסלרשאילהתקשרבעסקהכאמורבאותוסעיףקטן,במסגרתהסכםעם
עושהשוקכהגדרתובסעיף82)א()6(,אףאםעושההשוקהואחברההנשלטתבידי
בעלהשליטהבמנהלהקרן,ובלבדשהיאאינהשולטתבמנהלהקרןואינהבשליטתופ"

תיקוןסעיף72בסעיף72לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:16פ

הרשותרשאיתלקבועבכלליםדוחותנוספיםעלהמנוייםבחוקזה,שמנהל ")א2(
קרןמחקהונאמןשלקרןכאמורחייביםלהגישלהלאורמאפייניההיחודייםשלקרן
כאמור,וכןאתהפרטיםשישלכלולבדוחותכאמור,מועדיעריכתם,הגשתםוצורתםפ"

תיקוןסעיף73בסעיף73לחוקהעיקרי-17פ

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"קרןפתוחה"יבוא"אוקרןסל"; )1(

בסעיףקטן)ג2(,במקום"סגורה"יבוא"סגורה,שאינהקרןסל,"פ )2(

תיקוןסעיף77בסעיף77לחוקהעיקרי-18פ

סעיףקטן)א1(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ב2()1(,במקום"באסיפההכללית"יבוא"באסיפתהמחזיקים"פ )2(

תיקוןסעיף82בסעיף82)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)6(יבוא:19פ

תשלוםאומתןהטבהאחרתבידימנהלקרן,בשיעורשאינועולהעלשיעורשכר )7("
מנהלהקרן,למישמחזיקיחידותשלקרןשבניהולו,והכולבהתאםלתנאיםשקבעשר

האוצר,דרךכללאולסוגיקרנותפ"

הוספתסעיפיםלפניסעיף96לחוקהעיקרייבוא:20פ
95אעד95ג

"החזקהבאמצעות
חברתרישומים

יחידותשלקרןסגורהיוחזקובאמצעותחברתרישומים,ואולם95אפ
החברהלאתיחשבלבעלתהיחידותהמוחזקותבאמצעותה

והןיהיובבעלותמישלזכותוהןרשומותאצלהמפיץפ

מרשםיחידותשל
קרןסגורה

מנהלקרןינהל,לגביכלקרןסגורהשהואמנהל,מרשם95בפ )א(
יחידותפ
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הרישומים חברת שם יירשמו היחידות במרשם )ב(
שבאמצעותהמוחזקותהיחידותוכמותהיחידותהמוחזקות
כאמור;נכללוביחידותכאמוריחידותרדומותכמשמעותן

בסעיף57)ב(,יירשםגםמספרהיחידותהרדומותפ

שרהאוצררשאילקבועפרטיםנוספיםעלאלההמנויים )ג(
בסעיףקטן)ב(,שייכללובמרשםהיחידותפ

שנרשמו הרישומים כל את ישמור סגורה קרן מנהל )ד(
במרשםהיחידותלפיסעיףזהבמשךשבעשניםלפחות,ויעדכן

כלשינויברישומיםכאמורבתוםהיוםשבונודעלועליופ

מרשםהיחידותיהיהראיהלכאורהלנכונותהרשוםבופ )ה(

זכאותחברת
רישומיםלתעודה

חברתרישומיםזכאיתלקבלממנהלקרןסגורהתעודההמעידה95גפ
עלמספרהיחידותהרשומותעלשמהבמרשםהיחידותפ"

בסעיף100לחוקהעיקרי-21פתיקוןסעיף100

בכותרתהשוליים,אחרי"מיזוג"יבוא"קרנותפתוחותאוקרנותסל"; )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי"לקרןפתוחהאחת"יבוא"אולמזגקרנותסלשבניהולולקרן )2(
סלאחת";

בסעיףקטן)ב(,במקום"קרנותפתוחותלקרןאחת"יבוא"קרנותפתוחותלקרן )3(
פתוחהאחתאוקרנותסללקרןסלאחת"פ

בסעיף102לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ד(יבוא:22פתיקוןסעיף102

)ד(,קרןמחקהשהיאקרןפתוחהיכול עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד ")ה(
שתהפוךלקרןסלגםאםלאמתקיימיםהתנאיםכאמורבאותםסעיפיםקטנים,אם

