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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס' 27( )קרנות סל(, 
התשע"ז-2016

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-11994)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"חברתחוץ"יבוא: )1(

""חברתרישומים"-כהגדרתהבחוקניירותערך;";

אחריההגדרה"קרןייחודית"יבוא: )2(

תוצאות השגת שלהייעודה ההשקעות מדיניות שלפי -קרן מחקה" ""קרן
הנגזרותמשיעורהשינויבמחירמדדאוסחורה;

"קרןסל"-קרןמחקה,שהיאקרןסגורה,אשרבהסכםהקרןשלהנקבעכיתהיה
קרןסל;"ע

של בישראל הצעתם היתה 2000 לשנת עד  כללי
מכשיריםפיננסייםשמטרתםהשקעהמשותפת 
שלהציבורבשוקההוןמרוכזתבמסגרתמפוקחת,ביןאם
התשנ"ד-1994 בנאמנות, משותפות השקעות חוק תחת
)להלן-חוקהשקעותמשותפותאוהחוק(,וביןאםתחת
שוק על הממונה הוראות כגון אחרת, מסדירה מערכת
ההון,ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצראוהוראותהמפקח
עלהבנקיםעבשנת2000,החלותאגידיםפרטייםלהנפיק
סל", "תעודות מסוג חדשים פיננסים מכשירים לציבור
כניירותערךמסוגתעודותהתחייבותעתעודתהסלמונפקת
באמצעותחברהפרטיתייעודיתעלפיתשקיףאשרקיבל
אתהיתרהרשותלניירותערך)להלן-הרשות(לפיחוק

ניירותערך,התשכ"ח-1968)להלן-חוקניירותערך(ע

תעודתהסלנסחרתבבורסה,ומעניקהלמחזיקבהזכות
לקבלמאתמנפיקהתעודהאתתשואתהנכסשאחריוהיא
עוקבת,בהתאםלנוסחתהמרהעכמוכן,למחזיקבתעודה
והמרה מסחר, יום בכל התעודה להמרת הזכות נתונה
לתנאי בהתאם כספי, בשווי או בעין שתתבצע יכול זו
התעודהעהתחייבותזוטומנתבחובהסיכוןאשראימובנה
להתממש עלול אשר הסל, בתעודות המחזיקים לציבור
במקרהשבומנהלתעודתהסללאיעמודבהתחייבותועל
פינוסחתההמרהשלהתעודהעהתממשותסיכוןכאמור
בתעודות בתעודתסלכלשהי,עלולהלהוביללפדיונות
רבותאחרות,דברהמהווהסיכוןליציבותמנהלתעודת
בכללותו, הסל תעודות ענף על להשליך שעלול הסל,
גדול בהיקף נכסים למכירת להוביל מכך, יוצא וכפועל

בבורסה,דברשישלוהשלכותעלשוקההוןבישראלע

מאוגדים הסל תעודות שמנפיקי העובדה בשל
כחברותפרטיותומציעיםלציבורתעודותהתחייבותלפי
הוראותחוקניירותערך,הרישלפיסעיף2לחוק,הקובע
כיהחוקלאיחולעלהסדרהמוסדרלפידיןאחר,החוקלא

חלעלתעודותסלע

הצעתם היתהכי שכוונתהמחוקק מכאן,שבעוד
השקעה שמטרתם פיננסיים מכשירים של בישראל
משותפתשלהציבורבשוקההוןתהיהמרוכזתבמסגרת
אחרת, ייעודית הסדרה תחת )או החוק תחת מפוקחת
)קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק למשל כמו
גמל(,התשס"ה-2005,ודיניהבנקאות(,יצאתחוםתעודות
קרנות תחום שהסדרת החוק;ובעוד תחולת מגדר הסל
ומחייבת מפורטת הסדרה היא החוק מכוח הנאמנות
הכוללתסמכויותלפיקוחעלכללהיבטיהפעילות,הרי
פיננסיתחליפי, המהוותכאמורמכשיר שתעודותהסל,
כפופותלאסדרהולפיקוחמכוחחוקניירותערך,המתמקד
פער נוצר לעיל המתוארת במציאות הגילויע בהיבט
מאד הדומים השקעה מוצרי בין רגולטורי )ארביטראז'(

באפיונםובמטרותההשקעהבהםע

אחד פיננסי במכשיר מוגבלת רגולציה של קיומה
המוצרים בין עלויות להבדלי מובילה באחר ומוגברת
שאינםנובעיםרקמהבדליםבסיכוןהגלוםבהם,ולמצב
לארצוישבומנפיקיםייטולהנפיקמוצריםאשרהרגולציה
המושתתעליהםפחותה,אךהסיכוןהגלוםבהםלמשקיעים

עלוללהיותגדוליותרע

הפערהרגולטורייחדעםהסיכוןהיציבותיוהמערכתי
הגלוםבענףתעודותהסלהיום,הםאשרעומדיםבבסיס
ההצעהלהסדיראתתחוםההשקעהבמכשיריםהמונפקים
היוםכתעודותהסל,תחתהחוקעעיקרהשלהצעתחוקזו
הואכיתחוםההשקעהבמכשיריםאלה,אשרמוסדרהיום
עלידיחוקניירותערךומפוקחעלפיו,כאמור,כמעטרק

במישורהגילוי,יוסדרויפוקחבמסגרתהחוקע

מכשירים כאמור הן אשר הסל, תעודות על נוסף
סחורות, או ערך ניירות מדדי אחר העוקבים פיננסיים
מוצעבהצעתחוקזולהעבירלהסדרהתחתחוקהשקעות
משותפותגםחלקמתעודותהפיקדון)תעודותעלמטבע(
-הסדריםשמטרתםהשקעהמשותפתבמטבעותשוניםע

ס"חהתשנ"ד,עמ'08ו;התשע"ו,עמ'1262ע 1
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בסעיף2)א(לחוקהעיקרי,אחרי"שאינומוסדרעלפידיןאחר"יבוא"וכןעלהסדרמסוג2עתיקוןסעיף2
שקבעהשרשמטרתוהשקעהמשותפתבמטבעותוהפקתרווחיםמשותפתמהחזקתם

ומכלעסקהבהם"ע

בסעיף2)א(לחוקהעיקרי,אחרי"שאינומוסדרעלפידיןאחר"יבוא"וכןעלהסדרמסוג2ע
שקבעהשרשמטרתוהשקעהמשותפתבמטבעותוהפקתרווחיםמשותפתמהחזקתם

ומכלעסקהבהם"ע

תיקוןסעיף2

כמבוארלהלן,שרהאוצריוסמךלקבועבתקנותכיחוק
מסוימות, פיקדון תעודות על יחול משותפות השקעות
המתאימותבשלמאפייניהןלהסדרהתחתהחוק,ואילו
שארתעודותהפיקדוןיוסיפולהיותמוסדרותתחתחוק

ניירותערך,כפישהןמוסדרותכיוםע

החוקית התשתית את להניח באה החוק הצעת
סל, כתעודת היום המונפק הפיננסי המכשיר להפיכת
מאיגרתחוב,שהיאמוצרבעלרכיבשלהתחייבות,לקרן
נאמנות,שהיאמוצרפיננסיהמבוססעלניהולכספיאחרים
באופןשנועדלהשיגתוצאהמסוימתבהתאםלמדיניות
השקעותשנבחרהעהמכשירהפיננסיהחדשייקרא"קרן
סל"עקרןסלתהיהעלפיהמוצעקרןמחקה,כלומרקרן
שייעודההשגתתוצאותהנגזרותמשיעורהשינויבמחיר
נסחרות שיחידותיה סגורה קרן שהיא סחורה, או מדד
ETF)Exchange–בבורסה,אשרדומהבמהותהלמכשירה
TradedFund(האמריקניהמקובלבעולם)להלן-מכשיר
ה–ETF(עמכשירה–ETFהואקרןנאמנותנסחרת,העוקבת
אחריתשואתנכסבסיסעמדוברבמוצרהשקעהפסיביונזיל
אשרנפוץומקובלבעולםלשםמעקבאחרמדדיםוסחורות

)Commodities(ע

היום הקיימות הסל תעודות שמרבית להניח יש
ושיהפכומכוחהחוקהמוצעליחידותשלקרנותנאמנות
)בהתאםלהוראותהמעברשבסעיף28להצעתהחוק(,יהיו
לקרנותסלעככלל,ניתןכברהיוםלהקיםקרןמחקהסגורה,
הנסחרתבבורסה,ואולםהדברלאנעשהבפועלעהניסיון
בעבר בישראל לציבור שהוצעו סגורות שקרנות מלמד
זונועד,כאמור, לאהצליחועההסדרהמוצעבהצעתחוק
לבססתשתיתמשפטיתלמכשירבעלמאפייניםייחודיים
אשרדומהבמהותולמכשירה–ETFהנפוץבמדינותרבות
בעולם,ואשרמהווהעלפיהרגולציההאמריקנית)ראו
פתוחה, קרן )Investment Company Act 1940 למשל:
קרנותסגורותלציבור בהצעת אי–ההצלחה לנוכח זאת
מכשיר של ההצלחה - זאת ולעומת בעבר, בישראל

ה–ETFעבהתאם,מוצעבהצעתחוקזולהחילעלמכשיר
קרןהסלהסדריםאשררלוונטייםכיוםרקלגביקרןפתוחהע
כמוכןמוצעיםמנגנוניםשמטרתםלהבטיחסחירותמספקת
במכשירוכןלהבטיחשמחירובמסגרתהמסחרבבורסהלא
יהיהשונהבאופןמשמעותימשוויהנכסיםהמנוהליםבוע

במטרהלהסדיראתמוצרקרןהסלשהואמוצרייחודי
מסוגו,באופןמיטבי,תוךהפקתלקחיםמןהעבר,מןהמצב
בעולםומהניסיוןשייצברבאופןשוטף,מוצעלהסמיךאת
לענייןהסדרים שרהאוצרואתהרשותלקבועהוראות
הסמכויות הקניית המוצרע על שיחולו שונים ייעודיים
לגורמיםאלהלקבועהוראותמורכבות תאפשר כאמור,
למאפייניםהייחודייםשל הנוגעות במהותן ומקצועיות

המוצרע

מוצעלתקןאתסעיף1לחוק,סעיףההגדרות,  סעיף 1 
לאור הדרושות חדשות הגדרות לו ולהוסיף 

התיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזו,כמפורטלהלןע

-חברתרישומיםהיאחברה להגדרה "חברת רישומים" 
הנסחרות חברות של ערך ניירות לרישום המשמשת
בבורסהעהגדרתהמונח,אשרמפנהלהגדרתהמונחבחוק
ניירותערך)ראודבריההסברלסעיף25)1(להצעתהחוק
ההסדר לאור נדרשת זו( להגדרה תיקון בו מוצע אשר
החזקת לעניין החוק, 17להצעת בסעיף שמוצעלקבוע,
יחידותשלקרןסגורהבאמצעותחברתרישומיםוניהול

מרשםיחידותבידימנהלקרןכאמורע

מחקהכקרן קרן -מוצעלהגדיר להגדרה "קרן מחקה" 
שייעודההשגתתוצאותהנגזרותמשיעורהשינויבמחיר
על מבוססת המוצעת ההגדרה סחורהע במחיר או מדד
משותפות השקעות בתקנות כיום הקיימת ההגדרה
בנאמנות)סיווגקרנותלצורךפרסום(,התשס"ח-2007)ק"ת
152(,אגבפירוטסוגיהנכסיםשאחריהם התשס"ח,עמ'

עוקבתהקרןע

להגדרה "קרן סל" -קרןסלהיאעלפיהמוצעקרןמחקה,
סגורה,בעלתמאפייניםמיוחדיםשיוסדרובחוקובחקיקת
משנהעכך,ביןהשאר,עתידותיחידותהקרןלהיותמוצעות
לציבורמדייום,וכןתוטלחובהעלמנהלהקרןלפדותאת
היחידותמדייום,בדומהלקבועהיוםלגביקרנותפתוחותע
בנוסף,תוטלחובהעלמנהלהקרןלהתקשרעםעושהשוק
)גורםפיננסיאשרמציעבאופןשוטףלמכורולקנותניירות
ערךנסחרים,ובכךתורםלנזילותהמוצר)להלן-עושה

