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קובץ התקנות
19 בנובמבר התשע"ה7441כ"ו בחשוון התשע"ה

עמוד

210 תקנות הירושה )תיקון מס' 4(, התשע"ה-2014                                                                                                          

210 תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשע"ה-2014                                                                                                       

210 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )חישוב תשואה( )תיקון(, התשע"ה-2014                                                     

211 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות( )תיקון(, התשע"ה-2014                                                                   

212 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )סיווג קרנות לצורך פרסום( )תיקון(, התשע"ה-2014                                  

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, 
213 התשע"ה-2014                                                                                                                                                    

 תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )נכס לעניין עיסוק פטור
213 מרישיון(, התשע"ה-2014                                                                                                                                   

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )אי–תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה(, 
214 התשע"ה-2014                                                                                                                                                    

215 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הפחתת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים(, התשע"ה-2014        

216 הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון(, התשע"ה-2014                                                                                   

תיקון טעות
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תקנות הירושה )תיקון מס' 4(, התשע"ה-2014

בית  לחוק   26 סעיף  התשכ"ה-11965,  הירושה,  לחוק   160 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 וסעיף  התשנ"ה-21995,  משפחה,  לענייני  המשפט 

התשמ"ד-31984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת השנייה לתקנות הירושה, התשנ"ח-41998, בפרט 1, בסופו יבוא "או מי שהיה    1
במות המוריש בן–זוגו" 

תחילתן של תקנות אלה לעניין בקשות המוגשות מטעם מבקשים המיוצגים על ידי    2
עורכי דין, שנה מיום פרסומן של תקנות הירושה )תיקון מס' 2(, התשע"ה-52014 

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2874(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 12)ה( לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979, במקום "לאחר שאפשר לחייב     1
להגיב לבקשה בתוך 10 ימים;" יבוא "לאחר שנשלחה הבקשה לתגובת החייב, וחלפו 
14 ימים מיום השליחה בלי שהתקבלה תגובת החייב; התקבלה תגובת החייב בתוך 

14 הימים האמורים - יועברו הבקשה והתגובה להחלטת הרשם;" 

כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(
)חמ 3-63-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )חישוב תשואה( 
)תיקון(,התשע"ה-2014

בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(  73)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 12

תיקון התוספת 
השנייה

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התש"ם, עמ' 386; התש"ע, עמ' 602   3

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשע"ה, עמ' 74   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשנ"ח, עמ' 243   2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48   3

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256; התשע"ה, עמ' 46 ועמ' 74   4
ק"ת התשע"ה, עמ' 46   5

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ב, עמ' 6   1
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התשנ"ה-21995  תשואה(,  )חישוב  בנאמנות  משותפות  השקעות  לתקנות   1 בתקנה    1
)להלן - התקנות העיקריות ( -   

לפני ההגדרה "דולר" יבוא:   )1(

הקרן,  של  צפויה  שנתית  תשואה  המבטא  נתון   - שנתית"  תשואה  ""אומדן 
בהסתמך על הרכב נכסי הקרן והתחייבויותיה, ביום המסחר שקדם למועד 

הקבוע להצעת יחידות, אשר מחושב בדרך המקובלת למדידתו;"; 

אחרי ההגדרה "המדד" יבוא:    )2(

שמותר  )נכסים  בנאמנות  משותפות  השקעות  בתקנות  כהגדרתה   - ""קפ"מ" 
לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-31994;" 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריה יבוא:      2
הקרן  מנהל  ציין  כן  אם  אלא  קפ"מ,  של  שנתית  תשואה  אומדן  יפורסם  ")ב( לא 
בפרסום, באופן מובלט, כי אומדן תשואה שנתית הוא נתון המחושב ומתעדכן מדי 
שבוע, או כי הוא נתון המחושב ומתעדכן  מדי חודש, לפי העניין, בהסתמך על הרכב 
ומבטא  היחידות,  להצעת  הקבוע  למועד  שקדם  המחירים  חישוב  ביום  הקרן  נכסי 

אומדן בלבד לתשואה השנתית הצפויה של הקרן " 

ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2591(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

