תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית),
התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (13ג(26 ,)2א) ו–(ג)54 ,א(56 ,ז)(68 ,ב)(80 ,א(109 ,)1ה)(111 ,ג)
ו–(131א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד( 11994-להלן  -החוק) ,לפי הצעת
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' :הגדרות
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"ועדת שערוך"  -ועדת דירקטוריון שרוב חבריה הם דירקטורים חיצוניים וכל חבריה
הם בעלי ידע מקצועי כהגדרתו בתקנה  11לתקנות השקעות משותפות בנאמנות
(הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי
ועדת ההשקעות) ,התשנ"ו;21995-
"זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1החזקה בשיעור של חמישה אחוזים או יותר במנהל הקרן או בחברה
בשליטת אדם השולט במנהל הקרן;
( )2קבלת טובת הנאה ,במישרין או בעקיפין ,ממנהל הקרן ,מאדם השולט
במנהל הקרן ,מקרובו של אדם כאמור או מחברה בשליטת אדם כאמור ,בשנתיים
שקדמו למועד הצעת יחידות הקרן לראשונה; לעניין זה יראו כהונה של נושא
משרה או העסקה בתפקיד עובד בכל אחד מהמנויים ,או מתן שירותים בתמורה
לכל אחד מהמנויים ,כקבלת טובת הנאה;
"חברה ישראלית למחקר ופיתוח"  -חברה שמתקיימים בה כל אלה:
( )1היא התאגדה בישראל או שהיא חברה קשורה לישראל;
( )2עיקר עיסוקה במחקר ובפיתוח של טכנולוגיה עתירת ידע ,בשיווק מוצרים
ושירותים שפיתחה או שחברות מאוחדות שלה פיתחו בטכנולוגיה עתירת
ידע או במתן זכות שימוש בטכנולוגיה כאמור; לעניין זה" ,מחקר" ו"פיתוח"
 כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה,התשמ"ד;31984-
( )3אם היא חברה שהתאגדה בישראל ,חלק מהותי מן המחקר והפיתוח שהיא
או החברות המאוחדות שלה עושות הוא בישראל ,או שהוא מחקר קליני בתחום
מדעי החיים;
"חברה מאוחדת"  -כמשמעותה בכללי חשבונאות מקובלים;
"חברה קשורה לישראל"  -חברה שלא התאגדה בישראל ,ושמתקיימים לגביה אחד
מאלה:
( )1עיקר נכסיה נמצאים בישראל;
( )2עיקר פעילותה מתקיימת בישראל;
( )3מרבית הטכנולוגיה המשמשת אותה פותחה בישראל;

1
2
3
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ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשע"ו ,עמ' .321
ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;150התשנ"ט ,עמ' .1122
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;100התשע"ה ,עמ' .256
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"יועץ לקרן"  -אדם שמנהל הקרן מעסיק בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיק ההשקעות
של הקרן וקביעת מחיר יחידות הקרן ,או בייעוץ לשם קבלת החלטות כאמור;
"מדד ת"א טק עילית"  -כהגדרתו בסעיף 35לב(ד) לחוק ניירות ערך;
"מועד פדיון יחידות"  -מועד לפדיון יחידות הקרן שקבע מנהל הקרן;
"נייר ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח"  -מניות וניירות ערך המירים למניות,
שאינם נסחרים בבורסה ,ושהונפקו בידי חברה שהיתה חברה ישראלית למחקר
ופיתוח בעת רכישתם בעד קרן;
"נכסים משוערכים"  -נכסים ששוויים הוחלט לפי תקנה ;10
"פקודת מס הכנסה"  -פקודת מס הכנסה;4
"קרן"  -קרן טכנולוגיה עילית;
"קרן לתקופה מוגבלת"  -קרן שתקופת קיומה הוגבלה בהסכם הקרן;
"רווח"  -סכום הרווח המתקבל כתוצאה ממכירת נכסי הקרן ,שבשלו היתה הקרן
חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה אילו היתה קרן נאמנות חייבת במס לפי סעיף
129ג(א) לפקודה האמורה;
"שווי הקרן בעת הקמתה"  -שווי היחידות שהוקצו בעת הצעת יחידות הקרן
לראשונה ,לרבות היחידות שהוקצו למנהל הקרן לפי תקנה ;5
"תקנות דוח שנתי"  -תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן),
התשע"ו;52015-
"תקנות האשראי"  -תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון
יחידות באשראי) ,התשס"א;62001-
"תקנות הדוחות"  -תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) ,התשנ"ה;71995-
"תקנות הנכסים"  -תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות
ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) ,התשנ"ה;81994-
"תקנות פרטי תשקיף"  -תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן,
מבנהו וצורתו) ,התש"ע.92009-