שוק((לשםעשייתשוקביחידותהקרןע

את להחליף שנועד הפיננסי המכשיר זהו כאמור,
תעודותהסל,ושאותונועדההצעתחוקזולהסדירע

עלפיהמוצע,קרןתוגדרכקרןסלאםאופיינהככזו
בהסכםהקרן,בידימנהלהקרןוהנאמן,ומשאופיינהכך,

יחולועליההוראותהחוקהחלותלגביקרןסלע

סעיף2)א(לחוקקובעכיהוראותהחוקיחולועל  סעיפים
כלהסדרשמטרתוהשקעהמשותפתבניירות  2 ו־25 
ערךוהפקתרווחיםמשותפתמהחזקתםומכל 
עסקהבהם,אשראינומוסדרעלפידיןאחרעמוצעלתקן
אתשרהאוצרלהחילאת ולהסמיך אתהסעיףהאמור
החוקגםעלהסדריםשמטרתםהשקעהמשותפתבמטבעות
והפקתרווחיםמשותפתכאמור,מסוגיםשקבעעהרחבה
זונועדהלאפשראתהחלתהחוקעלמוצריםפיננסיים
נוספיםשאינםנכלליםהיוםבגדרהסדרכאמורבסעיף
2)א(לחוק,אךבמהותםהםהסדריםלהשקעהמשותפתע
דוגמהלהסדריםכאלההןתעודותהפיקדון,שייעודןהוא
הפקתרווחיםמהשקעהמשותפתבנכסיםהיוצריםחשיפה

למטבעותשוניםע
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בסעיף5)א(לחוקהעיקרי-ועתיקוןסעיף5

בפסקה)7(,במקום"בסעיפים42)ג(או50)ג(ואםהיא"יבוא"בסעיף42)ג(אוהעמלה )1(
כאמורבסעיף50)ג(ואםההוספהאוהעמלהכאמור";

פסקה)11(-תימחקע )2(

בסעיףו2ז)א(לחוקהעיקרי,אחרי"ממנהלקרןאחר"יבוא"למעטמנהלקרןאחרשהוא4עתיקוןסעיףו2ז
חברההשולטתבמנהלהקרןאוחברהשבשליטתחברהכאמור)בסעיףזה-מנהל

קרןאחר("ע

בסעיף25לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף25

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

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלהקצאתיחידותשלקרןסגורה,לקרן, ")ג1(
לפיסעיף57)ב(,ויראוהקצאתיחידותכאמורשנעשתהבמהלךהתקופהלהגשת
הזמנותליחידותהמוצעותבתשקיף,כאמורבסעיף2ו)א()ו(,כהקצאהשנעשתה

עלפיתשקיףע"

מוצעכיהסמכותלקבועשהסדריםאלהיחסותחת
לאפשר במטרה וזאת האוצר, לשר נתונה תהיה החוק

גמישותבהחלתהחוקעלמוצריםפיננסייםשוניםע

כאמור,הצעתהחוקנועדהלסגוראתהפערהרגולטורי
ולהקטיןאתסיכוניהיציבותהקיימיםהיוםבתחוםתעודות
בהתאם התחייבות כתעודות כיום מונפקות אשר הסל,
מצומצמתיחסית הסדרה לחוקניירותערך)אשרמחיל
מהוות הן שלמעשה בעוד הגילוי(, בהיבטי המתמקדת
ובבסיסו במטרותיו הזהה משותפת להשקעה מכשיר

לקרנותהנאמנותע

לשםכךמוצע,במקביללתיקוןהמוצעלעילבסעיף
2)א(לחוק,לערוך,בסעיף25להצעתהחוק,תיקוןעקיףבחוק
ניירותערך,ולהחריגממנובמפורשאתההסדרהמגולם
היוםבתעודותסלוכןתעודותפיקדוןמסוימותשיקבע
משותפת השקעה שמטרתו הסדר המהוות האוצר שר
במטבעותעכךיהיהההסדרהאמורלכזה"שאינומוסדר
עלפידיןאחר"וייכנסלגדרושלסעיף2)א(לחוק,ולתחולתו

שלהחוקע

כי לקבוע האוצר לשר לאפשר מוצע זאת, עם
מכשיריםמסוימים)המונפקיםהיוםכתעודותסל(יוסיפו
לפעולתחתחוקניירותערךולאיחולעליהםחוקהשקעות

משותפותבנאמנותע

סעיף5לחוקעניינובפרטיםשייקבעובהסכם סעיף 3
בקרנות ההוספה מנגנון של המוצע הביטול לאור קרןע
סגורות,בסעיף7)2(להצעתהחוק,והחלפתובמנגנוןשל
עמלההמשולמתלקרן)ראודבריההסברלסעיף7האמור(

מוצעלתקןבהתאםאתסעיף5)א()7(לחוקע

סעיףו2זלחוקמגבילהעברהשלקרןממנהלקרן  סעיף 4
נתח בהגדלת כרוכה אשר אחר, למנהל אחד 
השוקשבידימנהלהקרןאלמעברלרףשלעשריםאחוזיםע

מוצעלהחריגלענייןזההעברהשלקרןלחברה,מחברה
שהיאחברהאםאוחברהאחות,וזאתכדילאפשרהעברת
פעילותשלקרנותסללחברהאחרתתחתאותהקבוצתבית
השקעותעהעברהכזואינהפוגעתבתחרותבשוקההוןועל
כןאיןסיבהשתימנעמכוחההגבלהעלנתחשוקהקבועה

בסעיףזהע

היאעלפיהמוצעקרןסגורה,אשר קרןהסל  סעיפים 
יחידותיהנסחרותבבורסהעהניסיוןשנצברלגבי  5 ו־10
קרנותסגורותמלמדכילעתיםמזומנותנוצר 
פערביןמחיריחידותהקרןבבורסהלביןהמחירהמשקףאת
שוויהנכסיםשלה,דברשמוביללהעדרסחירותביחידות
הקרןעבמטרהלהתמודדעםקושיזהישצורךלקייםמנגנון
שלעשייתשוקביחידותקרןהסלעקיומושלמנגנוןכאמור
מחייבמתןאפשרותלמנהלהקרןליצורמלאי)מחסנית(של
יחידותרדומותלצדהיחידותשהוקצולמזמינים,שמתוכו
ולמכרן הקרן ממנהל יחידות להזמין השוק עושה יוכל
במהלךהמסחרבבורסה)להלן-מנגנוןהמחסנית(,בדומה

לאופןשבומתבצעתעשייתשוקבתעודותהסלכיוםע

כאמור המחסנית של יצירתה את לאפשר במטרה
ואתפעולתושלמנגנוןהמחסנית,מוצעלהוסיףלסעיף57
לחוקאתסעיףקטן)ב(כנוסחוהמוצע,אשרמסמיךאתשר
האוצרלקבועמקריםותנאיםשבהםיוכלמנהלקרןסגורה
להקצותיחידותשלהקרן,לקרן,בלאתמורהעעלפיהמוצע
יהיוהיחידותשהוקצוכאמוריחידותרדומות,כלומר,לא
יקנולמחזיקבהןזכויותכלשהןעעודמוצעלהסמיךאת
שרהאוצרלקבוע,עלאףהאמורבסעיף56)א1(לחוק,כי
יחידותשיפדהמנהלהקרן)לאחרשהוקצוכאמור(יהיו
יחידותרדומותויישארובמחסנית,וזאתחלףביטולן,וכן
לקבועהוראותלענייןחישובמחירןשלהיחידותהרדומות

בעתהצעתןלציבורע
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בסעיף2ו)א()ו(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ואולםרשאישרהאוצרלקבועתקופהשונה6עתיקוןסעיף2ו
לענייןקרןסגורהשהיאקרןסל"ע

בסעיף50לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף50

ובמקום שוויה", "ואת יבוא הקרן" של היחידה "מחיר אחרי )ב(, קטן בסעיף )1(
"מחירה"יבוא"מחירהיחידהואתשוויה;לענייןזה,"שווייחידה",שלקרן-שווינקי

שלנכסיהקרןכשהואמחולקבמספריחידותיהע";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

שרהאוצררשאילקבועתנאיםשבהםמנהלקרןסגורהיהיהרשאילהוסיף ")ג(
עלמחיריחידהאולנכותממחירהפדיון,עמלהשתשולםלקרן,אשרשיעורה
לאיעלהעלשיעוריםשיקבעהשר,לסוגיקרנותשיקבע;הרשותרשאיתלהורות

עלשיוכהשלקרןלסוגשנקבעכאמורע"

בסעיף2ו)א()ו(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ואולםרשאישרהאוצרלקבועתקופהשונה6ע
לענייןקרןסגורהשהיאקרןסל"ע

תיקוןסעיף2ו

תיקוןסעיף50בסעיף50לחוקהעיקרי-7ע

ובמקום שוויה", "ואת יבוא הקרן" של היחידה "מחיר אחרי )ב(, קטן בסעיף )1(
"מחירה"יבוא"מחירהיחידהואתשוויה;לענייןזה,"שווייחידה",שלקרן-שווינקי

שלנכסיהקרןכשהואמחולקבמספריחידותיהע";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

שרהאוצררשאילקבועתנאיםשבהםמנהלקרןסגורהיהיהרשאילהוסיף ")ג(
עלמחיריחידהאולנכותממחירהפדיון,עמלהשתשולםלקרן,אשרשיעורה
לאיעלהעלשיעוריםשיקבעהשר,לסוגיקרנותשיקבע;הרשותרשאיתלהורות

עלשיוכהשלקרןלסוגשנקבעכאמורע"

בנוסף,מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בסעיףקטן)ג(
כנוסחוהמוצע,לקבועהוראותנוספותלהבטחתהסחירות
ביחידותקרןסגורהעזאתמשוםשמניעתהפערביןהמחיר
המשקףאתשוויהיחידהבהתאםלשווינכסיהקרןלבין
מחירהבבורסה,חיוניתלהצלחתקרנותהסלולהפיכתן

לתחליףלתעודותהסלע

סעיף25)א(לחוקקובעכיהצעהלציבורשליחידות
אישור את קיבל אשר תשקיף פי על להיעשות צריכה
לשם מיועדת לעיל הנזכרת שהמחסנית מאחר הרשותע
את להרחיב מוצע שוטף, באופן לציבור יחידות הצעת
תחולתושלהסעיףהאמורולקבוע,בסעיףקטן)ג1(כנוסחו
המוצע,כיגםהקצאתיחידותשלקרןסגורה,לקרן,לפי
הוראותסעיף57)ב(לחוקכנוסחוהמוצע,אשריוצרתאת
המחסנית,תיעשהעלפיתשקיףשהרשותהתירהפרסומוע
הקצאהזותהיהאפשרית,לפיסעיף57)ב(האמור,רקאם
יחידותהקרןנרשמולמסחרבבורסה,וזאתכדישיתאפשר

המסחרבהןוניהולרישומימלאיהיחידותע

מאחרשקרןהסלתהיהעלפיהמוצעקרןסגורה,אשר
מכסתיחידותיההרשומותלמסחרידועהומוגבלת)וזאת
בניגודלקרןמחקהפתוחהאשרבמהלךהתקופהלהגשת
לביקוש בהתאם יחידות יוצרת התשקיף לפי הזמנות
מהציבור(,ישלאפשרלמנהלהקרןלהגדילאתמחסנית
תקופת במהלך למסחר הרשומות הרדומות היחידות
התשקיףעלשםכךמוצעלקבועכייראוהקצאתיחידות
שלקרןסגורה,לקרן,שנעשתהבמהלךהתקופהלהגשת
הזמנותליחידותשהוצעולפיתשקיףהקרןשפורסם)ראו
הקבועות השונות התקופות לחוקלעניין 2ו)א()ו( סעיף
הוראה תשקיףע פי על שנעשתה כהקצאה זה(, בהקשר
מוצעתזומשמרתאתהפרקטיקההקיימתכיוםבתעודות
סל,ולפיהמנהלתעודתהסליכוללהגדילאתמחסנית
היחידותהרדומותבאמצעותדוחהצעתמדף,בלאצורך

בפרסוםתשקיףנוסףע

עלאףשקרןסלהיאקרןסגורה,הרישבמטרה  סעיף 6
להבטיחאתהסחירותשליחידותהקרן,מוצע 
להסמיךאתשרהאוצרואתהרשותליצורמנגנוניםשיביאו
לכךשמנהלהקרןיציעאתהיחידותלציבורמדייום,בדומה

