
 

 

 

 
 008633ניירות ערך לתיקון הנחיות הבורסה  אישור רשות 

 

 
 8306נובמבר,  86

 
 לכבוד

 לידי: מנהל מחלקת ניירות ערך       חברי הבורסה
 

 נכבדי,
 

 אישור רשות ניירות ערך לתיקון הנחיות הבורסההנדון:  
 
 

 הננו להודיע כי התקבל אישור רשות ניירות ערך לתיקון ההנחיות, כמפורט להלן:

 
 Co-Locationהתאמת כללי המסחר לשירותי  .0
 

 . המצ"ב א', כמפורט בנספח תקנוןה שלהשלישי  החלק לפיוהנספחים להנחיות  ההנחיות נוקות א.
 

 אג'. 8יהיה התשלום לבורסה בגין כל פקודה עודפת ו/או כמות עודפת  ב. 
 
החודשים הראשונים ממועד כניסת התיקונים לתוקף, הבורסה לא תגבה תשלום מהחברים  0במשך  ג. 

 . תות עודפיועודפת ו/או כמוות בגין כל פקוד
 

 לאחר סיום ההיערכות הטכנית. לעיל תחילתם של התיקונים  ד.
 

 יום מראש, לפחות.  01על מועד כניסת התיקונים לתוקף תפורסם הודעה 
 
 תעריפון - (colocation)שירות מיקום משותף  .8
 

' המצ"ב בכמפורט בנספח  6הוסף לתעריפון המהווה נספח להנחיות על פי החלק השישי לתקנון סעיף 
 (.השינויים מסומנים)

 
 שינוייםהצעה ל -ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב  .0
 

 (.השינויים מסומנים' המצ"ב )גתוקנו ההנחיות על פי החלק הראשון לתקנון הבורסה, כמפורט בנספח 
 
 הפעלה של מנגנון עש"ב )עסקאות בשקלים בודדים( כשלנייר הערך אין שער בסיס-אי .1
 

כלהלן  (ג( בפרק ג' של ההנחיות לפי החלק השלישי לתקנון, באופן שנוסחו יהיה03א.ב.0קן ס"ק ות
 (:השינויים מסומנים)

 
על נייר ערך, ביום מסחר בו לא נקבע לנייר הערך שער  על אופציות כיסויב( לעיל לא יחולו -ס"ק א( ו ("ג

  ".אגורה 0בסיס, אלא נקבע לו, לצרכים תפעוליים בלבד של המסחר, פרמטר פתיחה של 
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 הרחבת אוכלוסיית נכס הבסיס –אופציות על מניות  .5
 

 (:השינויים מסומנים. בפרק ב' בהנחיות לפי החלק השביעי לתקנון, כך שנוסחו יהיה כלהלן )8סעיף  קןות
 
המניות שיהוו נכס הבסיס של אופציה על מניה יהיו מניות של חברה רשומה, אשר  א. .8"

הדירקטוריון החליט כי מניותיה יהוו נכס בסיס של אופציה כאמור, ובלבד שהמניה נכללת 
 במועד החלטת הדירקטוריון כאמור. 05-במדד ת"א

 
 05-פעמיים בשנה, עד תום החודש הקלנדרי שלאחר החודש בו חל מועד העדכון של מדד ת"א ב.

 .05-)"מועד עדכון"(, תערך בדיקה האם המניה המהווה נכס בסיס לאופציות נכללת במדד ת"א
נמצא בבדיקה כי בשני מועדי עדכון עוקבים, מניה המהווה נכס בסיס לאופציה כאמור, לא 

יודיע על כך מנהל המסחר למסלקת , 085-ואולם היא נכללת במדד ת"א, 05-נכללה במדד ת"א
תמשיך מסלקת מעו"ף להוציא  מעו"ף על מנת שתפסיק להוציא אופציות על המניה האמורה.

 .085-עוד היא נכללת במדד ת"אאופציות על המניה, כל 
 
 הוראת מעבר 
 , יחול האמור להלן:3.8.09-באופן חד פעמי, במועד הבדיקה הראשון החל אחרי ה 

, מניה המהווה נכס בסיס לאופציה, לא נכללה 8308נמצא בבדיקה כי במועד עדכון אוגוסט 
, יודיע על 05-במדד ת"א, המניה האמורה לא נכללה 8309ובמועד עדכון פברואר  85-במדד ת"א

 כך מנהל המסחר למסלקת מעו"ף על מנת שתפסיק להוציא אופציות על המניה האמורה.
 

 –לעניין ס"ק זה 
 

מועד עדכון המאגרים כהגדרתם בהנחיות על פי החלק  -" 05-"מועד העדכון של מדד ת"א
 השביעי לתקנון."

 
 
 
 

 בכבוד רב
 

(-) 
 לוינסון, עו"ד-סיגל ברלינר

 מזכירת החברה
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 נספח א'

 Co-Locationהתאמת כללי המסחר לשירותי 

 תיקון הנחיות חלק שלישי לתקנון

 

 (: מסומנים השינוייםחלק השלישי לתקנון )פי ה. בפרק ה' בהנחיות ל8סעיף  טלוב .א
 

 פקודות לקוחות במסחר בניירות ערך המוגשות לבורסה באמצעות מחוללי ציטוטים .8

 -לעניין סעיף זה 

 לקוח של חבר, לרבות נוסטרו של חבר. -"לקוח" 

מספר מזהה במערכות המסחר של הבורסה, אותו הקצתה הבורסה לחבר שקיבל  -"מספר מחולל" 

אישור ממנהל המסחר להתיר ללקוח של החבר, לרבות לנוסטרו של החבר, להגיש לבורסה פקודות 
 באמצעות מחולל ציטוטים;

 צעות מחולל ציטוטיםאישור הבורסה להגיש פקודות באמ .א

חבר לא יתיר ללקוחו להגיש לבורסה פקודות באמצעות מחולל ציטוטים, אלא לאחר שהחבר 
הגיש לבורסה בקשה להגיש פקודות באמצעות מחולל ציטוטים )להלן: "הבקשה"( ולאחר 

 שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור אותו מחולל ציטוטים.

להגיש פקודות למסחר בניירות ערך באמצעות בקשה תוגש לבורסה באמצעות טופס "בקשה 
 מחולל ציטוטים" המצורף כנספח ה' להנחיות.

חבר שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור מחולל ציטוטים מסוים, יתיר ללקוחו לפעול 
באמצעות מחולל הציטוטים כאמור רק בתנאי שהלקוח שפועל באמצעות מחולל הציטוטים 

שות על ידו באמצעות מחולל הציטוטים כאמור במספר כאמור, יסמן את כל הפקודות המוג
 המחולל שקיבל החבר מהבורסה עבור אותו מחולל ציטוטים.

חבר שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור מחולל ציטוטים מסוים, יודיע לבורסה לאלתר 

 במקרה של הפסקת הפעילות באמצעות אותו מחולל ציטוטים.

 מחוללי ציטוטים בלבדשימוש במספר מחולל לפקודות שמקורן ב .ב

חבר שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור מחולל ציטוטים המופעל באמצעותו, אחראי לכך 

שדרך מחולל הציטוטים כאמור יוגשו למסחר פקודות אך ורק באמצעות אותו מחולל 
 ציטוטים.

