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הודיע ואם לתוקף, השינוי ימים לאחר כניסת וחמישה ארבעים שחל היום את
ההשקעות למדיניות הקרן נכסי את התאים כי זה, למועד קודם בדוח הקרן מנהל

הדוח." לפי נכסי הקרן כאמור, התאמת שבו סיים את המועד - החדשה

יבוא: העיקריות לתקנות 3 תקנה אחרי .3

באינטרנט "פרסום
קרנות אודות  על

בניהול  שאינן
קרן מנהל

לחוק 73(ג)(2) סעיף באינטרנט לפי קרן מנהל ידי על בפרסום נתונים 3א.
ייכללו אלה: הקרן, מנהל של בניהולו שאינה ביחס לקרן

הזהה מאפיינת כותרת שלהן הקרנות כל אודות על נתונים (1)
ביחס שנתונים הקרן מנהל  שבניהול  הקרן  של  המאפיינת לכותרת
מתייחס מהתקופות שאליהן שבתקופה קרנות מתפרסמים, למעט אליה
פעלו שלא או שלהן ההשקעות במדיניות מהותי שינוי חל הפרסום,

מהן; בחלק תקופות או באותן

שאליה מתייחס הפרסום." תקופה לכל התשואה וסטיית התקן (2)

במקום ההגדרה D יבוא:  4 לתקנות העיקריות, שבתקנה בנוסחה .4

ליום  היחידה במחיר מחולק של היחידה כשהוא הנקוב מהערך התשלום שיעור - D"
הקובע;". היום שלאחר הראשון המסחר

יבוא: הנוסחה במקום בתקנת משנה (ג), העיקריות, לתקנות 5 בתקנה .5
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יבוא: העיקריות לתקנות 5 תקנה אחרי .6

"הוספת הבהרה
תשואה בפרסום

מנהל ציין כן אם כלשהי, אלא לתקופה של קרן תשואה תפורסם לא .6
להבטיח כדי בעבר הקרן בתשואת "אין  כי  מובלט, באופן בפרסום, הקרן

בעתיד." דומה תשואה

(סיווג בנאמנות משותפות השקעות של תקנות תחילתן ביום אלה תקנות של תחילתן .7
התשס"ח-42007. פרסום), לצורך קרנות

(30 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-2591 (חמ

האוצר שר   
__________

4 ק"ת התשס"ח, עמ' 152.

התשס"ח-2007 (תיקון), הפצה) (עמלת בנאמנות משותפות השקעות תקנות

בנאמנות, משותפות השקעות לחוק ו–131(א) 82(ג) לפי סעיפים 42(ה), בתוקף סמכותי  
של  הכספים ועדת ובאישור  התייעצות עם הרשות החוק), לאחר - (להלן התשנ"ד-11994 

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

(להלן  (עמלת הפצה), התשס"ו-22006  בנאמנות לתקנות השקעות משותפות 1 בתקנה .1
- העיקריות) התקנות -

3א הוספת תקנה

4 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

6 הוספת תקנה

תחילה

1 תיקון תקנה

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

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 494.
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יבוא: חוב" "איגרות ההגדרה אחרי (1)

משותפות  השקעות 1 לתקנות כהגדרתה בתקנה - למניות" מרבית ""דרגת חשיפה
תקנות   - (להלן  התשס"ח-32007  פרסום),  לצורך קרנות (סיווג בנאמנות 

הסיווג)";

חשיפה ו"שיעור מניות" בנגזרי "פעילות "מניות", למניות", "חשיפה ההגדרות (2)
למניות" - יימחקו;

מסוג 4"; קרן 3 או מסוג "קרן יבוא "3 מסוג קרן במקום "או "סוג הקרן", בהגדרה (3)

יבוא: מניות" בנגזרי "פעילות ההגדרה אחרי (4)

הסיווג"; בתקנות כהגדרתה - מחקה" ""קרן

- "1 מסוג "קרן בהגדרה (5)

היא למניות שלה המרבית החשיפה שדרגת "קרן יבוא שלפי" "קרן במקום (א)
ושלפי"; 1

יימחקו; - לקרן" רכישתן "מיום המילים ו–(2) (1) בפסקאות (ב)

תימחק; - כאמור" קרן "אך למעט במילים החל הסיפה (ג)

