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 טתשע" ,א' באייר 

 (2 קרן חדשה תשקיף

  Htf (4D) S&P 500 הראל
S&P 500   (4D) Harel Htf  

 אמנותקרן נ
 (5129275 )מספר בורסה:
 

יש להתעדכן במידע ובנתונים נוספים לגבי הקרן, המפורסמים בדוחות, לרבות בדוח השנתי. הדוחות מתפרסמים 
 באתר ההפצה.

שהתפרסם באתר ההפצה ביום  בע"מ~ תשקיף העיקרי )תשקיף המעבר( של הראל קרנות מדדעל הקרן יחול ה
בדוח  בעניינים המפורטים, בשינויים המחויבים, למעט "[תשקיף המעבר]להלן: " (2018-03-083991)אסמכתא:  3.9.18
שהתפרסם באתר  מנהל הקרןהתשקיף העיקרי של  יהם יחוללגב ,(2018-03-129912)אסמכתא:  31.12.18מיום 

 וכן והנאמן הקרן מנהל על מידע נכללבתשקיפים האמורים . (2018-03-042349)אסמכתא:  30.4.18ההפצה ביום 
 (1 .המידע הנכלל בתשקיפים האמורים נכון למועד שצוין בהםהקרנות שבניהולו של מנהל הקרן.  כל על מידע

 ': אפרק 

 

 :עיקריים של הקרןמאפיינים 

 .פתוחהקרן  :סוג הקרן

 .P&S 500–חשופת מט"ח, ארה"ב  –מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי  סיווג הקרן בפרסום:

 קרן מחקה. הקרן היא

  .מוגבלת בניירות ערך חוץבלתי  היא קרן הקרן

  &.פטורה: מסלול המס
הקרן היא "קרן נאמנות להשקעות חוץ", כהגדרתה בתקנות מס הכנסה )חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה 

  .)להלן: "דולר"( , ושער המטבע העיקרי שלה הוא: דולר של ארה"ב2003-בקרן נאמנות(, התשס"ג

 .©3וג ס :לת הפצהסוג הקרן לצורך עמ

 

 

 

                                                 
 הראל קרנות נאמנות בע"מ. ת בע"מ ל:פיא קרנות נאמנו-הראל שונה שם מנהל הקרן מ: 12.11.18ביום  $ 
-2018-03)אסמכתא:  31.12.18מוזגה הראל קרנות מדד בע"מ עם ולתוך מנהל הקרן. פרטים בדבר המיזוג האמור מובאים בדוח מיום  31.12.18ביום ~ 

129912.) 
ידע נוסף, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות אודות אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן וכן במ (1

(. כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את "אתר ההפצה")להלן:  www.magna.isa.gov.ilערך שכתובתו 
  תשואתה של הקרן.

 ות לראשונה לציבור.קרן חדשה שיחידותיה מוצע ( 2
בין היתר, בתשלום מס בחו"ל בגין הכנסות ורווחים מ: ניירות ערך עשויה להיות מחויבת, על אף היות הקרן קרן נאמנות פטורה, היא מובהר בזה, כי   &

ל בלבד, וזאת בנוסף למס שבעל הנסחרים בחו"ל, ניירות ערך דואליים הנסחרים בישראל וניירות ערך שהונפקו על ידי תאגידים זרים הנסחרים בישרא
 יחידות בקרן ישלם במועד פדיון יחידות הקרן בגין הרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה, ככל שיהיה רווח כזה.

  קנית בגין עמלות שלו מלקוח לגבות רשאי מפיץ .מחקהאינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן  מפיץ ©
 .הקרן יחידות ומכירת

mailto:harelfunds@rlf.co.il
http://www.isa.gov.il/
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  @@ :שכר מנהל הקרן

 . השנתי הממוצע של נכסי הקרןהנקי מהשווי  0% :דמי הניהול הקבועים בקרן

 .השנתי הממוצע של נכסי הקרןמהשווי הנקי  0.025%: שכר הנאמן
 

  :פרטי ההצעה לציבור

@@ ללא תוספת הוספה. 5.5.20ועד ליום  13.5.19 החל מיוםיחידות הקרן מוצעות 
   

 בדרך כלל, בימים שני עד חמישי, שהינם ימי מסחר. מכרנה, יהיחידות האמורות ת

 .15:00שעה  :השעה היעודה להגשת הזמנות

  .נ"ע שקל חדש 1  :המטבע בו נקובות יחידות הקרן

  :מטרת הקרן

מובאים להלן , שפרטים אודותיו P&S 500מדד תשואה השקלית של השינוי ב משיעור הנגזרותלהשיג תוצאות  לנסות
 בסעיף: "נכס המעקב של הקרן". 

