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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל 
ביצוע עסקאות( )תיקון והוראת שעה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32)א()2( ו–)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל(, התשס"ה-12005, ולפי סעיפים 36א ו–112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)ביטוח(, התשמ"א-21981 )להלן - חוק הביטוח(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל   .1
במקום   ,)3( בפסקה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ח-32008  עסקאות(,  ביצוע 
"או ממתן הלוואה למי שאינו צד קשור" יבוא "או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או 

מבוטח, או למי שאינו צד קשור".

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

בתקופה שעד יום ג' בטבת התש"ף )31 בצדמבר 2019( יראו "הוראת שעה  3א. 
כאילו -

במקום  סחיר"",  ערך  ו"נייר  ערך"  ""ניירות  )1( בהגדרה 
"בתקנה זו" יבוא "בתקנות אלה";

)2( אחרי ההגדרה "נייר ערך לא סחיר" נאמר: 

""עמלת ניהול חיצוני" - הוצאה הנובעת מכל אחד 
מאלה:

השקעה  בקרנות  גמל  קופת  של  השקעה   )1(
שהיא  השקעה  בקרן  או  קשור  צד  שאינן 
קשור,  צד  אינו  בה  הכללי  שהשותף  שותפות 
לרבות באמצעות חשבון המנוהל לקופת הגמל 
המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה )בהגדרה 
זו - חשבון ההשקעה( או בעד הניהול של חשבון 
ההשקעה, ובלבד שמנהל חשבון ההשקעה אינו 

צד קשור;

שהיא  גמל  קופת  של  השקעות  ניהול   )2(
תשלום למנהל תיקים זר, ובלבד שהתקיימו שני 

אלה:

)א( כל השקעות קופת הגמל המנוהלות 
השקעות  הן  הזר  התיקים  מנהל  בידי 
ישראל  במדינת  הונפקו  שלא  בנכסים 

ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

)ב( מנהל התיקים אינו צד קשור;

שהיא  גמל  קופת  של  השקעות  ניהול   )3(
ובלבד  תיקים,  מנהל  רישיון  לבעל  תשלום 

שהתקיימו כל אלה:

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 889; התשע"ז, עמ' 336.

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ז, עמ' 1048.

3 ק"ת התשס"ח, עמ' 584; התשע"ד, עמ' 1028.

תיקון תקנה 2

הוספת תקנה 3א
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)א( כל השקעות קופת הגמל המנוהלות 
בנכסים  השקעות  הן  התיקים  מנהל  בידי 
ואינם  ישראל  במדינת  הונפקו  שלא 

נסחרים או מוחזקים בה;

)ב( 75 אחוזים לפחות מן הנכסים המנוהלים 
בידי מנהל התיקים לכלל לקוחותיו מושקעים 
בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם 

נסחרים או מוחזקים בה;

)ג( מנהל התיקים אינו צד קשור;

)4( השקעה של קופת גמל בקרן או בקרן חוץ 
)בפסקה זו - הקרן( שהיא תשלום למנהל הקרן 

או לקרן, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

הקרן  מנכסי  לפחות  אחוזים  )א( 75 
במדינת  הונפקו  שלא  בנכסים  מושקעים 

ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

)ב( מנהל הקרן אינו צד קשור;

השקעה של קופת גמל בתעודת סל או בקרן   )5(
משותפות  השקעות  בחוק  כהגדרתה  מחקה 
כפי  התשע"ז-2017,   ,)28 מס'  )תיקון  בנאמנות 
התעודה  שמנפיק  ובלבד  הממונה  שיורה 
קשור  צד  אינו  העניין,  לפי  הקרן,  מנהל  או 

ושהתקיים אחד מאלה:

מהתחייבות  לפחות  אחוזים  )א( 75 
יהיו  הקרן  או  התעודה  של  החשיפה 
ישראל  במדינת  הונפקו  שלא  לנכסים 

ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

מהתחייבות  לפחות  אחוזים  )ב( 75 
יהיו  הקרן  או  התעודה  של  החשיפה 
מדדים  לפי  במדינה  שהונפקו  לנכסים 

שעליהם יורה הממונה ובתנאים שיורה;

טכנולוגיה  בקרן  גמל  קופת  של  השקעה   )6(
משותפות  השקעות  בחוק  כהגדרתה  עילית 

בנאמנות.";

לעניין הגדרה זו - 

""בעל רישיון", "מנהל תיקים" ו"ניהול תיקי השקעות" - 
כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, 
השקעות,  תיקי  ובניהול  השקעות  בשיווק 

התשנ"ה-1995;

תיקי  בניהול  לעסוק  שרשאי  מי   - זר"  תיקים  "מנהל 
השקעות במדינה מחוץ לישראל לפי הדין החל 

באותה מדינה ואינו בעל רישיון מנהל תיקים;
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"קרן" ו"קרן חוץ" - כהגדרתן בחוק השקעות משותפות 
בנאמנות;

"תעודת סל" - כהגדרתה בתקנון הבורסה, כמשמעותו 
בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;".

