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 טיוטה להערות הציבור

  2022, יוליב 6עד ליום הערות ניתן להעביר 

 אנשי הקשר: יחידת מדדים

 פרטי התקשרות:

 תל אביב 2הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, רח' אחוזת בית 

 03-5607078מס': או בפקס 

 madadim@tase.co.ilאו במייל : 

 נזילות במדדי הבורסהה הגברת

לחוק ניירות ערך, תובא לדירקטוריון הצעה לתקן את ההנחיות על  48-ו 46בהתאם לסמכות הבורסה על פי סעיפים 

 כמפורט להלן. פי החלק השביעי לתקנון הבורסה

 רקע  .1

 חשיבות הנזילות והסחירות .א

 דרכים להגדיר נזילות וסחירות. לצורך הדיון נבחין בין המושגים בפשטות: יש מספר רב של

 המהירות בה יכול משקיע להגדיל או לממש את השקעתו, והעלות שתיגרם לו כתוצאה מכך.  –נזילות 

 מחזור המסחר אבסולוטית ויחסית.  –סחירות 

 מחזורי המסחר לתקופה שהוגדרה.  –אבסולוטית 

 ור הנמדדת במחזור ביחידות מחולק בכמות הרשומה למסחר.מהירות המחז –יחסית 

 הבורסה בתל אביב פועלת להתאים עצמה לדרך ההתנהלות של המדדים בעולם .ב

הבורסה כחלק מתהליך בחינה ולמידה מעמיק פועלת להתאים עצמה לסטנדרטים המקובלים אצל 

דים המובילים קיים עורכי המדדים המובילים בעולם. במסגרת ההליך שנעשה ראינו שבכל המד

הן לציבור המשקיעים. את קריטריון ו קריטריון הנוגע לנזילות, מדובר בקריטריון חשוב הן לחברה

הנזילות אנו נאמץ בהתאמה למדדים המקומיים ובאופן מדורג על מנת לאפשר הסתגלות של השוק 

כלומר  ארוך,הח מכוונת לטוובשווקים הבינלאומיים מקובל שחברה המנפיקה את מניותיה  למהלך.
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 הנפקההמבנה ומכאן נגזר  ליום שאחרי ההנפקה, להשאת ערך למשקיעים, ולהגברת מחזורי המסחר

.  ככל שהנזילות והסחירות של המניה גדולה יותר החברה תצליח להביא למקסום הערך אופטימליה

 המשקיעים שלה.שלה ולמשוך יותר משקיעים פוטנציאלים לאורך הדרך ובכך תטיב גם עם ציבור 

משקיעים פוטנציאלים אשר  פוגעים הן בחברות והן בציבור המשקיעים, שכןמחזורי מסחר דלילים 

רואים אל מול עיניהם ספר פקודות דליל בוחרים לא להיחשף למניה וזאת למרות שפעמים רבות מדובר 

י הנלווה לכך עלות הכניסה והיציאה מהפוזיציה והקוש בהשקעה בעלת פוטנציאל רווח משמעותי.

 מרתיעה משקיעים בהיקף מסוים לפעול במניה.

  2017-ו 2010של  ותהרפורמ .ג

מתודולוגיית מדדים ששמה דגש על פיזור  יושמה 2017-וב 2010-ב –בשני רפורמות משמעותיות שבוצעו  

באמצעות העלאת הרף של קריטריון  והגדלת שיעור החזקות הציבור של המניות הנסחרות בבורסה

למשל, חברה  .הציבור ושיטת המדרגות שהיוותה תמריץ משמעותי להגדיל את שיעור הציבורשיעור 

. זו אומנם 40%-הגדילה את ההשקעה הפאסיבית בה ב 30%-ל 29%-שהגדילה את שיעור הציבור של מ

עודדה אקוסיסטם רחב של חתמים, ברוקרים, לכל אורכה דוגמה מוקצנת, אולם שיטת המדרגות 

ועוד לפעול ביתר שאת לעודד חברות להפיץ מניות למוסדיים וליהנות ממשקל  IRרדי משרדי עו"ד, מש

 גבוה יותר במדדים. 

. כיום, קיימת מודעות והמחזורים בבורסהלמתודולוגיה החדשה הייתה השפעה חיובית על הפיזור 

חברות  בקרב החברות להשפעה של  שיעור החזקות הציבור על משקל המנייה במדדי הבורסה ונראה כי

 רבות משקיעות מאמץ להיות במדרגה גבוהה יותר של החזקות ציבור.