חבר רשאי להתיר ללקוחו להגיש פקודות למסחר באמצעות יותר מאשר מחולל ציטוטים 
בד שבגין כל אחד ממחוללי הציטוטים כאמור הגיש החבר בקשה נפרדת, ובלבד אחד, ובל

 שקיבל מהבורסה מספרי מחולל עבור כל אחד מאותם מחוללי ציטוטים.

 תנאים להפעלת מחולל ציטוטים באמצעות חבר .ג

חבר רשאי להתיר ללקוחו לפעול דרכו באמצעות מחולל ציטוטים, בתנאי שיתקיימו התנאים 

 שלהלן:

קיבל מהבורסה מספר מחולל עבור אותו מחולל ציטוטים. כל הפקודות  החבר  (0

 שיוגשו באמצעות אותו מחולל ציטוטים יסומנו במספר המחולל כאמור.

לחבר קיימת תשתית המאפשרת לו לנתק לאלתר מחולל ציטוטים, באופן שלא יהיה  (8
 ניתן להגיש פקודות למסחר באמצעות אותו מחולל ציטוטים.
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 לקוחותיו מגישים פקודות למסחר באמצעות מחוללי ציטוטיםהיערכות חבר ש .ד

 מינוי מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים (0

חבר שלקוחותיו מגישים פקודות למסחר באמצעות מחוללי ציטוטים, ימנה עובד  

 מטעמו שיפקח על פעילות הלקוחות כאמור )להלן: "המפקח"(.

טי הקשור לפעילות לקוחות המפקח ימסור לבורסה, על פי בקשתה, כל פרט רלוונ
 החבר באמצעות מחוללי ציטוטים.

 החבר יעדכן את הבורסה בדבר כל שינוי בזהות המפקח.

 ניתוק מחולל ציטוטים מהמסחר (8

חבר יאפשר ללקוחו לפעול באמצעות מחולל ציטוטים כפוף לכך שהלקוח יאשר כי 

 ידוע לו וכי הוא מסכים לאמור להלן:

הציטוטים כך שלא ניתן יהיה להגיש באמצעותו החבר ינתק את מחולל   (א
 פקודות למסחר, אם יתבקש לעשות כן על ידי הבורסה.

החבר יבטל פקודות שהוגשו וטרם בוצעו, אם יתבקש לעשות כן על ידי  (א
 הבורסה.

הבורסה רשאית לדחות פקודות המוגשות דרך מספר מחולל שהקצתה לחבר  (ב

אם יתברר שפעילות אותו לקוח  עבור לקוח הפועל באמצעות מחולל ציטוטים,
משבשת את התנהלותו התקינה וההוגנת של המסחר בבורסה. במקרה זה 

תבטל הבורסה לאלתר פקודות שטרם בוצעו, אשר הוגשו על ידי הלקוח 
 באמצעות אותו מחולל ציטוטים, קודם ההחלטה על דחיית הפקודות כאמור.

 סימון פקודות (0

 ציטוטים, באופן שייקבע על ידי הבורסה.חבר יסמן פקודות שמקורן במחוללי 

 הפסקה זמנית של פעילות כל מחוללי הציטוטים .ה

המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לקבוע כי ביום מסחר מסוים, או  

בחלקו, לא יותר להגיש פקודות למסחר באמצעות מחוללי ציטוטים, וזאת אם באותו יום 
 צפויה פעילות חריגה במסחר.

הודעה על האיסור לפעול באמצעות מחוללי ציטוטים תימסר למפקחים אשר ידאגו לניתוק 

 מחוללי הציטוטים לאלתר.

 פעולות שהבורסה רשאית לנקוט מול חבר שלקוחו פועל באמצעות מחולל ציטוטים .ו

הבורסה רשאית לדחות פקודות המוגשות דרך מספר מחולל שהקצתה לחבר עבור לקוח 

ולל ציטוטים, אם יתברר שפעילות אותו לקוח משבשת את התנהלותו הפועל באמצעות מח
התקינה וההוגנת של המסחר בבורסה. במקרה זה תבטל הבורסה לאלתר פקודות שטרם 

בוצעו, אשר הוגשו על ידי הלקוח באמצעות אותו מחולל ציטוטים, קודם ההחלטה על דחיית 

  "הפקודות כאמור.
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 (: מסומנים השינוייםחלק השלישי לתקנון )פי הת ל' בהנחיוו. בפרק 9סעיף  טלוב .ב

 פקודות לקוחות במסחר בנגזרים המוגשות לבורסה באמצעות מחוללי ציטוטים .9

 -לעניין סעיף זה 

היחס בין מספר הפקודות שיוגשו למסחר בנגזרים באמצעות מחולל  -מחזורים" -"יחס פקודות
ו/או החוזים העתידיים שיכללו בעסקאות ציטוטים ביום מסחר כלשהו, לבין מספר האופציות 

 שינבעו מאותן פקודות, באותו יום מסחר;

 לקוח של חבר, לרבות נוסטרו של חבר. -"לקוח" 

מספר מזהה במערכות המסחר של הבורסה, אותו הקצתה הבורסה לחבר  -"מספר מחולל" 

להגיש  שקיבל אישור ממנהל המסחר להתיר ללקוח של החבר, לרבות לנוסטרו של החבר,
 לבורסה פקודות בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים;

 לרבות פקודה לביטול או לשינוי פקודה קיימת. -"פקודה" 

 אישור הבורסה להגיש פקודות בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים .א

חבר לא יתיר ללקוחו להגיש לבורסה פקודות בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים, אלא 
בקשה להגיש פקודות בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים  לאחר שהחבר הגיש לבורסה

 )להלן: "הבקשה"( ולאחר שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור אותו מחולל ציטוטים.

בקשה תוגש לבורסה באמצעות טופס "בקשה להגיש פקודות למסחר בנגזרים באמצעות 

 מחולל ציטוטים" המצורף כנספח ד' להנחיות.

חולל עבור מחולל ציטוטים מסוים, יתיר ללקוחו לפעול חבר שקיבל מהבורסה מספר מ
באמצעות מחולל הציטוטים כאמור רק בתנאי שהלקוח שפועל באמצעות מחולל 

הציטוטים כאמור, יסמן את כל הפקודות המוגשות על ידו באמצעות מחולל הציטוטים 
 כאמור במספר המחולל שקיבל החבר מהבורסה עבור אותו מחולל ציטוטים.

יבל מהבורסה מספר מחולל עבור מחולל ציטוטים מסוים, יודיע לבורסה חבר שק

 לאלתר במקרה של הפסקת הפעילות באמצעות אותו מחולל ציטוטים.

 שימוש במספר מחולל לפקודות שמקורן במחוללי ציטוטים בלבד .ב

חבר שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור מחולל ציטוטים המופעל באמצעותו, אחראי 

מחולל הציטוטים כאמור יוגשו למסחר בנגזרים פקודות אך ורק באמצעות לכך שדרך 
 אותו מחולל ציטוטים.

חבר רשאי להתיר ללקוחו להגיש פקודות למסחר בנגזרים באמצעות יותר מאשר מחולל 

ציטוטים אחד, ובלבד שבגין כל אחד ממחוללי הציטוטים כאמור הגיש החבר בקשה 

 רי מחולל עבור כל אחד מאותם מחוללי ציטוטים.נפרדת, ובלבד שקיבל מהבורסה מספ

 *מחזורים -יחס פקודות .ג

המנהל הכללי . המירבי מחזורים-פקודות יחס מהו לקבוע המנהל הכללי של הבורסה רשאי

 . כאמור היחס את לעת מעת, לשנות של הבורסה רשאי

 בעשנק מזה שונה מירבי מחזורים-פקודות יחס לקבוע המנהל הכללי של הבורסה רשאי

 הבורסה ידי על שאושר מי ידי על המופעלים ציטוטים למחוללי בהתייחס, לעיל כאמור

                                                 

מחזורים, בהתאם לסעיף זה, מפורטות בפרק "החלטות דירקטוריון והחלטות מנכ"ל" במדריך -בדבר יחס פקודות החלטות *
   זה.