ליחידותשלקרןפתוחהעלאורהבדלזהביןקרןהסללבין
שארהקרנותהסגורות,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוע
הוראותשונותלגביהתקופהשבמהלכהיהיהאפשרלהגיש

הזמנותליחידותקרןהסלבהתאםלתשקיףע

סעיף50לחוקקובעהוראותלענייןמחיריחידה  סעיף 7
בקרןסגורהעסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמורקובע 
מהיהיהמחיריחידהכאמור,וסעיףקטן)ב(שלאותוסעיף
קובעכיצדיחושבמחירהיחידהבידימנהלהקרןעמוצע
לתקןאתסעיףקטן)ב(האמורולקבועכימנהלהקרןיחשב
גםאתשוויהיחידה,ולארקאתמחירהעעלפיהמוצע,
יוגדרשוויהיחידהכשוויהנקישלנכסיהקרןכשהואמחולק
במספריחידותיהענתוןזהחשובלענייןקרןסלהנסחרת
בבורסה,ונועדלהביאלכךשהמסחרביחידותקרןהסליוכל
להתבצעעלבסיסשווייןהנקישלהיחידות,בלאהתחשבות

בהוצאותהקנייהאוהמכירהשלנכסיהקרןע

עודמוצעלהחליףאתההוראההקבועההיוםבסעיף
קטן)ג(שלסעיף50לחוק,כךשמנהלקרןסגורהלאיוכל
להוסיףעלמחיריחידהאולנכותממחירהפדיון,הוספהע
מנגנוןההוספה,המעוגןהיוםבסעיף42)ג(לחוק,הואדרך
נוספתלגבייתשכרמנהלהקרן,ונועדביןהשארלשמש
תמריץלהחזקתיחידותהקרןלטווחארוךעאחדהמאפיינים
המרכזייםשלקרןסגורההואהיותהמכשירנסחרעמכשיר
כאמורנועדלתתמענהגםלהשקעותלטווחקצר,ועלכן
איןסיבהלאפשרלמנהלהקרןלעודדאתבעליהיחידות,
באמצעותמרכיבההוספה,להימנעממכירתיחידותהקרן,
ולהחזיקןלמשךזמןארוך,כדישלאלשלםאתאותומרכיבע
זאתועוד,בחינתהמצבבמדינותאחרותבעולםמעלהכי

בהשקעותמסוגזה,רכיבההוספהאינורכיבמקובלע

מנהל שכר לגביית נוסף שמנגנון בעוד זאת, עם
הואמיותרולאמקובלכאמור,הרישישמקוםלגבותמן
)במקום יחידות של ופדיון יצירה בעד עמלה המשקיע
רכישהאומכירהבמהלךהמסחר(,אךכזושתועברלקרן,
בתשואת הפוטנציאלית הפגיעה את לצמצם כדי וזאת
למדיניות בהשוואה כאמור, יצירה או פדיון בשל הקרן

ההשקעותשלה)טעותעקיבה(ע
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אחריסעיף54אלחוקהעיקרייבוא:8עהוספתסעיף54ב

"הפסקהשלהצעת
יחידותופדיונן

48לעניין54בע ראשהרשותלפיסעיף הסמכותהנתונהליושב
תהיה ופדיונן, פתוחה קרן של יחידות הצעת של הפסקה

נתונהלוגםלגביהצעתיחידותשלקרןסלופדיונןע"

בסעיף56לחוקהעיקרי-9עתיקוןסעיף56

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

במזומנים,אומקריםשבהםחייבהואלעשותכאמור";

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

עלכן,מוצעלקבוע,חלףסעיףקטן)ג(הקיים,כישר
האוצריהיהרשאילקבועתנאיםשבהםיוכלמנהלקרן
סגורהלגבותעמלהכאמורלחשבוןהקרן,וזאתבשיעור
שלאיעלהעלשיעורשקבעהשרבתקנותעעלפיהמוצע
יקבעהשרכאמורשיעוריםשוניםלסוגיםשוניםשלקרנות,
לסוג קרן של שיוכה על להורות סמכות תהיה ולרשות

שנקבעכאמורע

50)ג(לחוקאשרמוצעכאמור וזהנוסחושלסעיף
להחליפו:

")ג(מנהלקרןסגורהרשאילהוסיףעלמחיריחידה
אולנכותממחירהפדיוןהוספהכמשמעותהבסעיף42)ג(,

ששיעורהואופןגבייתהייקבעובתשקיףע"

ראש יושב סמכות את מעגן לחוק 48 סעיף  סעיף 8
הרשותלהורותעלהפסקתהצעתיחידותאו 
פדיוןיחידותבקרןפתוחה,אולאפשרהפסקהשלפדיון
יחידותכאמור,לתקופהקצובהובהתקייםנסיבותחריגותע
הוראותסעיףזהחלותהיוםעלקרןפתוחהבלבדשכן,
כאמור,בקרןסגורהשאינהקרןסללאמתקיימיםהצעה
ופדיוןשליחידותבאופןשוטףעלנוכחהעובדהשבקרנות
הסלעתידיםלהתקייםהצעהופדיוןיומיים,מוצעלהעניק
ליושבראשהרשותאתהסמכויותהקבועותכיוםלגבי

קרנותפתוחותבסעיף48האמור,גםלגביקרנותסלע

סעיף56לחוקקובעהוראותלענייןפדיוןיחידות  סעיף 9
הסעיף של )א1( קטן סעיף סגורהע קרן של 
האמורקובעמנגנוןלפדיוןיחידהשלקרןסגורהבמקרה
שהתקבלהדרישהלכךמבעלהיחידהעביןהשארנקבע
באותוסעיףקטןכיהפדיוןייעשהבמזומןעבמטרהלאפשר
פדיוןבסכומיםגבוהיםולהפחיתאתהוצאותהקרןואת
הסיכוןלפגיעהבהשגתתשואתהקרןבהתאםלמדיניות
לקבוע האוצר שר את להסמיך מוצע שלה, ההשקעות
מקריםשבהםיוכלמנהלקרןסללפדותיחידותשלקרן
או ערך לניירות בתמורה אלא במזומן שלא שבניהולו
נכסיםאחרים,וכןמקריםשבהםהואיהיהחייבלעשות

כןע

סעיףקטן)ב(שלסעיף56לחוקקובעכיצדיחושב
מחירהפדיוןשליחידהבקרןסגורהומסמיךאתשרהאוצר
לקבועהוראותבדברחישובמחירהמכירה)שהוארכיב
להתבצע שעתיד היומי הפדיון הפדיון(ע מחיר בחישוב
ביחידותקרןסלדורשפרסוםקבועשלהמחירשבויפדה
מנהלהקרןאתהיחידותעעלכן,מוצעלהסמיךאתשר
האוצרלקבועגםאתהדרךוהמועדיםשבהםיפרסםמנהל

הקרןאתמחירהפדיוןשלהיחידהע

כמוכןמוצעלהסמיךאתהרשותלקבוערףמינימום
לסכוםאולשיעורהמרבייםלפדיוןיחידותשלקרןסגורה
שניתןלקבועבהסכםקרןעכך,מנהלהקרןיוכללהיענות
לבקשותלפדיוןאוליצירהשליחידותרקעדלאותורף
של להבטיחשיכולתו נועדה זו הוראהמוצעת שנקבעע
מנהלהקרןלעמודבמדיניותההשקעותשלהקרןלאתיפגע
בשל נכסים לרכוש או נכסים לממש מהצורך כתוצאה
בקשתיצירהאופדיוןבשוויגבוהבמיוחד,ולמנועפגיעה
עם מכךע כתוצאה בבורסה המסחר בתקינות אפשרית
זאת,מוצעלקבועשרףזהלאיהיהנמוךמסכוםאושיעור
מסוימים,וזאתכדילאלפגועיתרעלהמידהבזכותלפדיון
יחידותעקביעתגובההסכומיםאוהשיעוריםכאמורהיא
ענייןמקצועישראויכיייעשהבידיהמאסדר)רגולטור(,

בהתאםלנתוניםעדכנייםבדברהנסיבותבשוקע

"במועד כי קובע לחוק 56 סעיף של )ה( קטן סעיף
פדיוןלאיתקייםמסחרביחידות"עהוראהזואינהמתאימה
למאפייניקרןהסל,אשרעתידהלהיותקרןשבהמתקיים

פדיוןיומיעמשכך,מוצעלבטלהע

כמוכןמוצעלהוסיףלסעיףקטן)ז(שלסעיף56האמור
הסמכהלשרהאוצרלקביעתהוראותנוספותלענייןפדיון
יחידותבקרןסגורהעהסמכהזונועדהלאפשרלשרלקבוע
הוראותגםלמפיץ,ולארקלמנהלהקרן,בדומהלהוראות
הקבועותלענייןפדיוןיחידותבקרןפתוחה)ראוסעיף44

לחוק(ע
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בסעיףקטן)ג(,במקום"למספרמרבישליחידות"יבוא"לשיעורמרבישליחידות )ו(
אולסכוםמרבי"ובסופויבוא"השיעוראוהסכוםכאמורלאיפחתמסכוםאומשיעור

שקבעההרשות";

סעיףקטן)ה(-בטל; )4(

בסעיףקטן)ז(,אחרי"אושאינוחייבלפדותן"יבוא"והוראותנוספותלענייןפדיון )5(
יחידותכאמור"ואחרי"קרןטכנולוגיהעילית"יבוא"לענייןקרןסל"ע

בסעיף57לחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף57

בכותרתהשוליים,אחרי"השבתיחידות"יבוא"אוהקצאתןבלאתמורה"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיפיםו5)א()2(ו–)ו(,56)א1(ו־58,רשאישרהאוצר")ב( )1(
לקבועבתקנותמקריםותנאיםשבהםיוכלמנהלקרןסגורהלהקצות,לקרן,
בלאתמורה,יחידותשלהקרןשניתןאישורהבורסהלרישומןלמסחר;קבע
כאמור,רשאיהואלקבועכייחידהשהוקצתהכאמור,שתיפדה,לאתבוטל

בידימנהלהקרןע

יחידהשהוקצתהלפיהוראותפסקה)1(ויחידהשנפדתהולאבוטלה )2(
לפיהוראותאותהפסקה,לאיקנוזכויותכלשהןולאיובאובמנייןיחידות

הקרןכלעודהןמוחזקותבקרן)בסעיףקטןזה-יחידותרדומות(ע

שרהאוצררשאילקבועהוראותלענייןחישובמחירןשליחידות )ו(
רדומותבעתהצעתןלציבורבידימנהלהקרןע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ו(

שרהאוצררשאילקבועבתקנותהוראותנוספותלשםהבטחתהסחירות ")ג(
ביחידותשלקרןסגורה,ובכללזההוראותבדברהחובהשלמנהלקרןלהתקשר
עםעושהשוקבהסכםלגבייחידותהקרןוהוראותלענייןפעילותושלעושה

שוקכאמורע"

אחריסעיף58אלחוקהעיקרייבוא:11עהוספתסעיף58ב

"תקנותלעניין
הזמנתיחידות

הבטחת58בע לשם נדרש הדבר כי סברה אם רשאית, הרשות
ההשקעותשלהושמירהעל הקרןבמדיניות של עמידתה
תקינותהמסחר,לקבועכימנהלקרןלאייענהלהזמנהשל
יחידותהקרןבסכוםאובשיעורהעולהעלסכוםאושיעור

שקבעהע"

אחריסעיף65לחוקהעיקרייבוא:12עהוספתסעיף65א

בסעיףקטן)ג(,במקום"למספרמרבישליחידות"יבוא"לשיעורמרבישליחידות )ו(
אולסכוםמרבי"ובסופויבוא"השיעוראוהסכוםכאמורלאיפחתמסכוםאומשיעור

שקבעההרשות";

סעיףקטן)ה(-בטל; )4(

בסעיףקטן)ז(,אחרי"אושאינוחייבלפדותן"יבוא"והוראותנוספותלענייןפדיון )5(
יחידותכאמור"ואחרי"קרןטכנולוגיהעילית"יבוא"לענייןקרןסל"ע

תיקוןסעיף57בסעיף57לחוקהעיקרי-10ע

בכותרתהשוליים,אחרי"השבתיחידות"יבוא"אוהקצאתןבלאתמורה"; )1(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיפיםו5)א()2(ו–)ו(,56)א1(ו־58,רשאישרהאוצר")ב( )1(
לקבועבתקנותמקריםותנאיםשבהםיוכלמנהלקרןסגורהלהקצות,לקרן,
בלאתמורה,יחידותשלהקרןשניתןאישורהבורסהלרישומןלמסחר;קבע
כאמור,רשאיהואלקבועכייחידהשהוקצתהכאמור,שתיפדה,לאתבוטל