יחד עם זאת, על מנת להגדיל את היקף החזקות הציבור, שמות החברות את הדגש על הפצה למשקיעים 

. מניות חסומות למסחרהפצה של "( כאשר פעמים רבות מדובר במוסדיים לטווח ארוך )"טווח ארוך

הקרנות אחזקות חסומות מעוותת את ההון הצף האפקטיבי ומגדילה את  העובדה שמדובר במניות

סכון החיהמנהלים את  ם גופיה. יתר על כן הגודל הממוצע של שהסחירות בה נמוכהבמניה  הפאסיביות

ישראל גדל באופן חד כפועל יוצא מצבירות שנתיות גדולות ומיזוגים אינטנסיביים. גופים בארוך הטווח 

ר במניות  והלכה למעשה מקטינים את הסחירות בבורסה. מנגד יצרני נזילות אלו ממעטים לסחו

 .IPO  , מנהלי תיקים וקרנות נאמנות כמעט ואינם שותפים לתהליכימשקיעי הריטיילקלאסיים כגון: 

ציבור ההגבירה את מגמת הירידה  בשיעור החזקות  IPO-עליית קרנה של שיטת ההצעה הלא אחידה ב

מכאן קצרה הדרך לתופעות לא רצויות, ביניהן,  "אפקט המדד" במסגרתו מניה עולה שלא לטווח ארוך. 

כפועל יוצא מביקוש של עוקבי המדד ויורדת כאשר היא כבר חלק  ,עקב הכניסה למדדיםבצורה חדה 

 מהמדד. כך משקיעים העוקבים אחר המדדים נפגעים באופן שיטתי.

 התמקדות בשיפור הסחירות והנזילות .ד

להתמקד בשיפור הסחירות והנזילות של מניות הנכללות במדדים, יש צורך ה סבור כי סגל הבורס

במטרה לייצר מחיר הוגן עבור המשקיעים ולאפשר לפעילים השונים לרכוש ולמכור מניות מבלי שידרשו 

 לפרמיה גבוהה או דיסקאונט גדול לביצוע הפעולה.

. עם זאת, שעה שבחו"ל  וסחירות בנזילותגם בחו"ל נעשה שימוש במתודולוגיות המתמקדות 

(, בת"א בהמשךהרחבה ראה )של סחירות ונזילות המתודולוגיות הללו נשענות על קריטריונים קשוחים 

 גישה זו אינה מעשית ותביא לדילול יתר של אוכלוסיית המניות למדדים. 
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הנזילות והסחירות במספר ההצעה המקיפה שגובשה לשיפור מתודולוגי מביאה בחשבון מצד אחד את 

רבדים, הן בקריטריונים והן במשקל המניה במדדים, ומאידך גיסא עושה  שימוש במנגנונים מרסנים, 

 המופעלים במידת הצורך, כדי להימנע מתנודות חדות בהרכב המדדים ובמשקל מניה במדדים.

יל סחירות במספר המתודולוגיה תוכננה כך  שתגרום לתמריץ משמעותי לחברות הציבוריות להגד

 אמצעים דוגמת:

 ההנפקה. "יום שאחרי"תכנון מבנה הנפקה שמכוון לסחירות ונזילות מוגברת ב •

הגדלת שיעור ההחזקות של הגופים מקרב הציבור  המהווים ספקי נזילות   )קרנות נאמנות, מנהלי  •

 י טווח ארוך.(,  גיוון והרחבת בסיס המשקיעים המוגדרים משקיעמשקיעי הריטיילציבור ותיקים 

 ק עושי שוק. יהעסתמריץ לחברות ל •

 תמורות בשוק החיסכון הישראלי .ה

"חוק של רפורמה ; ההליך החשוב ביותר  הוא המאקרו עמוקים התרחשו בעשור האחרוןהליכי מספר 

שהביאה לגידול חסר תקדים בכספי ציבור מנוהלים ומבטיחה זרם בלתי פוסק של כספי  פנסיה חובה"

הריכוזיות שהביאה לפירוק גרעיני שליטה בחברות . הליך נוסף הוא רפורמת וןחוסכים לשוק הה

ת. וציבוריות רבות. לאחרונה החליטה המדינה לעבור ל"מודל ביטוחי" כתחליף להנפקת אג"ח מיועד

 מהלך זה צפוי ליצור תזרים של מאות מיליארדי ש"ח לשוק ההון המקומי.

 מתודולוגיות בינלאומיות  .ו

הבינלאומיות שמות דגש מיוחד על סחירות ונזילות רכיבי המדד. הנזילות תגדיר בהכרח המתודולוגיות 

)רכישה יקרה של הרכיבים ומכירה זולה שנובעת מנזילות נמוכה תפגע בתשואה(, את  את תשואת המדד,

 נכונות המשקיעים )בעיקר הגדולים( להיחשף למדד ואת רצון החברות להיכלל במדד. 