 - 8 - 

 008633אישור רשות ניירות ערך לתיקון הנחיות הבורסה  

 לעת מעת, לשנות המנהל הכללי של הבורסה רשאי בתנאים שיקבעו על ידו. שוק, כעושה
 .כאמור היחס את

 פקודות מכסת תינתןציטוטים  למחולליכי  המנהל הכללי של הבורסה לקבוע רשאי כן

מחזורים וזאת בתנאים שייקבע -פקודות יחס חישוב לעניין בחשבון תילקח לא אשר יומית
 "(.המכסה היומית: "להלן) לעיל כאמור, המנהל הכללי של הבורסה

 ממחולל יותר באמצעות מניות על באופציות שוק כעושה הבורסה ידי על שאושר מי פועל
 כל בין שווה באופן, מניות על לאופציות לו היומית שניתנה המכסה תחולק, אחד ציטוטים

 .מניות על באופציות שוק עשיית לצורך ידו על המופעלים הציטוטים מחוללי

 שחר מסוג התחייבות תעודות על באופציות שוק כעושה הבורסה ידי על שאושר מי פועל
 על לאופציות לו שניתנההיומית  המכסה תחולק, אחד ציטוטים ממחולל יותר באמצעות

 ידו על המופעלים הציטוטים מחוללי כל בין שווה באופן שחר מסוג התחייבות תעודת
 .שחר מסוג התחייבות תעודות על באופציות שוק עשיית לצורך

 מסחר ביום כלשהו ציטוטים מחולל באמצעות בנגזרים למסחר שיוגשו הפקודות בין היחס
 מאותן שינבעו בעסקאות שיכללו העתידיים החוזים או/ו האופציות מספר לבין כלשהו

 ידי על שנקבע כפי המירבי מחזורים-פקודות יחס על יעלה לא, מסחר יום באותו פקודות
 .המנהל הכללי של הבורסה

 ממחוללי אחד בכל כי, ציטוטים מחולל באמצעות בנגזרים הפועל, ללקוחו יודיע חבר
 הציטוטים מחולל באמצעות שיוגשו הפקודות בין היחס, באמצעותו פועל שהוא הציטוטים

 בעסקאות שיכללו העתידיים החוזים או/ו האופציות מספר לבין כלשהו מסחר ביום
 שנקבע כפי מחזורים-פקודות יחס על יעלה לא, מסחר יום באותו פקודות מאותן שינבעו

 .המנהל הכללי של הבורסה כאמור ידי על

 ימי מסחר לפחות לפני 5החלטות המנהל הכללי של הבורסה על פי ס"ק זה תפורסמנה 
 כניסתן לתוקף.

 תנאים להפעלת מחולל ציטוטים באמצעות חבר .ד

חבר רשאי להתיר ללקוחו לפעול דרכו באמצעות מחולל ציטוטים, בתנאי שיתקיימו 
 התנאים שלהלן:

החבר קיבל מהבורסה מספר מחולל עבור אותו מחולל ציטוטים. כל הפקודות  (0
 ל כאמור.שיוגשו באמצעות אותו מחולל ציטוטים יסומנו במספר המחול

מחזורים -לחבר קיימת תשתית המאפשרת לו לבדוק, מידי יום, שיחס פקודות (8

שינבע מפקודות שיוגשו למסחר באמצעות אותו מחולל ציטוטים, לא עלה על היחס 
 כפי שנקבע על ידי המנהל הכללי של הבורסה.

לחבר קיימת תשתית המאפשרת לו לנתק לאלתר מחולל ציטוטים, באופן שלא יהיה  (0
 ן להגיש פקודות למסחר באמצעות אותו מחולל ציטוטים.נית

 היערכות חבר שלקוחותיו מגישים פקודות למסחר בנגזרים באמצעות מחוללי ציטוטים .ה

 מינוי מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים (0

חבר שלקוחותיו מגישים פקודות למסחר בנגזרים באמצעות מחוללי ציטוטים, ימנה 
 הלקוחות כאמור )להלן: "המפקח"(. עובד מטעמו שיפקח על פעילות

המפקח יבדוק מידי יום, בתום המסחר, כי היחס בין מספר הפקודות שהוגשו 
באמצעות מחולל הציטוטים באותו יום לבין מספר האופציות או החוזים העתידיים 

-שנכללו בעסקאות שבוצעו ושנבעו מאותן פקודות, אינו עולה על יחס פקודות
 ידי המנהל הכללי של הבורסה.-עלמחזורים, כפי שנקבע 
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 בדיקה כאמור תתבצע לגבי כל מחולל ציטוטים שפועל באמצעות החבר, בנפרד.

המפקח ימסור לבורסה, על פי בקשתה, כל פרט רלוונטי הקשור לפעילות לקוחות 
 החבר באמצעות מחוללי ציטוטים.

 החבר יעדכן את הבורסה בדבר כל שינוי בזהות המפקח.

 יטוטים מהמסחרניתוק מחולל צ (8

חבר יאפשר ללקוחו לפעול באמצעות מחולל ציטוטים כפוף לכך שהלקוח יאשר כי 

 ידוע לו וכי הוא מסכים לאמור להלן:

החבר ינתק את מחולל הציטוטים כך שלא ניתן יהיה להגיש באמצעותו   (א
 פקודות למסחר בנגזרים, אם יתבקש לעשות כן על ידי הבורסה.

וטרם בוצעו, אם יתבקש לעשות כן על ידי  החבר יבטל פקודות שהוגשו (ב
 הבורסה.

הבורסה רשאית לדחות פקודות המוגשות דרך מספר מחולל שהקצתה לחבר  (ג

עבור לקוח הפועל באמצעות מחולל ציטוטים, אם יתברר שפעילות אותו 
לקוח משבשת את התנהלותו התקינה וההוגנת של המסחר בבורסה וזאת אף 

ע מכמות הפקודות שהגיש הלקוח באמצעות מחזורים הנוב-אם יחס פקודות
ידי -מחזורים כפי שנקבע על-מחולל הציטוטים, לא עלה על יחס פקודות

המנהל הכללי של הבורסה. במקרה זה תבטל הבורסה לאלתר פקודות שטרם 

בוצעו, אשר הוגשו על ידי הלקוח באמצעות אותו מחולל ציטוטים, קודם 

 ההחלטה על דחיית הפקודות כאמור.

 מון פקודותסי (0

 חבר יסמן פקודות שמקורן במחוללי ציטוטים, באופן שייקבע על ידי הבורסה. 

 הפסקה זמנית של פעילות כל מחוללי הציטוטים .ו

המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לקבוע כי ביום מסחר מסוים, או 
ציטוטים, וזאת אם בחלקו, לא יותר להגיש פקודות למסחר בנגזרים באמצעות מחוללי 

 באותו יום צפויה פעילות חריגה במסחר.

הודעה על האיסור לפעול באמצעות מחוללי ציטוטים תימסר למפקחים אשר ידאגו לניתוק 

 מחוללי הציטוטים לאלתר.