יבוא: "2 מסוג "קרן ההגדרה במקום (6)

שלה המרבית החשיפה דרגת ההשקעות שלה, מדיניות שלפי קרן - "2 ""קרן מסוג
מ–3"; גבוהה למניות

יבוא: "3 מסוג "קרן ההגדרה במקום (7)

 2 קרן מסוג ,1 מסוג קרן אינה שלה ההשקעות מדיניות שלפי קרן - "3 ""קרן מסוג
;"4 מסוג קרן או

יבוא: "3 מסוג "קרן ההגדרה אחרי (8)

בנאמנות משותפות השקעות בתקנות כהגדרתה כספית, קרן - "4 מסוג ""קרן 
התשנ"ה- המרביים), ושיעוריהם בקרן ולהחזיק לקנות שמותר (נכסים

."41994

יבוא: (3) פסקה אחרי העיקריות, לתקנות 3 בתקנה .2

."365/0.125% - 4 מסוג בקרן (4)"

יבוא: (3) פסקה אחרי העיקריות, לתקנות 5 בתקנה .3

בקרן; המוחזקות קרן של יחידות (4)"

;2 מסוג קרן שהיא מחקה קרן של יחידות (5)

על שירותים הפיקוח כהגדרתה בחוק אישי, בניהול בקופת גמל יחידות המוחזקות (6)
התשס"ה-52005". גמל), (קופות פיננסיים

3 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

__________
3 ק"ת התשס"ח, עמ' 152.

4 ק"ת התשס"ח, עמ' 130.

.60 עמ' התשס"ז, 5 ס"ח התשס"ה, עמ' 889;
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(נכסים בנאמנות משותפות השקעות של תקנות תחילתן ביום אלה תקנות של תחילתן .4
תקנות של או התשס"ח-62007, (תיקון), המרביים) ושיעוריהם בקרן ולהחזיק לקנות שמותר

מביניהן. המאוחר לפי הסיווג,

(30 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-3539 (חמ

האוצר שר   
__________

6 ק"ת התשס"ח, עמ' 130.

(תיקון), לפרסום תשקיף) היתר למתן בקשה ערך (אגרת ניירות תקנות
התשס"ח-2007

130א סעיף ולפי התשכ"ח-11968, ערך, ניירות לחוק 55א סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
ועדת ובאישור הרשות עם בהתייעצות התשנ"ד-21994, בנאמנות, משותפות השקעות לחוק

אלה: תקנות הכנסת, אני מתקין של הכספים

תשקיף), התשנ"ה-31995, לפרסום היתר למתן בקשה (אגרת ערך לתקנות ניירות 4 בתקנה .1
יבוא: תקנת משנה (א) אחרי

הזמנת בעד אגרה תוספת המציע לא ישלם (א), משנה בתקנת האמור אף על "(א1)
השקעות בתקנות כהגדרתו - ישראלי" "אגד  זה,  לעניין ישראלי; אגד של יחידות
המרביים), ושיעוריהם בקרן ולהחזיק לקנות שמותר (נכסים בנאמנות משותפות

התשנ"ה-41994."

(30 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-926 (חמ

האוצר שר   
__________

.229 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

.292 עמ' התשס"ו, 2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308;

.301 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת התשנ"ה, עמ' 702;

.130 עמ' התשס"ח, 4 ק"ת התשנ"ה, עמ' 317;

כליאה), התשס"ח-2007 תקן (קביעת מינהלי) (שחרור בתי הסוהר צו

התשל"ב-11971, חדש], [נוסח הסוהר בתי לפקודת 68ב סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מצווה הכנסת, של ומשפט חוק ועדת החוקה ובאישור

כליאה. מקומות 20,832 הוא הסוהר בתי בכלל הכליאה תקן .1

התשס"ט בכסלו ג' יום עד (2007 בדצמבר   1) התשס"ח  בכסלו כ"א מיום זה צו  2. תוקף
(30 בנובמבר 2008).

(23 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ג
כטר די אבי  (3-2239 (חמ

הפנים לביטחון השר   
__________

.103 עמ' התשנ"ג, ס"ח ;459 עמ' חדש 21, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

תחילה

4 תיקון תקנה

תקן קביעת
כליאה

תוקף