__________
ק"ת התשנ"ה, עמ' 872; התשס"ח, עמ' 161   2
ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ה, עמ' 213   3

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות( )תיקון(, התשע"ה-2014

משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(  72)א(  61)ג()4(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בנאמנות, התשנ"ד-11994  )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 20כז1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות(, התשנ"ה-21994, יבוא:    1

"אומדן תשואה 
שנתית של קפ"מ

20כז2  )א( בתקנה זו -  

"קפ"מ" - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות 
ושיעוריהן  בקרן  ולהחזיק  לקנות  שמותר  )נכסים 

המרביים(, התשנ"ה-31994;  

השקעות  בתקנות  כהגדרתו   - שנתית"  תשואה  "אומדן 
פרסום(,  לצורך  קרנות  )סיווג  בנאמנות  משותפות 

התשס"ח-42007  

למועד  שקדם  המחירים  חישוב  ביום  ידווח,  קרן  מנהל  )ב( 
אומדן  על  ולפדיונן,  קפ"מ  של  יחידות  להצעת  הקובע 
התשואה השנתית של הקפ"מ כפי שחושב ביום זה, ולצדו 
נתון הוא  שנתית  תשואה  אומדן  כי  מובלט,  באופן  יצוין, 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 6

הוספת תקנה 20כז2

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התש"ע, עמ' 618   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 304; התש"ע, עמ' 229   2

ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ה, עמ' 213   3
ק"ת התשס"ח, עמ' 152; התשע"ה, עמ' 212   4
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המחושב  נתון  הוא  כי  או  שבוע  מדי  ומתעדכן  המחושב 
ומתעדכן  מדי חודש, לפי העניין, בהסתמך על הרכב נכסי 
הקרן ביום חישוב המחירים שקדם למועד הקבוע להצעת 
היחידות, ומבטא אומדן בלבד לתשואה השנתית הצפויה 

של הקרן "

ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1270(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )סיווג קרנות לצורך פרסום( )תיקון(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72)א(, 73)ג1( ו–131)א( לחוק השקעות משותפות בנאמנות, 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

פרסום(,  לצורך  קרנות  )סיווג  בנאמנות  משותפות  השקעות  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"ח-22007  )להלן - התקנות העיקריות( -   

אחרי ההגדרה ""אגד חוץ", "אגד ישראל" ו"קרן מוחזקת"" יבוא:   )1(

""אומדן תשואה שנתית" - נתון המבטא תשואה שנתית צפויה של הקרן, בהסתמך 
על הרכב נכסי הקרן והתחייבויותיה, ביום חישוב המחירים שקדם למועד 

הקבוע להצעת יחידות, אשר מחושב בדרך המקובלת למדידתו;";

אחרי ההגדרה "פרופיל חשיפה" יבוא:    )2(

)נכסים  בנאמנות  משותפות  השקעות  בתקנות  כהגדרתה  קפ"מ,   - ""קפ"מ" 
שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-31994;" 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -      2
בתקנת משנה )א(, בסופה יבוא:    )1(

")8( בפרסום על אודות קפ"מ, יצוין גם אומדן התשואה השנתית הידוע במועד 
הפרסום, ולצדו יצוין באופן מובלט, כי אומדן תשואה שנתית הוא נתון המחושב 
ומתעדכן מדי שבוע או כי הוא נתון המחושב ומתעדכן מדי חודש, לפי העניין, 
הקבוע  למועד  שקדם  המחירים  חישוב  ביום  הקרן  נכסי  הרכב  על  בהסתמך 

להצעת היחידות, ומבטא אומדן בלבד לתשואה השנתית הצפויה של הקרן ";

בתקנת משנה )ב(, אחרי פסקה )7( יבוא:    )2(

")8( קפ"מ "

ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3475(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

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

ק"ת התשס"ח, עמ' 152   2
ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ה, עמ' 213   3
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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, התשע"ה-2014

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

מתקין תקנות אלה:

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

"התשנ"ד-1994" יבוא ")להלן - החוק("    

בתקנה 1 לתקנות העיקריות, אחרי ההגדרה "פיקדון לזמן קצוב" יבוא:     2
""קפ"מ"  -  קרן שמתקיימים בה אלה:  