פרק ב' :תקופת קיומה של קרן

.2

(א) תקופת קיומה של קרן לתקופה מוגבלת לא תעלה על חמש עשרה שנים ,וניתן תקופת קיומה
להאריך את התקופה כאמור בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלוש שנים ובלבד של קרן

שהתקבלה על כך החלטה מיוחדת של בעלי היחידות ,לא יאוחר משלושה חודשים
לפני תום השנה האחרונה לקיומה של הקרן.
(ב) אם לא הוגבלה בהסכם הקרן תקופת קיומה של קרן ,יכנס מנהל הקרן אסיפה
כללית של בעלי היחידות לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום השנה השביעית
ממועד הצעת יחידות הקרן לראשונה ,ולאחר מכן  -אחת לחמש שנים לפחות (בתקנה
4
5
6
7
8
9

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ו ,עמ' .340
ק"ת התשע"ו ,עמ' .1002
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;388התשס"ח ,עמ' .147
ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;304התשע"ו ,עמ' .125
ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;317התשע"ו ,עמ' .256
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;192התשע"ו ,עמ' .1022
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זו  -מועד ההחלטה) ,ויביא לאישור האסיפה הכללית הצעת החלטה בדבר המשך
קיום הקרן; אישור הצעת ההחלטה יהיה בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות.
(ג) אם לא התקבלה באסיפה הכללית של בעלי היחידות של קרן כאמור בתקנת
משנה (ב) ,עד מועד ההחלטה ,החלטה מיוחדת של בעלי היחידות בדבר המשך קיומה
של הקרן ,יראו כאילו התקבלה באסיפה הכללית של בעלי היחידות כאמור החלטה
מיוחדת על פירוק הקרן כאמור בסעיף  )3(103לחוק.
(ד) על אף האמור בסעיף (111ג) לחוק ,מניין חוקי באסיפה כללית לקבלת החלטה
מיוחדת יהיה שלושים בעלי יחידות המחזיקים לא פחות מעשרים אחוזים ממספר
היחידות ,לפחות ובאסיפה נדחית  -עשרים אחוזים מבעלי יחידות המחזיקים לא
פחות משבעה אחוזים וחצי ממספר היחידות לפחות; לא נכח מניין חוקי באסיפה
הנדחית בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לה ,ייחשבו בעלי היחידות הנוכחים
למניין חוקי; ואולם מנהל הקרן לא יבצע את ההחלטה המיוחדת שאושרה באסיפה
הכללית לפני חלוף  30ימים ממועד פרסום הדוח לפי סעיף (112ד) לחוק.
(ה) אם היה כלל בעלי היחידות קטן מן המניין החוקי לפי תקנת משנה (ד) ,יהיה
המניין החוקי באסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת חמישים אחוזים מכלל בעלי
היחידות המחזיקים לא פחות מעשרים אחוזים ממספר היחידות לפחות ,ובאסיפה
נדחית  -עשרים וחמישה אחוזים מכלל בעלי היחידות המחזיקים לא פחות מעשרים
אחוזים ממספר היחידות לפחות.
(ו) במניין בעלי היחידות המשתתפים באסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת לא
יימנו ,הן לעניין הרוב הנדרש והן לעניין המניין החוקי ,בעלי יחידות שהם בעלי
שליטה במנהל הקרן או בנאמן או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה הנובע מקשר
עם מנהל הקרן או עם הנאמן ,ולעניין הרוב הנדרש  -לא יימנו גם קולות הנמנעים.

פרק ג' :הצעת יחידות ופדיון יחידות בקרן
הצעת יחידות בקרן

.3

מנהל קרן לא יציע יחידות של קרן במהלך  12החודשים הקודמים לכינוס אסיפה
כללית לקבלת החלטה מיוחדת ,אלא בסמוך למועד פדיון יחידות הקרן.