הוא הקריטריון שעורכי המדדים משקיעים בו את מירב ( Liquidity Criteria)קריטריון הנזילות 

בכל המתודולוגיות הבינלאומיות שנבדקו על יד סגל הבורסה תנאי נזילות המנייה הוא  –מאמציהם 

תנאי קשיח, וככל שהמדד מרכזי יותר, כך רף הנזילות הנדרשת גבוה יותר. סגל הבורסה סבור כי קביעת 

 אביב. - תנאי קשיח של נזילות הוא בלתי ישים בבורסה בתל 

 ת של עורכי מדדים בינלאומיים מובילים:להלן מספר דוגמאות לקריטריון הנזילו

FTSE  

   .מסחר לפחות חודשי 3רקורד של  -

)אם המניה נסחרת  0.025% –מינימום חציון מהירות מחזור  -אחרונים  חודשים 12מתוך  10-ב -

 בכל החודשים שבהם נסחרה(זה היא נדרשת לעמוד בקריטריון  –פחות משנה 

 המהירות המחזור מחושבת ביחס לכמות הצפ -

והגדרת כמות צפה כוללת מניות  FTSE UKבמדדי  50%קריטריון שיעור כמות צפה לפחות  -

 חסומות ומשקיעים "ארוכי טווח" כגון קרנות פנסיה.

 הקריטריונים רכים יותר במדדים קטנים ויש הקלות ל"מסלולים מהירים" -
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S&P  

- S&P Composite 1500 - " מניות  250,000" ומחזור של לפחות 1מינימום מהירות מחזור שנתית

 בכל חודש בכל אחד מהשישה חודשים אחרונים.

- S&P Total Market Index -  0.1 –מינימום מהירות מחזור שנתית 

 .USD-לבין שווי כמות צפה ב USD-מהירות המחזור מחושבת כיחס בין מחזור ממוצע ב -

. הגדרת כמות צפה כוללת מניות חסומות ומשקיעים "ארוכי  50%לפחות  -שיעור הכמות הצפה   -

 טווח" כגון קרנות פנסיה.

MSCI  

רבעונים  4חודשים( וטווח ארוך ) 3מיישמים מנגנון מורכב המבוסס על יחס מחזור לטווח הקצר ) -

 Annual Traded Value Ratio (ATVR)  +Annual Traded Value (ATV)אחרונים( שנקרא 

(. בנוסף מניה צריכה לעמוד במינימום תדירות USD-חציוני מחזור חודשיים אחרונים ב 12ימת )סכ

 מסחר )מספר הימים שנסחרה בפועל מחולק במספר הימים שהיתה רשומה למסחר(.

 – EM( לבין שווקים מתפתחים )DM – developed marketהבחנה בין שווקים מפותחים ) -

emerging market) 

 מסוננות ולא מהוות חלק מהחישובים. תצפיות חריגות -

- DM –  מינימוםATVR 3  20% –חודשים ATVR רבעונים אחרונים  4-ומינימום תדירות מסחר ב

– 90% 

- EM –  מינימוםATVR 3  15% –חודשים ATVR רבעונים אחרונים  4-ומינימום תדירות מסחר ב– 

80% 

כוללת מניות חסומות ומשקיעים והגדרת כמות צפה  50%קריטריון שיעור כמות צפה לפחות  -

 "ארוכי טווח" כגון קרנות פנסיה.

סגל הבורסה סבור כי יישום קריטריונים קשוחים של נזילות כמקובל אצל עורכי מדדים בינלאומיים 

אינו מתאים לבורסה בת"א.  קביעת קריטריונים נוקשים של נזילות תביא לסינון מספר רב של מניות 

לעודד את  -לוסיית המדדים.  משום כך יש צורך לחשוב "מחוץ לקופסה" ולדילול משמעותי של אוכ

 הנזילות וסחירות מחד גיסא ולא להביא לדילול אוכלוסיית המדדים, מאידך גיסא.
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 בתל אביב –סחירות ונזילות המדדים  .ז

 1מהירות מחזור יומית מדד

מחזור יומי ממוצע במהלך 

  2022 מאי

 במיליוני ש"ח

 1189 0.21% 35ת"א 

 577 0.20% 90ת"א 

SME 60 0.10% 58 

 76 0.07% צמיחה

 מאגר רימון  –קבוצת הפרמיום של המדדים  .ח

 הוגדרו שני מאגרים: 2017ברפורמת המדדים שהושקה בפברואר 

שווי ₪ מיליון  40-החזקות ציבור ו 15%מניות שעומדות בקריטריונים רכים ) 460-הכולל כ -תמר  -