 מובהר בזה, כי אין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות של מנהל הקרן להשיג את מטרת הקרן האמורה.

 :מדיניות ההשקעות של הקרן -הדרך להשגת המטרה 
, שפרטים אודותיו P&S 500 ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד (   1)  (  )א

המחושב בדולר של ארה"ב )להלן:  "(המדדמובאים להלן בסעיף: "נכס המעקב של הקרן" )להלן: "
  "( ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר )דולר /שקל(.דולר"

יו מעת הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיה (2)         
                לעת.

חריגה מהשיעור יהיו נכסים הצמודים לדולר ו/או נכסים הנקובים בדולר.  מהשקעות הקרן 90%לפחות  (   3)         
ימים בשנת הכספים של הקרן לא תחשב כאי עמידה  10האמור לתקופה מצטברת שאינה עולה על 

     .בהתחייבות האמורה
אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון   (    החשיפה לסיכון4)  

 @מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 20%האשראי הראשונה לא תעלה על 
החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי  (5)         

 @י של נכסי הקרן.מהשווי הנק 10%הראשונה לא תעלה על 
 &&(     לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.6)         
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס  (7)

המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס 
מהשווי הנקי של נכסי  10%יכול שיעלה על  ,נסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"לה

  הקרן.
  .כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו

 )להלן: "ההוראה"( מחקהניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות (    ב)
 קרן נמוך"(:נכסי מיליון ש"ח )להלן: "תקופת שווי  20-נכסי הקרן יפחת מהנקי של שווי ה בתקופה בה

 חשיפה לגבי בהוראה, יתקיים בקרן קושי מובנה ביישום שוטף של האמור בתקופת שווי נכסי קרן נמוך
 רטות להלן:המעקב, וזאת מהסיבות המפו נכס עם מלא במתאם שאינם לנכסים

ביצוע עסקאות בחוזים  באמצעותבתקופת שווי נכסי קרן נמוך הדרך העיקרית למעקב אחר המדד הינה 
כמו כן  "(.חוזים על המדדחלק מהמניות הכלולות בו )להלן: " עתידיים, שנכס הבסיס שלהם הינו המדד או

דד יש לקנות נכסים בשווי נמוך מאחר ושווי נכסי הקרן נמוך, כדי לעקוב בקרן אחר התזוזות במשקולות המ
אלף  500-באופן יחסי. ברם, קיימת מגבלת סכום מינימלי לחוזה כאמור שהינה נכון למועד עריכת התשקיף כ

ש"ח. לאור האמור לעיל, בתקופת שווי נכסי קרן נמוך קיים קושי לעמוד באופן שוטף במגבלה הכלולה 
נכס המעקב )כהגדרתם בהוראה( בשיעור שלא יעלה  בהוראה, לגבי חשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם

 "(. המגבלהמהשווי האמור )להלן: " 10%משווי נכסי הקרן ובמקרים מסוימים בשיעור שלא יעלה על  5%על 

                                                 
@@

ר מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעו 
בינואר בכל שנה.  1-ב"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק השכרההוספה )להלן ביחד: "

כמו כן בהתאם להוראות הדין מנהל הקרן (. 2016-03-037462אסמכתא:  29.2.16בדוח מיום )פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים 
 בינואר בכל שנה. 1-רשאי לקבוע דמי ניהול משתנים ולשנותם רק ב

   ושער  2003-נות מס הכנסה )חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות(, התשס"גהקרן היא קרן נאמנות להשקעות חוץ כהגדרתה בתק 
 .דולרהמטבע העיקרי של הקרן כהגדרתו בתקנות האמורות הוא שער ה

@
 .אשראי וסיכוני קסטודי סיכוני בדברלמנהלי הקרנות והנאמנים הוראה ראו  לענין סעיף זה וחריגה ממנו    
&&

מינוס( או דירוג מקביל לו או שאינן  BBB) BBB- -אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ– דירוג השקעה""אג"ח שאינן ב   
מינוס( או  BBB) BBB–מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג 

 דירוג גבוה ממנו. דירוג מקביל לו או 
או דירוג מדינת חוץ לדירוג הנמוך המוחזקת בקרן ירד דירוג אגרת חוב בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, 

