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 ירושלים -הנהלת האגף 
 41.3.41 תאריך:                

התנועה חופש מידע/ מספרנו:
 -למען איכות השלטון בישראל

 כספי חסויים
 לכבוד 

 מבלי לפגוע בזכויות    התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר(
   20-6222215 :בפקס        
        

 אודות נהלי השקעת כספי חסויים –בקשת חופש מידע הנדון:     
 (00.0.41ומיום  00.4.41פנייתכם מיום סימוכין: )

 
 :כדלקמן ,כםמתכבד להשיבהריני , שבסימוכיןבהמשך לפנייתכם 

 
תקנות הכשרות  -אפיקי ההשקעה האפשריים להשקעת כספי  אנשים שמונה להם אפוטרופוסבעניין  .4

קובעות את אופן השקעת  6222 -המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי( התש"ס
קובע את דרכי ההשקעה הלתקנות  0סעיף בעניין זה ראו  כספים של אנשים שמונה להם אפוטרופוס.

תר האינטרנט של האפוטרופוס בא מיםפירוט והסבר על דרכי ההשקעה האפשריות קייכמו כן,  עצמן.
 .הכללי

לעיל, שכן,  4ה להשקעה בסעיף השקעה זו זה -השקעת כספי קטינים שמונה להם אפוטרופוסבעניין  .0
 התקנות חלות על כל מקרה בו מונה אפוטרופוס, בין אם מדובר בקטין ובין אם מדובר באדם בגיר.

  -נהלי העבודה של כלל קרנות ההשקעה בהפעלת האפוטרופוסבעניין  .3

התאם למעמדם המשפטי של הכספים האפוטרופוס הכללי מנהל מספר קרנות השקעה נפרדות, ב .3.4

 .ובהתאם לחבות המס והאפיון הכללי של הקרן

הינן הבסיס לגביית דמי ניהול בגין השקעת  1313-תקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, תשל"ח .3.0
התאם למדיניות שמתווה לה ועדת ההשקעות שליד השקעות הכספים מתבצעת ב כספים.

לחוק  12יף סע האפוטרופוס הכללי. ועדת ההשקעות היא ועדה סטטוטורית, הפועלת מכוח
פרופ'  -האפוטרופוס הכללי שלושה חברי ועדה:  הכוללת 1313-האפוטרופוס הכללי, התשל"ח

 .מר טל ביבר -נציג בנק ישראל ו גב' ענת פייר -שרד האוצר מנציגת , דוד האן, יו"ר

ועדת ההשקעות מתכנסת באופן שוטף לקבלת עדכון ודיווח מיחידת ההשקעות ולקביעת מדיניות  .3.3
 בהתאם להגדרות כל קרן.ההשקעה 

נתונים מפורטים על אופן הפעילות והיקפה, בחוברת סיכום פעילות מתפרסמים  כבכל שנה ,לידיעתכם .1
מידע זה ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של בחוברת סיכום פעילות של האפוטרופוס הכללי. 

 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

 ,בברכה

 , עו"דעופר חדד

  המידע לציבור העמדתהממונה על  

 י והכונס הרשמילאפוטרופוס הכלה  

 משרד המשפטים
 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 המחלקה המשפטית
 
 