פדיון יחידות בקרן

.4

(א) מנהל קרן יקבע בהסכם הקרן מועד לפדיון יחידות הקרן ,שיחול בתוך עשרים
ואחד ימי מסחר ממועד פרסום הדוחות הכספיים של הקרן.
(ב) מנהל קרן רשאי לקבוע בתשקיף שיעור מרבי למספר היחידות שיפדה לפי דרישת
בעלי יחידות במועד פדיון ,מכלל יחידות הקרן; אם קבע מנהל הקרן שיעור מרבי
כאמור ,לא יפחת שיעור זה מתשעים אחוזים מהשיעור המתקבל כתוצאה מחלוקת
הרווח שצמח לקרן בשנת הכספים של הקרן בשווי נכסי הקרן ביום חישוב המחירים
האחרון בשנת הכספים של הקרן (בתקנה זו  -שיעור היחידות שייפדו).
(ג) מנהל הקרן רשאי לקבוע בתשקיף כי יפדה יחידות של קרן ,בשיעור היחידות
שייפדו או בשיעור נמוך יותר כפי שיחליט ,גם בלא שהתקבלה מבעלי היחידות של
הקרן דרישה לפדיון היחידות.
(ד) עלה במועד הפדיון האמור בתקנת משנה (א) מספר היחידות שהתקבלו לגביהן
דרישות פדיון מבעלי היחידות על מספר היחידות העומדות לפדיון לפי שיעור
היחידות שייפדו ,יפדה מנהל הקרן את היחידות באופן שנקבע בתשקיף ,ובלבד
שכל בעל יחידות שביקש את פדיונן יהיה זכאי לפדות יחידות בשיעור שאינו נמוך
מהשיעור המתקבל כתוצאה מחלוקת שיעור היחידות שייפדו בכלל היחידות שהוא
מחזיק.

184

 תונקתה ץבוקץבוקא"כ  7732,תונקתה ץבוקונקתה ץבוק

.5

בעת הקצאת יחידות קרן לראשונה ,ירכוש מנהל הקרן יחידות של הקרן בשיעור רכישת יחידות קרן
שאינו נמוך מחמישה חלקי תשעים וחמישה מכמות היחידות שנרכשה בהצעה; בידי מנהל קרן

מנהל קרן ירכוש יחידות כאמור במחיר השווה למחיר היחידות שנרכשו; רכש יועץ
לקרן יחידות של הקרן ,יראו אותן לעניין סעיף קטן זה כאילו רכש אותן מנהל הקרן;
בתקנה זו" ,מנהל הקרן"  -מנהל הקרן ,אדם השולט במנהל הקרן או חברה בשליטת
אדם כאמור.

פרק ד' :נכסים שיוחזקו בקרן ושיעוריהם

.6

(א) על אף האמור בתקנה  2לתקנות הנכסים ,עד תום חמש שנים מיום הצעתן נכסי חברה
לראשונה של יחידות קרן ,ירכוש מנהל הקרן בעד הקרן ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר
ופיתוח שיוחזקו
ישראלית למחקר ופיתוח ,בשווי שלא יפחת משלושים אחוזים ולא יעלה על חמישים בקרן

אחוזים משווי הקרן בעת הקמתה.

(ב) על אף האמור בתקנה  2לתקנות הנכסים ובתקנת משנה (א) ,נוצר במועד פדיון
היחידות עודף יצירות בקרן ,רשאי מנהל קרן לקנות בעד קרן שבניהולו ניירות ערך
של חברה ישראלית למחקר ופיתוח ,גם אם שווי ניירות ערך כאמור המוחזקים בקרן
מיד לאחר הרכישה יעלה על חמישים אחוזים משווי הקרן בעת הקמתה ,ובלבד שלא
יעלה באותו מועד על חמישים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) הרשות רשאית להורות על שיעור רכישה גבוה מהאמור בתקנות משנה (א)
ו–(ב) לקרן שהמדינה נתנה לה ערבות ,ובלבד שהשיעור כאמור לא יעלה על שבעים
וחמישה אחוזים.

.7

(א) על אף האמור בתקנה  2לתקנות הנכסים ,רשאי מנהל קרן לקנות ולהחזיק בקרן נכסים נוספים
שמותר להחזיק
שבניהולו נכסים מסוגים אלה:
בקרן

( )1ניירות ערך הכלולים במדד ת"א טק עילית ,או ניירות ערך שהבורסה
מסווגת בענפי הטכנולוגיה והביומד;