החליטעלכךמנהלהקרןומתקיימיםכלאלה:

הקרן,שהרשותהתירהאת סוג לענייןשינוי תשקיף מנהלהקרןפרסם )1(
פרסומו;התשקיףיכלולכלפרטשהרשותקבעהשישלכלולבו;

מנהלהקרןהגישדוחעלהשינוילרשותולבורסה,בדרךשקבעההרשות; )2(
הדוחיכלולכלפרטשהרשותקבעהשישלכלולבו;

)2(לבעליהיחידות מנהלהקרןוהמפיץשלחואתהדוחכאמורבפסקה )3(
המחזיקיםביחידותבאמצעותם,באופןהקבועבסעיף112א)ב(פ

המועדשבוקרןמחקהשהיאקרןפתוחהתהפוךלקרןסללפיהוראותסעיף )ו(
קטן)ה(לאיקדםלתום14ימיםמהיוםשבוהגישמנהלהקרןאתהדוחכאמורבסעיף

קטן)ה()2(פ"

בסעיף103)3(לחוקהעיקרי,במקום"סגורה"יבוא"סגורה,שאינהקרןסל,"פ23פתיקוןסעיף103

בסעיף104אלחוקהעיקרי-24פתיקוןסעיף104א

בסעיףקטן)א(,במקום"קרןפתוחה"יבוא"הקרן"; )1(

בסעיףקטן)ה(,המילה"פתוחה"-תימחק,אחרי"הוצעולראשונהלציבור"יבוא )2(
"ולענייןקרןמחקהשהיאקרןפתוחהשהפכהלקרןסללפיסעיף102)ה(-בחלוףשנה
מיוםשהפכהלקרןסלכאמור"ובסופויבוא"סעיףזהלאיחולעלקרןמחקהשנקבע
במדיניותההשקעותשלהכיייעודההואהשגתתוצאותהנמצאותבמתאםשלילי

לשיעוריהשינויבמחירמדדאוסחורה"פ
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אחריסעיף107לחוקהעיקרייבוא:25פהוספתסעיף107א

"תקנותלעניין
פירוקקרןסל

שרהאוצררשאילקבועכימועדיההודעהעלפירוקקרןסל107אפ
וכןמועדיפירוקקרןהסליהיומוקדמיםמהמועדיםהקבועים
לעניין נוספות הוראות לקבוע וכן ו־107)ב(, 106 בסעיפים

פירוקקרןכאמורפ"

יבוא26פתיקוןסעיף111 הקרן" מנהל של היחידות בעלי "בפנקס במקום העיקרי, לחוק 111)ה( בסעיף
"במרשםהיחידותהמנוהלבידימנהלהקרן"פ

בסעיף113ד)ב()1(לחוקהעיקרי,המילים"פרט)7(בחלקג'"-יימחקופ27פתיקוןסעיף113ד

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-28פ

בחלקא',אחריפרט)10(יבוא: )1(

הציעיחידותשלקרןסגורהאוהקצהיחידותשהוצעוכאמורלמזמינים, ")10א(
בניגודלהוראותלפיסעיף54א,נענהלהזמנהשליחידותקרןבסכוםאובשיעור
העולהעלסכוםאושיעורשנקבעולפיסעיף58ב,אוהפרהוראהמההוראות

לפיסעיף56)ז(לענייןפדיוןיחידותבקרןסגורה;";

בחלקב'- )2(

)1()ה(,בסופויבוא"אוהוראהכאמורלהפסקתהצעהלציבורשל בפרט )א(
יחידותקרןסלאולהפסקתפדיונן,שניתנהלפיסעיף54ב";

אחריפרט)7(יבוא: )ב(

מכראופדהיחידהבקרןפתוחהבמחירשאינוכנדרשלפיסעיף ")7א(
42)א(עד)ג(,אוגבהעמלהבשיעורשאינוכנדרשלפיסעיף42)ד(,אומכר
אופדהיחידהבקרןסגורהבמחירשאינוכנדרשלפיסעיף50)א(או)ג(

או56)ב(;";

אחריפרט)13(יבוא: )ג(

הקצהיחידותשלקרןסגורהלקרן,בלאתמורה,בניגודלהוראות ")13א(
לפיסעיף57)ב()1(;

