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תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים		16	ו–17	לחוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-11968	)להלן	-	החוק(,	 	
לפי	הצעת	הרשות	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

וצורה(,	 מבנה	 	- תשקיף	 וטיוטת	 התשקיף	 )פרטי	 ערך	 ניירות	 לתקנות	 60א1	 בתקנה	 	�1
התשכ"ט-21969,		בסופה	יבוא	"ולעניין	תאגיד	המציע	ניירות	ערך	שלו	לראשונה,	דוח	
כאמור	ייכלל	בתשקיף	באופן	מפורט	ולא	בדרך	של	הפניה	לטופס	דיווח,	או	בדרך	אחרת	

שיורה	לו	יושב	ראש	הרשות	או	עובד	שהוא	הסמיכו	לכך"�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2
כ'	בטבת	התשע"ב	)15	בינואר	2012(

ץ ני י בל	שטי ו 									י 	 	 	 	 	 )חמ	3-1829(

							שר	האוצר 	 	
__________

		ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234;	התשס"ד,	עמ'	492� 1

		ק"ת	התשכ"ט,	עמ'	1794;	התשע"א,	עמ'	604� 2

	

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, התשע"ב-2012

בנאמנות,	 משותפות	 השקעות	 לחוק	 ו–131)א(	 62)ב(	 	,59 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשנ"ד-11994,	לפי	הצעת	הרשות	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	

אלה:	

)נכסים	שמותר	לקנות	ולהחזיק	בקרן	 בתקנה	1	לתקנות	השקעות	משותפות	בנאמנות	 	�1
ושיעוריהם	המרביים(,	התשנ"ה-21994	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-

	אחרי	ההגדרה	"יחידות	של	קרן	חוץ"	יבוא:		 )1(

""ישות	לייחוס"	-	חברה,	חברת	חוץ	או	גוף	בודד	שמדרגת	חברת	דירוג;";		

	אחרי	ההגדרה	"תאגיד	בנקאי"	יבוא:		 )2(

""תיק	לייחוס"	-	תיק	המורכב	מכמה	חברות,	חברות	חוץ	או	גופים	שמדרגת	חברת	
דירוג;

"תעודת	התחייבות	מובנית"	-	איגרת	חוב	שעומדת	בתנאים	הקבועים	בהגדרה	
תיקי	 ובניהול	 השקעות	 בייעוץ	 העיסוק	 הסדרת	 בחוק	 מובנה"	 "מוצר	
לפי	 נקבע	 בה	 הכרוך	 שהסיכון	 השקעה	 לרבות	 התשנ"ה-31995,	 השקעות,	
נוסחה	המבוססת	על	התקיימות	אירוע	סיכון	אשראי	בישות	לייחוס	או	בתיק	

לייחוס�"

	בתקנה	2	לתקנות	העיקריות	-	 �2
	בפסקה	)6(,	אחרי	"במערכת	המסחר	למוסדיים"	יבוא	"שאינה	תעודת	התחייבות	 )1(

מובנית";

תיקון תקנה 60א1

תחילה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

__________
		ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308;	התשנ"ט,	עמ'	151� 1

		ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	317;	התש"ע,	עמ'	232� 2

		ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	416;	התשע"א,	עמ'	239� 3
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	אחרי	פסקה	)6(	יבוא: )2(

	איגרת	חוב	הנסחרת	במערכת	המסחר	למוסדיים	שהיא	תעודת	התחייבות	 ")6א(
מובנית,	ובלבד	שמתקיימים	תנאים	אלה:

	חברה	ייעודית	שאינה	תאגיד	בנקאי	ותאגיד	בנקאי	שאינו	בעל	אמצעי	 )א(
שליטה	בה	הנפיקה	אותה;	לעניין	פסקת	משנה	זו,	"תאגיד	בנקאי"	-	כהגדרתו	

בחוק	הבנקאות	ולמעט	בנק	מחוץ	לישראל;			

	היא	אינה	ניתנת	להמרה;		 )ב(

	מונה	נאמן	למחזיקים	בה	שעליו	יחולו	הוראות	פרק	ה'1	לחוק	ניירות	 )ג(
ערך;

אותה	 שהוציא	 למי	 לשלם	 בנקאי	 תאגיד	 בהתחייבות	 מגובה	 	היא	 )ד(
תשלומים	שערכם	נקבע	בתנאיה,	והתאגיד	הבנקאי	עומד	בתנאים	האלה:	

אחת	 ולפחות	 	OECD בארגון	 החברה	 במדינה	 התאגד	 	הוא	 )1(
בטבלת	 כקבוע	 המדינה	 את	 דירגה	 הבין–לאומיות,	 הדירוג	 מחברות	

הדרגות	בתוספת,	לעניין	פסקת	משנה	זו;

	לפחות	שתיים	מחברות	הדירוג	הבין–לאומיות	דירגו	אותו	כקבוע	 )2(
בטבלת	הדרגות	בתוספת,	לעניין	פסקת	משנה	זו;	

	סך	החשיפה	של	הקרן	להתחייבויות	של	מנפיק	נכס	מגבה	של	תעודות	 )ה(
מהשווי	 אחוזים	 חמישה	 על	 יעלה	 לא	 בקרן	 המוחזקות	 מובנות	 התחייבות	

הנקי	של	נכסי	הקרן;

המוחזקת	 מובנית	 התחייבות	 תעודת	 המגבה	 נכס	 מנפיק	 דרגת	 	שונו	 )ו(
מתקיימת	 אין	 השינוי	 מן	 וכתוצאה	 התאגד,	 שבה	 המדינה	 דרגת	 או	 בקרן	
)ד(,	רשאי	מנהל	הקרן	להמשיך	להחזיק	בתעודת	 עוד	הוראת	פסקת	משנה	