ות לא מינוס( ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקע BBBמדירוג השקעה )
 מהמועד שנקבע לכך בהוראות הדין.  יאוחר
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 בשל האמור לעיל, בתקופת שווי נכסי קרן נמוך:
 בהתאם להוראה, מנהל הקרן לא יגבה בקרן דמי ניהול משתנים. ( 1)

( למדיניות ההשקעות של הקרן 1לידי מימוש את ייעודה של הקרן, כמפורט בס"ק )א() על מנת להביא (2)
האמורה לעיל, ועל מנת שהקרן תנוהל באופן שיהיה בו כדי ליצור מתאם גבוה ככל האפשר למדד, מנהל 

 הקרן קבע כלל חלופי, במקום המגבלה, וזאת כמפורט להלן: 
החשיפה לנכסים  -ליון ש"ח ימ 20 -ליון ש"ח, אך יפחת מימ 10על יעלה כאשר השווי הנקי של נכסי הקרן      

מהשווי הנקי של נכסי  20%שאינם במתאם מלא עם נכס המעקב )כהגדרתם בהוראה( לא תעלה על 
 הקרן.

 הקושי קרן נמוך ורק בהתקייםנכסי בתקופת שווי  רק רלוונטי יהיה ( זה לעילבבסעיף ) האמור כל כי, יודגש                   
 . לעיל ולא כדרך כלל המפורט

 )ב( לסעיף זה לעיל כפוף לס"ק )ג( לסעיף זה להלן(.-)האמור בס"ק )א( ו        

)ג(     חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן   
בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או 

 בחריגה זו הפרת הוראות הדין.  

  :תנוהל הקרן שבה הדרך
 זה: תשקיףב )א(

 או חלק מהמניות הכלולות בו. ^P&S 500מדד  -"המדד או מרכיביו"            

 כולן או חלקן:  תתבצע באמצעות ביצוע העסקאות המפורטות להלן, למניות הנכללות במדדהחשיפה            
 ( עסקאות במניות הנכללות במדד;1)  

"(, חוזים על המדדעסקאות בחוזים עתידיים, שנכס הבסיס שלהם הינו המדד או מרכיביו )להלן: "( 2)            
 אופציות שנכס הבסיס שלהן הינו המדד או מרכיביו וחוזים סינטטיים על המדד או מרכיביו;  

 שנכס הבסיס שלהן הינו המדד או מרכיביו; במימון ןת החלף שאינאועסק( 3)
(  עסקאות ביחידות של קרנות מחקות, לרבות קרנות סל, שנכס המעקב שלהן הינו המדד או מרכיביו,  4)

( שנכס המעקב שלהן הינו המדד או מרכיביו וביחידות של ETFביחידות של קרנות אינדקס נסחרות )
קרנות על קב שלהן הינו המדד או מרכיביו )להלן ביחד: "קרנות אינדקס שאינן נסחרות שנכס המע

      "(.המדד

)ב(       בכוונת מנהל הקרן לחשוף את הקרן למניות הנכללות במדד בעיקר באמצעות עסקאות החלף שאינן במימון 
ו/או באמצעות חוזים על המדד ו/או באמצעות חוזים סינטטיים  שנכס הבסיס שלהן הינו המדד או מרכיביו

    ∞על המדד או מרכיביו.

תתבצע בדרך כלל באמצעות קניה של חוזים על )ג(       חשיפה למדד באמצעות ביצוע עסקאות בחוזים על המדד, 
מכירתם וקניה של חוזים  -המדד ובדרך כלל בהחזקתם עד סמוך למועד פקיעתם, ובסמוך למועד הפקיעה 

 אחרים. המדד על

בצע באמצעות ביצוע עסקאות בבורסה או בשוק מוסדר, עשויה להתאפיין חשיפה למדד או מרכיביו שתת )ד( 
 בביצוע עסקאות לקראת סיום המסחר בבורסה או בשוק המוסדר.

נותרים מזומנים בקרן. מנהל הקרן יעשה  תתבצע בעיקר כאמור בס"ק )ב( לעיל למדדהחשיפה ומאחר  )ה( 
הנכסים המפורטים להלן, כולם או  רן שלשימוש במזומנים האמורים בעיקר לצורך רכישה בעבור הק

   בדולר ו/או בש"ח. לזמן קצוב ופקדונותמזומנים אגרות חוב נקובות בדולר ו/או בש"ח, חלקם: 

)ו(      ניהול החשיפה למטבע חוץ בקרן וניהול יתרות מטבע החוץ והשקלים המוחזקים בקרן יתבצע בעיקר 
ידיים הנסחרים בארץ ובחו"ל, ביצוע עסקאות בחוזי באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עת

 . FX-SWAPוביצוע עסקאות  SPOT(, ביצוע עסקאות (FORWARDאקדמה 

 מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור בסעיף זה לעיל.