 פעולות שהבורסה רשאית לנקוט מול חבר שלקוחו פועל באמצעות מחולל ציטוטים .ז

 רם בוצעודחיית פקודות חדשות וביטול פקודות שט (0

הבורסה רשאית לדחות פקודות המוגשות דרך מספר מחולל שהקצתה לחבר עבור 

לקוח הפועל באמצעות מחולל ציטוטים, אם יתברר שפעילות אותו לקוח משבשת 
-את התנהלותו התקינה וההוגנת של המסחר בבורסה וזאת אף אם יחס פקודות

חולל הציטוטים, לא מחזורים הנובע מכמות הפקודות שהגיש הלקוח באמצעות מ
ידי המנהל הכללי של הבורסה.  -מחזורים כפי שנקבע על-עלה על יחס פקודות

במקרה זה תבטל הבורסה לאלתר פקודות שטרם בוצעו, אשר הוגשו על ידי הלקוח 
 באמצעות אותו מחולל ציטוטים, קודם ההחלטה על דחיית הפקודות כאמור.

 תשלום לבורסה (8

( לעיל, הבורסה תיגבה תשלום מחבר, אם 0.ז.9בס"ק  בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור
מחזורים של מחולל ציטוטים הפועל דרך אותו חבר עלה על היחס -יחס פקודות

 כאמור כפי שנקבע על ידי המנהל הכללי של הבורסה.
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במקרה זה ישלם החבר לבורסה סך באגורות, בתוספת מע"מ, כפי שייקבע 
 *פקודה עודפת. דירקטוריון הבורסה מעת לעת, בגין כל

  -לעניין ס"ק זה 

פקודה שהגיש חבר למסחר בנגזרים, דרך מספר מחולל מסוים,  -"פקודה עודפת" 
מעבר לכמות פקודות השווה למספר האופציות והחוזים העתידיים שנקנו ושנמכרו 

מחזורים, -באותו יום מסחר דרך אותו מספר מחולל כשהיא מוכפלת ביחס פקודות

 "המנהל הכללי של הבורסה. ידי-כפי שנקבע על

 
 
 בהנחיות לחלק השלישי לתקנון, שנוסחו יהיה כלהלן:  0הוסף פרק ו' .ג

 פעילות מחוללי ציטוטים  – 1'ופרק "

 -לעניין פרק זה 

 לקוח של חבר, לרבות נוסטרו של חבר. -"לקוח" 

ציטוטים מספר מזהה במערכות המסחר של הבורסה למחולל ציטוטים. לכל מחולל  -"מספר מחולל" 

 יוקצה מספר מחולל אחד בלבד;

 0כמות כמפורט בסעיף  OTRפקודות ויחס  OTRיחס  –OTR (Order to Trade Ratio ")"יחס 

 להלן. 

 קשר לוגי באמצעותו יכול חבר להעביר פקודות לבורסה.  -" CTCI"קשר 

 לרבות פקודה לביטול או לשינוי פקודה קיימת. -"פקודה" 

 

 פקודות באמצעות מחולל ציטוטיםאישור הבורסה להגיש  .0

חבר לא יתיר ללקוחו להגיש לבורסה פקודות באמצעות מחולל ציטוטים, אלא לאחר שהחבר 
הגיש לבורסה בקשה להגיש פקודות באמצעות מחולל ציטוטים )להלן: "הבקשה"( ולאחר 

 שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור אותו מחולל ציטוטים.

טופס "בקשה להגיש פקודות למסחר באמצעות מחולל בקשה תוגש לבורסה באמצעות 

 ציטוטים" המצורף כנספח ד' להנחיות.

 כל פקודה שתוגש באמצעות מחולל ציטוטים, תסומן במספר המחולל שלו.

חבר שקיבל מהבורסה מספר מחולל עבור מחולל ציטוטים מסוים, יודיע לבורסה לאלתר 

 ציטוטים.במקרה של הפסקת הפעילות באמצעות אותו מחולל 

  שימוש במספר מחולל לפקודות שמקורן במחוללי ציטוטים בלבד .8

חבר לא יתיר ללקוחו להגיש פקודה המסומנת במספר מחולל אלא אם זו מוגשת באמצעות 

 מחולל ציטוטים עבורו הוקצה מספר המחולל.

חבר רשאי להתיר ללקוח לפעול באמצעות יותר ממחולל ציטוטים אחד, ובתנאי שלכל מחולל 

 ציטוטים יוקצה מספר מחולל, כמתואר לעיל.

                                                 

 אג'. 6הדירקטוריון החליט שהתשלום לבורסה בגין כל פקודה עודפת יהיה  *
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 :*להלן הקבועים OTR-ה ביחסי לעמוד יידרש ציטוטים מחולל כל .0

 פקודות:  OTRיחס  .א

OTR𝑛𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟_𝑜𝑓_𝑜𝑟

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 _𝑜𝑓 _𝑡𝑟 + 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟
− 1 

 כאשר:

 הגדרות        מונחים

OTR𝑛𝑜 היחס בין מספר הפקודות שהוגשו באמצעות מחולל   - 
ציטוטים ולא בוצעו לבין מספר הפקודות שהוגשו 

 באמצעות אותו מחולל ציטוטים ובוצעו. 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 _𝑜𝑓_𝑜𝑟 -  ,מספר הפקודות שהוגשו באמצעות מחולל ציטוטים
ערך או בקבוצת נגזרים, ביום מסחר  בקבוצת ניירות

  מסוים. 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 _𝑜𝑓_𝑡𝑟 ערך או בקבוצת  בקבוצת ניירותמספר הפקודות שבוצעו  - 
 נגזרים, באופן מלא או חלקי, ביום מסחר מסוים.  

Floor -  מספר המייצג מכסה יומית של פקודות שלא תובא בחשבון
 לצורך חישוב היחס. 

 :**כמות OTRיחס  .ב

 

OTR𝑣𝑜𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒_𝑜𝑓_𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 _𝑜𝑓 _𝑡𝑟 + 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟
− 1 

 כאשר:

 הגדרות        מונחים

OTR𝑣𝑜𝑙 היחס בין כמות ניירות הערך הנכללת בפקודות שהוגשו  - 
באמצעות מחולל ציטוטים ולא בוצעו לבין כמות ניירות 

בפקודות שהוגשו באמצעות אותו מחולל הערך הנכללות 
  ציטוטים ובוצעו.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 _𝑜𝑓_𝑜𝑟 -  ערך או של קבוצת נגזרים  קבוצת ניירותסך כל הכמות של
שנכללה בפקודות שהוגשו באמצעות מחולל ציטוטים, ביום 

 מסחר מסוים.

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 _𝑜𝑓_𝑡𝑟 -  ערך או של קבוצת נגזרים  קבוצת ניירותכל הכמות של סך
שנכללה בפקודות שהוגשו באמצעות מחולל ציטוטים ואשר 

 .  ביום מסחר מסוים אופן מלא או חלקי,, בבוצעו

Floor -  כמות ניירות ערך או נגזריםמספר המייצג מכסה יומית של ,
 שלא תובא בחשבון לצורך חישוב היחס.  