ההתחייבות	המובנית,	ואולם	אין	הוא	רשאי	להוסיף	לקנותה	בעד	הקרן;

או	 ההנחיות	 את	 הנאמן,	 בנוהל	שאישר	 קבע,	 הקרן	 מנהל	 	דירקטוריון	 )ז(
את	השיקולים	לרכישת	תעודת	התחייבות	מובנית	בעד	הקרן	ושבין	השאר	
יתייחסו	לאלה:	הסיכון	הכרוך	בהשקעה	בתעודת	התחייבות	מובנית,	היקף	
מובנית,	 התחייבות	 תעודת	 אודות	 על	 הקרן	 מנהל	 בידי	 המצוי	 המידע	
למדיניות	 מובנית	 התחייבות	 בתעודת	 ההשקעה	 והתאמת	 סחירותה	 רמת	

ההשקעות	של	הקרן;	לעניין	פסקת	משנה	זו	-	

"אירוע	אשראי"	-	אי–יכולתו	של	גורם	מתחייב	לפרוע	את	התחייבותו;

"אירוע	תפעולי"	-	כשל	בשל	התנהלות	מערכתית	לקויה	של	החברה;

הסיכון	 על	 מידע	 כספיים,	 דוחות	 על	 מידע	 לרבות	 	- המידע"	 "היקף	
פירוט	 ברמת	 זאת	 וכל	 תפעולי,	 אירוע	 או	 אירוע	אשראי	 בהתרחשות	

והסבר	שיאפשרו	ניתוח	המידע	והבנתו;

סיכון	 לרבות	 	- מובנית"	 התחייבות	 בתעודת	 בהשקעה	 הכרוך	 "הסיכון	 	
או	 המגבה	 הנכס	 במנפיק	 תפעולי	 אירוע	 או	 אשראי	 אירוע	 לקרות	

בחברה	הייעודית;



קובץ	התקנות	7087,	י"ב	בשבט	התשע"ב,	2012�2�5 734

המובנית	 ההתחייבות	 בתעודת	 המסחר	 היקף	 לרבות	 	- הסחירות"	 "רמת	
והיכולת	למוכרה	בהפסד		מזערי;	

בפסקה	זו	-		

"אמצעי	שליטה"	-	כהגדרתם	בחוק	הבנקאות,	ולרבות	הזכות	למנות	את	מנהלו	
הכללי	של	התאגיד;

חוב	 איגרות	 הנפקת	 וייעודה	 פעילותה	 עיקר	 אשר	 חברה	 	- ייעודית"	 "חברה	
מובנות;

;S&P–ו	Fitch	;Moody's	-	"בין–לאומית	מדרגת	חברה"

"נכס	מגבה"	-	התחייבות	תאגיד	בנקאי	כאמור	בפסקה	)ד(;	

משותפת,	 שירותים	 חברת	 למעט	 הבנקאות	 בחוק	 כהגדרתו	 	- בנקאי"	 "תאגיד	
ולרבות	בנק	מחוץ	לישראל�"

	בתקנה	2ב	לתקנות	העיקריות	-	 �3
	בפסקה	)1(,	המילה	"שבניהולו"	-	תימחק; )1(

	בפסקה	)2(,	במקום	"נכסיו"	יבוא	"נכסי	האגד"� )2(

	בתקנה	5	לתקנות	העיקריות	-	 �4
	בתקנת	משנה	)א(,	בסופו	יבוא	"לעניין	זה,	יראו	נכס	מגבה	המגבה	תעודת	התחייבות	 )1(

מובנית	המוחזקת	בקרן	כנייר	ערך	המוחזק	בקרן";

	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )2(

תעודות	ההתחייבות	 כל	 סך	 של	 שוויים	 )א(,	 בתקת	משנה	 אף	האמור	 	על	 ")ג(
המובנות	כאמור	בתקנה	2)6א(,	שהנפיק	תאגיד	מסוים,	המוחזקות	בקרן,	לא	יעלה	
על	חמישה	אחוזים	מהשווי	הנקי	של	נכסי	הקרן;	חדל	להתקיים	תנאי	זה,	רשאי	
מנהל	הקרן	להמשיך	להחזיק	בתעודות	ההתחייבות	המובנות	ובלבד	שלא	יעלה	
להוסיף	 רשאי	 הוא	 אין	 ואולם	 הקרן,	 נכסי	 של	 הנקי	 מהשווי	 אחוזים	 עשרה	 על	

לקנות	תעודות	התחייבות	מובנות	שהנפיק	אותו	תאגיד�"

	בתקנה	6	לתקנות	העיקריות,	אחרי	תקנת	משנה	)א1(	יבוא: �5
לרבות	 למוסדיים,	 במערכת	המסחר	 הנסחרת	 מובנית	 תעודת	התחייבות	 	שווי	 ")א2(
אם	היא	נייר	ערך	חוץ,	המוחזקת	בקרן,	לא	יעלה	על	חמישה	אחוזים	מהשווי	הרשום	

למסחר	של	אותה	תעודת	התחייבות�"

	בתקנה	8	לתקנות	העיקריות	-	 �6
תעודות	 "ולמעט	 יבוא	 	")7( עד	 	)4(2 בתקנה	 "כאמור	 אחרי	 )א(,	 משנה	 	בתקנת	 )1(

התחייבות	מובנות	כאמור	בתקנת	משנה	)א1(";

	אחרי	תקנת	משנה	)א(	יבוא: )2(

המוחזקות	 2)6א(	 בתקנה	 כאמור	 המובנות	 ההתחייבויות	 תעודות	 	שווי	 ")א1(
בקרן	לא	יעלה	על	עשרים	וחמישה	אחוזים	מהשווי	הנקי	של	נכסי	הקרן�"	

