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 2015-והתשע", דוחות()תיקון() השקעות משותפות בנאמנותתקנות 

 
השקעות משותפות ( לחוק א)131-ו( ג)77(, א)72(, 4()ג)61 בתוקף סמכותי לפי סעיפים

ובאישור ועדת הכספים של  לפי הצעת הרשות ,(החוק -)להלן  19941-תשנ"דהבנאמנות, 

 ן תקנות אלה:יהכנסת, אני מתק

 

 19942-לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות(, התשנ"ה  1בתקנה   .1 1תיקון סעיף 

 :התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "תקנות הסיווג" יבוא  –)להלן 

 תשקיף תקנות השקעות משותפות בנאמנות )פרטי -"תקנות פרטי תשקיף" "  

 ;20093-התש"ע(, וצורתו מבנהו, קרן של

( להגדרת תשקיף 1כהגדרתו בפסקה )עיקרי שקיף ת –"תשקיף מנהל הקרן" 

 .".פרטי תשקיף תקנותב

 יד, אחרי תקנת משנה )ג(, יבוא:20בתקנה   .2 יד20תיקון תקנה 

                                                           
 .646' עמ, ד"התשע; 308' עמ, ד"התשנ ח"ס 1
 .211' עמ, ע"ההתש; 304' עמ, ה"התשנ ת"ק 2
 .הקובץ מצורף... ; התשע"ה, עמ' 192התש"ע, עמ' ק"ת  3



 

 

 להצעת הרשות היתר מתן בעקבות יחידות הצעת חידוש ( אם נעשה1")ג   

 משנה )ג( גם בתקנת כאמור הפרטים על בנוסף יצוינו הקרן, יחידות

 הפרטים, קרןה לגבי תשקיף פרטי ג לתקנות25בתקנה  כאמור פרטים

 האמורות וההודעה לתקנות פרק ד' לפי לכלול הקרן מנהל שנדרש

 בדוח המפורסמים נוספים ובנתונים במידע להתעדכן יש קרן כל "לגבי

נט של רשות ניירות ערך, באתר האינטר מתפרסמים הדוחות השנתי;

 אם כלל "אתר ההפצה"(."; –)להלן   www.magna.isa.gov.ilשכתובתו 

האמורות  ד' לתקנות לפי פרק לכלול שנדרש הפרטים את הקרן מנהל

 ההודעה על נוסף -שהוגש  האחרון העיקרי לתשקיף הפניה של בדרך

 שבניהול הקרנות לכלל המשותף העיקרי ההודעה "בתשקיף תבוא לעיל

 הקרנות כל על מידע וכן והנאמן הקרן מנהל על מידע נכלל הקרן מנהל

 ויצויין ההפצה", באתר פורסם התשקיף הקרן; מנהל של שבניהולו

 של האסמכתה ומספר האמור התשקיף פורסם שבו התאריך בהודעה

 ופרסומו.". הדיווח

כח)א( לתקנות העיקריות, אחרי "בתקנות אלה" יבוא "לרבות שינוי 20בתקנה   .3 כח20תיקון תקנה 

מהותי בענין או אירוע המפורטים בתשקיף מנהל הקרן, העשוי להיות חשוב 

 למשקיע סביר כאמור". 

 בטלה. - א לתקנות העיקריות22תקנה   .4 א22ביטול תקנה 

תקנות השקעות משותפות תחילתן של תקנות אלה ביום כניסתן לתוקף של   .5 תחילה

 .2015-בנאמנות )דוח שנתי של קרן(, התשע"ה
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     ( 3 - 1270)חמ  
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 שר האוצר              
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