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מעיפים הוספת
36א,36ב,36ג,36ד,

ו36ו 36ה

סעיפים יבואו הפקודה).  (להלן 1 הכללי.1944 האפוטרופוס לפקודת 36 סעיף אחרי .1
אלה:

משותפת ''השקעה
כספי של

ורכוש עזבונות

רכוש ומתוך עזבונות מתוך הכללי האפוטרופוס בידי כספים (א) 36א.
משמו במשותף, להשקיעם הוא רשאי ידיו על המתנהלים אחרים ונכסים

מיוחדים. לנכסים או לרכוש לעזבונות' ליחסם מבלי הוא'

ידי על נקבעה השקעתם דרך אם כאמור' כספים יושקעו לא (ב)
ציווה או המשפט בית הורה אם או נפטר' של בצוואתו או המשפט בית

להשקיעם. שאין נפטר

השקעות הרכבה;ועדת וזה הועדה)  (להלן השקעות ועדת תוקם (א) 36ב.
ראש; יושב  המשפטים שר כוח בא (1)

; האוצר שר כוח בא (2)

ישראל. בנק נגיד כוח בא (3)

נקבעו שלא במידה ועבודתה' דיוניה סדרי את תקבע הועדה (ב)
בתקנות.

יושקעו במה
השקעה כספי

משותפת

או במשכנתאות ערך, בניירות תהיה המשותפת ההשקעה (א) 36ג.
ידי על המתנהל ולרכוש לעזבון הלוואות לרבות  אחרות בהלוואות

להשקעה. כשרים שהם קבעה שהועדה  הכללי האפוטרופוס

יושקע לא פלונית כספים שבשנת להורות הועדה רשאית (ב)
יותר פלוני' מסוג או פלונים, ובהלוואות במשכנתאות ערך, בניירות
לשנת לקבוע הועדה רשאית כן המושקעים; הכספים מכלל פלוני מאחוז

מהשקעה. לריווח המזכה זמן ושל סכום של מינימום פלונית כספים

השקעה הגבלות
שאינן בהלוואית

סחירות

במשכנתאות ערך, בניירות המשותפת ההשקעה כספי יושקעו לא 36ד.
שנים שלוש על עולה פרעונן כשזמן סחירות' שאינן אחרות ובהלוואות

ההשקעה. מיום
רווחי חלוקת

ההשקעה
המשותפת
והפסדיה

וכן הוצאותיה' ניכוי אחרי המשותפת' ההשקעה של רווחיה (א) 36ה.
שיתופו כשיעור ורכוש עזבון כל של לחובתו או לזכותו ייזקפו הפסדיה'

ובזמן. כסכום המשותפת בהשקעה
ששי ורכוש עזבונות בהפסדים ישאו ולא מרווחים ייהנו לא (ב)

לשנת הועדה שקבעה לזמן או לסכום הגיע לא המשותפת בהשקעה תופם
פלונית. כספים

 זה בסעיף (ג)
הון; רווחי לרבות  "רווחים"

הון. הפסדי לרבות  "הפסדים"
לועדת וחשבון דין

של הכספים
הכנסת

יאוחר לא הכנסת, של הכספים לועדת ימציא הכללי האפוטרופוס 36ו.

פעולות על כספי וחשבון דין הכספים, שנת תום לאחר חדשים מששה
שחלפה." הכספים בשנת המשותפת ההשקעה
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האפוט לידי שהגיעו הכספים שמירת אופן "את המלים אחרי (ג), בפסקה (1)
"והשקעתם"; יבוא הכללי" רופוס

זו: פסקה תיווסף (ד) פסקה אחרי (2)
העזבו בין הפסדיה או המשותפת ההשקעה רווחי חלוקת דרכי את "(ה)

המשותפת." בהשקעה המשתתפים והנכסים הרכוש נות,

סעיף40 תיקון

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

רוזן פנחס
המשפטים שר