	בתוספת	לתקנות	העיקריות,	אחרי	הטבלה	שכותרתה	"בסולם	דרגות	לטווח	קצר"	יבוא: �7

תיקון תקנה 2ב

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 8

תיקון התוספת



735קובץ	התקנות	7087,	י"ב	בשבט	התשע"ב,	2012�2�5

"דירוג לצורך תקנה 2)6א(

MOODYSFITCHS&Pחברה	מדרגת:

1�					דרגת	מדינה	לצורך	פסקת	
משנה		)ד()1(

AaaAAAAAA

		דרגת	תאגיד	בנקאי	לצורך		 	 �2
פסקת	משנה	)ד()2(

A1+A"A+

	תחילתן	של	תקנות	אלו	60	ימים	מיום	פרסומן� �8
כ'	בטבת	התשע"ב	)15	בינואר	2012(

ץ ני י בל	שטי ו 									י 	 	 	 	 	 )חמ	3-2157(

							שר	האוצר 	 	

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	26)א(,	)ג(	ו–)ד(	ו–131)א(	לחוק	השקעות	משותפות	בנאמנות,	 	
התשנ"ד-11994	)להלן	-	החוק(,	לפי	הצעת	הרשות	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	

מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	השקעות	משותפות	בנאמנות	)פרטי	תשקיף	של	קרן,	מבנהו	וצורתו(,	 	�1
התש"ע-22009	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-		

	בהגדרה	""יום	מסחר",	"קרן	בלתי	מוגבלת	בניירות	ערך	חוץ",	ו"קרן	מוגבלת	בניירות	 )1(
ערך	חוץ"",	בתחילתה	יבוא	""אגד	ישראלי	בלתי	מוגבל",	"אגד	ישראלי	מוגבל"";

	במקום	ההגדרות	""מדד	המק"מ",	"מדד	ת"א	100""	יבוא	""מדד	המק"מ",	"מדד	ת"א	 )2(
100"	-	המפורסמים	באתר	האינטרנט	של	הבורסה;";

	בהגדרה	"שווי	נקי	ממוצע	של	נכסי	קרן",	בסופה	יבוא	"ולעניין	שכר	מנהל	הקרן	 )3(
ושכר	הנאמן	המצוינים	בתקנה	11	-	יחושב	השכר	לפי	השווי	הנקי	של	נכסי	הקרן	בכל	

אחד	מימות	השנה;"�

	בתקנה	7	לתקנות	העיקריות	-		 	�2
	בפסקה	)8()ח(,	בסופה	יבוא	"או	אם	היא	אגד	ישראלי	בלתי	מוגבל	או	אגד	ישראלי	 	)1(

מוגבל";

	בפסקה	)9(,	לפני	"באגד	ישראלי"	יבוא	"באגד	חוץ	תבוא	הודעה	בזו	הלשון:	"נוסף	 )2(
על	השכר	השנתי	של	מנהל	הקרן	הנפרע	מנכסי	האגד,	ייפרעו	מנכסי	הקרנות	המוחזקות	

דמי	ניהול	למנהלי	הקרנות	האמורות""�

	בתקנה	8)א(	לתקנות	העיקריות	-		 �3
	ברישה,	במקום	"למעט	באגד	חוץ"	יבוא	"למעט	באגד"; 	)1(

	בפסקה	)3(,	המילים	"מהשווי	הנקי	של	נכסי	הקרן"	-	תימחק; )2(

	בפסקה	)4(,	המילים	"מהשווי	הנקי	הממוצע	של	נכסי	הקרן"		-	יימחקו� )3(

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8

__________
		ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308;	התשע"א,	עמ'	252� 1

		ק"ת	התש"ע,	עמ'	192� 2

תחילה
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	בתקנה	9)ב(	לתקנות	העיקריות	- �4
	בפסקה	)5(	-	 )1(

	בפסקת	משנה	)א(,	המילים	"מהשווי	הנקי	הממוצע	של	נכסי	הקרן"	-	יימחקו; )א(

	במקום	פסקת	משנה	)ב()2(	יבוא:	 )ב(

	יפורטו	התקופה	שבה	היה	כל	אחד	מנכסי	הייחוס	המרכיבים	את	נכס	 )2("
הייחוס	המאוחד	נכס	הייחוס	של	הקרן,	שיעור	החשיפה	הממוצע	של	הקרן	
לנכס	הייחוס	המאוחד,	שיעור	החשיפה	הממוצע	של	הקרן	לכל	אחד	מנכסי	
ושיעור	 באחוזים,	 מוצגים	 המאוחד,	 הייחוס	 נכס	 את	 המרכיבים	 הייחוס	
ייחוס	 ״נכס	 זו,	 משנה	 בפסקת	 זו;	 בתקופה	 אחד	 כל	 של	 במחיריו	 השינוי	

מאוחד״	-	נכסי	הייחוס	של	הקרן	בתקופה	כלשהי;";

	בפסקת	משנה	)ג()2(,	המילים	"מהשווי	הנקי	של	נכסי	הקרן"	-	יימחקו; )ג(

	בפסקת	משנה	)ח()1(,	בהגדרות	"E1"	ו"E2",	המילים	""מהשווי	הנקי	של	נכסי	 )ד(
הקרן"	-	יימחקו;

	בפסקה	)ב()6(,	המילים	"מהשווי	הנקי	הממוצע	של	נכסי	הקרן"	-	יימחקו� )2(

	בתקנה	12	לתקנות	העיקריות	- �5
	במקום	פסקה	)5()א(	יבוא: 	)1(

	השיעור	הממוצע	של	מנוף	האשראי	של	הקרן,	מוצג	באחוזים		מהשווי	הנקי	 ")א(
של	נכסי	הקרן,	ומחושב	לפי	הנוסחה	שלהלן:

3 
 

)א"( הקרןשלהאשראימנוףשלהממוצעהשיעור,באחוזיםמוצג

 :שלהלןמחושבלפיהנוסחהו,מהשוויהנקישלנכסיהקרן

 

100*
)(

1

n
V
Cn

i i

i∑
= 

:כאשר

iC-מסחרליוםהקרןשלהאשראימנוף;

iV-מסחרליוםהקרןנכסישלהנקיהשווי;

;בשבועיוםהמסחרהאחרון-

- השבועות בשבועשמספר אחד מסחר יום ישנו ,לפחותבהם
;באותהתקופה

;"כהגדרתובתקנותהאשראי-"מנוףאשראישלקרן",לענייןזה

  )2( פסקהבמקום)6()יבוא)א: 

)א"( הקרןשלבנגזריםהפעילותמנוףשלהממוצעהשיעור,מוצג

 :שלהלןמחושבלפיהנוסחהו,נכסיהקרןמהשוויהנקישלבאחוזים

100*
)(

1

n
V
Bn

i i

i∑
=

:כאשר

iB-מסחרליוםהקרןשלבנגזריםהפעילותמנוף;

iV-מסחרליוםהקרןנכסישלהנקיהשווי;

-בשבוהאחרוןהמסחריוםע;

 - השבועות בשבועשמספר אחד מסחר יום ישנו ,לפחותבהם
;באותהתקופה

."כהגדרתובתקנותהאשראי-"מנוףפעילותבנגזרים",לענייןזה

כאשר	-

;i	מסחר	ליום	הקרן	של	האשראי	מנוף	-
	
Ci

;i	מסחר	ליום	הקרן	נכסי	של	הנקי	השווי	-
	
Vi

i	-	יום	המסחר	האחרון	בשבוע;

באותה	 לפחות,	 בשבוע	 אחד	 מסחר	 יום	 יש	 שבהם	 השבועות	 מספר	 	- 	n
תקופה;

לעניין	זה,	"מנוף	אשראי	של	קרן"	-	כהגדרתו	בתקנות	האשראי";

	במקום	פסקה	)6()א(	יבוא:	 )2(

באחוזים	 מוצג	 הקרן,	 של	 בנגזרים	 הפעילות	 מנוף	 של	 הממוצע	 	השיעור	 ")א(
מהשווי	הנקי	של	נכסי	הקרן,	ומחושב	לפי	הנוסחה	שלהלן:

3 
 

)א"( הקרןשלהאשראימנוףשלהממוצעהשיעור,באחוזיםמוצג

 :שלהלןמחושבלפיהנוסחהו,מהשוויהנקישלנכסיהקרן

 

100*
)(

1

n
V
Cn

i i

i∑
= 

:כאשר

iC-מסחרליוםהקרןשלהאשראימנוף;

iV-מסחרליוםהקרןנכסישלהנקיהשווי;

;בשבועיוםהמסחרהאחרון-

- השבועות בשבועשמספר אחד מסחר יום ישנו ,לפחותבהם
;באותהתקופה

;"כהגדרתובתקנותהאשראי-"מנוףאשראישלקרן",לענייןזה

  )2( פסקהבמקום)6()יבוא)א: 

)א"( הקרןשלבנגזריםהפעילותמנוףשלהממוצעהשיעור,מוצג

 :שלהלןמחושבלפיהנוסחהו,נכסיהקרןמהשוויהנקישלבאחוזים

100*
)(

1

n
V
Bn

i i

i∑
=

:כאשר

iB-מסחרליוםהקרןשלבנגזריםהפעילותמנוף;

iV-מסחרליוםהקרןנכסישלהנקיהשווי;

-בשבוהאחרוןהמסחריוםע;

 - השבועות בשבועשמספר אחד מסחר יום ישנו ,לפחותבהם
;באותהתקופה

."כהגדרתובתקנותהאשראי-"מנוףפעילותבנגזרים",לענייןזה

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 12
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כאשר:

;i	מסחר	ליום	הקרן	של	בנגזרים	הפעילות	מנוף	-
	
Bi

;i	מסחר	ליום	הקרן	נכסי	של	הנקי	השווי	-
	
Vi

i	-	יום	המסחר	האחרון	בשבוע;

באותה	 לפחות,	 בשבוע	 אחד	 מסחר	 יום	 ישנו	 מספר	השבועות	שבהם	 	- 	n
תקופה;

לעניין	זה,	"מנוף	פעילות	בנגזרים"	-	כהגדרתו	בתקנות	האשראי"�

	במקום	תקנה	21)2(	לתקנות	העיקריות	יבוא: �6
	שמות	הקרנות	שהוחזקו	באגד	בשיעור	החזקה	ממוצע	של	עשרה	אחוזים	ומעלה	 )2("
מסך	נכסי	האגד,	שיעור	ההחזקה	הממוצע	של	האגד	בכל	אחת	מהן	והתחלופה	בנכסי	
האגד,	מחושבת	בהתאם	לנוסחה	בתקנה	12)4()א(	בשינויים	המחויבים,	ובאגד	ישראלי	
-	גם	פרופיל	החשיפה	של	כל	אחת	מהקרנות	המוחזקות	באגד;	הקרנות	יוצגו	על	פי	

שיעור	ההחזקה	מהגבוה	לנמוך�"