                                                 

 , בהתאם לסעיף זה, מפורטות בפרק "החלטות דירקטוריון והחלטות מנכ"ל" במדריך זה.  OTR יהחלטות בדבר יחס *
 .9102של  4-במהלך הרבעון התוקף כנס לכמות י OTRיחס    **
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המירביים, לכל  OTR-ה מעת לעת את יחסי לקבוע המנהל הכללי של הבורסה רשאי ג.
  ערך או לכל קבוצת נגזרים, בנפרד. ותניירקבוצת 

 ותניירקבוצת , לכל Floor-המנהל הכללי של הבורסה רשאי לקבוע מעת לעת את ערך ה
  ערך או לכל קבוצת נגזרים, בנפרד.

 ,Floorו/או ערכי  מירביים OTR מעת לעת יחסי לקבוע המנהל הכללי של הבורסה רשאי

 שוק כעושה הבורסה ידי על שאושר מי ידי על המופעלים ציטוטים למחוללי בהתייחס
, השונים ובהתייחס למחוללי ציטוטים המופעלים על ידי עושי השוק הסטטוטוריים

 .כאמור שוק שאינו עושה מי ידי על מאלו שקבע למחולל ציטוטים המופעלים

ימי מסחר לפחות לפני  5החלטות המנהל הכללי של הבורסה על פי ס"ק זה תפורסמנה 
 כניסתן לתוקף.

המנהל הכללי  ידי על שנקבעו כפי המרביים OTR-ה ימיחס יחרוג לא, ציטוטים מחולל ד.
  .של הבורסה

המרביים  OTR-מהם יחסי ה, ציטוטים מחולל באמצעות הפועל, ללקוחו יודיע חבר ה.
ניירות קבוצת המנהל הכללי של הבורסה כאמור, לגבי כל אחד מ ידי על אשר נקבעו

 .ל ציטוטיםהערך או קבוצת הנגזרים, בהם הוא פועל באמצעות אותו מחול

  –זה  פרק  לעניין

נגזרים להם אותו נכס בסיס, בעלי מאפיינים דומים, כפי שיגדיר המנהל  -"קבוצת נגזרים" 

 הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו.

כפי שיגדיר המנהל הכללי של ניירות ערך, בעלי מאפיינים דומים,  –ערך" -"קבוצת ניירות
 . הבורסה או מי שהוסמך על ידו

 

  תנאים להפעלת מחולל ציטוטים באמצעות חבר .1

חבר רשאי להתיר ללקוחו לפעול דרכו באמצעות מחולל ציטוטים, בתנאי שיתקיימו התנאים 

 שלהלן:

החבר קיבל מהבורסה מספר מחולל עבור אותו מחולל ציטוטים. כל הפקודות שיוגשו  .א

 באמצעות אותו מחולל ציטוטים יסומנו במספר המחולל כאמור.

קיימת תשתית המאפשרת לו לנתק לאלתר מחולל ציטוטים, באופן שלא יהיה  לחבר .ב
 ניתן להגיש פקודות למסחר באמצעות אותו מחולל ציטוטים.

לחבר קיימת תשתית המאפשרת לו לבדוק, מידי יום, שאף מחולל ציטוטים, לא חרג  .ג

 כפי שנקבע על ידי המנהל הכללי של הבורסה. OTR-מיחס ה
 

 שלקוחותיו מגישים פקודות למסחר באמצעות מחוללי ציטוטיםהיערכות חבר  .5

 מינוי מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים .א

חבר שלקוחותיו מגישים פקודות למסחר באמצעות מחוללי ציטוטים, ימנה אדם מטעמו  

 שיפקח על פעילות הלקוחות כאמור )להלן: "המפקח"(.

, OTR-ציטוטים לא חרג מיחסי ה המפקח יבדוק מידי יום, בתום המסחר, כי אף מחולל
 ידי המנהל הכללי של הבורסה.-כפי שנקבעו על
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המפקח ימסור לבורסה, על פי בקשתה, כל פרט רלוונטי הקשור לפעילות לקוחות החבר 
 באמצעות מחוללי ציטוטים.

החבר ימסור לבורסה מיהו המפקח מטעמו ויעדכן את הבורסה בדבר כל שינוי בזהות 

הודעה על מינוי מפקח על באמצעות טופס "ור יימסר לבורסה דיווח כאמ המפקח.
 .' להנחיותההמצורף כנספח  ,"פעילות מחולל הציטוטים

 

 פעולות שהבורסה רשאית לנקוט לגבי מחולל ציטוטים .ב

חבר יאפשר ללקוחו לפעול באמצעות מחולל ציטוטים בכפוף לכך שהלקוח יאשר כי ידוע 

 לו וכי הוא מסכים לאמור להלן:

בר ינתק את מחולל הציטוטים כך שלא ניתן יהיה להגיש באמצעותו פקודות הח (0
 למסחר, אם יתבקש לעשות כן על ידי הבורסה.

החבר יבטל פקודות שהוגשו באמצעות מחולל הציטוטים וטרם בוצעו, אם  (8
 יתבקש לעשות כן על ידי הבורסה.

יתברר  הבורסה רשאית לדחות פקודות המוגשות באמצעות מחולל ציטוטים, אם (0

שפעילות אותו מחולל ציטוטים משבשת את המסחר בבורסה וזאת אף אם אותו 
כפי שנקבעו על ידי המנהל הכללי של  OTR-מחולל ציטוטים לא חרג מיחסי ה

הבורסה. במקרה זה תבטל הבורסה פקודות שטרם בוצעו, אשר הוגשו באמצעות 

 ור.אותו מחולל ציטוטים, קודם ההחלטה על דחיית הפקודות כאמ

 סימון פקודות .ג

 חבר יסמן פקודות שמקורן במחוללי ציטוטים, באופן שייקבע על ידי הבורסה.
 

 CTCIרשאית לנקוט לגבי קשר  שהבורסהפעולות  .8

המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו  רשאי להחליט על כל אחת מהפעולות 

  משבשת את המסחר בבורסה: CTCIהבאות, זאת אם יתברר כי פעילות קשר 

 כך שלא ניתן יהיה להגיש באמצעותו פקודות למסחר בבורסה. CTCI-לנתק את קשר ה א.

 וטרם בוצעו. CTCI-לבטל פקודות שהוגשו באמצעות קשר ה ב.

. במקרה זה תבטל הבורסה פקודות שטרם CTCI-לדחות פקודות המוגשות דרך קשר ה ג.

, קודם ההחלטה על דחיית הפקודות CTCIקשר בוצעו, אשר הוגשו באמצעות אותו 
 כאמור. 

על ידי מערכת המסחר של , CTCI-להאט את קצב עיבוד הפקודות המוגשות דרך קשר ה ד.
 הבורסה. 

 

  הפסקה זמנית של פעילות כל מחוללי הציטוטים .9

המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לקבוע כי ביום מסחר מסוים, או 
לא יותר להגיש פקודות למסחר באמצעות מחוללי הציטוטים, וזאת אם באותו יום  בחלקו,

  צפויה פעילות חריגה במסחר.

הודעה על האיסור לפעול באמצעות מחוללי ציטוטים תימסר למפקחים אשר ידאגו לניתוק 

 מחוללי הציטוטים לאלתר, ויודיעו על כך ללקוחות המפעילים את מחוללי הציטוטים.
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 רשאית לנקוט מול חבר שלקוחו פועל באמצעות מחולל ציטוטים שהבורסהפעולות  .6

 דחיית פקודות חדשות וביטול פקודות שטרם בוצעו .א
המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לדחות פקודות המוגשות 

באמצעות מחולל ציטוטים, אם יתברר שפעילות אותו מחולל ציטוטים משבשת את 
כפי שנקבעו על  OTR-זאת אף אם מחולל הציטוטים לא חרג מיחסי ההמסחר בבורסה, 

ידי המנהל הכללי של הבורסה. במקרה זה תבטל הבורסה פקודות שטרם בוצעו, אשר 
 הוגשו באמצעות אותו מחולל ציטוטים, קודם להחלטה על דחיית הפקודות כאמור.