הפרהוראהמההוראותשנקבעולפיסעיף57)ג(לענייןהבטחת )13ב(
הסחירותביחידותשלקרןסגורה;";

בפרט)14(,אחרי"סעיף59"יבוא"או65א)א()1("; )ד(

בחלקג'- )3(

בפרט)6(,במקום"קרןחוץ"יבוא"קרןחוץ,אוהקצהיחידות"ואחרי"סעיף )א(
25)א("יבוא"או)ג1(,לפיהעניין";

פרט)7(-יימחק; )ב(

בפרט)17(,במקום"סעיף57"יבוא"סעיף57)א("; )ג(

בפרט)30(,המילה"פתוחות"-תימחק; )ד(

בפרט)31(,המילה"הפתוחה"-תימחקפ )ה(

תיקוןחוקניירות
ערך-מס'64

בחוקניירותערך,התשכ"ח-21968)להלן-חוקניירותערך(-29פ

הוספתסעיף107אאחריסעיף107לחוקהעיקרייבוא:25פ

"תקנותלעניין
פירוקקרןסל

שרהאוצררשאילקבועכימועדיההודעהעלפירוקקרןסל107אפ
וכןמועדיפירוקקרןהסליהיומוקדמיםמהמועדיםהקבועים
לעניין נוספות הוראות לקבוע וכן ו־107)ב(, 106 בסעיפים

פירוקקרןכאמורפ"

יבוא26פ הקרן" מנהל של בעליהיחידות "בפנקס במקום העיקרי, לחוק 111)ה( בסעיף
"במרשםהיחידותהמנוהלבידימנהלהקרן"פ

תיקוןסעיף111

תיקוןסעיף113דבסעיף113ד)ב()1(לחוקהעיקרי,המילים"פרט)7(בחלקג'"-יימחקופ27פ

תיקוןהתוספתבתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-28פ
הראשונה

בחלקא',אחריפרט)10(יבוא: )1(

הציעיחידותשלקרןסגורהאוהקצהיחידותשהוצעוכאמורלמזמינים, ")10א(
בניגודלהוראותלפיסעיף54א,נענהלהזמנהשליחידותקרןבסכוםאובשיעור
העולהעלסכוםאושיעורשנקבעולפיסעיף58ב,אוהפרהוראהמההוראות

לפיסעיף56)ז(לענייןפדיוןיחידותבקרןסגורה;";

בחלקב'- )2(

)1()ה(,בסופויבוא"אוהוראהכאמורלהפסקתהצעהלציבורשל בפרט )א(
יחידותקרןסלאולהפסקתפדיונן,שניתנהלפיסעיף54ב";

אחריפרט)7(יבוא: )ב(

מכראופדהיחידהבקרןפתוחהבמחירשאינוכנדרשלפיסעיף ")7א(
42)א(עד)ג(,אוגבהעמלהבשיעורשאינוכנדרשלפיסעיף42)ד(,אומכר
אופדהיחידהבקרןסגורהבמחירשאינוכנדרשלפיסעיף50)א(או)ג(

או56)ב(;";

אחריפרט)13(יבוא: )ג(

הקצהיחידותשלקרןסגורהלקרן,בלאתמורה,בניגודלהוראות ")13א(
לפיסעיף57)ב()1(;

הפרהוראהמההוראותשנקבעולפיסעיף57)ג(לענייןהבטחת )13ב(
הסחירותביחידותשלקרןסגורה;";

בפרט)14(,אחרי"סעיף59"יבוא"או65א)א()1("; )ד(

בחלקג'- )3(

בפרט)6(,במקום"קרןחוץ"יבוא"קרןחוץ,אוהקצהיחידות"ואחרי"סעיף )א(
25)א("יבוא"או)ג1(,לפיהעניין";

פרט)7(-יימחק; )ב(

בפרט)17(,במקום"סעיף57"יבוא"סעיף57)א("; )ג(

בפרט)30(,המילה"פתוחות"-תימחק; )ד(

בפרט)31(,המילה"הפתוחה"-תימחקפ )ה(

תיקוןחוקניירותבחוקניירותערך,התשכ"ח-21968)להלן-חוקניירותערך(-29פ
ערך-מס'64

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ז,עמ'676פ 2
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בסעיף1,בהגדרה"חברתרישומים",אחרי"החזקתניירותערך"יבוא"לרבות )1(
יחידותשלקרןסגורהכמשמעותןבחוקלהשקעותמשותפות";