	במקום	תקנה	28)2(	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �7
	הפרטים	המצוינים	בתקנה	27)2(	בשינויים	המחויבים,	ובמקום	הפרטים	המצוינים	 )2("
בתקנה	27)2()ז(	-	נוסף	על	מנהל	הקרן,	מספר	חברות	ניהול	השקעות	כמשמעותן	בסעיף	
16)ב(	לחוק,	שבהן	הוא	מכהן	כחבר	ועדת	השקעות	ושמותיהן,	ואם	אינו	מכהן	בחברות	
כאמור	-	יצוין	הדבר;	נכלל	פרט	מהפרטים	הנדרשים	בתקנה	זו	במסגרת	הגילוי	הנדרש	
לעניין	דירקטוריון	מנהל	הקרן	לפי	תקנה	27)2(,	תבוא	הפניה	לעמוד	בתשקיף	שבו	צוינו	

הפרטים�"

	 	תחילתן	של	תקנות	אלה	60	ימים	מיום	פרסומן� �8
כ'	בטבת	התשע"ב	)15	בינואר	2012(

ץ ני י בל	שטי ו 									י 	 	 	 	 	 )חמ	3-3849(

							שר	האוצר 	 	

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )אופציות, חוזים עתידיים
ומכירות בחסר( )תיקון(, התשע"ב-2012

משותפות	 השקעות	 לחוק	 ו–131)א(	 	79 	,64 	,63 	,62 	,59 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ועדת	הכספים	של	 ובאישור	 )להלן	-	החוק(,	לפי	הצעת	הרשות	 בנאמנות,	התשנ"ד-11994	

הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

ומכירות	 עתידיים	 חוזים	 )אופציות,	 בנאמנות	 משותפות	 השקעות	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
בחסר(,	התשס"א-22001,	במקום	ההגדרה	""מדד	ת"א	25",	"מדד	ת"א	100""	יבוא	""מדד	

ת"א	25",	"מדד	ת"א	100"	-	המפורסמים	באתר	האינטרנט	של	הבורסה"�

כ'	בטבת	התשע"ב	)15	בינואר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו 									י 	 	 	 	 	 )חמ	3-2593(

							שר	האוצר 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308;	התשס"ו,	עמ'	292� 1

		ק"ת	התשס"א,	עמ'	389;	התשס"ח,	עמ'	149� 2

תיקון תקנה 21

תיקון תקנה 28

תחילה

תיקון תקנה 1
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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות כספיים של קרן( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

בנאמנות,	 משותפות	 השקעות	 לחוק	 ו–131)א(	 72)א(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשנ"ד-11994	)להלן	-	החוק(,	לפי	הצעת	הרשות	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	

מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	השקעות	משותפות	בנאמנות	)דוחות	כספיים	של	קרן(,	התש"ע-22009	 	�1
)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-	

	לפני	ההגדרה	"דוחות	כספיים"	יבוא: )1(

""אגד	קרנות"	-	כהגדרתו	בתקנות	השקעות	משותפות	בנאמנות	)נכסים	שמותר	
לקנות	ולהחזיק	בקרן	ושיעוריהם	המרביים(,	התשנ"ה-31994;";

	בהגדרה	"דוחות	כספיים",	אחרי	"הכוללים"	יבוא	"בין	השאר"; )2(

	אחרי	ההגדרה	"דוחות	כספיים"	יבוא: )3(

""הפרשי	עיתוי"	-	הפרשים	הנובעים	מפער	הזמנים	בין	תאריך	הדוחות	הכספיים	
לבין	יום	המסחר	האחרון	של	הקרן	בשנת	הכספים;	לעניין	זה,	"יום	מסחר"	
-	כהגדרתו	בתקנות	השקעות	משותפות	בנאמנות	)מחירי	קנייה	ומכירה	של	

נכסי	קרן	ושווי	נכסי	קרן(,	התשנ"ה-41994;";

	בהגדרה	"מידת	חשיפה",	בפסקה	)1(,	במקום	"התשס"ח-2007"	יבוא	"התשס"א-2001"; )4(

	בהגדרה	"שיעור	חשיפה",	בפסקה	)1(,	במקום	"התשס"ח-2007"	יבוא	"התשס"א-2001"� )5(

	במקום	תקנה	2)ה()2(	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �2
	הסכמתו	לצירוף	חוות	הדעת	לדוחות	הכספיים,	בציון	המועד	או	טווח	המועדים	 )2("

שבו	יוגשו	לרשות	הדוחות	הכספיים	שאליהם	מתייחסת	הסכמה	כאמור�"

	בתקנה	3	לתקנות	העיקריות	-	 �3
	בפסקה	)1(,	אחרי	פסקת	משנה	)ב(	יבוא: )1(

בהתאם	 נכס	 של	 שוויו	 לקביעת	 הדירקטוריון	 הנחיות	 לפי	 שוערך	 	האם	 ")ב1(
לתקנה	14ב	לתקנות	השקעות	משותפות	בנאמנות	)מחירי	קנייה	ומכירה	של	נכסי	

קרן	ושווי	נכסי	קרן(,	התשנ"ה-1994;

	האם	הושאל;"; )ב2(

	בפסקה	)2(,	בתחילתה	יבוא	"למעט	באגד	קרנות	-"; )2(

	בפסקה	)3(,	במקום	"יצורף	תחשיב"	יבוא	"יצורף	הסבר	ההפרש	ותחשיב"	ובסופה	 )3(
יבוא	"תוך	התייחסות	נפרדת	להפרש	הנובע	מהפרשי	עיתוי,	בציון	עובדה	זו,	ולהפרש	

הנובע	מסיבות	אחרות"�

	")2011 בינואר	 	1( כ"ה	בטבת	התשע"א	 "ביום	 במקום	 לתקנות	העיקריות,	 5)ב(	 בתקנה	 	�4
יבוא	"ביום	כ'	בטבת	התשע"ו	)1	בינואר	2016("�

כ'	בטבת	התשע"ב	)15	בינואר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו 									י 	 	 	 	 	 )חמ	3-3945(