( )2ניירות ערך הכלולים במדד שמנויות בו חברות בעלות מאפיינים דומים
למאפייני ניירות הערך האמורים בפסקה ( )1ובתקנה ;6
( )3ניירות ערך ויחידות של קרנות חוץ העוקבים אחר מדדים של ניירות ערך
כאמור בפסקאות ( )1או ( )2וכן אופציות וחוזים עתידיים על מדדים כאמור
והתחייבויות לפי אופציות כאמור שיצר מנהל הקרן בעד הקרן;
( )4נכסים שמותר להחזיק בקרן כספית כמפורט בתקנה 2א לתקנות הנכסים.
(ב) בתום חצי שנה מיום הצעתן לראשונה של יחידות קרן -
( )1שיעור החשיפה של הקרן לנכסים כאמור בתקנה  6ובתקנות משנה (א)()1
ו–( ,)2לא יפחת משבעים אחוזים משווי נכסי הקרן;
( )2שיעור הנכסים כאמור בתקנת משנה (א)( )3המוחזקים בקרן לא יעלה על
עשרים אחוזים משווי נכסי הקרן;
( )3שיעור ניירות הערך כאמור בתקנת משנה (א)( )2הנסחרים בבורסה מחוץ
לישראל לא יעלה על  50%משווי נכסי הקרן הנסחרים בבורסה.
(ג) הרשות רשאית להורות על שיעורי רכישה שונים מהאמור בתקנות משנה (א)
ו–(ב) ,לקרן שהמדינה נתנה לה ערבות.
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שיעור מרבי
מהשווי הרשום
למסחר

.8

כמות המניות של חברה ישראלית למחקר ופיתוח שמניותיה נסחרות בבורסה,
המוחזקות בקרן ,לא תעלה על חמישים אחוזים מהון המניות המונפק והנפרע של
אותה חברה.

החזקת יחידות של
קרן בקרן

.9

לעניין תקנה  9לתקנות הנכסים ,לא יראו יחידות קרן כיחידות של קרן סגורה ויחול על
החזקתן בקרן האמור בתקנה (5א) לאותן תקנות ,כאילו היו מניות שהוציא תאגיד.

שווי ניירות ערך
של חברה ישראלית
למחקר ופיתוח

.10

שכר מנהל הקרן

.11

דוחות מיידיים של
מנהל קרן

.12

פרק ה' :קביעת שווי ניירות ערך
(א) לא יאוחר ממועד הצעת יחידות קרן לראשונה ,יקים מנהל קרן ועדת שערוך.
(ב) מנהל הקרן יחליט על שוויו של נייר ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח ליום
מסחר לפי כללי החשבונאות המקובלים ,או לפי כללי חשבונאות מקובלים בארצות
הברית ,כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע;102010-
התפרסם מידע מהותי העשוי להשפיע על שווי נייר הערך לפי כללים אלה ,תיבחן
השפעתו על שווי נייר הערך שישוערך בהקדם האפשרי לאחר פרסום המידע ,לפי
הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן.
(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב) ,תדון ועדת השערוך בשוויו של נייר ערך
כאמור אחת לרבעון לפחות ,ולא יאוחר מארבעה חודשים מדיון קודם שערכה לגבי
שוויו.

פרק ו' :הוצאות שייפרעו מנכסי קרן
(א) מנהל קרן רשאי לקבוע בתשקיף כי יגבה שכר כחלק יחסי מהרווח שצמח לקרן.
(ב) מנהל הקרן יגבה שכר כאמור בתקנת משנה (א) פעם אחת בשנה בלבד ,במועד
שלא יקדם למועד פדיון שחל באותה שנה (להלן בתקנה זו  -מועד התשלום).
(ג) שכר לפי תקנת משנה (א) שיגבה מנהל הקרן במועד התשלום לא יעלה על סכום
שיחד עם סכומי השכר ששולמו לו בשני מועדי התשלום האחרונים ,שווה לחלק
היחסי שקבע מנהל הקרן מהרווח שצמח לקרן בשלוש שנות הכספים האחרונות
שהסתיימו לפני אותו מועד; עלה השכר ששולם למנהל הקרן בשלושה מועדי תשלום
רצופים על החלק היחסי כאמור ,יחזיר מנהל הקרן לקרן את עודף השכר ששולם לו.
(ד) מנהל קרן לא יעלה את שיעור השכר שישולם לו במשך כל תקופת קיומה של
הקרן.

