
 חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 7), התשס"א2001*
9 סעיף 1. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ר1994  1 (להלן  החוק העיקרי), בסעיףתיקון

יבוא: (4) פסקה במקום 9(ד),

עסקי קשר כאמור, אדם של בשליטה לתאגיד או בה השולט לאדם לה, יש (4)"

מהותי קבוע או קשר מקצועי, במישרין או בעקיפין, עם מנהל הקרן, עם אדם השולט 
מתן  מקצועי" "קשר זה, לענין כאמור; אדם בשליטת תאגיד עם או הקרן במנהל
שירותים במתן בנק שמקיים עסקי קשר למעט בתמורה, קבע, דרך מקצועיים שירותים

מהותי.לבנק." שאינו ובלבד הרגיל, עסקיו במהלך מקובלים בנקאיים ■

16 סעיף 2. בסעיף 16(ב) לחוק העיקרי, במקום "חברה לייעוץ השקעות" יבוא ''חברה לייעוץתיקון
השקעות, מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א2 1981".

 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון התשס"א (4 ביוני 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2999, מיום י"ד באייר התשס"א (7 במאי 2001), עמ' 616.

1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשנ"ט, עמ' 255.
2 ס"ח התשמ"א, עמ' 208.



3. בסעיף 21 לחוק העיקרי 
(1) בסעיף קטן (ג)(2), במקום "לחשבון הנאמנות  העיוורת" יבוא "לענין זה";

(2) בסעיף קטן (ד)(2), במקום "שאינם תושבי ישראל, ושאינם משתתפים" יבוא
והמשתתפים". ישראל תושבי "שאינם

תיקון סעיף 21

 העיקרי לחוק 22 בסעיף .4

והעסקה"; כהונה על "הגבלות יבוא השוליים כותרת במקום (1)

תימחק.  (2) פסקה (ב), קטן בסעיף (2)

22 סעיף תיקון

הקרן". מנהל ידי "על יבוא "יחושבו" אחרי העיקרי, לחוק 43(א) בסעיף .545 סעיף תיקון

יבוא: (3) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 46(ג) בסעיף .6

ההוראה נותן או היחידה מזמין של מזכותו לגרוע כדי (3) פסקה בהוראות אין (4)"

(1) בפסקאות כאמור ההוראה או ההזמנה העברת אי בשל דין כל לפי לפיצוי לפדיון,
".(2) או

46 סעיף תיקון

שווי את יחשב סגורה קרן "מנהל יבוא האוצר" "שר לפני העיקרי, לחוק 50(ב) בסעיף .7
הקרן;". של היחידה

50 סעיף תיקון

"ובלבד יבוא "ובלבד" במילה החל הסיפה במקום (ו), בפסקה העיקרי, לחוק 63 בסעיף .8
או לדירקטור, כאמור, אדם בשליטת לחברה בו; השולט לאדם הקרן, למנהל אינה שההשאלה
הקרן מנהל שבניהול אחרת לקרן או ידם, על בחסר מכירה עסקת לצורך מהם מי של לעובד

בעדה". בחסר מכירה עסקת לצורך

תיקון סעיף 63

אופציות". "או יבוא "ואופציות" במקום העיקרי, לחוק 66 בסעיף .966 סעיף תיקון

"ואופציות" במקום ,(1) בפסקה ובו, "(א)" יסומן בו האמור העיקרי, לחוק 67 בסעיף .10
יבוא: ואחריו אופציות" "או יבוא

קרן נכסי מימוש תקופת בתום שנותר נכס לענין יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות "(ב)

9(ג)." בסעיף כאמור בפירוק,

67 סעיף תיקון

. .   העיקרי לחוק 69 בסעיף .11

של בשליטה חברה או קרן במנהל השולטת חברה ''היתה במקום (א), קטן בסעיף (ו)
או בנאמן, או קרן במנהל השולטת חברה "היתה יבוא בורסה" חבר כאמור חברה