							שר	האוצר 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308;	התשס"ה,	עמ'	39� 1

		ק"ת	התש"ע,	עמ'	230� 2

		ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	317;	התש"ע,	עמ'	232� 3

		ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	322;	התש"ע,	עמ'	234� 4

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 5
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 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן
ושווי נכסי קרן( )תיקון(, התשע"ב-2012

השקעות	 לחוק	 ו–131)א(	 56)ב(	 50)ב(,	 ו–)ה(,	 46)ד(	 43)ב(,	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ועדת	 ובאישור	 הרשות	 הצעת	 לפי	 החוק(,	 	- )להלן	 התשנ"ד-11994	 בנאמנות,	 משותפות	

הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

קרן	 נכסי	 של	 ומכירה	 קנייה	 )מחירי	 בנאמנות	 משותפות	 השקעות	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
ושווי	נכסי	קרן(,	התשנ"ה-21994	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	בהגדרות	"אגד	ישראלי	
"קרנות	בלתי	מוגבלות	בניירות	ערך	חוץ"	 ו"אגד	ישראלי	מוגבל",	אחרי	 בלתי	מוגבל"	

יבוא	"וקרנות	שאינן	בניהולו	של	מנהל	האגד"�

	בתקנה	10	לתקנות	העיקריות	-	 �2
	בתקנת	משנה	)א(,	הסיפה	החל	במילים	"ואולם	שווי	אופציה"	-		תימחק; )1(

	במקום	תקנת	משנה	)ב(	יבוא:	 )2(

בהתאם	 הוא	 מסחר	 ליום	 לישראל	 מחוץ	 בבורסה	 הנסחרת	 אופציה	 	שווי	 ")ב(
לאמור	בתקנה	5)א(,	)ב(	או	)ה(,	בשינויים	המחויבים"�

	בתקנה	11)ג(	לתקנות	העיקריות	-	 �3
	בפסקה	)1(,	בסופה	יבוא	"בניהולו	של	מנהל	האגד"; 	)1(

בניהולו	של	מנהל	 קרן	שאינה	 יחידה	של	 "או	אם	היא	 יבוא	 )2(,	בסופה	 	בפסקה	 )2(
האגד"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	60	יום	מיום	פרסומן� �4
כ'	בטבת	התשע"ב	)15	בינואר	2012(

ץ ני י בל	שטי ו 									י 	 	 	 	 	 )חמ	3-2447(

							שר	האוצר 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308;	התשע"א,	עמ'	252� 1

		ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	322;	התש"ע,	עמ'	234� 2

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות )קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו–ב'( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	24)ב(	לחוק	לעידוד	השקעות	הון	בחקלאות,	התשמ"א-11980,	 	
ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אנו	מצווים	לאמור:

ו–ב'(	 א'	 פיתוח	 אזורי	 תחומי	 )קביעת	 בחקלאות	 הון	 השקעות	 לעידוד	 לצו	 	4 בסעיף	 	�1
)31	בדצמבר	2011("	יבוא	 )הוראת	שעה(,	התשס"ט-22009,	במקום	"ה'	בטבת	התשע"ב	

"י"ח	בטבת	התשע"ג	)31	בדצמבר	2012("�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(�	 �2
ג'	בטבת	התשע"ב	)29	בדצמבר	2011(

	 )חמ	3-3820(

קד ו נ רית	 																									או

																				שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר
ץ ני י בל	שטי ו 																י

														שר	האוצר
__________

		ס"ח	התשמ"א,	עמ'	56� 1

		ק"ת	התשס"ט,	עמ'	352;	התש"ע,	עמ'	1043� 2

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11

תחילה

תיקון סעיף 4

תחילה
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 צו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון(,
התשע"ב-2012

משולב[,	 ]נוסח	 ביטחון	 שירות	 לחוק	 ו–13	 	12 	,5 	,3 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אני	 התשס"ח-22008,	 המילואים,	 שירות	 לחוק	 	5 וסעיף	 החוק(,	 	- )להלן	 התשמ"ו-11986	

מצווה	לאמור:

בצו	זה	- 	�1
"בר–רישום"	-	אזרח	ישראלי	או	תושב	קבוע	גבר	או	אישה	למעט	אישה	נשואה,	אישה	
	הרה	או	אם	לילד,	שנולד	בין	יום	א'	בתשרי	התשנ"ה	)6	בספטמבר	1994(	לבין	יום

כ"ט	באדר	ב'	התשנ"ה	)31	במרס	1995(,	שני	התאריכים	בכלל;

"הודעה	אישית"	-	הודעה	בכתב	של	פוקד	או	מטעמו	המיועדת	לבר–רישום	או	אל	חייב	
בשירות	סדיר	או	חייב	בשירות	מילואים	והנמסרת	לו	אישית,	נרשמת	בתעודת	

ההתייצבות	שלו	או	נשלחת	אליו	בדואר;

"חייב	בשירות	סדיר"	-	עולה	שהוא	אחד	מאלה:

כ"ט	באדר	 יום	 לבין	 	)1982 )25	במרס	 בניסן	התשמ"ב	 א'	 יום	 בין	 	גבר	שנולד	 )1(
התשנ"ד	)12	במרס	1994(,	שני	התאריכים	בכלל,	שטרם	שירת	שירות	סדיר;

	אישה	שנולדה	בין	יום	א'	בניסן	התשמ"ה	)23	במרס	1985(	לבין	יום	כ"ט	באדר	 )2(
התשנ"ד	)12	במרס	1994(,	שני	התאריכים	בכלל,	שטרם	שירתה	שירות	סדיר;