בידימנהלהקרןע

יחידהשהוקצתהלפיהוראותפסקה)1(ויחידהשנפדתהולאבוטלה )2(
לפיהוראותאותהפסקה,לאיקנוזכויותכלשהןולאיובאובמנייןיחידות

הקרןכלעודהןמוחזקותבקרן)בסעיףקטןזה-יחידותרדומות(ע

שרהאוצררשאילקבועהוראותלענייןחישובמחירןשליחידות )ו(
רדומותבעתהצעתןלציבורבידימנהלהקרןע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ו(

שרהאוצררשאילקבועבתקנותהוראותנוספותלשםהבטחתהסחירות ")ג(
ביחידותשלקרןסגורה,ובכללזההוראותבדברהחובהשלמנהלקרןלהתקשר
עםעושהשוקבהסכםלגבייחידותהקרןוהוראותלענייןפעילותושלעושה

שוקכאמורע"

הוספתסעיף58באחריסעיף58אלחוקהעיקרייבוא:11ע

"תקנותלעניין
הזמנתיחידות

הבטחת58בע לשם נדרש הדבר כי סברה אם רשאית, הרשות
ההשקעותשלהושמירהעל הקרןבמדיניות של עמידתה
תקינותהמסחר,לקבועכימנהלקרןלאייענהלהזמנהשל
יחידותהקרןבסכוםאובשיעורהעולהעלסכוםאושיעור

שקבעהע"

הוספתסעיף65אאחריסעיף65לחוקהעיקרייבוא:12ע

או שיעור לקבוע הרשות את להסמיך מוצע  סעיף 11
קרן מנהל יוכל לא לו שמעבר מרבי סכום 
להיענותלהזמנתיחידותשלקרן,זאתכדילמנועמצב
שבוהזמנהבסכוםאובשיעורגבוהתפגעביכולתושל
מנהלהקרןלעמודבמדיניותההשקעותשלהקרן,וכדי

לשמורעלתקינותהמסחרע

סעיף59לחוקשעניינונכסיםשמותרלמנהלקרן  סעיף 12
האוצר שר את מסמיך בקרן, ולהחזיק לקנות 
לקבועמהםהנכסיםשבהםרשאיתקרןלהשקיעעסעיףו6
לחוקמסמיךאתשרהאוצרלהגבילעסקאותמכירהבחסר
כאמורבאותוסעיףעסעיפים64ו־65לחוקמסמיכיםאתשר
האוצרלקבועבתקנותתנאיםשבהםיוכלומנהליקרנות
לקנות,למכוראוליצוראופציותאוחוזיםעתידייםבעד
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"הוראותזמניות
למנהליקרנות

עלאףהאמורבסעיפים59ו־ו6עד65,רשאיתהרשות,65אע )א(
אםמצאהכימתקיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותהסדרה
מנהלי של התקינה התנהלותם את להבטיח כדי מיידית
הקרנות,אוכדילהבטיחאתהשמירהעלעניינושלציבור

המשקיעים-

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

נוספיםעלאלהשנקבעוכאמור;

להתירלמנהלקרןלהשאילניירותערךהמוחזקים )2(
בקרןשבניהולולצורךעסקתמכירהבחסרכהגדרתה
בסעיףו6,אולעשותעסקתמכירהבחסרכאמורבעד
קרןשבניהולו,בתנאיםשוניםמאלהשנקבעולפיאותו

סעיף;

ליצור או למכור, לקנות, קרן למנהל להתיר )ו(
אופציהאוחוזהעתידיכהגדרתםבסעיף64בעדקרן
אותו לפי שנקבעו מאלה שונים בתנאים שבניהולו,

סעיף;

באשראיאו להתירלמנהלקרןלבצעעסקאות )4(
לקבלאשראילצורךפדיוןיחידותהקרן,בתנאיםשונים

מאלהשנקבעולפיסעיף65;

להורותעל- )5(

תנאיםלקנייהולהחזקהשלנכסיםכאמור )א(
בפסקה)1(;

תנאיםלהשאלתניירותערךכאמורבפסקה )ב(
)2(אולביצועעסקתמכירהבחסרכאמורבאותה

פסקה;

64לחוק(,סוגיעסקאותשיוכלו קרנותשבניהולם)סעיף
לבצעבאשראיובאילותנאיםיוכלולקבלאשראילצורך

פדיוןיחידות)סעיף65לחוק(ע

65אכנוסחוהמוצע, מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף
הוראות קרנות למנהלי לתת הרשות את בו ולהסמיך
בענייניםהמוסדריםבסעיפיםהנזכריםלעיל,אשרשונות
מאלהשנקבעולפיאותםסעיפיםעהוראותאלה,שתוקפן
יהיהעלפיהמוצעמוגבלבזמן,נועדולאפשרלרשותמתן
מענהמקצועימהירבשוקדינמיומתפתחעבהתאם,תוכל
הרשותלעשותשימושבסמכותהזורקבנסיבותמיוחדות
התנהלותם את להבטיח כדי זמנית הסדרה המצדיקות
התקינהשלמנהליהקרנותאולשםהשמירהעלעניינו

שלציבורהמשקיעיםע

עלפיהמוצע,תוגבלהסמכותלמתןהוראותכאמור
עלשנתיים,אלא הרשותושלאתעלה שתורה לתקופה
אםכןבתוםאותןשנתיים,טרםחדלולהתקייםהנסיבות
שאז המיידית, ההסדרה נדרשה שבשלהן המיוחדות
תוכלהרשות,באישורשרהאוצר,להאריךאתתוקפהשל
ההוראהבתקופהנוספתשלאתעלהעלשנהלכלהיותרע
הארכהזותאפשרשהות,ככלשהדבריידרש,לעגןאת
הוראתהרשותבתקנותשיתקיןשרהאוצרמכוחהסעיפים
הנסיבות להתקיים חדלו אם זאת, עם לעילע הנזכרים
לרבות הרשות, שקבעה התקופה תום לפני המיוחדות

הארכתהכאמור,יפקעתוקףההוראהע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכיהרשותתפרסםבאתר
הערות לקבלת הוראותיה, של טיוטות שלה האינטרנט
מהציבור,וכןתפרסםהוראותשנתנה,וכלהארכתתוקףשלהןע

ר ב ס ה י  ר ב ד



729 הצעותחוקהממשלה-ו110,כ"חבכסלוהתשע"ז,2016ע12ע28

של ליצירה או למכירה לקנייה, תנאים )ג(
אופציותוחוזיםעתידייםכאמורבפסקה)ו(;

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

כאמור הנכסים שווי חישוב אופן על להורות )6(
בפסקאות)1(עד)ו(ועלשיעוריהםהמרביים;הוראה
לענייןאופןחישובשוויהנכסיםכאמורתינתןבשיםלב
להוראותשקבעשרהאוצרלפיסעיפיםו4)ב(ו־50)ב(,

אםקבעע

הוראתהרשותלפיסעיףקטן)א()בסעיףזה-הוראה( )ב(
תהיהלתקופהשתורההרשותושלאתעלהעלשנתיים;חלפו
שבשלהן המיוחדות הנסיבות להתקיים והמשיכו שנתיים
נדרשהההסדרההמיידיתכאמורבאותוסעיףקטן)בסעיף
קטןזה-הנסיבותהמיוחדות(,רשאיתהרשותלהאריךאת

תוקפהשלההוראהלתקופהשתורהושלאתעלהעלשנהע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,חדלולהתקייםהנסיבות )ג(
המיוחדותלפניתוםהתקופהשקבעההרשותלפיאותוסעיף

קטן,לרבותתקופהההארכה,יפקעתוקפהשלההוראהע

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

הארכתהע"

בסעיף67לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:ו1עתיקוןסעיף67

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,רשאישרהאוצרלקבועמקריםותנאיםשבהםיהיה ")ג(
מנהלקרןסלרשאילהתקשרבעסקהכאמורבאותוסעיףקטן,במסגרתהסכםעםעושה
שוקכהגדרתובסעיף82)א()6(,אףאםעושההשוקהואחברהשמתקיימיםבהשניאלה:

היאנשלטתבידיבעלהשליטהבמנהלהקרן; )1(

היאאינהשולטתבמנהלהקרןואינהבשליטתוע" )2(

בסעיף72לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:14עתיקוןסעיף72

הרשותרשאיתלקבועבכלליםדוחותנוספיםעלהמנוייםבחוקזה,שמנהלקרן ")א2(
סלונאמןשלקרןכאמורחייביםלהגישלה,וכןפרטיםשישלכלולבדוחותכאמור,

מועדיעריכתם,הגשתםוצורתםע"

של ליצירה או למכירה לקנייה, תנאים )ג(
אופציותוחוזיםעתידייםכאמורבפסקה)ו(;

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

כאמור הנכסים שווי חישוב אופן על להורות )6(
בפסקאות)1(עד)ו(ועלשיעוריהםהמרביים;הוראה
לענייןאופןחישובשוויהנכסיםכאמורתינתןבשיםלב
להוראותשקבעשרהאוצרלפיסעיפיםו4)ב(ו־50)ב(,

אםקבעע

הוראתהרשותלפיסעיףקטן)א()בסעיףזה-הוראה( )ב(
תהיהלתקופהשתורההרשותושלאתעלהעלשנתיים;חלפו
שבשלהן המיוחדות הנסיבות להתקיים והמשיכו שנתיים
נדרשהההסדרההמיידיתכאמורבאותוסעיףקטן)בסעיף
קטןזה-הנסיבותהמיוחדות(,רשאיתהרשותלהאריךאת

תוקפהשלההוראהלתקופהשתורהושלאתעלהעלשנהע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,חדלולהתקייםהנסיבות )ג(
המיוחדותלפניתוםהתקופהשקבעההרשותלפיאותוסעיף

קטן,לרבותתקופהההארכה,יפקעתוקפהשלההוראהע

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

הארכתהע"

תיקוןסעיף67בסעיף67לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:ו1ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,רשאישרהאוצרלקבועמקריםותנאיםשבהםיהיה ")ג(
מנהלקרןסלרשאילהתקשרבעסקהכאמורבאותוסעיףקטן,במסגרתהסכםעםעושה
שוקכהגדרתובסעיף82)א()6(,אףאםעושההשוקהואחברהשמתקיימיםבהשניאלה:

היאנשלטתבידיבעלהשליטהבמנהלהקרן; )1(

היאאינהשולטתבמנהלהקרןואינהבשליטתוע" )2(

תיקוןסעיף72בסעיף72לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:14ע

הרשותרשאיתלקבועבכלליםדוחותנוספיםעלהמנוייםבחוקזה,שמנהלקרן ")א2(
סלונאמןשלקרןכאמורחייביםלהגישלה,וכןפרטיםשישלכלולבדוחותכאמור,

מועדיעריכתם,הגשתםוצורתםע"

סעיף67לחוקעניינובאיסורעלעסקהבעדקרן  סעיף 13
את לשמר כדי זאת, עם מקורבע גורם עם 
הסחירותואתהנזילותבמסחרביחידותקרןסל,ישלאפשר
פעילותשלגורםשישמש"עושהשוק"ביחידותהקרןעבין
השארישלאפשרביצועעסקאותבנכסיםביןעושההשוק
לקרן,המבוססותעלהעברתתשלוםאותמורהבעיןבעבור
יצירהאופדיוןשליחידותעמשכך,מוצעלהסמיךאתשר

האוצרלקבועמקריםותנאיםשבהםיוכלמנהלקרןסל
להתקשרבעסקהבעדקרןשבניהולועםעושהשוק,גם
אםעושההשוקהואחברההנשלטתבידיבעלהשליטה
במנהלהקרן,ובלבדשאינהשולטתבוואינהבשליטתו,כך
שעושההשוקיוכללהיותחברה־אחותשלמנהלהקרן,אך

לאחברה־אםאוחברה־בתשלוע
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בסעיףו7לחוקהעיקרי-15עתיקוןסעיףו7

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

בסעיףקטן)ג2(,בסופויבוא"לענייןזה,"קרןסגורה"-למעטקרןסל"ע )2(

בסעיף82)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)6(יבוא:16עתיקוןסעיף82