 החזקות הציבור(

 מניות שעומדות בשורה של קריטריונים נוקשים יותר. 300-הכולל כ -רימון  -

)!( במספר המניות 50%-כצמיחה של  –מניות  180-מאז השקת הרפורמה, נרשמו למסחר בבורסה כ

 200-שצמח מכ  , בבורסה. חלק גדול מהחברות תכננו את ההנפקה כך שהמניה שלהן תיכלל ברימון

 מניות כיום.  300-כל 2017מניות בשנת 

מיליארד ש"ח, סף הכניסה למדד  0.7-כשווי שוק של מתקרב ל SME60-כיום , סף הכניסה למדד ת"א

נדרש שווי שוק  35-מיליארד ש"ח וכדי להיכנס למדד ת"א 1.5-מתקרב לשווי שוק של כ 90-ת"א

ל התחרות בין בש, באופן תלול, רף הכניסה למדדים עלה 2017מאז מיליארד ש"ח.  7.5-שמתקרב ל

 באמצעות הנפקות, כדי להיכלל במדדים., עושות מאמץ להגדיל את שוויןההחברות הגבוליות 

 ריסון מנגנון המסלול המהיר .ט

מסלול המהיר מאפשר להכניס מניה למדד שלא במועד העדכון הרגיל. מנגנון זה נועד לעודד המנגנון 

מניות במסלול מהיר. פועל יוצא  100מעל  צורפו למדדים 2021חברות להירשם למסחר בבורסה. בשנת 

של צירוף מניות שלא במועד הוא שמדדים, המוגבלים לכאורה במספר המניות הנכללות בהם, יכללו 

של יותר מניות ממה שהם אמורים לכלול. צירוף מניות למדד ללא הגבלה יביא בהכרח לגריעה המונית 

גל הבורסה סבור כי יש  לייחד את המסלול ולפגיעה בתשואת המדדים בשל תחלופת יתר. סמניות 

-, בין אם מדובר בסבורה כי יש בהם תועלת למשקיעי המדדים,  אשר הבורסה ותהמהיר לחברות גדול

IPO  .ובין אם מדובר ברישום כפול של חברות ישראליות 

                                                      
 מחזור יומי ממוצע של מניות המדד בדצמבר מחולק בשווי שוק מניות המדד 1
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 כניסה מדורגת למדדים .י

צירוף של מניה למדד גורר ביקוש משמעותי וחד פעמי מצד מנהלי המכשירים הפיננסיים הפאסיביים 

והאקטיביים, העוקבים אחר המדד. לעיתים הביקוש עולה עשרות מונים על המחזור היומי הממוצע של 

 המניה. 

(. 90-ת"א - בו נכללהלמדדים )המדד העיקרי  אחת המניותהמחשה לכך ניתן לראות במקרה של כניסת 

ערב כניסת המניה למדד ₪. מיליון  1.5 -המחזור הממוצע של המניה עמד, לפני כניסתה למדד על כ

 10%-שהיוו כ₪, מיליון  200-יותר מבשער המניה, במחזור חריג של  12%-נרשמה עלייה חריפה של כ

 שואת המדד. משווי החברה. לאחר כניסתה למדדים, המניה ירדה לשערה המקורי כשהיא פוגעת בת

החלה הבורסה להפעיל מנגנון של כניסה הדרגתית למדדים, כאשר כל  בכדי למנוע מקרים כאמור,

 כעת מוצע לעגן את המנגנון בכללים באופן מתודי ועקבי.  .מקרה נבחן לגופו

 השטחת מדרגות שיעור החזקות הציבור  .יא

1) FTSE שענה מתודולוגית המדדים , אשר עליה נשפיתחה את שיטת מדרגות שיעור החזקות הציבור

שינתה את השיטה לשיטה ליניארית לפני מספר שנים. גם שאר עורכי המדדים  של הבורסההקיימת 

 מחשבים שיעור ציבור בדרך ליניארית.

וכדי ליהנות מכך,  בחרו הפנים את יתרונות מבנה מדרגות שיעור הציבור הישראלי שוק ההון  (2

ר על ידי הנפקה פרטית לגופים שאינם תורמים לנזילות הציבוהחזקות חברות להגדיל את שיעור 

שיטת ההצעה הלא אחידה "שבזכותה" לכאורה שיעור הציבור הדבר בא לידי הקצנה ב המניה.

 טווח ארוך, היקף הציבור "הנזיל" נמוך.ללמניה נראה גבוה, אולם בניכוי משקיעים 

פורטו המועדים בהם יידחה מועד העדכון בשל יום חג בחו"ל, כך שיובהרו המקרים בהם נדחה מועד  .יב

 העדכון. 