בתקנה 2 -  )3(

האמור בה יסומן ")א(" ובסופה נאמר:  )1(

")9( עמלת ניהול חיצוני;

לפי  משכנתה  ממתן  הנובעת  )10( הוצאה 
מגבלות שעליהן יורה הממונה.";

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, סך כל 
ו–)10(   )9(  ,)3( פסקאות  לפי  הישירות  ההוצאות 
הנובעות  הוצאות  למעט  )א(,  משנה  בתקנת 
ממתן הלוואה או מהשקעה במניות לא סחירות 
למימון פרויקטים לתשתיות, לא יעלה על 0.25 
אחוז מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת 
הגמל, או של מסלול בקופת הגמל, לפי העניין, 
בתום שנת הכספים שחלפה )בתקנה זו - מגבלת 
מסלול  או  חדשה,  גמל  קופת  ולגבי  ההוצאה(; 
השקעה חדש שאושרו במהלך שנת כספים, לא 
יעלה על ממוצע הנכסים שבין השווי המשוערך 
בתום  מסלול  אותו  או  קופה,  אותה  נכסי  של 
לבין  שאושר,  מהמועד  שחלף  הראשון  הרבעון 
המסלול  או  הקופה  נכסי  של  המשוערך  השווי 

בתום שנת הכספים.

על  יחולו  לא  )ב(  משנה  תקנת  הוראות  )ג( 
בנכסי  עסקאות  ביצוע  בשל  ישירות  הוצאות 

קופת גמל שהיא אחת מאלה:

מיוחד  מנהל  לה  שמונה  ותיקה  )1( קרן 
לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח;

)2( קופת גמל חדשה או מסלול השקעה 
מסלול  שאינו  מסלולית  גמל  בקופת  חדש 
הממונה  יורה  שעליהם  המחדל,  ברירת 
ובתנאים שיורה, לרבות בדבר חובות גילוי 

לעמיתי הקופה או המסלול, לפי העניין.

חריגות  נסיבות  בהתקיים  רשאי,  הממונה  )ד( 
הוצאות  לעניין  כי  לקבוע  מיוחדים,  ומטעמים 
ישירות הנובעות מהשקעות שהושקעו ערב שנת 
הכספים, תחושב מגבלת ההוצאה האמורה בתקנת 
)ב(, כ–0.25 אחוז מסך כל השווי המשוערך  משנה 
של נכסי קופת הגמל, או של מסלול בקופת הגמל, 

לפי העניין, בתחילת שנת הכספים שחלפה.
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בתקנה זו - )ה( 

רשומה  שאינה  מניה   - סחירה"  לא  "מניה 
למסחר בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק 

מוסדר כהגדרתם בתקנות ההשקעה;

שלפי  המסלול   - מחדל"  ברירת  "מסלול 
הוא  המסלולית  הגמל  קופת  תקנון 
מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים 
כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, 
ובהעדר מסלול כאמור - המסלול שבו 
מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים 

בקופה."

במסגרת הדיווחים שמעביר הממונה לוועדת הכספים של הכנסת בהתאם להוראות    .3
סעיף 1ז לחוק הביטוח, יעביר הממונה לוועדת הכספים דיווח על ממוצע ההוצאות 
קופת  בנכסי  עסקאות  ביצוע  בשל  מהמבוטחים  או  מהעמיתים  נגבו  אשר  הישירות, 

גמל בהתאם לתקנות העיקריות.

תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט להלן, ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר  )א(   .4
:)2018

פסקה )6(, להגדרה "עמלת ניהול חיצוני", כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה;  )1(

תקנה 2)ד( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה.  )2(

על אף האמור בתקנת משנה )א(, תחילתה של תקנה 1 לתקנות אלה, ביום כ"ד  )ב( 
בשבט התשע"ח )1 בינואר 2019(.