 תשלום לבורסה .ב

ורסה תיגבה תשלום מחבר, אם .א. לעיל, הב3בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בס"ק 
כפי שנקבעו על ידי המנהל  OTR-מחולל הציטוטים הפועל באמצעותו חרג מיחסי ה

 הכללי של הבורסה.

במקרה זה ישלם החבר לבורסה סכום, בתוספת מע"מ, כפי שייקבע דירקטוריון 

  -לעניין ס"ק זה  *הבורסה מעת לעת, בגין כל פקודה עודפת ו/או כמות עודפת.

  -" OR-ה עודפת"פקוד

 

𝑂𝑅 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑜𝑟
− [𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑡𝑟

+ Floor ] × [OTR𝑗 + 1] 

 

 כאשר:

 הגדרות        מונחים

OR -  פקודה עודפת 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 _𝑜𝑓_𝑜𝑟 -  מספר הפקודות שהוגשו באמצעות מחולל ציטוטים, בנייר
או בקבוצת נגזרים, ביום מסחר בקבוצת ניירות ערך ערך 

  מסוים. 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 _𝑜𝑓_𝑡𝑟 בנייר ערך או בקבוצת ניירות ערך מספר הפקודות שבוצעו  - 
 בקבוצת נגזרים, באופן מלא או חלקי, ביום מסחר מסוים.  

Floor -  מספר המייצג מכסה יומית של פקודו שלא תובא בחשבון
 לצורך חישוב היחס. 

OTR𝑗 -  יחסOTR  לנייר ערך לקבוצת ניירות ערך פקודות מירביj 
כפי שנקבע על ידי המנהל הכללי של  jאו קבוצת נגזרים 

 הבורסה. 

 

נגזרים להם אותו נכס בסיס, בעלי מאפיינים דומים, כפי  -"קבוצת נגזרים"  –לעניין זה 

 שיגדיר המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו.

                                                 

וכי במשך שלושה חודשים  אג' 6הדירקטוריון החליט שהתשלום לבורסה בגין כל פקודה עודפת ו/או כמות עודפת יהיה  *

 . תות עודפיוו/או כמו, הבורסה לא תגבה תשלום בגין פקודות עודפות OTRסי שלאחר מועד הפעלת יח
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כפי שיגדיר המנהל הכללי של  ניירות ערך, בעלי מאפיינים דומים, –ערך" -"קבוצת ניירות
 . הבורסה או מי שהוסמך על ידו

 

  -" VOL -"כמות עודפת

 

𝑉𝑂𝐿 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑜𝑓𝑜𝑟
− [𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑜𝑓𝑡𝑟

+ Floor ] × [OTR𝑗 + 1] 

 

 כאשר:

 הגדרות        מונחים

VOL -  .כמות עודפת 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 _𝑜𝑓_𝑜𝑟 -  קבוצת ניירות הערך או של  קבוצת סך כל הכמות של
נגזרים, שנכללה בפקודות שהוגשו באמצעות מחולל 

 ציטוטים, ביום מסחר מסוים.

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 _𝑜𝑓_𝑡𝑟 -  ניירות הערך או של קבוצת נגזרים קבוצת סך כל הכמות של
שנכללה בפקודות שהוגשו באמצעות מחולל ציטוטים ואשר 

 . בוצעו, ביום מסחר מסוים

Floor -  כמות ניירות ערך או כמות מספר המייצג מכסה יומית של
 , שלא תובא בחשבון לצורך חישוב היחס.נגזרים

OTR𝑗 -  יחסOTR  לנייר ערך  לקבוצת ניירות ערךכמות מירביj  או

כפי שנקבע על ידי המנהל הכללי של  jקבוצת נגזרים 
 הבורסה.

 

בסיס, בעלי מאפיינים דומים, כפי  נגזרים להם אותו נכס -"קבוצת נגזרים"  –לעניין זה 
 שיגדיר המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו.

כפי שיגדיר המנהל הכללי של ניירות ערך, בעלי מאפיינים דומים,  –ערך" -"קבוצת ניירות

 . הבורסה או מי שהוסמך על ידו
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קן נספח ד' )"הנדון: בקשה להגיש פקודות למסחר בנגזרים באמצעות מחולל ציטוטים"( להנחיות לחלק ות .ד
  :התיקונים מסומנים()השלישי לתקנון 

 ד' נספח

 לכבוד
 המסחר מנהל

 מאביב בע"-לניירות ערך בתל הבורסה

 8רח' אחוזת בית 
 8585808אביב -תל

 ,נכבדי

 באמצעות מחולל ציטוטים בנגזריםבקשה להגיש פקודות למסחר : הנדון

 באמצעות  בנגזריםהגיש פקודות למסחר , ___________________, מבקשים למ"הח, אנו .0

 )שם חבר הבורסה(

 מחולל ציטוטים.

 שזיהויו אצלנו הוא ____________________,      0בקשה זו מוגשת עבור נוסטרו/לקוח  

 )מספר לקוח או קוד מזהה(

 באמצעות מחולל ציטוטים. בניירות ערך / בנגזרים ובניירות ערך / פקודות בנגזרים המבקש להגיש דרכנו

 פעיל אמצעי בקרה על פעילות מחולל הציטוטים במהלך המסחר, כקבוע בהנחיות.מתחייבים לה אנו .8

 מינינו מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים, שפרטיו מפורטים להלן: .0

 ____________________ שם המפקח:

 ____________________ תפקיד:

 ____________________ מספר טלפון:

 ____________________ מספר טלפון נייד:

 ____________________ דוא"ל:

 אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר על כל שינוי באיזה מפרטי המפקח, המפורטים לעיל.

להקצות עבורנו מספר מחולל, דרכו תוגשנה כל פקודות מחולל הציטוטים בגינו מוגשת  נבקשכם נבקשך .1
 .בקשה זו, בלבד

 באנו על החתום: ולראיה

 ________________________ ______________תאריך

 )חתימה וחותמת חבר הבורסה( 

                                                 

 מחק את המיותר.   0
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מחולל ציטוטים"( להנחיות קן נספח ה' )"הנדון: בקשה להגיש פקודות למסחר בניירות ערך באמצעות ות .ה
 התיקונים מסומנים(:לחלק השלישי לתקנון )

 ה' נספח"

 לכבוד
 המסחר מנהל

 מאביב בע"-לניירות ערך בתל הבורסה

 8רח' אחוזת בית 
 8585808אביב -תל

 ,נכבדי

הודעה על מינוי בקשה להגיש פקודות למסחר בניירות ערך באמצעות מחולל ציטוטים : הנדון
 מחוללי הציטוטיםמפקח על פעילות 

  הגיש פקודות למסחר בניירות ערך באמצעותל  , ___________________, מבקשיםמ"הח, אנו .0

 )שם חבר הבורסה(

 מחולל ציטוטים.