היא קרן כספית;   )1(

היא קרן מועדים קבועים כמשמעותה בסעיף 47 לחוק, שיחידותיה מוצעות   )2(
וניתנות לפדיון פעם אחת בשבוע בלבד, ביום קבוע, ואם אותו היום אינו יום 

חישוב מחירים - ביום חישוב המחירים העוקב; 

נקבע בהסכם הקרן כי תהיה קפ"מ )קרן פיקדונות ומילוות(;"    )3(

בתקנה 2א לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:      3
בקפ"מ  ולהחזיק  לקנות  קרן  מנהל  רשאי  זו,  ובתקנה   2 בתקנה  האמור  אף  על  ")ה(  

שבניהולו נכסים מהסוגים המפורטים להלן בלבד: 

מילווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד   )1(
למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים;

פיקדון לזמן קצוב;  )2(

מזומנים   )3(

)ו( משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקפ"מ לא יעלה, בכל עת, על 
שישים ימים " 

ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2157(

ד י פ ל ר  י א י  

שר האוצר  
__________

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"א, עמ' 398   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ב, עמ' 732   2

 תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות )נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון(, התשע"ה-2014

השקעות,  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק  ו–42  3)א()12(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-11994  )להלן - החוק(, בהתייעצות עם 

הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 416; התשע"ד, עמ' 269   1

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2א
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ייעוץ השקעות או שיווק השקעות בנוגע לקפ"מ אינו טעון רישיון לפי החוק; לעניין    1
זה, "קפ"מ" - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות 

ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-21994 

ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4711(

ד י פ ל ר  י א י  

שר האוצר  
__________

ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ה, עמ' 213   2

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )אי–תחולת הוראות
על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה(, התשע"ה-2014

פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–60  10)א(  9)ג(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12005  גמל(,  )קופות 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
השליטה  אמצעי  מחזיקי  שכל  מנהלת  חברה   - עמיתיה"  שבשליטת  מנהלת  "חברה 
 בה אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיפים 32)ב( לחוק הפיקוח על הביטוח

או 9)ב( לחוק ושמתקיים בה אחד מאלה: 

היא מנהלת רק קופות גמל ענפיות;  )1(

היא חברה מנהלת של קרן ותיקה שהחברה בשליטה של עמיתיה  ושתקנונה   )2(
אוסר על חלוקת רווחים לבעלי מניותיה "

על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה לא יחולו ההוראות לגבי מבטח בלא שולט לפי    2
סימנים ו' לפרק ג' ו–א'1 ו–א'2 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח  

שבשליטת  מנהלת  ובחברה  ענפיות  גמל  קופות  רק  המנהלת  בחברה  עמיתים  על    3
עמיתיה לא יחולו הוראות סעיף 32)א1( בחוק הפיקוח על הביטוח 

 
תחילתה של תקנה 2 ביום ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(          4

כ"ג בחשוון התשע"ה )16 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4833(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

פטור מייעוץ לקרן 
פיקדונות ומילוות

הגדרה

אי–תחולת הוראות 
על חברה מנהלת 

שבשליטת עמיתיה

אי–תחולת הוראות 
על עמיתים בחברה 

המנהלת רק 
קופות גמל ענפיות 

ובחברה מנהלת 
שבשליטת עמיתיה

תחילה

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889   1
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הפחתת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים(, התשע"ה-2014

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו    בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 

לחוק, אנו מצווים לאמור:

)א( מחירי השירותים הרפואיים שלהלן יופחתו מהמחיר הקובע2, בשיעור המפורט לצדם:   1
)1( אשפוז, לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים 

;0 47% -

)2( שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 47% 0;

)3( שירותים שלהם תשלום ייחודי בחדרי מיון, לרבות אגרות מיון בבתי חולים 
כלליים - 47% 0;

)מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו  המפורטים  )4( השירותים 
מרביים לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-31993 - 47% 0;

)5( אשפוז יולדות - 47% 0;

)6( אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 46% 0;

)7( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 46% 0;

)8( אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 46% 0;

)9( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 46% 0;