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

האוצר,דרךכללאולסוגיקרנותע"

הוספתסעיפים
95אעד95ג

לפניסעיף96יבוא:17ע

"החזקהבאמצעות
חברתרישומים

יחידותשלקרןסגורהיוחזקובאמצעותחברתרישומים,ואולם95אע
החברהלאתיחשבלבעלתהיחידותהמוחזקותבאמצעותה

והןיהיובבעלותמישלזכותוהןרשומותאצלהמפיץע

מרשםיחידותשל
קרןסגורה

מנהלקרןינהל,לגביכלקרןסגורהשהואמנהל,מרשם95בע )א(
יחידותע

הרישומים חברת שם יירשמו היחידות במרשם )ב(
שבאמצעותהמוחזקותהיחידותוכמותהיחידותהמוחזקות
כאמור;נכללוביחידותכאמוריחידותרדומותכמשמעותן

בסעיף57)ב(,יירשםגםמספרהיחידותהרדומותע

כדילאפשראסדרהמיטביתשלקרנותהסלוכדי  סעיף 15
לשמורעלעניינושלציבורהמשקיעים,מוצע 
על נוספים דוחות בכללים לקבוע הרשות את להסמיך
הדוחותהנדרשיםלפיהחוק,שמנהלקרןסלונאמןשלקרן
סליהיוחייביםלהגישלה,וכןפרטיםשישלכלולבדוחות
כאמור,מועדיעריכתם,צורתםוהגשתםעסמכותזונדרשת
אפשר אשר הסל, קרן של הייחודיים המאפיינים לאור
הקרנות לגבי  הקבוע מזה שונה דיווח משטר שיחייבו

הקיימותכיוםע

סעיףו7לחוקקובעהוראותלענייןפרסוםפרטים  סעיף 16
אודותקרנותעסעיףקטן)ב()1(שלהסעיףהאמור 
עוסקבפרסוםתשואהשלקרןפתוחה,ואילוסעיףקטן)ג2(
שלועוסקבפרסוםלגביקרןסגורהעקרןסלהיאקרןסגורהע
ואולםבשלמאפייניההייחודייםכקרןאשרעוקבתאחרי
מדדיםשוניםשמשמשיםמדדייחוסלמחירשייקבעלה
במסחר,ואשרמקטיניםאתהחששלהשפעהעלמחירה
באמצעותפרסומים,מוצעלהחריגהמגדרהאיסורהחלעל
פרסוםלגביקרןסגורה,ומנגד,להחילעליהאתההוראות

החלותבהקשרזהעלקרןפתוחהע

יוצעו לא ככלל כי קובע לחוק 82)א( סעיף  סעיף 16
רכישה, עם בקשר אחרת הטבה או תשלום 
פדיון,מכירהאוהחזקהשליחידות,ומונהסייגיםלתחולת
הוראהזועמוצעלהוסיףסייגשלפיוהוראהזולאתחולעל
תשלוםאומתןהטבהאחרתבידימנהלקרןלמישמחזיק
יחידותשלקרןשבניהולו,בשיעורשאינועולהעלשיעור
שכרמנהלהקרן,וזאתבהתאםלתנאיםשקבעשרהאוצר

דרךכללאולסוגיקרנותעסייגזהנועדלאפשרלשרהאוצר
לקבועכלליםברוריםואחידיםלענייןהחזרדמיניהולע

כיוםנאסרעלגופיםמוסדיים,לפיתקנותהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)קופותגמל()הוצאותישירותבשל
ביצועעסקאות(,התשס"ח-2008)ק"תהתשס"ח,עמ'584(,
שניתנו וחיסכון והנחיותהממונהעלשוקההון,ביטוח
מכוחן,לגרוםלכךשקופותהגמלוקרנותהפנסיהיישאו
בהוצאותדמיהניהולשלתעודותסל,מעברלרכיבמוגבל
של רכישתן את לאפשר כדי תפעולע כהוצאות המוכר
נדרשים פנסיה, וקרנות גמל קופות בעבור סל תעודות
מנהליתעודותהסללהחזירדמיניהוללגופיםהמוסדיים,
כדישאלהיוחזרולקופותולקרנותכאמורעהוספתהסייג
מדמי חלק להחזיר מחקה קרן למנהל תאפשר המוצע
יחידות המחזיקים המוסדיים לגופים כאמור הניהול
שלהקרןשבניהולו,גםלאחרהחלתההסדרשבחוקעל
מכשיריםשהונפקולפניהתיקוןהמוצעבחוקזהכתעודות

סלע

בנוסף,יאפשרהסייגהמוצעמנגנוןשלדמיניהול
משתנים,אשרמחייביםהחזרתדמיניהולשנגבולבעלי

היחידותבקרןבנסיבותמסוימותע

95ג עד 95א סעיפים את לחוק להוסיף מוצע  סעיפים 
כנוסחםהמוצע,ולקבועבהםהוראותלעניין  17 ו־23
החזקתיחידותשלקרןסגורהוהחובהשלמנהל 
במרשם שבניהולו הקרן יחידות את לרשום סגורה קרן

יחידות,וכןהוראותלענייןניהולהמרשםהאמורותוכנוע
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שרהאוצררשאילקבועפרטיםנוספיםעלאלההמנויים )ג(
בסעיףקטן)ב(,שייכללובמרשםהיחידותע

שנרשמו הרישומים כל את ישמור סגורה קרן מנהל )ד(
לפחות, שנים שבע במשך זה סעיף לפי במרשםהיחידות
ויעדכןכלשינויברישומיםכאמורבתוםהיוםשבונודעלו

עליוע

מרשםהיחידותיהיהראיהלכאורהלנכונותהרשוםבוע )ה(

תעודהלחברת
רישומים

תעודה95גע סגורה קרן ממנהל לקבל זכאית רישומים חברת
במרשם שמה על הרשומות היחידות מספר על המעידה

היחידותע"

בסעיף100לחוקהעיקרי-18עתיקוןסעיף100

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

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

בסעיףקטן)ב(,במקום"קרנותפתוחותלקרןאחת"יבוא"קרנותפתוחותאוקרנות )ו(
סללקרןפתוחהאחתאולקרןסלאחת"ע

בסעיף102לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ד(יבוא:19עתיקוןסעיף102

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,קרןמחקהפתוחהיכולשתהפוךלקרן ")ה(
סלגםאםלאמתקיימיםהתנאיםכאמורבאותםסעיפיםקטנים,אםהחליטעלכך

מנהלהקרןומתקיימיםכלאלה:

שרהאוצררשאילקבועפרטיםנוספיםעלאלההמנויים )ג(
בסעיףקטן)ב(,שייכללובמרשםהיחידותע

שנרשמו הרישומים כל את ישמור סגורה קרן מנהל )ד(
לפחות, שנים שבע במשך זה סעיף לפי במרשםהיחידות
ויעדכןכלשינויברישומיםכאמורבתוםהיוםשבונודעלו

עליוע

מרשםהיחידותיהיהראיהלכאורהלנכונותהרשוםבוע )ה(

תעודהלחברת
רישומים

תעודה95גע סגורה קרן ממנהל לקבל זכאית רישומים חברת
במרשם שמה על הרשומות היחידות מספר על המעידה

היחידותע"

תיקוןסעיף100בסעיף100לחוקהעיקרי-18ע

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

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

בסעיףקטן)ב(,במקום"קרנותפתוחותלקרןאחת"יבוא"קרנותפתוחותאוקרנות )ו(
סללקרןפתוחהאחתאולקרןסלאחת"ע

תיקוןסעיף102בסעיף102לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ד(יבוא:19ע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,קרןמחקהפתוחהיכולשתהפוךלקרן ")ה(
סלגםאםלאמתקיימיםהתנאיםכאמורבאותםסעיפיםקטנים,אםהחליטעלכך

מנהלהקרןומתקיימיםכלאלה:

כי מוצע - סגורה קרן של יחידות להחזקת באשר
כליחידותהקרןיוחזקובאמצעותחברתרישומים,ואולם
המוחזקות היחידות לבעלת תיחשב לא האחרונה זו
באמצעותה,אלאהבעלותביחידותתהיהבידימישלזכותו

רשומהיחידהאצלהמפיץע

בנוסף,מוצעלהסדיר,בסעיף95בלחוקכנוסחוהמוצע,
אתהפרטיםאשריצטרךמנהלקרןסגורהלכלולבמרשם
היחידות,תוךהבחנהביןיחידותרדומותליחידותשאינן
יחידותרדומותעהסדרכאמורדומהלהסדרהקייםבחוק
החברותלענייןזה)ראוהפרקהשנילחלקהרביעילחוק
האמור(,אךבשינוייםהמחויביםהנובעיםמכךשעסקינן

ביחידותשלקרןסגורהולאבמניותע

בסעיףקטן)ב(שלהסעיףהאמורמוצעכיבמרשם
שבאמצעותה הרישומים חברת שם יירשמו היחידות
מוחזקותהיחידותוכןכמותהיחידותהמוחזקותכאמורע
רישומים, חברת שם על כאמור הטכני הרישום חובת
נועדהלעגן,לגבייחידותשלקרןסגורה,אתהפרקטיקה
הקיימתכיוםלענייןמרשםבעלימניותבחברהציבוריתע
בין נדרש הקרן יחידות כמות של המדויק הרישום
השארמאחרשמנהלקרןסגורהנדרשלדעתאתמספר
חישוב לצורך למשל יום, בכל בקרן המעודכן היחידות

מחירהיחידהע

לבסוףמוצע,בסעיף95גלחוקכנוסחוהמוצע,לעגן
במפורשאתזכותהשלחברתרישומיםלקבלממנהלקרן
סגורהתעודההמעידהעלמספרהיחידותהרשומותעל
שמהבמרשםהיחידות,דברשיאפשרלחברתהרישומים

לנהלאתמלאיהיחידותהרשומותעלשמהע

סעיף100לחוקקובעהוראותלענייןמיזוגופיצול  סעיף 18
שלקרנותפתוחותעמוצעלהחילאתהוראות 
הסעיףהאמורשעניינןמיזוגגםעלקרנותסל,כךשיהיה
זאת,בשל סלאחתע לקרן דומות סל קרנות למזג אפשר
הדמיוןביןקרנותפתוחותלקרנותסל,למשלבהיבטשל
לקרנות בדומה שוטףע באופן יחידות של ופדיון יצירה
פתוחות,גםמאפייניקרנותהסלמאפשריםמיזוגקרנות

באופןקלופשוטיחסיתע

קרן להפיכת בדרכים עוסק לחוק 102 סעיף  סעיף 19
להסדיר שמוצע מאחר סגורהע לקרן פתוחה 
באופן יחידותיו את לפדות שניתן כמוצר הסל קרן את
שוטף,בדומהלקרןפתוחה,מוצעלקבועהוראותשיקלו
עלהפיכתןשלקרנותמחקותפתוחותלקרנותסלעחובת
הפדיוןהיומי,נוסףעלהמסחרבבורסה,יאפשרולבעלי
היחידותלצאתבקלותמהשקעתםבקרן,ולמעשההפיכת
הקרןהפתוחהלקרןסללאאמורהלשנותבאופןמהותיאת

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

פרטים ולפי בדרך ולבורסה, לרשות השינוי על דוח הגיש הקרן מנהל )2(
שקבעההרשות;

)2(לבעליהיחידות מנהלהקרןוהמפיץשלחואתהדוחכאמורבפסקה )ו(
המחזיקיםביחידותבאמצעותם,באופןהקבועבסעיף112א)ב(ע

המועדשבוקרןמחקהפתוחהתהיהלקרןסללפיהוראותסעיףקטן)ה(לאיקדם )ו(
לתום14ימיםמהיוםשבוהגישמנהלהקרןאתהדוחכאמורבסעיףקטן)ה()2(ע"

זו,"קרןסגורה"-למעט20עתיקוןסעיףו10 )ו(,בסופהיבוא"בפסקה בסעיףו10לחוקהעיקרי,בפסקה
קרןסלע"

בסעיף104אלחוקהעיקרי-21עתיקוןסעיף104א

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

לראשונהלציבור" "הוצעו תימחקואחרי )ה(,המילה"פתוחה"- בסעיףקטן )2(
יבוא"ולענייןקרןמחקהפתוחהשהפכהלקרןסללפיסעיף102)ה(-בחלוףשנהמיום