 שזיהויו אצלנו הוא ____________________,     0בקשה זו מוגשת עבור נוסטרו/לקוח  

 )מספר לקוח או קוד מזהה(

 בניירות ערך באמצעות מחולל ציטוטים.המבקש להגיש דרכנו פקודות 

 פעיל אמצעי בקרה על פעילות מחולל הציטוטים במהלך המסחר, כקבוע בהנחיות.מתחייבים לה אנו .8

 מינינו מפקח על פעילות מחוללי הציטוטים, שפרטיו מפורטים להלן: לעדכנכם כי .0

 ____________________ שם המפקח:

 ____________________ תפקיד:

 ____________________ טלפון:מספר 

 ____________________ מספר טלפון נייד:

 ____________________ דוא"ל:

 אנו מתחייבים להודיעכם לאלתר על כל שינוי באיזה מפרטי המפקח, המפורטים לעיל.

זו,  נבקשך להקצות עבורנו מספר מחולל, דרכו תוגשנה כל פקודות מחולל הציטוטים בגינו מוגשת בקשה .1

 .בלבד

 באנו על החתום: ולראיה
 ________________________ ______________תאריך

 )חתימה וחותמת חבר הבורסה( 

 

                                                 

 מחק את המיותר.   0
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 'בנספח 

 תעריפון - (colocation)שירות מיקום משותף 

 
 )השינויים מסומנים(: ןכמפורט להל 6הוסף לתעריפון המהווה נספח להנחיות על פי החלק השישי לתקנון סעיף 

 

  colocation. שירותי 6"
 

   1ודמי שימוש  בארון תקשורת והתשתיות הכלולות בא. 
 

 תשלום חודשי ארון המשמש לצרכי מסחר
  ₪ 33380, ארון שלם 
 חצי ארון 

 
,5339 ₪    

 
   2מידע הפצת לצורך המשמש ארון

  ₪ 05,333 ארון שלם 
  ₪ 03,333 חצי ארון 

 

  למערכת המסחר מתוך ארון  לקוח  פקודות להעברתשנועד  CTCI קשר עלותב. 
 

 3תשלום חודשי כמות הוראות מירבית לשנייה
 

533 0,333  

0,333 8,533  

8,333 1,333  

1,333 9,333 

 חבילת שירות מלאהג. 

  –4חבילת שירות מלאה

  מחיר חודשי בש"ח גודל יחידה

  33388, ארון

  333,08 חצי ארון

 
  נלוויםשירותים ד. 

                                                 

פקודות לשנייה( לכל מערכת מסחר של הבורסה )רצף,  011בסיסי ) TCICג'יגהביט, קשר  0חיבורים ברוחב פס של  4ארון יכלול  1

  .)קשר אחד לחצי ארון( (IP/VPNתקשורת למערכת תקשורת חיצונית ) ויקושני נגזרים( וקשרי קליטת מידע שוק מקבילים, ו
ת תקשורת חיצונית קשרי קליטת מידע שוק, וקו תקשורת אחד למערכ 9ג'יגהביט,  0חיבורים ברוחב פס של  4ארון יכלול  2

(IP/VPN.) 
נוסף  CTCIהבסיסיים הנכללים במחיר הארון. לקוח הרוכש קשר  CTCI -הבא בנוסף לקשרי ה    CTCIהתשלום הוא בגין קשר  3

 לחודש.  ₪ 113בסיסי, יזוכה בסכום של   CTCIומוותר על קשר 
 נוספים תקשורת קישורי 9 פקודות לשנייה לחצי ארון, 9111פקודות לשנייה לארון, או  4111בהספק של   CTCIקשרי  9כולל  4

 התקנה(, ארון לחצי 9) שעונים לסינכרון מנויים 3(, ארון לחצי 0) לארון ארון צולבים חיבורים 9(, ארון לחצי 0) שוק נתוני לקבלת
 .מורחבת שירות וחבילת, רגיל לשרת הניסוי בסביבת שימוש וחודש



 - 09 - 

 008633אישור רשות ניירות ערך לתיקון הנחיות הבורסה  

 לחודש ₪ 953 –קישור תקשורת נוסף לקבלת נתוני שוק באופן ישיר 

 לחודש ₪ 533 –( cross connectחיבור צולב ארון לארון )

 לחודש לשרת ₪ 533 –סינכרון שעונים לשעון הזמן של מחשב הבורסה 

  5להתקנה וחודש ניסיון ₪ 0533 –שימוש בסביבת הבדיקות הייעודית 

בהתאם לעלות הקו, בתוספת עלות התקנה וטכנאי בורסה על פי  –חיבורים למחשבים חיצוניים 
 עלויות שיפורסמו.

 בהתאם לעלות טכנאי ושעות פעילות שיפורסמו. -שירותי טכנאים ו"ידיים רחוקות" 

 

צטרף , למי שי8303מהמחירים הנקובים בסעיף זה עד תום שנת  %03הבורסה תעניק הנחה בשיעור של . ה
 לשירות עד המועד האחרון להצטרפות מוקדמת, כפי שייקבע על ידי הבורסה.  

 

 

 

 
  

                                                 

 .מחודש הגדול בדיקות זמן משך ועבור, (U 9)מעל  גדולים שרתים עבור ייגבה נוסף תשלום 5
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 'גנספח 

 הצעה לשינויים -ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב 

 שינויים בהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון הבורסה

 

בהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון  0כא'. בפרק ד'85הגדרת "מערכת בסיכון גבוה" בסעיף  נהקות .0
 הבורסה, כך שנוסחה יהיה כלהלן:

  -בפרק זה  כא'.85" 

   . 
. 

. 

מערכת מידע שאגור בה מידע רגיש או המאפשרת גישה למידע  -"מערכת בסיכון גבוה"   
וכל מערכת  בורית,, לרבות מערכת שיש אליה גישה מרשת צירגיש

מידע אחרת שתסווג על ידי החש"ב במדיניות טכנולוגיות המידע 
 שלו כמערכת בסיכון גבוה.

. 

. 
". 

בהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון הבורסה, כך שנוסחו יהיה  0( בפרק ד'1(ב()0כז'.ד.85קן סעיף ות .8
 כלהלן:

 ניהול סיסמאות (1(ב()0כז'.ד.85" 

, בתדירות שתיקבע על ידי החש"בסיסמאות המשתמשים מורשי הגישה יוחלפו  (א)
אחת לשלושה חודשים לפחות, אם ביוזמת החש"ב  ולפחות אחת לששה חודשים

 . ואם ביוזמת המשתמש מורשה הגישה

ככל שהיוזמה להחלפת סיסמת לקוח של חש"ב, שהינו משתמש מורשה גישה, 
הסיסמא כאמור מתבצעת באמצעות מערכות הינה של הלקוח, וככל שהחלפת 

המידע, ינקוט החש"ב באמצעים מספיקים, על מנת לוודא, כי החלפת הסיסמא 
 אכן מבוצעת על ידי הלקוח.