פרק ז' :דוחות של קרן
נוסף על הקבוע בתקנות הדוחות ,יחולו על מנהל קרן חובות הדיווח כמפורט להלן:
( )1אם הוצעו יחידות הקרן במכרז ,יגיש מנהל הקרן דוח בדבר תוצאות הצעת
היחידות בקרן; הדוח ייערך לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח של מנהל
קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה) ,התשנ"ה;111994-
( )2אם מונה יועץ לקרן  -ידווח מנהל הקרן על המינוי; בדוח יפורטו פרטיו של היועץ
כאמור ,ניסיונו המקצועי הנוגע לעניין והשכלתו;
( )3אם הופסקה כהונתו של יועץ לקרן ,יגיש מנהל הקרן דוח ,שבו יפורטו נסיבות
סיום כהונתו;
10
11
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( )4לא יאוחר משבועיים טרם המועד האחרון להגשת בקשות פדיון בקרן ,יגיש מנהל
הקרן דוח בדבר הפדיון הצפוי; בדוח יפורט מנגנון הפדיון ,שיעור היחידות שייפדו
ושווי נכסי הקרן; דוח כאמור יישלח לכתובתם הידועה של בעלי היחידות;
( )5לא יאוחר משבועיים טרם מועד פדיון כפוי בקרן ,יגיש מנהל הקרן דוח בדבר
הפדיון הכפוי; בדוח יפורט מנגנון הפדיון ,שיעור היחידות שייפדו ושווי נכסי הקרן;
דוח כאמור יישלח לכתובתם הידועה של בעלי היחידות;
( )6אם השקיעה קרן בחברת טכנולוגיה עילית שאינה נסחרת ,יגיש מנהל הקרן בתוך
 3ימי מסחר דוח לרשות ולציבור בדבר ההשקעה כאמור ויחולו על דוח זה הוראות
תקנה ;)3(13
( )7תקנה 20יח לתקנות הדוחות לא תחול על ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר
ולפיתוח המוחזקים בקרן;
( )8אם שיעור שינוי שווי הנכסים המשוערכים המוחזקים בקרן  4%או יותר ביום
מסחר ,או  10%או יותר במהלך החודש שחלף ,יגיש מנהל הקרן דוח שבו יפורטו
שיעור הנכסים כפי ששערך מנהל הקרן ,פילוח שיעור ניירות הערך לפי נסיבות
השערוך ופרטים נוספים שלדעת מנהל הקרן דרושים לעניין.

.13

נוסף על האמור בתקנות דוח שנתי ,יציין מנהל קרן בדוח השנתי פרטים אלה:

דוח שנתי של קרן

( )1פרטים כאמור בתקנה ;15
( )2בפירוט נתוני החשיפה של הקרן לנכסי בסיס שונים לפי תקופות לפי תקנה 17
לתקנות דוח שנתי ,יפורטו השקעות הקרן בנכסים שאינם רשומים למסחר בבורסה
לפי התוספת;
( )3אם החזיקה הקרן במניות חברה שאינן נסחרות בבורסה בשיעור העולה על 5%
משווי נכסי הקרן ,יפורט בתמצית המידע בדבר החברה כאמור;
( )4פרטים של אדם המחזיק ביחידות הקרן בשווי של  5%משווי נכסי הקרן או יותר;
פרטים כאמור יכללו את שמו של המחזיק ,מענו ,מספר הזהות או מספר דרכונו אם
הוא תושב זר או מספר החברה אצל רשם החברות אם הוא חברה ,מספר היחידות
המוחזקות אצלו ושיעורן מכלל היחידות.

.14

נוסף על האמור בתקנות הדוחות ,יפרט מנהל קרן בדוח החודשי של הקרן את הנכסים דוח חודשי של קרן

המשוערכים שבידי הקרן ושוויים המשוערך ,באופן האמור בתקנות הדוחות.

פרק ח' :פרטי תשקיף של קרן

.15

נוסף על האמור בתקנות פרטי תשקיף יחולו על תשקיף קרן הוראות אלה:
( )1תחת הכותרת "סוג הקרן" יבוא "קרן טכנולוגיה עילית";