 : נכס המעקב של הקרן

 משקל המדד בנכס המעקב  המדדים:

 P&S 100% 500מדד 

 100% שער החליפין היציג של הדולר 

 הנגזרות תוצאות השגת ייעודה מחקה קרן של ההשקעות למדיניות שבהתאם סחורה או מדד הוא המעקב נכס
 או במחירה. במחירו השינוי משיעור

 

                                                 
( שהינו נכס המעקב של הקרן והן המדד האמור שאופן חישובו שונה מאופן חישובו של המדד האמור המתואם NTRהן המדד האמור המתואם )  ^   

GTR) ו-PR.)  
   

∞
פי שיקול -זה, והוא עשוי להשתנות מעת לעת על תשקיףעד עריכת האופן האמור לעיל בו תתבצע החשיפה למדד הינו על פי הערכת מנהל הקרן במו   

 דעתו של מנהל הקרן בהתחשב בשינויים בתנאי השוק ובהוראות הדין.
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  : S&P 500מידע אודות מדד-

                  SPTR500N (:TICKERסימול )

                    ^^(NTRמדד השקעה נטו ממס ) אופן חישוב המדד:

 S&P Dow Jones Indices LLCמפרסם, עורך ומחשב המדד:  שם

, S&P Dow Jones Indices LLCהנערך, מחושב ומפורסם על ידי האמור הינו מדד שווי שוק  מדדה תיאור מילולי:
ואשר עומדות בתנאי מניות ששווי השוק שלהן הינו הגבוה ביותר מבין המניות הנסחרות בארה"ב  500-והוא כולל כ

מליארד דולר. שווי השוק  6.1. שווי השוק של כל חברה שמניותיה נכללות במדד האמור הינו לפחות המדדהסף של 
המדד  בארה"ב.  משווי השוק של כלל המניות הנסחרות 80%-של כלל המניות הנכללות במדד האמור מהווה כ

 האמור מחושב בדולר.

   מניותסוג נכסים: 

 505ריכת הדוח: מספר ניירות הערך במדד נכון למועד ע

 ארה"באיזור גיאוגרפי: 

 שווי שוקהעיקרון הכללי של האופן בו נקבע משקל כל נייר ערך במדד: 

 דולר המטבע בו מחושב המדד: 

 s/equity/sphttp://us.spindices.com/indice-500 קישור לאתר אינטרנט הכולל מידע בנושא: 

  :4Dפרופיל החשיפה

  מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 120%שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על   - 4
D -  מהשווי הנקי של נכסי הקרן.  120%שיעור החשיפה של הקרן למטבע חוץ לא יעלה בערכו המוחלט על 

 רה לעיל.והכל בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן האמו

 : גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה
, גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן, העולים ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה של הקרן

 מהשווקים בהם נסחרים נכסי הקרן ומאופן ניהול השקעות הקרן: 

סיכון הרלוונטיים לביצוע עסקאות, ככל שמנהל הקרן יבצען מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה להלן מתייחס לגורמי 
 בעבור הקרן, וכי אין באמור בסעיף זה להלן משום התחייבות לפעול כאמור בו.

 סיכון לאי השגת ייעודה של הקרן:

העסקאות בחוזים על המדד תתבצענה בדרך כלל על ידי החזקתם עד סמוך למועד פקיעתם,  - גלגול חוזה)א(       
מכירתם וקניה של חוזים על המדד אחרים. פעולת הקניה והמכירה כאמור לעיל  –מוך למועד הפקיעה ובס

נעשית בדרך כלל בטווח זמן קצר יחסית ועלולה לפגוע ביכולתו של מנהל הקרן לבצע את העסקה אותה 
 . ביקש לבצע בעבור הקרן, ובכך עלול מנהל הקרן שלא ליצור בקרן את כל החשיפה הנדרשת למדד

לבין המועד בו במדד פער זמנים קצר בין המועד בו מסתיים המסחר במניות הנכללות  קיים - פער זמנים)ב(      
 המדד. עלמסתיים המסחר בחוזים 

קיימות מגבלות הנובעות מכך שמנהל הקרן מתבסס לצורך ניהול השקעות הקרן על מידע  - מידע על המדד)ג(        
 לגבי המדד.   S&P Dow Jones Indices LLC-המתקבל מ

חוזים על המדד ושל קרנות על המדד עשויים שלא לשקף  המכירה של יומחיר הקניה ימחיר - פער בציטוט)ד(        
   באופן מדויק את מחיר המדד.