 הצעהה .2

 הגדרת מדרגות נזילות בפורמט זהה לזה של מדרגות שיעור ציבור  .א

לכל המניות הרשומות למסחר ( T)יחושב חציון מהירות מחזור על פני תקופה בת חצי שנה  (1

בכדי  100,000-ון החצי שנתי. התוצאה המתקבלת  תעוגל ותוכפל בבמועד הקובע של העדכ

 לקבל מספרים שלמים.

במועד  המניות הרשומות למסחרלכל ( V)יחושב חציון מחזור יומי על פני תקופה בת חצי שנה  (2

 הקובע של העדכון החצי שנתי.
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 יורד בפורמט להלן:קבוצות של מניות לפי סדר  8-סוגי החישובים ידורגו וימוינו ל 2תוצאות  (3

 (V) חציון מחזור יומי (T) חציון מהירות מחזור קבוצה

A 0-10% 0-10% 

B 10-20% 10-20% 

C 20-25% 20-25% 

D 25-35% 25-35% 

E 35-45% 35-45% 

F 45-60% 45-60% 

G 60-80% 60-80% 

H 80-100% 80-100% 

 מידי עדכון חצי שנתי תחושב טבלת הקבוצות מחדש. (4

של מניה יקבע לפי השתייכות המניה לקבוצה בעלת המקדם  נזילות לחישוב משקלמקדם  (5

 (.V) -( לTהגבוה ביותר בין )

מדרגת 

 הנזילות

 (/ Tקבוצת מהירות מחזור )

 (Vקבוצת מחזור יומי )
 מקדם נזילות 

A 10%or T10% V 1 

B 20%or T20% V 0.8 

C 25%or T25% V 0.6 

D 35%or T35% V 0.45 

E 45%or T45% V 0.35 

F 60%or T60% V 0.25 

G 80%or T80% V 0.2 

H 100%or T100% V 0.1 
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בכל מועד עדכון חודשי יקבע מקדם הנזילות של כל מניה לחישוב משקלה במדדים עד לעדכון  (5

 החודשי הבא.

 תעודכן לכל היותר במדרגה אחת.של מניה במועד עדכון הפרמטרים מדרגת הנזילות  (6

 , מדרגת הנזילותיום הראשונים בהן תיכלל מניה במדדים 90-ב -תקינות מסחר -כדי למנוע אי (7

בהתאם לטבלה שלעיל  המדרגה של המניהיום תעודכן  90לאחר . תהיה הנמוכה ביותרשלה 

 ושינוי של מדרגה אחת לעדכון.

 שינויים בנוסחת משקל מניה במדד .ב

  .פרמטר בנוסחת משקל המניה במדדישולב כ, שיחושב כאמור לעיל, מקדם הנזילות (1

פרמטר של מדרגת שיעור החזקות הציבור בנוסחת המשקל יהפוך לפרמטר רציף, מעוגל לאחוז ה (2

השלם אשר יקובע מידי עדכון חודשי וזאת במקום טבלת המדרגות הקיימת היום. שיעור הציבור 

וע עדכונים "חדים" במועד עדכון ביחס לפרמטר הקיים, וזאת כדי למנ 5%-יגדל לכל היותר ב

 מידי.

יומלץ לוועדת מדדים להגדיר כ"מדד עתיר השקעה" את המדדים בהם היקף ההשקעה גבוה:  (3

טכנולוגיה, -בלנס, ת"א-צמיחה, ת"א סקטור-, ת"אSME60-, ת"א125-, ת"א90-, ת"א35-ת"א

 בניה.-פיננסים, ת"א נדל"ן ות"א-ביטוח, ת"א-דיב, ת"א-מניב ישראל, תל-ת"א

-ותגדל מידי עדכון חודשי ב 0.5%תהיה  עתיר השקעהתקרת המשקל של מניה שצורפה למדד 

עד שתקרת המשקל של המניה במדד תהיה זהה לתקרת המשקל המלאה של המדד העתיר  0.5%

 השקעה.

 שינויים במאגר רימון ובמדדים .ג

המניות שעומדות מניות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין  300-מאגר רימון יוגבל ל (1

 בתנאי הסף של הרימון.

המניות בעלות חציון המחזור או  250המניה נמנית עם  –תנאי הסף של  סחירות יעודכן כלהלן  (2

 חציון מהירות המחזור הגבוה ביותר בין המניות העומדות בתנאי הסף של מאגר תמר.