אחריסעיף35איבוא: )2(

הוראותחוקזה,למעטפרקיםז'3,ח',ח'1,ו־ט',לאיחולועל35א1פ"סייגלתחולה
הפקת או משותפת השקעה שמטרתה התחייבות תעודת
רווחיםמשותפת)בסעיףזה-תעודה(שהיאאחתמאלה,

ויחולועליההוראותחוקלהשקעותמשותפות:

היאתעודההמקנהלמחזיקבהזכותלקבלתתמורה )1(
חוזים או סחורות ערך, ניירות מדד של ממחירם הנגזרת
עתידיים,אוממחירןשלסחורות,למעטתעודהמסוגשקבע

שרהאוצר;

היאתעודההמקנהלמחזיקבהזכותלקבלתתמורה )2(
הנגזרתממחירםשלמטבעותוהיאהסדרמסוגשקבעשר

האוצרלפיסעיף2)א(לחוקלהשקעותמשותפותפ";

בסעיף50ג,במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

בסעיףזה,"כללימסלקה"-כהגדרתםבסעיף50א)א(פ" ")ה(

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול
תיקיהשקעות-

מס'25

תיקיהשקעות,30פ ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-31995)להלן-חוקהייעוץ(,בסעיף4)ג()3(,ברישה,במקום"יחידותשלקרן
פתוחה;ואולם"יבוא"יחידותשלקרןפתוחהאוקרןסלכהגדרתהבחוקהשקעות

משותפות;ואולם"ואחרי"רכישתיחידותשלקרןפתוחה"יבוא"אוקרןסלכאמור"פ

תחילתושלחוקזהביוםכניסתןלתוקףשלתקנותלפיסעיף57)א(לחוקהעיקרי,כנוסחו31פתחילה
בסעיף12לחוקזה,אוביוםי"אבתשריהתשע"ח)1באוקטובר2017(,לפיהמאוחר

)להלן-יוםהתחילה(פ

בתקופהשלשנתייםמיוםהתחילה,לאיחולוהוראותסעיף67)א()1(לחוקהעיקרי32פתחולה )א(
עלבעלשליטהבנאמןלקרןסלאועלחברהבשליטתבעלשליטהבנאמןכאמורשהם

אחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

חברהבשליטתתאגידבנקאיפ )2(

הוראותסעיף69לחוקהעיקרייחולועלמנהלקרןלגביקרןמחקהשבניהולו )ב(
שהיתהתעודתסלערבהמועדהקובעכמשמעותובסעיף28)ב(,בחלוףשישהחודשים
ובלבדששיעורהעמלותשישולמומנכסיקרןכאמורבעדביצוע מהמועדהאמור,
עסקאותבנכסיהקרן,לאיעלהעלשיעורהעמלותשמשלםעושהשוקבעדביצוע
עסקאותלצורךמילויהתחייבויותיולפיהסכםשנחתםביןעושההשוקוביןמנהל
הקרולגביאותהקרן,ואםלאהיהלאותהקרןעושהשוק-עושהשוקביחידותקרן
סלאחרתשבניהולמנהלהקרן;לענייןזה,"עושהשוק"-כהגדרתובסעיף82)א()6(

לחוקהעיקריפ

בסעיףזה-33פהוראותמעבר )א(

"עמלתהמרה"-עמלההמשולמתלמנפיקתעודתהסלבהתאםלתשקיףהתעודה;

"קרןמחקה"ו"קרןסל"-כהגדרתןבסעיף1לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1לחוקזה;

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ז,עמ'695פ 3
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"קרןפתוחה"ו"הרשות"-כהגדרתןבחוקהעיקרי;

"תעודותסל"-תעודותהתחייבותכהגדרתןבסעיף35אלחוקניירותערך,שמתקיימים
בהןכלאלה:

מטרתןהשקעהמשותפתאוהפקתרווחיםמשותפת; )1(

מתקייםבהןאחדמאלה: )2(

הןמקנותלמחזיקבהןזכותלקבלתתמורההנגזרתממחירםשלמדד )א(
ניירותערך,סחורותאוחוזיםעתידייםאוממחירןשלסחורות;