שלא  שויעבמחירים של חוזים על המדד ובמחירים של קרנות על המדד שיעור השינוי היומי  - פער מחירים )ה(
   אופן מדויק את שיעור השינוי היומי במדד.לשקף ב

בשל כך שהקרן הינה קרן מחקה, העסקאות בבורסות או  - ביצוע עסקאות בשלב מסחר הנעילה בבורסה )ו(
בשווקים מוסדרים היוצרות חשיפה למדד או מרכיביו, עשויות להיות מבוצעות בשלב מסחר הנעילה 

קצר ביותר, ייתכן שמנהל הקרן לא יוכל לבצע את כל בבורסה. מאחר ומדובר בשלב מסחר שאורך זמן 
 העסקאות אותן ביקש לבצע בעבור הקרן.

 בבורסות או בשווקים המוסדרים האמור בס"ק )ו( לעילהמסחר סיום יתכן ובשלב  - קושי בביצוע עסקאות)ז(       
 ןבה שתהיה או, לכליכ מחיר שהינו במחיר או מרכיביוהיוצרות חשיפה למדד לא ניתן יהיה לבצע עסקאות 

 העסקאות את לבצע שלא אלו במקרים עלול הקרן מנהל. כלל סחירות ןבה תהיה שלא או נמוכה סחירות
  .חלקן או כולן, הקרן בעבור לבצע ביקש אותן

                                                 
 מדד מתואם באופן שהוא כולל את הדיבידנדים שחולקו בגין המניות הכלולות בו, לאחר ניכוי מס. ^^


( 6עד  0יצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות )בסולם דרגות המורכב מהמספרים צירוף של שני תווים המי הואפרופיל החשיפה של הקרן  
 .יותר גבוהההספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית אם (. Fעד  Aוהאותיות  0ולמטבע חוץ )בסולם דרגות המורכב מהספרה 

 

http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500
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על אף שמנהל הקרן פועל על מנת שהעסקאות, היוצרות  - ביצוע עסקאות במחיר שונה ממחיר השערוך )ח( 
, תתבצענה בשלב מסחר הנעילה בבורסות או בשוקים מוסדריםיביו, המבוצעות חשיפה למדד או מרכ

בבורסה, יתכן שהמחיר בו יבוצעו העסקאות האמורות יהיה שונה מהמחיר הקובע בו יתבצע השערוך 
 לצורך חישוב שווי היחידה. 

המעקב שלהן, קרנות על המדד עשויות שלא לעקוב באופן מדויק אחר נכס  - החזקה בקרנות על המדד )ט(
 וזאת בין היתר, בשל כך שהחזקה בהן כרוכה בתשלום דמי ניהול ודמי נאמנות.

הקרן עשויה   - חשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם המדד ו/או לנכסים שאינם יוצרים חשיפה למדד)י(        
ד, כמפורט להיות חשופה לנכסים שאינם במתאם מלא עם המדד ו/או לנכסים שאינם יוצרים חשיפה למד

  .בהוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה

 )י( לסעיף זה לעיל עלול לפגוע ביכולתו של מנהל הקרן להשיג את ייעודה של הקרן.-כל האמור בס"ק )א(

 סיכון להגדלת התנודתיות של מחירי יחידות הקרן:

הל הקרן עשוי לחשוף את הקרן למניות הנכללות בהתאם לאמור בסעיף: "הדרך שבה הקרן תנוהל" האמור לעיל, מנ
כמו כן ניהול החשיפה  ו/או באמצעות חוזים סינטטיים על המדד או מרכיביו.  במדד באמצעות חוזים על המדד

למטבע חוץ בקרן וניהול יתרות מטבע החוץ והשקלים המוחזקים בקרן יתבצע בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות 
(, ביצוע עסקאות (FORWARDהנסחרים בארץ ובחו"ל, ביצוע עסקאות בחוזי אקדמה באופציות ובחוזים עתידיים 

SPOT  וביצוע עסקאותFX-SWAP. 

 ביצוע העסקאות כאמור בסעיף זה לעיל עלול להגדיל את התנודתיות במחירי יחידות הקרן.