חש"ב ינקוט באמצעים ויקבע כללים להבטחת חיסיון סיסמאות הגישה למערכות  (ב)
המידע, ולמניעת כל שימוש לא מורשה בסיסמאות אלו, ובין היתר ינקוט 

 באמצעים ויקבע כללים כלהלן:

אמצעים וכללים להבטחה, כי סיסמא תהיה ידועה רק למשתמש מורשה  ((0)
 שייכת; הגישה לו היא

דרישה ממשתמש מורשה גישה להחליף סיסמא ראשונה שניתנה לו על ידי  ((8)

ידו, וזאת בעת ביצוע גישה ראשונה -החש"ב בסיסמא אחרת שתוגדר על

 למערכת;

מהמערכת, לאחר חלוף פרק זמן ללא פעילות  ניתוק משתמש מורשה גישה ((0)

 מאז הגישה האחרונה למערכת, כפי שיוגדר על ידי החש"ב;



 - 03 - 

 008633אישור רשות ניירות ערך לתיקון הנחיות הבורסה  

, לאחר חלוף פרק זמן סיסמתושה ממשתמש מורשה גישה להחליף את דרי ((1)
כפי שיוגדר על ידי  חודשים, ששה שלושהשלא יעלה על  מאז הנפקתה,

 החש"ב;

שלא הוחלפה, לאחר ביטול אפשרות גישה למערכת באמצעות סיסמא  ((5)
 חלוף פרק זמן מירבי, כפי שיוגדר על ידי החש"ב;

התנית גישה למערכת של משתמש מורשה גישה, שלא ניגש למערכת במשך  ((8)

תקופה ארוכה, כפי שתוגדר על ידי החש"ב, בביצוע פעולות מסוימות 
 לצורך זיהוי, כפי שיוגדר על ידי החש"ב;

תהיה מורכבת דיה, באופן שיקשה על יישום מנגנונים שיבטיחו, כי סיסמא  ((9)
 ניסיונות לאתר אותה;

יישום מנגנונים שימנעו שימוש בסיסמאות קודמות, שהמשתמש מורשה  ((6)

 הגישה עשה בהן שימוש;

יישום מנגנונים שיחסמו גישה למערכת לאחר מספר ניסיונות גישה  ((3)

 כושלים, כפי שיוגדר על ידי החש"ב;

יישום מנגנונים שיבטיחו, כי לעובדים של החש"ב לא תהיה אפשרות צפייה  ((03)
ו/או עריכה של סיסמאות של משתמשים מורשי גישה אחרים, לרבות 

מנגנונים לשמירת חיסיון סיסמאות הגישה בכל הרכיבים של מערכות 

 "המידע. 

 הבורסה, כך שנוסחו יהיה כלהלן:בהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון  0( בפרק ד'1כז'.ב.85קן סעיף ות .0

 תוכנית עבודה בתחום אבטחת מידע כז'.ב.85" 

תוכנית העבודה של החש"ב בתחום אבטחת מידע תכלול את כל הפעולות בתחום אבטחת  

המידע, אותן מתכוון החש"ב לבצע בתקופה אליה מתייחסת תוכנית העבודה, ולוח זמנים 
 :היתר את הנושאים הבאיםלביצוען, ובין 

 הטמעה ויישום של אמצעים לאבטחת מידע אשר ישמשו את החש"ב; (0

 מעקב אחר יישום אמצעי אבטחת המידע בחש"ב; (8

 ;בחינת יעילות האמצעים לאבטחת המידע שננקטו על ידי החש"ב (0

( 01אבטחת מידע ושהוחלט לאמצן, כמפורט בס"ק ד. ייישום ההמלצות שנכללו בסקר (1

 להלן;

בהם, בעקבות בדיקות אבטחת מידע במערכות בסיכון יישום האמצעים שהוחלט לנקוט  (5
 "( להלן.05גבוה, כמפורט בס"ק ד.

 בהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון הבורסה, כך שנוסחו יהיה כלהלן: 0( בפרק ד'01כז'.ד.85קן סעיף ות .1

 אבטחת מידע יסקר (01כז'.ד.85"

החש"ב, ואשר לא תעלה על אחת לתקופה שתקבע במדיניות טכנולוגיות מידע של  (0) (א

 אבטחתבהתאם למדיניות , מידע אבטחת יסקר החש"ביערוך  חש"ב חודשים, 81
באמצעות גורם חיצוני, עצמאי, בלתי תלוי, המוסמך לכך, בעל  ,והמידע של

 כישורים וניסיון מוכחים. 

לכל מערכות המידע ולכל הפעילויות והתהליכים  ואבטחת המידע יתייחס יסקר (8)
סיכונים ויבוצעו במערכות המידע השונות, בהתאם ל, המתנהלים בחש"ב

 .הגלומים בכל אחת מהמערכות
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תקבע במדיניות טכנולוגיות מידע של החש"ב, כאמור תדירות ביצוע הסקרים  
 להלן: הקבועההתדירות ובתנאי שלא תפחת מ

 חודשים; 06-לא תפחת מאחת ל - המערכות בסיכון גבו )א(

 חודשים; 08-לא תפחת מאחת ל - אינן מערכות בסיכון גבוהמערכות ש )ב(

נן מערכות בסיכון גבוה ולגביהן נקבע סיכון נמוך בהערכת מערכות שאי ג()
 .חודשים 16-לא תפחת מאחת ל - הסיכונים

ידע שהחש"ב אבטחת מידע תוערך היעילות של אמצעי אבטחת המ יבמסגרת סקר (0)
וייכללו בו המלצות על הדרכים מיישם, ובכלל זה אמצעים פיסיים ולוגיים, 

 לתיקון הליקויים שימצאו, והכל בהתאם למדיניות אבטחת המידע של החש"ב.

בסיום  אבטחת המידע, כאמור בס"ק א( לעיל, יכין דוח מסכם יהגורם שיבצע את סקר (ב
 והמלצות לתיקון ליקויים שהתגלו בסקר., בו יפורטו תוצאות הסקר שערך, כל סקר

 דיון בדירקטוריון (ג

ממועד קבלת הדוח המסכם, כאמור בס"ק ב( לעיל, תביא הנהלת  ימים 33תוך  (0)
החש"ב לדיון בדירקטוריון החש"ב את הדוח המסכם, ותציין אלו המלצות מבין 

 בדוח המסכם היא מאמצת. אלו הכלולות

תגובת ההנהלה אליו, ויקבל את ידון בדוח המסכם ובדירקטוריון החש"ב  (8)
 ההחלטות המתחייבות נוכח ממצאי הסקר.

ת בדוח המסכם, תהיה החלטת הנהלה, שלא לאמץ המלצות מסוימות הכלולו (0)
 ;"דירקטוריון החש"בטעונה אישור 

 בהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון הבורסה, כך שנוסחו יהיה כלהלן: 0( בפרק ד'0ל'.ג.85קן סעיף ות .5

 תרגולים לבחינת מוכנות החש"ב לקיום המשכיות עסקית ל'.ג.85" 

   0) 

 . 

. 

יבצע החש"ב תרגול מקיף, בהשתתפות כל עובדי החש"ב  וחצילפחות אחת לשנה  (0

 וגורמים אחרים, שאמורים להפעיל את כל התהליכים העסקיים החיוניים.

. 

. 

". 

 החלק הראשון לתקנון הבורסה, כך שנוסחו יהיה כלהלן:בהנחיות על פי  0לב'.א. בפרק ד'85קן סעיף ות .8

 עסקר סיכונים בניהול טכנולוגיות מיד לב'.85" 

אבטחת מידע, כאמור בסעיף  ייא'. לתקנון ולסקר81בנוסף לסקר הסיכונים כאמור בסעיף  .א

שתיקבע במדיניות  ,( לעיל, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, אחת לתקופה01כז'.ד.85
ידע של החש"ב, ושלא תעלה על שלוש שנים, יערוך חש"ב סקר סיכונים בניהול טכנולוגיות מ

מידע, באמצעות גורם חיצוני, עצמאי, בלתי תלוי, המוסמך לכך, בעל כישורים טכנולוגיות 

 וניסיון מוכחים.

 ב.

. " 