תמורההנגזרתממחירםשל לקבלת הןמקנותלמחזיקבהןזכות )ב(
מטבעותוהןהסדרמסוגשקבעשרהאוצרלפיסעיף2)א(לחוקהעיקרי,

כנוסחובסעיף2לחוקזה;

הןהוחזקובידיהציבורערביוםהתחילהפ )3(

עלאףהאמורבסעיף2)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2לחוקזה,ובסעיף35א1 )ב(
לחוקניירותערך,כנוסחובסעיף29)2(לחוקזה,ימשיכולחולעלתעודותסל,מיום
התחילהעדלמועדשיקבעשרהאוצר,בצו)בסעיףזה-המועדהקובע(,ההוראות
שחלולגביהןערביוםהתחילה;השררשאילקבועכאמורמועדיםשוניםלגביסוגים
שוניםשלתעודותסל,ובלבדשהמועדהמאוחרמביןאלהשיקבעהשרלפיסעיףקטן

זהלאיקדםלתום75ימיםמיוםהתחילהפ

יושבראשהרשותיעניקלחברהשהנפיקהערביוםהתחילהתעודותסל)בסעיף )ג(
זה-החברההמנפיקה(,לחברהששלטהערביוםהתחילהבחברההמנפיקהאולחברה
בשליטתחברהששלטהבחברההמנפיקה,עלפיבקשתה,אישורלשמשמנהלקרןלפי
סעיף13לחוקהעיקרי,אםראהשמתקיימיםבההוראותאותוסעיף,ולאיחולולעניין
זההוראותסעיףקטן)א1(שלהסעיףהאמור;בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתן
להגישליושבראשהרשותבתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזה;הגישההחברה
בקשהלאישורכאמור,תוכללפעולבתקופהשמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראש
הרשותבבקשההאמורה,כמנהלקרןלענייןיחידותשהיותעודותסלוהפכוליחידות
לפיסעיףקטן)ה()3(,ויחולועליהבמהלךהתקופההאמורההוראותהחוקהעיקרי

החלותעלמנהלכאמורפ

יושבראשהרשותיעניקלחברהששימשהערביוםהתחילהנאמןלמחזיקים )ד(
בתעודותסל,עלפיבקשתה,אישורלשמשנאמןלקרןלפיסעיף9לחוקהעיקרי,אם
ראהשמתקיימיםבההוראותאותוסעיף,ולאיחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א1(
שלהסעיףהאמור;בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתןלהגישליושבראשהרשות
בתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזה;הגישההחברהבקשהלאישורכאמור,תוכל
לפעולבתקופהשמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראשהרשותבבקשההאמורה,
כנאמןלקרןשיחידותיההיותעודותסלוהפכוליחידותלפיסעיףקטן)ה()3(,ויחולו

עליהבמהלךהתקופההאמורההוראותהחוקהעיקריהחלותעלנאמןכאמורפ

נחתםהסכםקרןלפיהוראותסעיף5לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3,לחוקזה, )ה(
לגביתעודתסל,יחולו,החלבמועדהקובע,הוראותאלה:

"קרןפתוחה"ו"הרשות"-כהגדרתןבחוקהעיקרי;

"תעודותסל"-תעודותהתחייבותכהגדרתןבסעיף35אלחוקניירותערך,שמתקיימים
בהןכלאלה:

מטרתןהשקעהמשותפתאוהפקתרווחיםמשותפת; )1(

מתקייםבהןאחדמאלה: )2(

הןמקנותלמחזיקבהןזכותלקבלתתמורההנגזרתממחירםשלמדד )א(
ניירותערך,סחורותאוחוזיםעתידייםאוממחירןשלסחורות;

תמורההנגזרתממחירםשל לקבלת הןמקנותלמחזיקבהןזכות )ב(
מטבעותוהןהסדרמסוגשקבעשרהאוצרלפיסעיף2)א(לחוקהעיקרי,

כנוסחובסעיף2לחוקזה;

הןהוחזקובידיהציבורערביוםהתחילהפ )3(

עלאףהאמורבסעיף2)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2לחוקזה,ובסעיף35א1 )ב(
לחוקניירותערך,כנוסחובסעיף29)2(לחוקזה,ימשיכולחולעלתעודותסל,מיום
התחילהעדלמועדשיקבעשרהאוצר,בצו)בסעיףזה-המועדהקובע(,ההוראות
שחלולגביהןערביוםהתחילה;השררשאילקבועכאמורמועדיםשוניםלגביסוגים
שוניםשלתעודותסל,ובלבדשהמועדהמאוחרמביןאלהשיקבעהשרלפיסעיףקטן