 סיכון עקב ביצוע עסקאות מכירה בחסר:

סים לצורך ביצוע עסקאות מכירה בחסר של נכסים אלה, וזאת, מנהל הקרן עשוי לשאול, מעת לעת, בעבור הקרן נכ
בין היתר, לשם מימון אשראי ו/או לשם סגירת פוזיציות. ייתכנו מצבים בהם, לצורך החזרת הנכס המושאל 
למשאיל, מנהל הקרן ייאלץ לקנות את הנכס במחיר החורג משוויו הכלכלי, לרבות במקרים בהם תהיה בנכס 

  סחירות כלל. שלא תהיה בו סחירות נמוכה או

 סיכון אשראי:

מנהל הקרן עשוי מעת לעת להפקיד בעבור הקרן מזומנים ופקדונות בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון 
האשראי הראשונה, לבצע בעבור הקרן עסקאות השאלת ניירות ערך באמצעות בנקים/ברוקרים שאינם נמנים עם 

בעבור הקרן פעילות בנגזרים היוצרת חשיפה לצד נגדי ו/או לצד שלישי  קבוצת סיכון האשראי הראשונה ולבצע
דבר העלול לחשוף את הקרן לסיכון אשראי של הבנק/הברוקר באמצעותו בוצעה  -שהינם בנקים/ברוקרים כאמור 

 העסקה.

 כללי:
יהולה כמשמעותם , אליהם מתייחס סעיף זה, הינם גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן נגורמי הסיכון

ובין היתר אינם כוללים גורמי  ,יחידות הקרן בהחזקת הקשוריםאת כל גורמי הסיכון  ממציםאינם והם  בתקנות,
 סיכון הקשורים ו/או הנובעים: 

ות ו/או ממערכות התפעול ו/או ממערכות הבקרה יחידות בקרן נאמנ מהחזקת ו/אוהשקעה בשוקי הון מ  (1)
 של השקעות הקרן.

 מאפייני הנכסים העולים מסיווג הקרן בפרסום.מ ( 2)
 מנכסים שהקרן עשויה להיות חשופה אליהם ו/או מעסקאות שעשויות להתבצע בעבור הקרן, מעת לעת. (3)

 
הערכת מנהל הקרן האמורה לעיל את גורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה הינה הערכה צופה 

ותיו של מנהל הקרן ועל האופן בו בכוונתו לנהל את השקעות הקרן, והכל נכון פני עתיד,  המתבססת על ידיע
 זה. תשקיףלמועד עריכת 

זה,  בתשקיףיובהר, כי ייתכן שבפועל יהיו גורמי סיכון שיהיו ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה, אשר לא נכללו 
ות הקרן, ו/או בשל שינויים ו/או התפתחויות וזאת בין היתר, בשל שינויים בדרך בה ינהל מנהל הקרן את השקע

בשווקים בהם פועלת הקרן, ו/או באופיים של הנכסים ו/או ההתחייבויות הכלולים בקרן ו/או שהקרן תהיה חשופה 
אליהם, ו/או בשל שינויים רגולטורים ו/או שינויים בסביבה הכלכלית ו/או שינויים בציפיות המשקיעים לגבי 

 /או אליהם חשופה הקרן.השווקים בהם פועלת ו

 

 

 

 

 

                                                 


סיכוני אשראי.ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי ו  
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 פרק ב: פרטים נוספים

  : S&P Opco, LLC -הרשאה מ -

רשאי מנהל  ,S&P Dow Jones Indices LLC  , חברה בת של S&P Opco, LLC-שקיבל מנהל הקרן מבהתאם להרשאה 
 . S&P 500 ובמדדP 500 & S&P, Sהקרן לעשות שימוש בסימני המסחר:

, את , אשר על פיו מוצעות יחידות הקרןיתר, בכך שמנהל הקרן יכלול בתשקיףההרשאה האמורה הותנתה, בין ה
   ההצהרה המפורטת להלן:

או על ידי כל צד  ("ס.פ.") סטנדרד אנד פורסהמוצרים אינם נתמכים בחסות, נמכרים או משווקים על ידי חברת 
כל מצג או התחייבות, מפורשים או  נותנים אינם(. ס.פ. או כל צד שלישי "שלישי צד"שלישי אשר נותן רישיון )

בניירות ערך בכלל או במוצרים בקשר עם כדאיות ההשקעה מכללא, כלפי הבעלים של המוצרים או כלפי הציבור, 
האחריות היחידה של ס.פ. או כל ( לעקוב אחר ביצועי שוק המניות. "המדד") 500ס.פ. בפרט, או ביכולתו של מדד 

במתן רישיון לסימני מסחר או שם מסחר של ס.פ. או של אותם צדדים שלישיים צד שלישי כלפי מנהל הקרן הוא 
ולמדד אשר נקבע, נערך ומחושב על ידי ס.פ. או צדדים שלישיים ללא קשר למנהל הקרן. לס.פ. או לצדדים 
. השלישיים אין התחייבות להתחשב בצרכים של מנהל הקרן או הבעלים של המוצר בעת עריכת וחישוב המדד

או הצדדים השלישיים לא אחראים ולא השתתפו בקביעת המחירים והכמויות או זמן ההנפקה או מכירה של  ס.פ.
המוצרים או בקביעת או חישוב נוסחת ההמרה. לס.פ אין מחוייבות או אחריות בקשר עם האדמיניסטרציה, 

 שיווק או מסחור של המוצר.