שהפכהלקרןסלכאמור"ע

אחריסעיף107לחוקהעיקרייבוא:22עהוספתסעיף107א

"תקנותלעניין
פירוקקרןמחקה

שרהאוצררשאילקבועכיההוראותלפיסעיפים106ו־107)ב(107אע
יחולולענייןקרןמחקהבשינוייםשיקבע,וכןלקבועהוראות

נוספותלענייןפירוקקרןכאמורע"

יבואו2עתיקוןסעיף111 הקרן" מנהל של היחידות בעלי "בפנקס במקום העיקרי, לחוק 111)ה( בסעיף
"במרשםהיחידותהמנוהלבידימנהלהקרן"ע

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-24ע

בחלקא',אחריפרט)10(יבוא: )1(

מוצעכיהפיכתהקרןלקרןסלתחייבפרסוםתשקיף
לענייןשינויסוגהקרן)תשקיףמעבר(וכןהגשתדוחלרשות
ולבורסה,אשריישלחגםלבעליהיחידותעמטרתהתשקיף
והדוחהיאלספקלרשות,לבורסהולבעליהיחידותמידע
אודותפרטיהשינויעעלפיהמוצעמועדהפיכתהשלהקרן
לאחר לפחות ימים 14 יהיה סל לקרן הפתוחה המחקה
הגשתהדוחכאמור,זאתבמטרהלאפשרלבעליהיחידות
זמןמספקלצאתמהשקעתםבקרן,במקרהשיבחרולעשות

כןע

סעיףו10לחוקקובעכיאחתהעילותלפירוק  סעיף 20
קרןהיאקבלתהחלטהמיוחדתעלכךבאסיפה 
כלליתשלבעליהיחידות)ראופסקה)ו((עעילהזונחוצה
בקרןסגורהשאינהקרןסל,שכןבקרןכזולאקיימתחובת
פדיוןשוטף,ופירוקהקרןנועדביןהשארלאפשרלבעלי
היחידותלצאתמההשקעהבקרןעלגביקרןסל,לעומתזאת,
עתידהלהיקבע)מכוחהסמכותלפיסעיף56)א1(כנוסחו
המוצעבסעיף9)1(להצעתהחוק(חובתפדיוןיומיולכן
עילהזואינהנחוצהומוצעלקבועכילאתחוללענייןקרן

כאמורעהחרגהזוישבהכדילהגביראתיציבותהקרןע

פירוק לעניין הוראות קובע לחוק 104א סעיף  סעיף 21
אומיזוגקרןבעלתשווינמוךשלנכסיםעהוראות 
הסעיףהאמורחלותעלקרןרקבחלוףשנהמיוםהקמתה,
וזאתכדילאפשרלקרןזמןלצורךגיוסמשקיעיםעמוצע
לאפשרלקרנותמחקותפתוחותשיהפכולקרנותסל)לפי
סעיף102)ה(לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף19להצעתהחוק(
תקופתהיערכותדומה,כךשההוראותהאמורותיחולו,

לגביקרנותאלה,בתוםשנהמיוםהשינויכאמורע

מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועכיהוראות  סעיף 22
התקנות לרבות לחוק, ו־107)ב( 106 סעיפים 
שהותקנומכוחן,יחולולענייןפירוקקרןמחקהבשינויים
שיקבעבתקנות,וכןלהסמיכולקבועהוראותנוספותלעניין
פירוקקרןמחקהעהמדוברבהוראותלענייןמועדהפסקת
יצירתהיחידותבקרן,מועדהמחיקהמהמסחרבבורסה
ומועדמימושנכסיהקרןעסמכותזונדרשתלנוכחמאפייניה
הייחודייםשלקרןמחקה,והצורךלבצעאתהפירוקבפרקי
זמןקצריםיותרמאלההקבועיםבחוקלגביקרנותאחרותע

הוראות מפורטות לחוק הראשונה בתוספת  סעיף 24
114 סעיף לפי הרשות, רשאית הפרתן שבשל 
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הציעיחידותשלקרןסגורהאוהקצהיחידותשהוצעוכאמורלמזמינים, ")10א(
54א,נענהלהזמנהשליחידותכאמורבסכוםאו בניגודלהוראותלפיסעיף
הוראה 58ב,אוהפר סעיף שיעורשנקבעולפי סכוםאו בשיעורהעולהעל

מההוראותלפיסעיף56)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
אופדהיחידהבקרןסגורהבמחירשאינוכנדרשלפיסעיפים50)א(או)ג(

או56)ב(;";

אחריפרט)ו1(יבוא: )ג(

הקצהיחידותשלקרןסגורהלקרן,בלאתמורה,בניגודלהוראות ")ו1א(
לפיסעיף57)ב()1(;

הפרהוראהמההוראותשנקבעולפיסעיף57)ג(לענייןהבטחת )ו1ב(
הסחירותביחידותשלקרןסגורה;";

בפרט)14(,במקום"סעיף59"יבוא"סעיפים59או65א)א()1("; )ד(

בחלקג'- )ו(

בפרט)6(,אחרי"מניותשלקרןחוץ"יבוא"אוהקצהיחידות"ובמקום"סעיף )א(
25)א("יבוא"סעיף25)א(או)ג1(,לפיהעניין";

פרט)7(-יימחק; )ב(

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

בפרט)0ו(,המילה"פתוחות"-תימחק; )ד(

בפרט)1ו(,המילה"הפתוחה"-תימחקע )ה(

תיקוןחוקניירות
ערך

בחוקניירותערך,התשכ"ח-21968)להלן-חוקניירותערך(-25ע

בסעיף1,בהגדרה"חברתרישומים",אחרי"החזקתניירותערך"יבוא"לרבות )1(
יחידותשלקרןסגורהכהגדרתןבחוקלהשקעותמשותפות";

אחריסעיף5ואיבוא: )2(

הפקת5וא1ע"סייגלתחולה או משותפת השקעה שמטרתה התחייבות תעודת
רווחיםמשותפת)בסעיףזה-תעודה(והיאאחתמאלה,לא
ז'ו,ח',ח'1,ו־ט', יחולועליההוראותחוקזהלמעטפרקים

ויחולועליההוראותחוקהשקעותמשותפותבנאמנות:

הציעיחידותשלקרןסגורהאוהקצהיחידותשהוצעוכאמורלמזמינים, ")10א(
54א,נענהלהזמנהשליחידותכאמורבסכוםאו בניגודלהוראותלפיסעיף
הוראה 58ב,אוהפר שיעורשנקבעולפיסעיף סכוםאו בשיעורהעולהעל

מההוראותלפיסעיף56)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
אופדהיחידהבקרןסגורהבמחירשאינוכנדרשלפיסעיפים50)א(או)ג(

או56)ב(;";

אחריפרט)ו1(יבוא: )ג(

הקצהיחידותשלקרןסגורהלקרן,בלאתמורה,בניגודלהוראות ")ו1א(
לפיסעיף57)ב()1(;

הפרהוראהמההוראותשנקבעולפיסעיף57)ג(לענייןהבטחת )ו1ב(
הסחירותביחידותשלקרןסגורה;";

בפרט)14(,במקום"סעיף59"יבוא"סעיפים59או65א)א()1("; )ד(

בחלקג'- )ו(

בפרט)6(,אחרי"מניותשלקרןחוץ"יבוא"אוהקצהיחידות"ובמקום"סעיף )א(
25)א("יבוא"סעיף25)א(או)ג1(,לפיהעניין";

פרט)7(-יימחק; )ב(

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

בפרט)0ו(,המילה"פתוחות"-תימחק; )ד(

בפרט)1ו(,המילה"הפתוחה"-תימחקע )ה(

תיקוןחוקניירותבחוקניירותערך,התשכ"ח-21968)להלן-חוקניירותערך(-25ע
ערך

בסעיף1,בהגדרה"חברתרישומים",אחרי"החזקתניירותערך"יבוא"לרבות )1(
יחידותשלקרןסגורהכהגדרתןבחוקלהשקעותמשותפות";

אחריסעיף5ואיבוא: )2(

הפקת5וא1ע"סייגלתחולה או משותפת השקעה שמטרתה התחייבות תעודת
רווחיםמשותפת)בסעיףזה-תעודה(והיאאחתמאלה,לא
ז'ו,ח',ח'1,ו־ט', יחולועליההוראותחוקזהלמעטפרקים

ויחולועליההוראותחוקהשקעותמשותפותבנאמנות:



לחוק,להטילעלהמפרעיצוםכספיעכדילאכוףבצורה
יעילהאתהוראותההסדרהייחודישמוצע,בהצעתחוק
זו,להחילעלקרנותסל,מוצעלהוסיףלרשימתההפרות
הפרות החוק, הוראות של הפרות האמורה שבתוספת
של הפרות או בתקנות האוצר שר שקבע הוראות של

הוראותשקבעההרשות,אשרנוגעותלקרנותסל,מכוח
הסמכויותשמוצעלהקנותלהםבמסגרתהצעתהחוק,וכן
לערוךהתאמותבחלקמההפרותהקבועותהיוםבתוספת

הראשונה,לאורהתיקוניםהמוצעיםבהצעהזוע

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ו2;התשע"ו,עמ'1261ע 2
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תמורה לקבלת זכות בה למחזיק המקנה תעודה היא )1(
הנגזרתממחירםשלמדדניירותערך,סחורותאוחוזיםעתידיים,

אוממחירןשלסחורות,למעטתעודהמסוגשקבעהשר;

היאתעודההמקנהלמחזיקבהזכותלקבלתתמורה )2(
הנגזרתממחירםשלמטבעותוהיאהסדרמסוגשקבעשר

האוצרלפיסעיף2)א(לחוקהשקעותמשותפותבנאמנותע"

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

תיקיהשקעות,26ע ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-1995ו)להלן-חוקהייעוץ(,בסעיף4)ג()ו(,ברישה,במקום"יחידותשלקרן
פתוחה;ואולם"יבוא"יחידותשלקרןפתוחהאוקרןסלכהגדרתהבחוקהשקעות

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

תחילתושלחוקזהביוםכניסתןלתוקףשלתקנותמכוחסעיף57)א(לחוקהעיקרי,27עתחילה
2017(,לפי )1באוקטובר 10לחוקזה,אוביוםי"אבתשריהתשע"ח כנוסחובסעיף

המאוחר)להלן-יוםהתחילה(ע

בסעיףזה,"תעודותסל"-תעודותהתחייבותכהגדרתןבסעיף5ואלחוקניירות28עהוראותמעבר )א(
ערך,שמתקיימיםבהןכלאלה:

מטרתןהשקעהמשותפתאוהפקתרווחיםמשותפת; )1(

מתקייםבהןאחדמאלה: )2(

הןמקנותלמחזיקבהןזכותלקבלתתמורההנגזרתממחירםשלמדד )א(
ניירותערך,סחורותאוחוזיםעתידייםאוממחירןשלסחורות;

תמורההנגזרתממחירםשל לקבלת הןמקנותלמחזיקבהןזכות )ב(
מטבעות;

הןהוחזקובידיהציבורערביוםהתחילהע )ו(

מוצעלערוךתיקוןעקיףבחוקהסדרתהעיסוק  סעיף 26
בייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקי 
השקעות,התשנ"ה-1995)להלן-חוקהייעוץ(,ולהוסיף
לרשימתהחריגיםלענייןפעילותאסורהעלבעלרישיון,
4)ג(לאותוחוק,אתהאפשרותלהחזיק הקבועיםבסעיף
ולרכושיחידותשלקרןסל)ראופסקה)ו(שלאותוסעיף
שבו הקיים המצב יישמר זה באופן המוצע(ע כתיקונה
מותרלבעלרישיוןלהחזיקולרכושתעודותסלעיצוין,כי
ברשימת סגורה לקרן התייחסות היתה לא מלכתחילה
החריגיםהנזכרתלעיל,מאחרשקרןכזוהיאכאמורקרן
נסחרת,הדומהלניירערךנסחר,ורכישתהבידיבעלרישיון
ישבהכדילעוררחששלהשפעהעלהמסחרעחששכאמור
אינוקייםבמקרהשלקרןסל,שמידעעלשווינכסיהזמין
לציבור,ומחיריחידותיהבמסחרנגזרבעיקרמאותושוויע