 חזקות ציבור.החזקות הציבור ושווי היבוטלו תנאי סף של שיעור  (3

 הכללות  ברשימת המועמדות לדלי סחירות. -תנאי הסף של אי יבוטל (4

-פיננסים, ת"א-נדל"ן, ת"א-בניה, ת"א-ת"א–היכללות במאגר רימון יקבע כתנאי סף במדדים  (5

 להלן סימולציה של השפעת השינוי האמור על המדדים הנזכרים לעיל: ביטוח.-טכנולוגיה ות"א

 .5%-נדל"ן התקרה תגדל ל-, בת"א10%-תגדל לטכנולוגיה -בניה ובת"א-תקרת המשקל בת"א (6

 SME150-שינויים בת"א (7

 .MidCap150-ת"א -שם חדש למדד  •

, גם במדד זה תקרת המשקל 90-המשקל האחיד יבוטל. בדומה לתקרת המשקל לת"א •

 .MidCap-במטרה לחזק את משפחת ה 2%תהיה 
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 מסלול מהיר .ד

, אשר ת שיעמדו בתנאי הסף של הרימון יוגבל למניוולמניות חדשות בלבד יתאפשר מסלול מהיר 

 המניות  בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר ברימון. 100דורגו בין 

 יום. 60-יום ל 30-תקופת האכשרה למניה חדשה תגדל מ .ה

 חודדו הכללים בדבר מועד גריעת מניה שנמחקת מהבורסה. .ו

 לחברות לשיפור הנזילות כלים .ז

 מהאמצעים שלהלן צפוי לשפר את נזילות המניה:יישום מלא ואפילו של חלק 

כדוגמת תכנון מבנה ההנפקה כך שיכלול תמהיל מספק של משקיעים בעלי נזילות גבוהה  •

 .משקיעים רגילים וכד', לסוגיהם משקיעי טווח קצרקרנות, 

הנפקות משניות שאינן כוללים משקיעי טווח ארוך ומשקיעים אסטרטגים שנוקטים  •

 והחזק".באסטרטגיית "קנה 

 התקשרות עם עושי שוק בעלי יכולת לספק נזילות •

תפקידי קשרי משקיעים בחברה שערים למגמות שוק וסוגלים להתריע להנהלה מהר על  •

 התפתחויות שוק ובעלי קשר רציף עם מחלקות האנליזה של חברי בורסה.

 PR-ו IRהעסקת משרדי  •

 הגברת הכיסוי האנליטי •

 ועוד •
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 השלכות צפויות על השוק .ח

 השלכות על מאגר רימון (1

על פי  יוםכ תנאי סף 

 הצעה ה

 229 304 מס' מניות ברימון 

 215 23 שווי המניה הקטנה ביותר

 67 18 המניה עם שווי הציבור הקטן ביותר

 4,162 3,115 ממוצע שווי שוק

 1,635 915 חציון שווי שוק

 7.7 5.8 מחזור יומי ממוצע

 2.3 1.1 חציון המחזור 

 1,754 1,750 המחזורסך 

 50.3 52.3 ממוצע שיעור ציבור

 

 התפלגות צפויה של מדרגות הנזילות ברימון (2

 שיעור מסה"כ מספר מניות פקטור מדרגה

1 68 30% 

0.8 56 24% 

0.6 19 8% 

0.45 43 19% 

0.35 28 12% 

0.25 15 7% 
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 הצעת החלטה  .3

לתקן את ההנחיות על פי החלק השביעי לתקנון כך שנוסחן יהיה כמפורט בנספח א' המצ"ב  .א

 (.השינויים מסומנים)

 התיקונים טעונים אישור רשות ניירות ערך.

בכפוף לאישור רשות ניירות ערך, התיקונים ייכנסו לתוקף עם סיום ההיערכות הטכנית. הודעה על 

 המועד מדויק תימסר בנפרד.

השינויים , באופן שנוסחו יהיה כלהלן )90-בדבר מדד ת"א . להנחיות4בנספח . 5לתקן את סעיף  .ב

 (:מסומנים

שאינה כלולה בתמר תיווסף למדד במועד עדכון הפרמטרים  חדשהמניה על אף האמור לעיל,  .5"

 תעמוד במועד הקובע לעדכון הפרמטרים בתנאים שלהלן: מסלול מהיר"(, אם)להלן: "

 עומדת בתנאי הסף של המדד.המניה  .א

. 08-מהמניה דורגה על פי שווי השוק הממוצע למסלול מהיר, בדירוג השווה או גבוה  .ב

 מהמפורט להלן:

 85דירוג  –מניה חדשה  (1

 08דירוג  –מניה ותיקה  (2

השינויים , באופן שנוסחו יהיה כלהלן )SME60-בדבר מדד ת"א . להנחיות7בנספח . 6לתקן את סעיף  .ג

 (:מסומנים

שאינה כלולה בתמר תיווסף למדד במועד עדכון הפרמטרים  חדשהמניה על אף האמור לעיל,  .6"

 תעמוד במועד הקובע לעדכון הפרמטרים בתנאים שלהלן: "מסלול מהיר"(, אם)להלן: 

 המניה עומדת בתנאי הסף של המדד. .ג

. 04-מהמניה דורגה על פי שווי השוק הממוצע למסלול מהיר, בדירוג השווה או גבוה  .ד

 מהמפורט להלן:

 50דירוג  –מניה חדשה  (3

 40דירוג  –מניה ותיקה  (4

בנייה, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א2לתקן את סעיף  .ד

 (:השינויים מסומנים)

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו, יתקיימו לגביה התנאים  .2"

 הבאים )להלן: "תנאי הסף"(:המצטברים 

 .תמררימון נקבע כי תיכלל ב א.

 .המניה הינה מניה ישראלית ב.

 נקבע כי תיכלל ברשימת מניות נדל"ן בנייה. .גב

  -לענין מדד זה 
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רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של  -"רשימת מניות נדל"ן בנייה" 

 (."95004 -ענף הבורסה כלולות בתת ענף "נדל"ן בנייה" )מספר 

נדל"ן, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א2לתקן את סעיף  .ה

 (:השינויים מסומנים)

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו, יתקיימו לגביה התנאים  .2"

 המצטברים הבאים )להלן: "תנאי הסף"(:

 .תמר רימוןנקבע כי תיכלל ב א.

 נדל"ן. מניותנקבע כי תיכלל ברשימת  ב.

  -לענין מדד זה 

רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה  -הנדל"ן"  מניות"רשימת 

 (.95/00 -כלולות בענף "נדל"ן ובינוי" )מספר ענף 

 "המניה הינה מניה ישראלית. ג.

פיננסים, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -ת"א. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד 2לתקן את סעיף  .ו

 (:השינויים מסומנים)

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו, יתקיימו לגביה התנאים  .2"

 המצטברים הבאים )להלן: "תנאי הסף"(:

 .תמררימון נקבע כי תיכלל ב א.

 נקבע כי תיכלל ברשימת מניות הפיננסים. ב.

  -ה לענין מדד ז

רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה  -"רשימת מניות הפיננסים" 

 על פיננסי.-כלולות בענף

 "המניה הינה מניה ישראלית. ג.

טכנולוגיה, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א2לתקן את סעיף  .ז

 (:השינויים מסומנים)

תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו, יתקיימו לגביה התנאים במועד עדכון המדד  .2"

 המצטברים הבאים )להלן: "תנאי הסף"(:

 .תמררימון נקבע כי תיכלל ב א.

 נקבע כי תיכלל ברשימת מניות טכנולוגיה. ב.

  -לענין מדד זה 

רסה רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבו -"רשימת מניות טכנולוגיה" 

 (.88/00כלולות בענף "טכנולוגיה" )מספר ענף 

 ."או הינה מניה זרה הכלולה במדד המניה הינה מניה ישראלית ג.
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ביטוח, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א2לתקן את סעיף  .ח

 (:השינויים מסומנים)

לעדכונו, יתקיימו לגביה התנאים  במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע .2"

 המצטברים הבאים )להלן: "תנאי הסף"(:

 .תמררימון נקבע כי תיכלל ב א.

 נקבע כי תיכלל ברשימת מניות הביטוח. ב.

  -לענין מדד זה 

רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה  -"רשימת מניות הביטוח" 

 (.93/01כלולות בענף "ביטוח" )מספר ענף 

 "המניה הינה מניה ישראלית. ג.

, באופן שנוסחו יהיה כלהלן All-Share. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א 3לתקן את סעיף  .ט

 (:השינויים מסומנים)

במסגרת המסלול המהיר, תיווסף  תמררימון על אף האמור לעיל, צורפה מניה ישראלית ל .3"

 ."תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל

צמיחה, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א5לתקן את סעיף  .י

 (:השינויים מסומנים)

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון לישראלית  על אף האמור לעיל, צורפה מניה .5"

  125-למדד ת"א, אם היא לא צפויה להיווסף תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 ."SME60-ת"אאו למדד 

גלובל בלוטק, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .יא

 (:השינויים מסומנים)

, תיווסף תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

טכנולוגיה או למדד -, אם המניה תיווסף למדד ת"אתמרן רימוהמניה למדד במועד צירופה ל

 ביומד."-ת"א

עילית, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -טק-. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .יב

 (:השינויים מסומנים)

, תיווסף המניה למדד לרימון במועד שאינו מועד עדכון הרימוןעל אף האמור לעיל, צורפה מניה  .4"

המניה עומדת בתנאי הסף של  הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון לרימוןועד צירופה במ

 המדד.