מחוץ  הציבורית  הבריאות  במערכת  הניתנים  אמבולטוריים  )10( שירותים 
לבתי חולים - 47% 0;

)11( בדיקת מי שפיר - 47% 0;

אחרת  חולים  לקופת  חולים  קופת  ידי  על  הניתנים  מרפאה  )12( שירותי 
)מחירים  שעה(  )הוראת  ובשירותים  במצרכים  מחירים  יציבות  בצו  המפורטים 

מרביים לשירותי מרפאה(, התשנ"ו-41996 - 47% 0 

)13( מנת דם או מוצר דם, תעריף למנה אחת - 0% 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה ) 31 בדצמבר 
 - )2014

השירותים המפורטים בסעיף הקטן האמור, למעט פסקאות  )6(, )7(, )8(, )9(   )1(
של   בשיעור  יופחתו  להלן,   )2( בפסקה  המפורטים  השירותים  ולמעט  בו  ו–)13( 

89% 1 לעומת המחיר הקובע;

המחיר  לעומת   1 99% של  בשיעור  יופחתו  להלן  המפורטים  השירותים   )2(
הקובע: צנתור אבחנתי, צנתור לב טיפולי כולל תומכנים משחררי תרופה, ניתוח 
עצם  מח  השתלת  שדרה,  עמוד  חוליות  ושחזור  כריתה  מעקפים,  לרבות  לב 
מתורם הפלואידנטי כולל הפרדת תאי אב, צנתור סגירת פגמים במחיצת הלב 

או PDA בעזרת מיתקן דמוי מטרייה וניתוחי ורידים בגפיים תחתונות;
__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 524 

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 875; התשנ"ח, עמ' 708 

4 ק"ת התשנ"ו, עמ' 796 

הפחתת מחירים
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של  בשיעור  יופחתו  בו  ו–)9(   )8(  ,)7(  ,)6( בפסקאות  המפורטים  השירותים   )3(
84% 1 לעומת המחיר הקובע;

לעומת   0% של  בשיעור  יופחתו  בו   )13( בפסקה  המפורטים  השירותים   )4(
המחיר הקובע 

תחילתו של צו זה ביום י"ד בתשרי התשע"ה )8 באוקטובר 2014(    2
י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2722(

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

 הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון(, התשע"ה-2014
החוק(,   - )להלן  התש"ע-12010  ישראל,  בנק  לחוק  38)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

ובאישור הוועדה המוניטרית כמשמעותה בסימן א' לפרק ד' לחוק, אני מורה לאמור:

ההוראות   - )להלן  התשל"א-21971  נזילים(,  )נכסים  ישראל  בנק  להוראות   4 בסעיף    1
העיקריות(, פסקה )5( - תימחק 

פרק רביעי 1 להוראות העיקריות - יבוטל    2
תחילתן של הוראות אלה ביום ו' בחשוון התשע"ה )30 באוקטובר 2014(    3

ב' בחשוון התשע"ה )26 באוקטובר 2014(
)חמ 3-106-ת1(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

תיקון טעות

בהודעת ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות(, התשע"ג-2013, שפורסמה בקובץ 
התקנות 7202, התשע"ג, עמ' 468, בסעיף 1, בעדכון לתוספת -

להיות  צריך  מ–164"  פחות  "ולא  במקום  חדשים",  "בשקלים  בטור  )א()6(,  בפרט   )1(
"ולא פחות מ–162";

בפרט )ב()3(, בטור "בשקלים חדשים" -  )2(

להיות  צריך   "164" במקום  העיקול",  ביצוע  בעת  מעוקלים  "הוצאת  לצד  )א( 
;"163"

לצד "ניהול מכירה פומבית", במקום "130" צריך להיות "131"  )ב( 

י"ח בחשוון התשע"ה )11 בנובמבר 2014(
)חמ 3-87-ת2(

י נ ו י ד מ ד  ו ד  
           מנהל מערכת ההוצאה לפועל 

ביטול פרק רביעי 1

תחילה

__________
ס"ח התש"ע, עמ' 452   1

ק"ת התשל"א, עמ' 690; התשע"א, עמ' 587   2

תיקון סעיף 4

תחילה