המוצע החוק של תחילתו את לקבוע מוצע  סעיף 27
סעיף מכוח תקנות של לתוקף כניסתן למועד 
57)א(לחוקכנוסחובסעיף10להצעתהחוק,קריההסדרים
שיאפשרואתיצירתהמחסנית,שתאפשרבתורהמסחר
התשע"ח בתשרי י"א יום לפני לא אך הקרן, ביחידות

בכדי זאת, התחילה(ע יום - )להלן )2017 באוקטובר 1(
להסדרים להיערך בשוק הרלוונטיים לגורמים לאפשר

שבחוקהמוצעבאופןהולםע

החוק תחולת את להרחיב כאמור מוצע  סעיף 28
היום הנמכרים הפיננסיים המכשירים על גם  כללי
כתעודותסלעהתיקוןידרוששינויבמבנההמשפטי 
שלההסדרובהתחייבויותהנובעותממנו,ולפיכךנדרשות

הוראותמעבראשריקלווייעלואתתהליךהשינויע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

מאחרשקייםקושיתפעולילבצע,בו–בזמן,הןאת
הפיכתןשלכללתעודותהסלהקיימות)קריתעודותהסל
אשרהוחזקובידיהציבורערביוםהתחילה(לקרנותנאמנות
למסחרשלהקרנותהמחקותהפתוחות והןאתרישומן
שיהפכולקרנותסל,מוצעבסעיףקטן)ב(,להסמיךאתשר
האוצרלקבועכיההוראותשחלולגביתעודותסלנסחרות
ערביוםהתחילהימשיכולחולעליהןעדלמועדשיקבעע
עלפיהמוצעיוכלשרהאוצרלקבועכאמורמועדיםשונים
לתעודותסלמסוגיםשוניםעמועדיםאלהיכולשייקבעו
באופןמדורג,לפיסוגיהקרנותשאליהןיהפכוהתעודות,
בהתאםלהודעתמנפיקהתעודהעכמוכןמוצעכיהמועד
האחרוןשיוכלשרהאוצרלקבועכאמור,כלומרהמועד
האחרוןשבותהפוךתעודתסלמסוגמסויםלקרןסל,לא
יקדםלתוםשבעיםוחמישהימיםמיוםהתחילה,וזאת

במטרהלהבטיחשהשינוייבוצעבאופןמדורגע

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ו,עמ'691ע ו
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ובסעיף זה, לחוק 2 בסעיף כתיקונו העיקרי לחוק 2)א( בסעיף האמור אף על )ב(
5וא1לחוקניירותערך,כנוסחובסעיף25לחוקזה,ימשיכולחולעלתעודותסל,מיום
התחילהעדלמועדשיקבעשרהאוצר,בצו)בסעיףזה-המועדהקובע(,ההוראות
שחלולגביהןערביוםהתחילה;השררשאילקבועכאמורמועדיםשוניםלגביסוגים
שוניםשלתעודותסל,ובלבדשהמועדהמאוחרמביןאלהשיקבעהשרלפיסעיףקטן
זהלאיקדםלתום75ימיםמיוםהתחילה;עלאףהאמורבסעיף1ו1)א(לחוקהעיקרי,

צולפיסעיףקטןזהאינוטעוןאישורשלועדתהכספיםשלהכנסתע

יושבראשהרשותיעניקלחברהשהנפיקהערביוםהתחילהתעודותסל)בסעיף )ג(
זה-החברההמנפיקה(אולחברהששלטהערביוםהתחילהבחברהכאמור,עלפי
בקשתה,אישורלשמשמנהלקרןלפיסעיףו1לחוקהעיקרי,אםראהשמתקיימיםבה
הוראותאותוסעיף,ולאיחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א1(שלהסעיףהאמור;
בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתןלהגישליושבראשהרשותבתוך0וימיםמיום
בתקופה לפעול תוכל כאמור, לאישור בקשה החברה הגישה זה; חוק של פרסומו
שמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראשהרשותבבקשההאמורה,כמנהלקרןלעניין
יחידותשהיותעודותסלוהפכוליחידותלפיסעיףקטן)ה()ו(,ויחולועליהבמהלך

התקופההאמורההוראותהחוקהעיקריהחלותעלמנהלכאמורע

יושבראשהרשותיעניקלחברהששימשהערביוםהתחילהנאמןלמחזיקים )ד(
בתעודותסל,עלפיבקשתה,אישורלשמשנאמןלקרןלפיסעיף9לחוקהעיקרי,אם
ראהשהתקיימובההוראותאותוסעיף,ולאיחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א1(של
הסעיףהאמור;בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתןלהגישליושבראשהרשותבתוך
0וימיםמיוםפרסומושלחוקזה;הגישההחברהבקשהלאישורכאמור,תוכללפעול
בתקופהשמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראשהרשותבבקשההאמורה,כנאמן
לקרןשיחידותיההיותעודותסלוהפכוליחידותלפיסעיףקטן)ה()ו(,ויחולולגביה

במהלךהתקופההאמורההוראותהחוקהעיקריהחלותעלנאמןכאמורע

נחתםהסכםקרןלפיהוראותסעיף5לחוקהעיקרי,לגביתעודתסל,יחולו,החל )ה(
במועדהקובע,הוראותאלה:

ובסעיף זה, לחוק 2 בסעיף כתיקונו העיקרי לחוק 2)א( בסעיף האמור אף על )ב(
5וא1לחוקניירותערך,כנוסחובסעיף25לחוקזה,ימשיכולחולעלתעודותסל,מיום
התחילהעדלמועדשיקבעשרהאוצר,בצו)בסעיףזה-המועדהקובע(,ההוראות
שחלולגביהןערביוםהתחילה;השררשאילקבועכאמורמועדיםשוניםלגביסוגים
שוניםשלתעודותסל,ובלבדשהמועדהמאוחרמביןאלהשיקבעהשרלפיסעיףקטן
זהלאיקדםלתום75ימיםמיוםהתחילה;עלאףהאמורבסעיף1ו1)א(לחוקהעיקרי,

צולפיסעיףקטןזהאינוטעוןאישורשלועדתהכספיםשלהכנסתע

יושבראשהרשותיעניקלחברהשהנפיקהערביוםהתחילהתעודותסל)בסעיף )ג(
זה-החברההמנפיקה(אולחברהששלטהערביוםהתחילהבחברהכאמור,עלפי
בקשתה,אישורלשמשמנהלקרןלפיסעיףו1לחוקהעיקרי,אםראהשמתקיימיםבה
הוראותאותוסעיף,ולאיחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א1(שלהסעיףהאמור;
בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתןלהגישליושבראשהרשותבתוך0וימיםמיום
בתקופה לפעול תוכל כאמור, לאישור בקשה החברה הגישה זה; חוק של פרסומו
שמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראשהרשותבבקשההאמורה,כמנהלקרןלעניין
יחידותשהיותעודותסלוהפכוליחידותלפיסעיףקטן)ה()ו(,ויחולועליהבמהלך

התקופההאמורההוראותהחוקהעיקריהחלותעלמנהלכאמורע

יושבראשהרשותיעניקלחברהששימשהערביוםהתחילהנאמןלמחזיקים )ד(
בתעודותסל,עלפיבקשתה,אישורלשמשנאמןלקרןלפיסעיף9לחוקהעיקרי,אם
ראהשהתקיימובההוראותאותוסעיף,ולאיחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א1(של
הסעיףהאמור;בקשהלאישורלפיסעיףקטןזה,ניתןלהגישליושבראשהרשותבתוך
0וימיםמיוםפרסומושלחוקזה;הגישההחברהבקשהלאישורכאמור,תוכללפעול
בתקופהשמהמועדהקובעעדלהחלטתיושבראשהרשותבבקשההאמורה,כנאמן
לקרןשיחידותיההיותעודותסלוהפכוליחידותלפיסעיףקטן)ה()ו(,ויחולולגביה

במהלךהתקופההאמורההוראותהחוקהעיקריהחלותעלנאמןכאמורע

נחתםהסכםקרןלפיהוראותסעיף5לחוקהעיקרי,לגביתעודתסל,יחולו,החל )ה(
במועדהקובע,הוראותאלה:

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

כדילצמצםאתהפגיעהבזכויותהגורמיםהפועלים
כיוםבשוק,מוצעלקבועבסעיףקטן)ג(,כילאיהיהצורך
בבחינתמהימנותהשלחברהאשרהנפיקהתעודותסל
אישורלפעול לקבלת לציבורערביוםהתחילה,כתנאי
כמנהלקרןעהקלהדומהמוצעלתת,בסעיףקטן)ד(,לגבי
למחזיקים נאמן התחילה יום לפני שימשה אשר חברה
בתעודותסל,ואשרמבקשתאישורלשמשנאמןלקרנותסל
שנוצרומאותןתעודותעלאותהחברהתינתןזכותקדימה
לשמשנאמןלקרןלאחרהפיכתתעודתהסללקרןעהטעם
למתןהקלהזונעוץבצורךלאפשראתהמשכיותהפעילות
בתחוםתעודותהסל,ובכךשלתעודותהסלקיימיםכבר
היוםמנפיקיםונאמניםהפועליםבשוק,ועלכןניתןשלא

לחייבםבבדיקתמהימנותכתנאילהמשךפעילותםע

את תגיש החברה שבו במקרה שגם מאחר בנוסף,
במועד, לקרן( לנאמן או קרן למנהל )להפוך בקשתה

עשויתהליךהאישורבידייושבראשהרשותלקחתזמן
בקשותלקבלתאישור הגישו חברותאשר מוצעכי רב,
לשמשמנהלקרןאונאמןלקרן,בהתאםללוחותהזמנים
הקבועיםבסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,יוכלולפעולככאלה
בצו האוצר שר שקבע המועד - הקובע מהמועד החל
לגביתעודותהסלשהפכוליחידותהקרןשלגביהמוגשות
בבקשתם, הרשות ראש יושב להחלטת עד - הבקשות
ויחולועליהםבמהלךאותהתקופההוראותהחוקהחלות
לענייןמנהלקרןאונאמןלקרן,לפיהענייןעכלזאת,כדי
לאפשראתהמשךפעילותןשלחברותאלהולמנועהשפעה

שליליתשלהשינויעלשוקההוןע

לסעיפים קטנים )ה( עד )ח(

המסגרת שינוי לעניין הוראות לקבוע מוצע
מתעודות הסל תעודות של הפיכתן קרי המשפטית,
התחייבותהכפופותלחוקניירותערך,ליחידותשלקרןסל
)הכפופותלחוק(עעלפיהמוצע,משנחתםהסכםקרןלגבי
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יפקעתוקפושלשטרהנאמנותשנחתםלגביתעודתהסללפיהוראותפרק )1(
ה'1לחוקניירותערךבלאשתידרשלצורךכךהסכמתהמחזיקיםבתעודה,ככל
שהיאנדרשתלפידין,ולאיראובביטולהתחייבויותהחברההמנפיקהאוהנאמן
למחזיקיםבתעודותהסל,שהיובתוקףערבהמועדהקובע,אובשינוין,משום
פגיעהבזכויותהמחזיקיםבתעודותהסל;ואולםאיןבפקיעתתוקפושלשטר
הנאמנותכדילגרועמתוקפהשלזכותתביעהשהיתהקיימתלמחזיקבתעודת

סלכלפיהנאמן,ערבמועדהקובע;

יראואתנכסיהחברההמנפיקה,בגובההתחייבויותיהלמחזיקיםבתעודות )2(
הסלערבהמועדהקובע,כנכסיהקרן;

כלתעודתסלתהיהליחידהשלקרןסלאוליחידהשלקרןפתוחה)ו( )א(
בהתאםלהודעתהחברההמנפיקהכאמורבסעיףקטן)ח(,בדרךשתקבע
הפיכה לעניין הרשות שקבעה תנאים לגביה מתקיימים אם הרשות,
ליחידהבאותוסוגשלקרן,ואםמנהלהקרןפרסםתשקיףלענייןהשינוי

בהיתרמןהרשותלפיסעיףקטן)יג(;

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

10לחוקזהע

הסכםכאמורבסעיףקטן)ה(ייחתםביןמנהלהקרןלביןהחברהששימשהערב )ו(
המועדהקובענאמןלתעודותהסלשלגביהןנחתםההסכם,אלאאםכןהודיעההחברה