פרטים נוספים
בתשקיף קרן

( )2אם מונה יועץ לקרן ,אחרי פירוט שכר הנאמן  -תבוא הכותרת "יועץ לקרן"
באותיות מודגשות ,ושם היועץ כאמור; תחת הכותרת "פרטים נוספים" יופיעו
השכלתו ,ניסיונו וכישוריו של היועץ לקרן ,השכר שישולם לו וכן אם למנהל הקרן
זיקה אליו;
( )3אם קבע מנהל הקרן מדיניות פדיון יחידות  -יצוינו פרטיה תחת הכותרת "פדיון
יחידות";
( )4אם פדיון היחידות מוגבל לשיעור מרבי של יחידות מסך כל יחידות הקרן  -יצוין
הדבר אחרי פירוט מדיניות פדיון היחידות;
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( )5אם תקופת קיומה של הקרן היא בלתי מוגבלת  -יצוין הדבר תחת הכותרת
"תקופת קיום הקרן" ,וכן יצוין כי "מנהל הקרן יכנס אסיפה כללית של בעלי היחידות
לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום השנה השביעית ממועד הצעתן לראשונה
של יחידות הקרן ,ולאחר מכן  -אחת לחמש שנים לפחות ,ויביא לאישור האסיפה
הכללית הצעת החלטה בדבר המשך קיום הקרן; אישור הצעת ההחלטה יהיה
בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות;".
( )6אם בכוונת מנהל הקרן להציע יחידות של הקרן שלא סמוך למועד פדיון  -יצוין
הדבר.

פרק ט' :הוראות כלליות
יועץ לקרן

.16

מנהל קרן רשאי למנות לשם קבלת החלטות שעניינן ניהול תיק ההשקעות של קרן
שבניהולו ,יועץ לקרן שאינו בעל רישיון מנהל תיקים.

החלטה מיוחדת על
פירוק הקרן
מימוש נכסי קרן
בפירוק

.17

הוראות סעיף  )3(103לחוק לא יחולו לעניין קרן.

.18

מימוש נכסי קרן שאינם רשומים למסחר בבורסה יסתיים עד תום שלוש שנים ממועד
הפירוק או עד מועד מאוחר יותר שאושר בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות בקרן.

הקרן  -קרן פטורה
אשראי בעד הקרן

עסקה עם גורם
מקורב

.19
 .20על אף האמור בתקנות האשראי ,מנהל קרן שקיבלה ערבות מדינה רשאי ליטול אשראי
קרן תהיה קרן נאמנות פטורה ,כהגדרתה בסעיף  88לפקודת מס הכנסה.

בעד הקרן ובלבד ששיעור מנוף האשראי של הקרן ,כהגדרתו באותן תקנות ,לא יעלה,
בכל עת ,על חמישים אחוזים משווי הקרן בעת הקמתה.

.21

לא יתקשר מנהל קרן בעסקה עם גורם מקורב למכירה או לרכישה של נכס שאינו
רשום למסחר בבורסה ,בעד קרן שבניהולו ,אלא באישור הנאמן ,ובכלל זה לא ירכוש
בעד הקרן נייר ערך בהנפקה קשורה ,כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות
(עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים ,עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ
לבורסה) ,התשנ"ה.121995-

תוספת
(תקנה ))2(13
נתוני חברות טכנולוגיה עילית שמניותיהן אינן רשומות למסחר בבורסה המוחזקות בקרן
שם החברה
מספר זיהוי החברה
מקום ההתאגדות
תחום הפעילות
שלב הפיתוח שבו מצויה החברה
זכות למינוי דירקטורים
תאריך רכישה ראשון
תאריך רכישה אחרון
מספר מועדי רכישה
מטבע ערך נקוב
12
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כמות ערך נקוב מצטברת
מחיר רכישה משוקלל
סכום השקעה מצטברת בחברה
מחיר משוערך
שווי משוערך של ההשקעה
שיעור ההחזקה בחברה
שיעור ההחזקה בחברה בדילול
מלא
סך הכול:

שיעור ההחזקה משווי נכסי הקרן

---שיעור השינוי בין השווי
המשוערך של ההשקעה לבין
סכום ההשקעה המצטברת בחברה

סך הכול
שוקלל:
----

כ"ד באלול התשע"ו ( 27בספטמבר )2016
(חמ )3-5245
משה כחלון
שר האוצר

תקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים) (תיקון) ,התשע"ז2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ()1(60יח) ו–(()2ח) לפקודת הנמלים [נוסח חדש] ,התשל"א-
 ,11971לפי הצעת רשות הספנות והנמלים מכוח סעיף (32א) לחוק רשות הספנות והנמלים,
3
התשס"ד ,22004-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת
וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-אני מתקין תקנות אלה:

.1

בתקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים) ,התשל"ז1977-
העיקריות) ,בתקנה  ,1אחרי ההגדרה "האמנה" יבואו:

5

(להלן  -התקנות תיקון תקנה 1

""המנהל"" ,מפקח כלי שיט"  -כהגדרתם בתקנות הנמלים בטיחות השיט;
"תקנות הנמלים בטיחות השיט"  -תקנות הנמלים (בטיחות השיט) ,התשמ"ג." 1982-
6

.2

בתקנה  8לתקנות העיקריות ,במקום "מנהל המחלקה לשירותים טכניים כמשמעותו תיקון תקנה 8

בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) ,התשכ"ה "1965-יבוא "מפקח כלי שיט".