ים להתאמה, דיוק, זמנים או שלמות המדד או כל מדד ס.פ., החברות הקשורות אליה או צדדים שלישיים לא ערב
הכלול במדד או כל תקשורת הכוללת מבלי להגביל תקשורת בעל פה או בכתב, לרבות תקשורת אלקטרונית 

 בקשר עם המדד.

.פ., החברות הקשורות אליה או הצדדים השלישיים, לא יהיו כפופים לנזקים או אחריות בקשר עם טעויות, ס
 או לסחירות אחריות כל מפורשות ודוחה מכללא או מפורשת אחריות נותנת לא.פ. סכובים. השמטות או עי

 .במדדמסחר, המדד או כל מידע הכלול  סימני עם בקשר שימוש או מיוחדת למטרה התאמה

 מקרה בשום יהיו לא השלישיים הצדדים או אליה קשורה חברה כל או.פ. ס, לעיל האמור את להגביל מבלי
 או זמן אבדן, מסחרלרבות מבלי להגביל אבדן רווחים, אבדן  עונשי, מיוחד, תוצאתי, ישיר בלתי נזק לכל אחראים

 .אחרת או קפידה אחריות ,בעוולה, בחוזה אם בין, כאמור לנזקים האפשרות על ידעו אם אפילו, טוב רצון

 .א מאמצעי הקרןמובהר בזה, כי בהתאם להוראות הדין התמורה להרשאה תשולם מאמצעי מנהל הקרן ול

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. :סוכן ניירות ערך של הקרן -

 יצוין, כי מנהל הקרן עשוי לבצע בעבור הקרן עסקאות גם באמצעות סוכני ניירות ערך אחרים.  

, הבנק בנק לאומי לישראל בע"מ :הקסטודיאנים אצלם יוחזקו נכסי הקרן שאינם מזומנים ופקדונות -
הראשון לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הבינלאומי 

בורסה והשקעות שירותי בורסה בע"מ ושירותי  אקסלנס נשואה, מיטב דש טרייד בע"מבנק אגוד לישראל בע"מ, 
 בישראל אי.בי.אי בע"מ.

 :הקרןהתחייבות מנהל הקרן לשאת בעמלות בגין ביצוע עסקות בנכסי  -

לשלם מאמצעיו ולא מאמצעי הקרן, את כל העמלות בגין  28.4.19מיום מנהל הקרן התחייב, במכתב אל הנאמן   
  מנהל הקרן. ביצוע עסקות בנכסי הקרן, וזאת כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי

 מובהר בזה, כי האמור לעיל אינו חל על:

לה שמקבלת הקרן בגין השאלת ניירות ערך לבין דמי )א( הפער הנותר בידי סוכן ניירות ערך בין דמי ההשא
 ההשאלה שמשלם השואל;

)ב( הפער הנותר בידי סוכן ניירות ערך בין דמי ההשאלה שמשלמת הקרן בגין שאילת ניירות ערך לבין דמי 
 ההשאלה שמקבל המשאיל;

 (."מרווח דמי ההשאלה")להלן ביחד או לחוד: 

יירות ערך מרווח דמי ההשאלה הוא בגדר עמלה בגין ההשאלה ו/או עוד מובהר בזה כי על פי גישת רשות נ
 השאילה האמורים.

  התחייבות מנהל הקרן לשאת בעלויות מימון במקרים מסוימים -

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידו, בהיווצר עודף פדיונות כי , 28.4.19מיום מנהל הקרן התחייב, במכתב אל הנאמן 
 ןאו לממש פקדונות לזמן קצוב המוחזקים בקר ןלקחת אשראי בעד הקרל הקרן מנהיידרש  ובקרן שלצורך מימונ

בהם את עלויות המימון האמורות, וזאת במקרים  ,ןולשלם "קנס שבירה", הוא ישלם מאמצעיו, ולא מאמצעי הקר
 ישוו בדבר לחוק הקרנות א65 ףסעי הוראה הזמנית של רשות ניירות ערך לפינדרשת התחייבות כאמור בהתאם ל