האמורהלמנהלהקרןכיאינהמעוניינתלהתקשרבהסכםכאמורע

הבורסה,מסלקתהבורסה,מפיץ,חברתרישומיםוכלגורםאחרהמנהלרישום )ז(
שלתעודותסליעדכנואתרישומןשלתעודותסלשהיוליחידותשלקרןסלאוקרן

פתוחה,לפיהוראותסעיףקטן)ה()ו()א(ע

60ימיםלפנימועדחתימתהסכם החברההמנפיקהתודיעלרשותולבורסה, )ח(
כאמורבסעיףקטן)ה(,לפחות,עלכוונתהשתעודתהסלתהיהליחידהשלקרןפתוחה

אוליחידהשלקרןסל,כאמורבפסקה)ו()א(שלאותוסעיףקטןע

החברההמנפיקהלאתנכהעמלתהמרהבעדהמרתתעודתסל,שלושיםימים )ט(
לפניהמועדהקובעע

תעודתסל,יחולוהוראותהחוקעלתעודתהסל)ההופכת
לקרןסלכמפורטלהלן(החלבמועדהקובע,ובאופןמלאע
החלבאותומועד,תהיהכלתעודתסלליחידהשלקרןסל
אושלקרןפתוחה,בהתאםלהודעהשיידרשמנהלהקרן
ליחידות יהפכו רדומות סל תעודות )וכן מראש למסור
רדומות(;נכסימנהלתעודתהסלבשוויההתחייבויותבעד
הקובע,ייחשבולנכסי שבניהולוערבהמועד התעודות
שנחתם הנאמנות שטר של ותוקפו לנאמן; ויוקנו הקרן
לגביתעודותהסללפיפרקה'1לחוקניירותערךיפקע,בלי
שיראובכךפגיעהבזכויותהמחזיקיםובלישהדבריצריך
אתהסכמתםעויובהרבהקשרזהכיאםקמהלמחזיקים,
ערבהמועדהקובע,זכותכלפיהנאמן,מעברלעצםהזכות
פדיוןהנגזרתמנכס לפדותאתתעודתהסללפינוסחת
הייחוסשלה)כגוןזכותהנובעתמהפרתחובהשלהנאמן
כלפיהם(,וזכותזוהיתהבתוקףערבהמועדהקובע,הרי

הקובעע המועד לאחר גם להם לעמוד תוסיף זו שזכות
במיליםאחרות,תוקפהשלזכותתביעהשעמדהבתוקף
ערבהמועדהקובעלאיפקעויהיהניתןלממשהגםלאחר

המועדהאמורע

בסעיףקטן)ו(מוצעלתתלחברהאשרשימשהערב
המועדהקובענאמןלתעודותהסל,זכותקדימהלחתום
עםמנהלהקרן)היאהחברההמנפיקה(עלהסכםקרןלגבי

אותןתעודותע

עלפיהמוצעבסעיףקטן)ז(,יעדכנוהבורסה,מסלקת
הבורסה,מפיץוחברתרישומים,וכןכלגורםאחרהמנהל
תעודות אותן של רישומן את סל, תעודות של רישום
שהפכוליחידותשלקרןסלאוקרןפתוחה,לפיהוראות

סעיףקטן)ה()ו(המוצעע
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לאנחתםהסכםקרןלגביתעודתסלעדהמועדהקובע,תיפדההתעודהבהתאם )י(
לנוסחתהפדיוןשבתשקיףותמורתהפדיוןתשולםלמחזיקבהע

עלאףהוראותסעיףו1)ג(לחוקהעיקרי,עובדשלחברהאשרהגישהבקשה )יא(
לאישורלשמשמנהלקרןלפיהוראותסעיףקטן)ג(,שערביוםהתחילההשתתףבקבלת
החלטותשעניינןניהולתיקההשקעותשלתעודתסל,ואינובעלרישיוןמנהלתיקים

לפיחוקהייעוץ-

רשאילהוסיףלעשותכןאצלאותהחברהאואצלחברהקשורהכהגדרתה )1(
בחוקניירותערךשקיבלהאישורלשמשמנהלקרןלפיהוראותסעיףקטן)ג(;

רשאילהוסיףלעשותכןאצלכלמנהלקרןביחסלניהולתיקהשקעותשל )2(
קרןמחקה,אםהשתתףבקבלתהחלטותכאמורבחברהבמשך12חודשיםבמהלך

שלושהשניםשקדמוליוםהתחילהע

בתקופהשמיוםהתחילהעדלמועדהקובע- )יב(

לאתיתןהרשותהיתרלפרסוםתשקיףלהצעתיחידותשלקרןסל; )1(

לאתיתןהרשותהיתרלפרסוםתשקיףלהנפקתתעודותסלולאיפורסם )2(
דוחהצעתמדףלרבותלשםהרחבהשלסדרתתעודותסלע

הרשותרשאיתלקבועהוראותלענייןתשקיףהצעתיחידותשלקרןודוחשיידרש )יג(
מנהלהקרןלהגישבשלהפיכתתעודותסלליחידותשלקרן,כאמורבסעיףקטן)ה()ו(,

ולענייןפרטיםשייכללובתשקיףובדוחכאמורע

הוראותסעיף104א)ה(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף21)2(לחוקזה,יחולועלקרן )יד(
שיחידותיההיוליחידותשלקרןסללפיהוראותסעיףקטן)ה()ו()א(,בשינויזה:יראו
אתהמועדשבוהפכויחידותהקרןליחידותשלקרןסלכאמור,כמועדשבויחידותיה

הוצעולראשונהלציבורע

עלאףהאמורבפקודתמסהכנסה4)בסעיףקטןזה-הפקודה(,נחתםהסכםקרן )טו(
כאמורבסעיףקטן)ה(לגביתעודתסל,ונקבעבהסכםהקרןכיקרןהסלתהיהקרן

נאמנותפטורה,יחולוהוראותאלה:

לאנחתםהסכםקרןלגביתעודתסלעדהמועדהקובע,תיפדההתעודהבהתאם )י(
לנוסחתהפדיוןשבתשקיףותמורתהפדיוןתשולםלמחזיקבהע

עלאףהוראותסעיףו1)ג(לחוקהעיקרי,עובדשלחברהאשרהגישהבקשה )יא(
לאישורלשמשמנהלקרןלפיהוראותסעיףקטן)ג(,שערביוםהתחילההשתתףבקבלת
החלטותשעניינןניהולתיקההשקעותשלתעודתסל,ואינובעלרישיוןמנהלתיקים

לפיחוקהייעוץ-

רשאילהוסיףלעשותכןאצלאותהחברהאואצלחברהקשורהכהגדרתה )1(
בחוקניירותערךשקיבלהאישורלשמשמנהלקרןלפיהוראותסעיףקטן)ג(;

רשאילהוסיףלעשותכןאצלכלמנהלקרןביחסלניהולתיקהשקעותשל )2(
קרןמחקה,אםהשתתףבקבלתהחלטותכאמורבחברהבמשך12חודשיםבמהלך

שלושהשניםשקדמוליוםהתחילהע

בתקופהשמיוםהתחילהעדלמועדהקובע- )יב(

לאתיתןהרשותהיתרלפרסוםתשקיףלהצעתיחידותשלקרןסל; )1(

לאתיתןהרשותהיתרלפרסוםתשקיףלהנפקתתעודותסלולאיפורסם )2(
דוחהצעתמדףלרבותלשםהרחבהשלסדרתתעודותסלע

הרשותרשאיתלקבועהוראותלענייןתשקיףהצעתיחידותשלקרןודוחשיידרש )יג(
מנהלהקרןלהגישבשלהפיכתתעודותסלליחידותשלקרן,כאמורבסעיףקטן)ה()ו(,

ולענייןפרטיםשייכללובתשקיףובדוחכאמורע

הוראותסעיף104א)ה(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף21)2(לחוקזה,יחולועלקרן )יד(
שיחידותיההיוליחידותשלקרןסללפיהוראותסעיףקטן)ה()ו()א(,בשינויזה:יראו
אתהמועדשבוהפכויחידותהקרןליחידותשלקרןסלכאמור,כמועדשבויחידותיה

הוצעולראשונהלציבורע

עלאףהאמורבפקודתמסהכנסה4)בסעיףקטןזה-הפקודה(,נחתםהסכםקרן )טו(
כאמורבסעיףקטן)ה(לגביתעודתסל,ונקבעבהסכםהקרןכיקרןהסלתהיהקרן

נאמנותפטורה,יחולוהוראותאלה:

לסעיף קטן )י(

מוצעלקבועכיאםלאנחתםהסכםלגביתעודות
סל,עדהמועדהקובע,יפדהאותןמנפיקהתעודהבהתאם

לנוסחתהפדיוןשבתשקיףע

לסעיף קטן )יא(

במטרהלאזןביןחופשהעיסוקשלמישהשתתףערב
יוםהתחילה,בקבלתהחלטותהשקעהאצלמנהלתעודת
סל,ואינובעלרישיוןמנהלתיקיםלפיחוקהייעוץ,ובין
מטרותהחוקהמוצע,מוצעותהוראותמקילותלענייןאדם
כאמור,אשריאפשרולו,בתנאיםהמפורטיםבסעיףקטןזה,

להמשיךולהשתתףבקבלתהחלטותכאמורע

לסעיף קטן )יב(

את ולאפשר המעבר על להקל במטרה מוצע, עוד
תקופה למשך כי לקבוע מיטבי, באופן לפועל הוצאתו
שתחילתהביוםהתחילהוסיומהבמועדהקובע)לפיסוג

הקרן(,לאתיתןהרשותהיתריםלפרסוםתשקיףלהצעת
תשקיף לפרסום היתר תיתן לא וכן סל קרן של יחידות

להנפקתתעודותסלמאותוסוגלציבורע

לסעיף קטן )יד(

104אלחוק)שעניינן מוצעכילענייןהוראותסעיף
פירוקאומיזוגשלקרןבעלתשווינקינמוךשלנכסים(,
כקרן התחילה יום ערב סל תעודת שהיתה קרן ייראו

שיחידותיהמוצעותלראשונהלציבורע

לסעיף קטן )טו(

הסל תעודות הפיכת של שהאירוע לקבוע מוצע
הנוגע בכל הן מס, לאירוע ייחשב לא קרן של ליחידות
לחברותשהנפיקותעודותסלוהןבכלהנוגעלמחזיקים
בתעודותאלו,וזאתבכלהנוגעלקרןסלשנקבעבהסכם
הקרןשלהכיהיאתהיהקרןנאמנותפטורהכהגדרתה

בפקודתמסהכנסהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ו,עמ'1261ע 4
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הפיכתהשלתעודתסלליחידהשלקרןכאמורבסעיףקטן)ה()ו()א(,לא )1(
תיחשבלמכירה;לענייןחישוברווחההוןבידימחזיקביחידהכאמור,יראואת
המחירהמקוריויוםהרכישהשלהיחידה,כמחירהמקוריויוםהרכישהשל

תעודתהסלשהפכהלאותהיחידהע

הקנייתנכסיהחברההמנפיקה,לקרן,כאמורבסעיףקטן)ה()2(,לאתיחשב )2(
למכירה;

לאיראוביטולהתחייבותשלהחברההמנפיקה,בעקבותפקיעתתוקפושל )ו(
שטרהנאמנות,כאמורבסעיףקטן)ה()1(,כהכנסהבידיאותהחברה;

יתרתהוצאותההנפקהתותרבניכויבתקופתההפחתההנותרתלצורך )4(
בירורההכנסההחייבתשלמנהלהקרן,גםאםמנהלהקרןאינוהחברההמנפיקה;
יתרתהוצאותההנפקהלאתותרבניכויכאמורלצורךבירורההכנסההחייבת

שלהחברההמנפיקה,אםאינהמנהלהקרן;

בסעיףקטןזה- )5(

"הכנסה"ו"הכנסהחייבת"-כהגדרתןבפקודה;

"הוצאותההנפקה"-הוצאותשהוצאולצורךהנפקתתעודותהסל,אשרהפכו
ליחידותבקרןכאמורבסעיףקטן)ה()ו()1(;

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

"יתרתהוצאותההנפקה"-הוצאותההנפקהאשרטרםהובאובחשבוןלצורך
חישובההכנסההחייבתשלהחברההמנפיקהבהתאםלפקודה;

"תקופתההפחתההנותרת"-התקופהשנותרהלהפחתתיתרתהוצאותההנפקה
לצורךבירורההכנסההחייבתשלמנהלהקרןבהתאםלהוראותהפקודהע
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