.3

במקום תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:
"מניעת הפלגה
של כלי שיט

1
2
3
4
5
6

.9

החלפת תקנה 9

המנהל רשאי למנוע את השטתו של כל כלי שיט שאינו
כשיר לשיט לפי תקנות אלה; החליט המנהל כאמור יפעל לפי
הוראות תקנה (44א) או 52יא לתקנות הנמלים בטיחות השיט,
לפי העניין".

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ' .443
ס"ח התשס"ד ,עמ' .456
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;2180התשנ"ו ,עמ' .635
ק"ת התשמ"ג ,עמ' .387
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תיקון התוספת

.4

בתוספת לתקנות העיקריות -
( )1בתקנה - 3
(א) בתקנת משנה (א) ,אחרי "כלי שיט חסרי הדחק" יבוא "כלי מסוג (;")WIG
(ב) אחרי תקנת משנה (יב) יבוא:
"(יג) המונח "כלי מסוג  - "WIGכלי שיט רב–תכליתי שאופן תפעולו
העיקרי הוא טיסה קרוב לפני השטח באמצעות ניצול תופעת פני שטח";
( )2בתקנה  ,8במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) כל פעולה למניעת התנגשות תינקט לפי חלק זה של התקנות ,ואם נסיבות
המקרה מאפשרות זאת ,תבוצע בהקדם ,באופן המיטבי ולפי כללי הימאות הטובה";
( )3בתקנה - 18
(א) בפסקה (ה) ,במקום "להתרחק היטב" יבוא "לשמור מרחק נאות";
(ב) בסופה יבוא:
על כלי מסוג  WIGיחולו הוראות אלה:

"(ו)

( )1בעת המראה ,נחיתה וטיסה בקרבת פני השטח ,כלי מסוג WIG
ישמור מרחק נאות מכל כלי שיט אחר וימנע מלהפריע לשיוטו;
( )2כלי מסוג  WIGהפועל על פני המים ייחשב כלי שיט ממוכן
וימלא אחר חלק זה בתקנות";
( )4בתקנה  ,23אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב )1בעת המראה ,נחיתה וטיסה בקרבת פני השטח בלבד ,יציג כלי מסוג
 ,WIGנוסף על אורות כאמור בתקנת משנה (א) ,אור אדום רב–עוצמה מנצנץ
סביב האופק";
( )5בתקנה - 31
(א) בכותרת ובכל מקום ,אחרי "מטוסי ים" יבוא "או כלי מסוג ;"WIG
(ב) אחרי "מטוס הים" יבוא "או כלי מסוג ;"WIG
( )6בתקנה (33א) ,במקום "ובפעמון" יבוא "כלי שיט שאורכו  20מטרים או יותר יצויד
בפעמון נוסף על הצופר";
( )7בתקנה  ,35אחרי פסקה (ח) יבוא:
"(ח )1כלי שיט שאורכו  12מטרים או יותר אך פחות מ– 20מטרים ,לא חייב
להשמיע את אותות הפעמון המפורטים בפסקאות (ז) ו–(ח) ובלבד שישמיע אות
קולי יעיל אחר במרווחי זמן של לא יותר מ– 2דקות;";
( )8במקום סעיף  13בנספח  1לתוספת יבוא:
"כלי שיט מהיר
מאוד
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( .13א) אור ראש התורן של כלי שיט מהיר מאוד יכול
שימוקם בגובה הנמוך מזה הנקבע בסעיף (2א)( )1ביחס
לרוחב כלי השיט ,ובלבד שזווית בסיס של המשולשים
שווי השוקיים הנוצרת באמצעות אורות הצד ואור ראש
התורן ,כפי שנראים מהנקודה הקדמית הגבוהה ביותר
של כלי השיט ובשופע מרבי ,היא של  27מעלות לפחות.
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(ב) בכלי שיט מהיר מאוד שאורכו  50מטרים או יותר,
מרחק אנכי בין אור ראש התורן הקדמי לבין אור ראש
התורן האחורי של  4.5מטרים הנדרש בסעיף (2א)( )2ניתן
לשינוי ,ובלבד שהמרחק האמור לא יהיה פחות מהערך
הקבוע בנוסחה האלה:
Y = ( a + 17Ψ) C + 2
1,000
לעניין זה:
 - Yגובה אור ראש התורן האחורי מעל לאור ראש
התורן הקדמי במטרים;
 - aגובה אור ראש התורן הקדמי מעל לפני המים במצב
תפעולי במטרים;
 - Ψהשופע במצב תפעולי במעלות;
 - Cהמרחק האופקי של אורות ראש התורן במטרים;".
( )9בנספח  3לתוספת -
(א) בסעיף - 1
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "(±אחוז אחד)" יבוא ") (+/-1%לכלי שיט
שאורכם  20מטרים או יותר ,או  180עד  2,100הרץ ) (+/-1%לכלי שיט
שאורכם פחות מ– 20מטרים";
( )2במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) עוצמת האות הקולי וטווח השמיעות
צופר שהותקן בכלי שיט יספק ,בכיוון עוצמתו המרבית של
הצופר ובמרחק של מטר ממנו ,רמת לחץ קולי ,בפס בן 1/3
האוקטבה לפחות ,הנמצא בטווח התדרים  180עד  700הרץ,
( )%-1/+לכלי שיט שאורכם  20מטרים או יותר ,או  180עד
 2100הרץ ( )%-1/+לכלי שיט שאורכם פחות מ– 20מטרים ,שלא
יפחת מהנתון המתאים המופיע בטבלה שלהלן:
טור ב'
פס של  1/3אוקטבה במרחק
של מטר אחד בדציבלים
בזיקה ל–2×10-5N/m2