לזמן קצוב, המאפשרת החזקה בפקדונות לזמן קצוב בשיעורים העולים על אלה שנקבעו בתקנות  פיקדונות
 .1994-המרביים(, התשנ"ה בקרן ושיעוריהם ולהחזיק לקנות שמותר נכסים)השקעות משותפות בנאמנות 
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 לא נקבע מנהל השקעות עיקרי לקרן. מנהל ההשקעות של הקרן: -

 רואה החשבון של הקרן:  -

  הנאמן, בהתייעצות עם מנהל הקרן, ימנה 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד )א( לחוק99בהתאם לסעיף   
 .מיום הקמתהתוך שלושה חודשים בקרן לרואה חשבון 

 כללי: -

 הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון. 1

 בסעיף זה:
"(, שהוא גם יום שבו ניתן להציע סההבוראביב )להלן: "-יום מסחר בבורסה לניירות ערך בתל - "יום מסחר"

 יחידות של הקרן או לפדותן.
 פתוחים לעסקים. 1981-יום שבו רוב בעלי רשיון בנק לפי חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א – "יום עסקים"
 .1994-( לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד1)ג()46כהגדרתה בסעיף  - "שעה יעודה"

נו של רוכש יחידות או של פודה יחידות של הקרן מחויב או מזוכה בגין הוראת היום שבו חשבו – "יום ערך"
 רכישה של יחידות הקרן או בגין הוראת פדיון של יחידות הקרן, לפי העניין.

הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה. הזמנה ליחידה או 
חר עד השעה היעודה, תבוצע באותו יום, ותיסלק לפי כללים שקבעה הבורסה הוראה לפדיון שתוגש ביום מס

, באופן שיום הערך שלה יהיה יום העסקים הראשון לאחר היום 1968-לחוק ניירות ערך התשכ"ח 46לפי סעיף 
 שבו הוגשה.  

יום הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון שתוגש ביום מסחר לאחר השעה היעודה, או שתוגש ביום שאינו 
מסחר, תבוצע ביום המסחר הראשון לאחר היום שבו הוגשה, ותיסלק בהתאם לכללים שקבעה הבורסה 
כאמור, באופן שיום הערך שלה יהיה יום העסקים הראשון שלאחר יום המסחר הראשון שלאחר היום שבו 

 הוגשה. 

צעותם ונענו. כל חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמ
הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו על פי הזמנתו, בין אם 

 בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה.

 חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות, החזקתן או פדיונן.

 מונחים בתשקיף:  .2

 שהותקנו מכוחוובתקנות  1994-בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דמצויים ונחים בתשקיף המ )א(
בדין תהיה להם אותה משמעות כמשמעותם "( הדיןובהוראות ובחוזרי רשות ניירות ערך )להלן ביחד: "

 , זולת אם ההקשר מחייב אחרת.הרלוונטי לפי העניין

 .2009-תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו(, התש"עתקנות השקעות משותפות בנאמנות )פרטי  – "התקנות"  )ב(

 שינוי באמור בתשקיף.  3

/או ו בכל האמור בתשקיף זה, עשוי לחול מעת לעת שינוי, בהתאם להחלטת מנהל הקרן מובהר בזה, כי
 זולת אם נקבע במפורש אחרת בדין או בהסכם. ,הנאמן

 :היתרים להצעת היחידות -

שיונות הדרושים על פי כל דין להצעת היחידות, להנפקתן ירים והרכל ההיתרים, האישו מנהל הקרן קיבל את
 ולפרסום התשקיף.

אין בהיתר רשות ניירות ערך משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או 
 הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות.
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 :החתומים על התשקיף דירקטורים של מנהל הקרןשמות ה

 
 חתימה הדירקטורשם 

 _______________________ ד"ר שמעון אלקבץ, יו"ר

 _______________________ יאיר המבורגר

 _______________________ פרופ' יעקב בורטמן, דח"צ

 _______________________ דורון גינת

 _______________________ ד"ר אלון כהן, דח"צ

 _______________________ חגית ציטיאט לוין

 _______________________ טל קדם

 
 

  _____________________              אורי שור        :חתום בשם מנהל הקרן

 חתימה                                         שם                                                  

 _____________________                    דויד ידיד               

 חתימה                                          שם          

   

       _____________________                אסף לשץ                      :חתום בשם הנאמן
   

  חתימה                                         שם                                                  
 

 _____________________              יונתן רותם                 

 חתימה                                        שם                                                       
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