בורסה,"; חבר כאמור, חברה של בשליטה חברה היתה
חברה. או קרן במנהל השולטת חברה של עיסוקה "היה במקום (ב), קטן :בסעיף (2)

או קרן במנהל השולטת חברה של עיסוקה "היה יבוא כאמור" חברה של בשליטה
כאמור,". חברה של בשליטה חברה של עיסוקה היה או בנאמן

69 סעיף תיקון

שלושים "בתוך יבוא ימים" עשר חמישה "תוך במקום העיקרי, לחוק 95(א) בסעיף .12
ימים".

95 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 105 בסעיף .13

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

05ו סעיף תיקון



סעיף לפי צו המשפט בית נתן אם ואולם הקרן, מפרק ישמש הקרן מנהל "(א)

טעמים קיימים כי מצא כן אם אלא הקרן, למפרק הנאמן את ימנה 104(א),
אחר. מפרק מינוי המצדיקים

הקרן. מנכסי ייפרע הקרן מפרק של שכרו (א1)

בתקופת הנאמן, או הקרן מנהל שהוא הקרן מפרק של השכר שיעור (א2)
עשר שנים בתקופת הקרן למנהל ששולם השכר שיעור על יעלה לא הפירוק,
תקופת שבין ביחס מוכפל כשהוא הפירוק, תחילת למועד שקדמו החודשים
השכר סכום  השכר" "שיעור זה, קטן בסעיף חורשים, עשר לשנים הפירוק
שולם שבעדה בתקופה הקרן נכסי של הממוצע הנקי בשווי מחולק כשהוא
של היומי הנקי השווי לפי האמור הממוצע הנקי השווי יחושב זה לענין השכר;

השכר."; שולם שבעדה בתקופה המסחר מימי אחד בכל הקרן נכסי
(2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה המתחילה במילים "למנהל קרן בשמשו מפרק"

נאמן''; או הקרן מנהל שאינו "למפרק יבוא
הנאמן". "שאינו יבוא לקרן" "מפרק אחרי ברישה, (ר), קטן בסעיף (3)

תימחק.תיקון סעיף 108  (3) פסקה העיקרי, לחוק 108(ב) בסעיף .14

114 סעיף 15. בסעיף 114 לחוק העיקרי תיקון
(1) בסעיף קטן (א), בפסקה (5),  במקום "49(א)" יבוא "49";

תימחק;  (5) פסקה (ב), קטן בסעיף (2)

(3) בסעיף קטן (ג), בפסקאות (6) ו(7), במקום "62(א)" יבוא "62";

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (4)

קטנים בסעיפים המנויים הסעיפים לפי מההוראות הוראה שהפר מי "(ו)
(ב)(11) עד (14)ו(ג)(1),(4) ו(5), תיקן את תוצאות ההפרה והודיע על כך לרשות

 אזרחי בקנס חייב יהא מיוזמתו,
אם זה, בפרק הפרה לאותה הקבוע האזרחי הקנס מסכום רבע בשיעור (ו)
יאוחר לא אך (ה), קטן בסעיף האמור המועד לאחר כאמור והודיע תיקן

שהחלה. מיום או ההפרה שאירעה מיום ימים עשר מחמישה
זה, בפרק הפרה לאותה הקבוע האזרחי הקנס מסכום מחצית בשיעור (2)
מהמועד ימים עשר מחמישה המאוחר במועד כאמור והודיע תיקן אם .

שאירעה לאחר ימים משלושים יאוחר לא אך (ה), קטן בסעיף האמור
ההפרה או לאחר שהחלה."

16. (א) תחילתו של סעיף 16(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, בתום שישהתחילה
זה. חוק של פרסומו מיום חודשים

(ב) תחילתו של סעיף 21(ד)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(2) לחוק זה, ביום י"ז
.(1999 ביוני (ו התשנ"ט בסיון
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