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(
)חמ 3-3716(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו איגודי ערים )אשכול רשויות נגב מערבי(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 8א, 9, 15, 16 ו–17ד1 לחוק איגודי ערים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם שר האוצר, שר החקלאות, שר הבריאות והשר להגנת 

הסביבה ולבקשת הרשויות המקומיות המפורטות בתוספת הראשונה, אני מצווה לאמור:

מוקם בזה איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות שייקרא "אשכול רשויות נגב   .1
מערבי" )להלן - האשכול(, כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים 
שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו, שתחומו הוא שטח שיפוטן של הרשויות 

המקומיות שבתוספת הראשונה.

דיווחים לכנסת

תחילה

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשע"ז, עמ' 65.

הקמת אשכול 
רשויות מקומיות
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אלה תפקידי האשכול וסמכויותיו:  .2
ושיתופי  אזורי  לפיתוח  תכניות  של  וביצוע  הכנה  לצורך  פעולות  ולקדם  ליזום   )1(
פעולה בין הרשויות המקומיות החברות באשכול, בתחומים שעליהם תחליט מועצת 
האשכול, ואולם לא יהיה באמור כדי להקנות לאשכול את הסמכויות והתפקידים של 

כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחומו בתחומים אלה, אלא לפי פסקה )3(;

הדינים  לפי  וטרינרי  ואכיפה  פיקוח  מערך  והפעלת  וטרינריים  שירותים  מתן   )2(
הנוגעים לכך, בתחומי הרשויות המקומיות המפורטות בתוספת השנייה; לשם ביצוע 
המפורטת  מקומית  לרשות  הנתונות  הסמכויות  כל  לאשכול  יהיו  אלה,  תפקידיו 
בתוספת השנייה לפי כל חיקוק בעניינים הנוגעים לתפקידיו כאמור; לצורך זה, בכל 
מקומית"  רשות  "ראש  או  מקומית"  "מועצה  ב"עירייה",  בו  שמדובר  בחיקוק  מקום 
יראו כאילו מדובר באשכול או ביושב ראש האשכול, הכול לפי העניין, והוא אם אין 

הוראה אחרת לעניין זה;

אם רשות מקומית החברה באשכול אצלה לאשכול מסמכותה לפי כל חיקוק או   )3(
הטילה עליו תפקיד שהוטל עליה לפי כל חיקוק לפי סעיף 17ד1)2( לחוק ובכפוף לו, 
עליו,  שהוטלו  התפקידים  את  ויבצע  לו  שנאצלו  הסמכויות  במסגרת  האיגוד  יפעל 

כאמור.

באשכול  החברות  המקומיות  הרשויות  מנציגי  מורכבת  תהיה  האשכול  מועצת   .3
כמפורט בתוספת הראשונה.

ועל  לאשכול  כללי  מנהל  למנות  כוונתה  על  בפומבי  תודיע  האשכול  מועצת  )א(   .4
האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד.

טרם החלטת המועצה על מינוי מנהל כללי לפי סעיף 8א לחוק תונח לפניה המלצה  )ב( 
של ועדה לאיתור ולבחינה של מועמדים בדבר המועמד המתאים ביותר למשרה.

מן  הנדרשים  הסף  תנאי  ואת  המשרה  מאפייני  את  ותפרסם  תקבע  הוועדה  )ג( 
דרך  בכל  למשרה  המועמדים  של  וסגולותיהם  כישוריהם  את  תבחן  המועמדים, 

שתיראה לה ותנמק את המלצותיה.

אלה יהיו חברי הוועדה לבחינת מועמדים לפי סעיף קטן )ב(: )ד( 

נציג הרשויות המקומיות החברות באשכול שתמנה מועצת האשכול, והוא   )1(
יהיה יושב ראש הוועדה;

המנהל הכללי של משרד הפנים או נציגו;  )2(

מנהל כללי של איגוד ערים מסוג אשכול, שימנה המנהל הכללי של משרד   )3(
הפנים.

תאגיד  של  הכללי  המנהל  ימונה  האשכול  של  הראשון  הכללי  המנהל  לתפקיד  )ה( 
החליטה  אם  מניותיו,  מרבית  את  מחזיקות  באשכול  החברות  המקומיות  שהרשויות 

כך מועצת האשכול, וסעיפים קטנים )א( עד )ד( לא יחולו על מינויו.

המנהל הכללי ימונה לתקופת כהונה אחת של שמונה שנים.  )ו( 

התשל"ז-21977,  אחידות(,  )הוראות  ערים  איגודי  לצו   36 בסעיף  האמור  אף  על  )א(   .5
רשאי האשכול, באישור מועצת האשכול, אם שוכנע שהדבר נדרש מטעמי חיסכון 

תפקידי האשכול 
וסמכויותיו

הרכב המועצה

מינוי מנהל כללי

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 2342.