הרופאים	 פקודת	 לפי	 ברפואה	 לעסוק	 מורשה	 להיות	 הזכאי	 או	 המורשה	 	גבר	 )3(
ברפואת	 לעסוק	 או	 הרופאים(,	 פקודת	 	- )להלן	 התשל"ז-31976	 חדש[,	 ]נוסח	
פקודת	 	- )להלן	 התשל"ט-41979	 חדש[,	 ]נוסח	 השיניים	 רופאי	 פקודת	 לפי	 שיניים	
יום לבין	 	)1977 במרס	 	20( התשל"ז	 בניסן	 א'	 יום	 בין	 שנולד	 השיניים(,	 	רופאי	
כ"ט	באדר	התשמ"ב	)24	במרס	1982(,	שני	התאריכים	בכלל,	שטרם	שירת	שירות	סדיר;	

"חייב	בשירות	מילואים"	-	עולה	שהוא	אחד	מאלה:

יום	כ"ט	באדר	 )1	בינואר	1960(	לבין	 יום	א'	בטבת	התש"כ	 	גבר	שנולד	בין	 )1(
התשמ"ב	)24	במרס	1982(,	שני	התאריכים	בכלל,	ואינו	חייב	בשירות	סדיר;

	גבר	המורשה	או	הזכאי	להיות	מורשה	לעסוק	ברפואה	לפי	פקודת	הרופאים	 )2(
או	לעסוק	ברפואת	שיניים	לפי	פקודת	רופאי	השיניים,	שנולד	בין	יום	א'	בניסן	
שני	 	,)1959 בדצמבר	 	31( התש"כ	 בכסלו	 ל'	 יום	 לבין	 	)1957 באפריל	 	2( התשי"ז	

התאריכים	בכלל;

חייב	בשירות	 או	 סדיר	 חייב	בשירות	 או	 בר–רישום	 -	אדם	שהוא	 "מועמד	לשירות"	
מילואים;

"עולה"	-	אזרח	ישראלי	או	תושב	קבוע,	גבר	או	אישה	למעט	אישה	נשואה,	אישה	הרה	
התש"י בתשרי	 ח'	 יום	 בין	 קבוע	 לתושב	 או	 ישראלי	 לאזרח	 שהיה	 	- לילד	 	ואם	
)1	באוקטובר	1949(	לבין	יום	פרסום	צו	זה	ברשומות,	ואין	בידו	תעודה	המעידה	שהוא	

פטור	משירות	ביטחון�

לו	 שהודיעו	 ובזמן	 במקום	 ולבדיקות	 לרישום	 להתייצב	 נקרא	 לשירות	 מועמד	 כל	 	�2
בהודעה	אישית�

הגדרות

__________
		ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107� 1

		ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 2

		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	30,	עמ'	549� 3

		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	32,	עמ'	614� 4

התייצבות	לרישום	
ולבדיקות	לפי	
הודעה	אישית
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כל	מועמד	לשירות,	שלא	קיבל	עד	יום	כ"ט	באלול	התשנ"ד	)5	בספטמבר	1994(	הודעה	 	�3
אישית	כאמור	בסעיף	2,	נקרא	בזה	להתייצב	לרישום	ולבדיקות	בלשכת	גיוס	אזורית,	

כמפורט	בתוספת,	בשעה	8:00	בתאריך	הקבוע	בטבלה	שלהלן:

מועד	התייצבות	לרישום	ולבדיקותתאריך	לידה

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

א'	בתשרי	התשנ"ה
)6	בספטמבר	1994(

כ"ט	באדר	ב'	התשנ"ה
)31	במרס	1995(

ג'	בתשרי	התשע"ב
)3	באוקטובר	2011(

כ"ג	בחשוון	התשע"ב
)20	בנובמבר	2011(

ט"ז	בכסלו	התשע"ב	)12	בדצמבר	2011(עולה	חייב	בשירות	סדיר	או	מילואים

וכושרו	 ביטחון	 לשירות	 כושרו	 קביעת	 לשם	 לבדיקות	 לשירות	שהתייצב	 מועמד	 כל	 	�4
לא	נקבע,	נקרא	בזה	להתייצב	להשלמת	בדיקות	לשם	קביעת	כושרו	במקום	ובמועד	

שהודיעו	לו	בהודעה	חתומה	בידי	יושב	ראש	הוועדה	הרפואית	או	מטעמו�

התשע"ב בתמוז	 כ"ה	 יום	 עד	 קיבל	 לא	 אשר	 	,4 בסעיף	 כאמור	 לשירות	 מועמד	 כל	 	�5	
)15	ביולי	2012(	הודעה	כאמור	באותו	סעיף,	נקרא	בזה	להתייצב	להשלמת	הבדיקות	
לקביעת	כושרו	לשירות	ביטחון	בלשכת	גיוס	אזורית,	כמפורט	בתוספת,	ביום	כ"ו	בתמוז	

התשע"ב	)16	ביולי	2012(,	בשעה	00�8�

כל	בר–רישום	שנמצא	כשר	לשירות,	לרבות	מי	שפוקד	רשאי	לקראו	לשירות	ביטחון	לפי	 	�6
סעיף	12	לחוק,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	סדיר,	במקום	ובזמן	שהודיעו	לו	בהודעה	
אישית,	אם	בזמן	שנקבע	להתייצבות	הגיע	לגיל	18	בהתאם	לשיטת	חישוב	הגילאים	

בסעיף	2	לחוק�

כל	בר–רישום,	שלא	קיבל	עד	יום	כ"א	באב	התשע"ד	)17	באוגוסט	2014(	הודעה	אישית	 	�7
כמפורט	 אזורית,	 גיוס	 בלשכת	 סדיר	 לשירות	 להתייצב	 בזה	 נקרא	 	,6 בסעיף	 כאמור	