זהלאיקדםלתום75ימיםמיוםהתחילהפ

יושבראשהרשותיעניקלחברהשהנפיקהערביוםהתחילהתעודותסל)בסעיף )ג(
זה-החברההמנפיקה(,לחברהששלטהערביוםהתחילהבחברההמנפיקהאולחברה
בשליטתחברהששלטהבחברההמנפיקה,עלפיבקשתה,אישורלשמשמנהלקרןלפי
סעיף13לחוקהעיקרי,אםראהשמתקיימיםבההוראותאותוסעיף,ולאיחולולעניין
זההוראותסעיףקטן)א1(שלהסעיףהאמור;בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתן
להגישליושבראשהרשותבתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזה;הגישההחברה
בקשהלאישורכאמור,תוכללפעולבתקופהשמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראש
הרשותבבקשההאמורה,כמנהלקרןלענייןיחידותשהיותעודותסלוהפכוליחידות
לפיסעיףקטן)ה()3(,ויחולועליהבמהלךהתקופההאמורההוראותהחוקהעיקרי

החלותעלמנהלכאמורפ

יושבראשהרשותיעניקלחברהששימשהערביוםהתחילהנאמןלמחזיקים )ד(
בתעודותסל,עלפיבקשתה,אישורלשמשנאמןלקרןלפיסעיף9לחוקהעיקרי,אם
ראהשמתקיימיםבההוראותאותוסעיף,ולאיחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א1(
שלהסעיףהאמור;בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתןלהגישליושבראשהרשות
בתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזה;הגישההחברהבקשהלאישורכאמור,תוכל
לפעולבתקופהשמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראשהרשותבבקשההאמורה,
כנאמןלקרןשיחידותיההיותעודותסלוהפכוליחידותלפיסעיףקטן)ה()3(,ויחולו

עליהבמהלךהתקופההאמורההוראותהחוקהעיקריהחלותעלנאמןכאמורפ

נחתםהסכםקרןלפיהוראותסעיף5לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3,לחוקזה, )ה(
לגביתעודתסל,יחולו,החלבמועדהקובע,הוראותאלה:
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יפקעתוקפושלשטרהנאמנותשנחתםלגביתעודתהסללפיהוראותפרק )1(
ה'1לחוקניירותערךבלאשתידרשלצורךכךהסכמתהמחזיקיםבתעודה,ככל
שהיאנדרשתלפידין,ולאיראובביטולהתחייבויותהחברההמנפיקהאוהנאמן
למחזיקיםבתעודותהסל,שהיובתוקףערבהמועדהקובע,אובשינוין,משום
פגיעהבזכויותהמחזיקיםבתעודותהסל;ואולםאיןבפקיעתתוקפושלשטר
הנאמנותכדילגרועמתוקפהשלזכותתביעהשהיתהקיימתלמחזיקבתעודת

סלכלפיהנאמן,ערבהמועדהקובע;

יראואתנכסיהחברההמנפיקה,בגובההתחייבויותיהלמחזיקיםבתעודות )2(
הסלערבהמועדהקובע,כנכסיהקרן;

כלתעודתסלתהפוךליחידהשלקרןסלאוליחידהשלקרןפתוחה)3( )א(
בהתאםלהודעתהחברההמנפיקהכאמורבסעיףקטן)ח(,בדרךשתקבע
הרשות,אםמתקיימיםבתעודתהסלתנאיםשקבעההרשותלענייןהפיכה
ליחידהבאותוסוגשלקרן,ואםמנהלהקרןפרסםתשקיףלענייןהשינוי

בהיתרמןהרשותלפיסעיףקטן)יג(;

תעודותסלשהפכוליחידותשלקרןסללפיהוראותפסקתמשנה)א(, )ב(
ואשרערבהמועדהקובעהיו,בהתאםלתשקיףההנפקה,תעודותרדומות,
יהיוליחידותרדומותכמשמעותןבסעיף57)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף

12לחוקזהפ

הסכםקרןכאמורבסעיףקטן)ה(ייחתםביןמנהלהקרןאוחברהשהגישהבקשה )ו(
לשמשמנהלקרןלפיסעיףקטן)ג(,וביןהחברהששימשהערבהמועדהקובענאמן
לתעודותהסלשלגביהןנחתםההסכם,אלאאםכןהודיעההחברההאמורהלמנהל

הקרןכיאינהמעוניינתלהתקשרבהסכםכאמורפ

הבורסה,מסלקתהבורסה,מפיץ,חברתרישומיםוכלגורםאחרהמנהלרישוםשל )ז(
תעודותסליעדכנואתרישומןשלתעודותסלשהפכוליחידותשלקרןסלאוליחידות

שלקרןפתוחה,לפיהוראותסעיףקטן)ה()3()א(פ

החברההמנפיקהתודיעלרשותולבורסה,60ימיםלפחותלפנימועדחתימת )ח(
הסכםקרןכאמורבסעיףקטן)ה(,עלכוונתהשתעודתהסלתהפוךליחידהשלקרןסל

אוליחידהשלקרןפתוחה,כאמורבפסקה)3()א(שלאותוסעיףקטןפ

החברההמנפיקהלאתנכהעמלתהמרהבעדהמרתתעודתסל,30ימיםלפני )ט(
המועדהקובעפ

לאנחתםהסכםקרןכאמורבסעיףקטן)ה(עדהמועדהקובע,תיפדהתעודתהסל )י(
בהתאםלתנאיהפדיוןהכפוישבתשקיףותמורתהפדיוןתשולםלמחזיקבהבלאניכוי

עמלתהמרהפ

עלאףהאמורבסעיף13)ג(לחוקהעיקרי,עובדשלהחברההמנפיקהשערביום )יא(
פרסומושלחוקזההשתתףבקבלתהחלטותשעניינןניהולתיקההשקעותשלתעודת

סל,ואינובעלרישיוןמנהלתיקיםלפיחוקהייעוץ-

רשאילהוסיףלעשותכןאצלאותהחברהמנפיקה,אצלחברהקשורה )1(
לאותהחברהאשרהגישהבקשהלשמשמנהלקרןלפיסעיףקטן)ג(,אואצל
מנהלקרןשהואחברהקשורהלאותהחברהמנפיקה;לענייןזה,"חברהקשורה"

-כהגדרתהבחוקניירותערך;
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רשאילהוסיףלעשותכןאצלכלמנהלקרןביחסלניהולתיקהשקעותשל )2(
קרןמחקה,אםהשתתףבקבלתהחלטותכאמורבחברהבמשך12חודשיםבמהלך

שלושהשניםשקדמוליוםהתחילהפ

סעיף לפי השר שקבע האחרון הקובע למועד עד התחילה שמיום בתקופה )יב(
קטן)ב(-
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מטרתהשינויהיאשתעודתהסללאתיחשבהסדרשהחוקהעיקריחלעליו )1(
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יתרתהוצאותההנפקהתותרבניכויבתקופתההפחתההנותרתלצורך )4(
בירורההכנסההחייבתשלמנהלהקרן,גםאםמנהלהקרןאינוהחברההמנפיקה;
יתרתהוצאותההנפקהלאתותרבניכויכאמורלצורךבירורההכנסההחייבת

שלהחברההמנפיקה,אםאינהמנהלהקרן;

בסעיףקטןזה- )5(

"הוצאותההנפקה"-הוצאותשהוצאולצורךהנפקתתעודותהסל,שהפכו
ליחידותשלקרןכאמורבסעיףקטן)ה()3()א(;

"הכנסה"ו"הכנסהחייבת"-כהגדרתןבפקודה;

"יוםרכישה","מחירמקורי","מכירה",ו"קרןנאמנותפטורה"-כהגדרתםבסעיף
88לפקודה;

"יתרתהוצאותההנפקה"-הוצאותההנפקהשטרםהובאובחשבוןלצורךחישוב
ההכנסההחייבתשלהחברההמנפיקהבהתאםלפקודה;

"תקופתההפחתההנותרת"-התקופהשנותרהלהפחתתיתרתהוצאותההנפקה
לצורךבירורההכנסההחייבתשלמנהלהקרןבהתאםלהוראותהפקודהפ
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