התקשרויות לפי 
הסכם של תאגיד
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תאגיד  שעשה  חוזה  לפי  טובין  רכישת  או  שירותים  לקבלת  להתקשר  ויעילות, 
הקמת  לפני  מניותיו,  מרבית  את  מחזיקות  באשכול  החברות  המקומיות  שהרשויות 
האשכול בקשר לעניינים הנתונים במסגרת תפקידי האשכול ושנעשה בעקבות מכרז 
בחוזה  שנכללו  ולתקופה  בתנאים  המחויבים,  בשינויים  עירייה  על  החל  הדין  לפי 

שעשה התאגיד כאמור ולמעט זכות ברירה.

הודעה על התקשרויות לפי סעיף קטן )א( תפורסם באתר האינטרנט של האשכול. )ב( 

בשינויים  האשכול  על  יחול  התשי"א-31950,  המקומיות,  המועצות  לצו  146א  סעיף   .6
המחויבים.

תוספת ראשונה
)סעיפים 1 ו–3(

מספר נציגי הרשות במועצההרשות המקומית

1עיריית אופקים

1מועצה אזורית אשכול

1מועצה אזורית בני שמעון

1מועצה אזורית מרחבים

1עיריית נתיבות

1עיריית רהט

1מועצה אזורית שדות נגב

1עיריית שדרות

1מועצה אזורית שער הנגב

תוספת שנייה
)סעיף 2(

עיריית אופקים

מועצה אזורית מרחבים

מועצה אזורית שדות נגב

עיריית שדרות 

ו' באב התשע"ח )18 ביולי 2018(
)חמ 3-5589(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )צומת הרטוב-צומת נחשון-
רמלה( )ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 11943 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור:

ייסוד תאגיד

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמ' 74.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 346.

3  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשמ"ה, עמ' 419.
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להלן,  המפורטים  ולחלקות  לגושים  בנוגע  נחשון3,  צומת  קטע  על  הפקודה  תחולת   .1
ואשר  מסומנים במפה מס' כ/1/398- בטלה:

גוש
חזרה חלקית מרכישת הקרקע 

בחלקה מספר
שטח לחזרה מרכישה 

)ביטול( מ"ר

48704203

5334

6114

בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  החברה  ישראל  נתיבי  במשרדי  נמצא  המפה  העתק   .2
בטל' מראש  בתיאום  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  יהודה,  אור   ,3 שרון  אריאל   רח' 

.03-7355742

כ"ד באב התשע"ח )5 באוגוסט 2018(
)חמ 3-162(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הבריאות, שר 
האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, 

אני מכריז לאמור:

כלליות,  דרישות  נחושת:  מסגסוגת  תברואה  אבזרי    -  538 ת"י  תקן  של  רשמיותו   .1
מדצמבר 21980 - בטלה.  

רשמיותו של תקן ת"י 538.1  - אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: ברך, מדצמבר 31980   .2
- בטלה.  

חד–סעיפי,  מסעף  נחושת:  מסגסוגת  תברואה  אבזרי   -   538.2 ת"י  תקן  של  רשמיותו   .3
מדצמבר 41980 - בטלה.  

דו–סעיפי,  מסעף  נחושת:  מסגסוגת  תברואה  אבזרי   -  538.3 ת"י  תקן  של  רשמיותו   .4
מדצמבר 51980 - בטלה.  

רשמיותו של תקן ת"י 538.4  - אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: קשת מוצא, מדצמבר   .5
61980 - בטלה.  

ביטול רשמיות התקן יחול מיום פרסום אכרזה זו.   .6
י"ח באב התשע"ח )30 ביולי 2018(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ביטול רשמיות

ביטול רשמיות

ביטול רשמיות

ביטול רשמיות

תחילה

ביטול תחולת 
הפקודה

רשות לעיין במפה

3  ק"ת התשכ"ג, עמ' 1393; התשכ"ד, עמ' 305.

1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162; התשע"ח, עמ' 184.

2   י"פ התשמ"ט, עמ' 3456.

3   י"פ התשמ"ט, עמ' 3456.

4   י"פ התשמ"ט, עמ' 3456.

5   י"פ התשמ"ט, עמ' 3456.
6  י"פ התשמ"ט, עמ' 3457.

ביטול רשמיות
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