טור ג'
טווח השמיעות
במילין ימיים

( 200 )1או יותר

143

2

( 75 )2ויותר אך
פחות מ–200
( 20 )3ויותר אך
פחות מ–75

138

1.5

130

1

120*1
115*2
111*3

0.5

טור א'
אורך כלי השיט
במטרים

( )4פחות מ–20

 *1אם התדרים הנמדדים נמצאים בטווח שבין  180ל– 450הרץ;
 *2אם התדרים הנמדדים נמצאים בטווח שבין  450ל– 800הרץ;
 *3אם התדרים הנמדדים נמצאים בטווח שבין  800ל– 2,100הרץ";
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(ב) בסעיף (2ב) ,המילים "ולא יפחת מ– 200מ"מ ,לגבי כלי שיט שאורכם 12
מטרים או יותר מכך ,אך פחות מ– 20מטרים"  -יימחקו;
( )10בנספח  4לתוספת -
(א) בסעיף - 1
( )1במקום פסקה (ד) יבוא:
"(ד) אות של כל שיטת איתות המורכב מהקבוצה )SOS( ... --- ...
בצופן מורס;";
( )2במקום פסקה (יב) יבוא:
"(יב) התרעת מצוקה באמצעות קריאת ברירה ספרתית )(DSC
המשודרת בערוץ  70 VHFאו ב– MF/HFבתדרים 8414.5 kHz,
;";4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz, 2187.5 kHz,
( )3במקום פסקה (יג) יבוא:
"(יג) התרעת מצוקת אנייה לחוף המשודרת במערכת  Inmarsatאו
במערכת קשר לוויינית אחרת של האנייה;";
(ב) במקום סעיף  2יבוא:
" .2השימוש בכל אחד מהאותות המפורטים בסעיף  1או הצגתם ,למעט
למטרת ציון מצוקה והצורך בעזרה ,והשימוש באותות אחרים שניתן
לטעות ביניהם לבין כל אחד מהאותות האמורים  -אסורים;".
(ג) במקום סעיף  3יבוא:
" .3תשומת הלב מופנית לפרקים הנוגעים לעניין בקוד האותות הבין–
לאומי ,במדריך החיפוש וההצלה הימי והאווירי ,כרך  ,3והאותות האלה:
(א) פיסת אריג מברזנט ) (canvasכתומה עם סימון ריבוע או עיגול
שחורים או סמל מתאים אחר (לזיהוי מהאוויר);
(ב) מסמן צבע (חומר צובע המוטל לים וצובע אזור ים במקום שבו
הוטל)".
תחילה

.5

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ד' באלול התשע"ו ( 7בספטמבר )2016
(חמ )3-1320

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

192
המחיר  4.86שקלים חדשים

 תונקתה ץבוקץבוקא"כ  7732,תונקתה ץבוקונקתה ץבוק
ISSN 0334-7014

סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