בתוספת,	ביום	כ"ב	באב	התשע"ד	)18	באוגוסט	2014(,	בשעה	00�8�

כל	בר–רישום,	אישה,	שלא	קיבלה	עד	יום	כ"ח	באב	התשע"ד	)24	באוגוסט	2014(	הודעה	 	�8
אזורית,	 גיוס	 בלשכת	 סדיר	 לשירות	 להתייצב	 בזה	 נקראת	 	,6 בסעיף	 כאמור	 אישית	

כמפורט	בתוספת,	ביום	כ"ט	באב	התשע"ד	)25	באוגוסט	2014(,	בשעה	00�8�

וכל	חייב	בשירות	מילואים	שנמצא	כשר	לשירות,	לרבות	מי	 כל	חייב	בשירות	סדיר	 	�9
שפוקד	רשאי	לקראו	לשירות	ביטחון	לפי	סעיף	12	לחוק,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	

ביטחון	במקום	ובזמן	שהודיעו	לו	בהודעה	אישית�

יום	כ"ח	באדר	 קיבל	עד	 וכל	חייב	בשירות	מילואים,	אשר	לא	 כל	חייב	בשירות	סדיר	 	�10
התשע"ב	)22	במרס	2012(	הודעה	אישית	כאמור	בסעיף	9,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	
ביטחון	בלשכת	גיוס	אזורית,	כמפורט	בתוספת,	ביום	ב'	בניסן	התשע"ב	)25	במרס	2012(,	

בשעה	00�8�

תוספת
)סעיפים	3,	5,	7,	8,	9	ו–10(

לשכות	הגיוס	האזוריות:

תל	השומר	-	מחנה	תל	השומר	)על	יד	קראון(;

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית	-	חייב	
בשירות	סדיר	
וחייב	בשירות	

מילואים

התייצבות	
לרישום	ולבדיקות	
שלא	לפי	הודעה	

אישית

התייצבות	
להשלמת	בדיקות	

לפי	הודעה	
אישית

התייצבות	
להשלמת	בדיקות	
שלא	לפי	הודעה	
אישית	-	מועמד	

לשירות

התייצבות	
לשירות	סדיר	לפי	

הודעה	אישית

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית	גברים	
-	בר–רישום

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית	נשים	
-	בר–רישום

התייצבות	
לשירות	ביטחון	

לפי	הודעה	
אישית



קובץ	התקנות	7087,	י"ב	בשבט	התשע"ב,	2012�2�5 742
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	86�4	שקלים	חדשים

חיפה	-	רח'	עומר	אל	כיאם	12	)מול	העירייה(;

ירושלים	-	רח'	רש"י	103	)שכונת	מקור	ברוך(;

באר	שבע	-	רח'	יד	ושם	22;

טבריה	-	רח'	נצרת�	

אלוף	משנה 	 , ן אגמו 	 גדי 	 	 )חמ	3-241(

מפקד	מיטב,	פוקד 	 	

אגף	כוח	אדם 	 	

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשע"ב-2012

	בהתאם	לתקנה	5א	לתקנות	מניעת	זיהום	הים	ממקורות	יבשתיים,	התש"ן-11990	)להלן	 	
-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	דצמבר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	דצמבר	 	�1
2010,	החל	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(,	השתנו	סכומי	האגרה	שבתקנה	5	

ולפיכך	נוסח	תקנות	משנה	)א(	ו–)ב(	הוא:

	בעת	הגשת	בקשה	להיתר	או	לחידושו	ישלם	מגיש	הבקשה	5�"אגרת	בקשה )א(
אגרה	כמפורט	להלן:

	4,770	שקלים	חדשים	-	בבקשה	להיתר	הזרמה	לים	 )1(
של	שפכים	שהם	מי	ים,	מי	תהום,	תמלחת	מחליף	יונים,	
תמלחת	אוסמוזה	הפוכה	או	תמלחת	אחרת	המכילה	אך	
חומר	 בלא	 מגנזיום,	 או	 סידן	 נתרן,	 אשלגן,	 כלוריד,	 ורק	

אורגני	ובלא	מתכות;

	9,570	שקלים	חדשים	-	בבקשה	להיתר	הזרמה	לים	 )2(
של	תמלחת	מזון	ובורסקאות	או	תמלחת	טקסטיל;

הטלת	 להיתר	 בבקשה	 	- חדשים	 שקלים	 	19,150	 )3(
פסולת	או	הזרמת	שפכים	לים,	אשר	אינם	מכילים	חומרים	
כמפורט	בתוספת	השנייה	ושאינם	מפורטים	בפסקה	אחרת	

של	תקנה	זו;

הטלת	 להיתר	 בבקשה	 	- חדשים	 שקלים	 	38,280	 )4(
פסולת	או	הזרמת	שפכים	לים,	המכילים	חומרים	כמפורט	

בתוספת	השנייה;

	19,150	שקלים	חדשים	-	בבקשה	להיתר	הזרמה	לים	 )5(
)4(,	אשר	טופלו	לצורך	מניעת	 של	שפכים	כאמור	בפסקה	

זיהום	באמצעים	הטכנולוגיים	הטובים	ביותר	הקיימים�

תשולם	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 מכלליות	 לגרוע	 	בלי	 )ב(
בעת	הגשת	בקשה	להיתר	חירום	כאמור	בתקנה	9)ב(,	אגרה	בסך	

8,390	שקלים	חדשים�"

ח'	בטבת	התשע"ב	)3	בינואר	2012(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-2183(

השר	להגנת	הסביבה 	 	
__________

ק"ת	התש"ן,	עמ'	250;	התשס"א,	עמ'	416;	התשע"א,	עמ'	530� 	1

שינוי אגרות