 צירוף מניה במסלול מהיר למדד

  -לעניין סעיף זה 

המועד הקובע הראשון לעדכון פרמטרים שחל לאחר שהמניה  -"מועד קובע למניה חדשה" 

 הצפויה להיווסף למדד הפכה להיות מניה חדשה.
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הפרמטרים הראשון שיחול לאחר המועד הקובע מועד עדכון  -"מועד עדכון למניה חדשה" 

  למניה חדשה.

 על אף האמור לעיל, מניה חדשה תיווסף למדד במועד העדכון למניה חדשה, וזאת אם  א.

 :)"צירוף במסלול מהיר"(תעמוד בתנאים המצטברים שלהלן 

 המניה הינה מניה ישראלית. (1

 עילית.-המניה תיכלל ברשימת מניות טק נקבע כי (2

 אגורות. 50-המחיר המזערי של המניה בתשקיף לא יפחת מ (3

 מיליון ש"ח לפחות. 100שווי השוק המזערי יהיה  (4

 20שווי החזקות הציבור המזערי יהיה  -בתחילת יום המסחר הראשון של המניה  (5

 מיליון ש"ח לפחות.

שיעור החזקות הציבור במניה לא  -המניה בתחילת יום המסחר הראשון של  (6

 .10%-יפחת מ

 המניה אינה רשומה למסחר בבורסה נוספת. (7

 -לעניין ס"ק זה 

המחיר המזערי שנקבע למניה בתשקיף, וכאשר  -"המחיר המזערי של המניה בתשקיף" 

מחיר יחידת ההנפקה בתשקיף בניכוי ערכם של  -המניה הוצעה במסגרת יחידת הנפקה 

אופציה ואופציות הרכישה הכלולים בה, בהתאם לנוסחאות החישוב כמשמעותן כתבי ה

 בהגדרה "מחיר אפקטיבי של מניה" בתקנון הבורסה.

 המחיר המזערי של המניה בתשקיף מוכפל בהון הרשום למסחר. -"שווי השוק המזערי" 

הציבור שווי השוק המזערי מוכפל בשיעור החזקות  -"שווי החזקות הציבור המזערי" 

 בתחילת יום המסחר הראשון שלה. של המניה

 הפרמטרים הקבועים לחישוב משקל המניה במדד יקבעו במועד הקובע למניה חדשה. ב.

טכנולוגיה, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .יג

 (:השינויים מסומנים)

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל ישראליתעל אף האמור לעיל, צורפה מניה  .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 המניה ברשימת מניות הטכנולוגיה."

ביומד, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .יד

 (:סומניםהשינויים מ)

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל ישראליתעל אף האמור לעיל, צורפה מניה  .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 המניה ברשימת מניות הביומד."
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סים, באופן שנוסחו יהיה כלהלן פיננ-. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .טו

 (:השינויים מסומנים)

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל ישראלית  על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 המניה ברשימת מניות הפיננסים."

ושירותים פיננסים, באופן שנוסחו  . בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א ביטוח4סעיף לתקן את  .טז

 (:השינויים מסומניםיהיה כלהלן )

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל  ישראליתעל אף האמור לעיל, צורפה מניה  .4"

 נכללת הפרמטריםדכון , אם במועד הקובע לעתמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 ושירותים פיננסים." המניה ברשימת מניות ביטוח

נדל"ן, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .יז

 (:השינויים מסומנים)

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל ישראלית על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל תיווסף

 נדל"ן." המניה ברשימת מניות

נפט וגז, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א5לתקן את סעיף  .יח

 (:השינויים מסומנים)

, תמר הרימוןועד שאינו מועד עדכון במ תמררימון ל ישראלית על אף האמור לעיל, צורפה מניה .5"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 חיפושי נפט וגז."מניות המניה ברשימת 

תקשורת וטכנולוגיות מידע, באופן שנוסחו -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .יט

 (:מסומניםהשינויים יהיה כלהלן )

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל ישראלית על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 המניה ברשימת מניות תקשורת וטכנולוגיות מידע."

תעשייה, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -בדבר מדד ת"א . בהחלטת הדירקטוריון4לתקן את סעיף  .כ

 (:השינויים מסומנים)

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל ישראלית על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 המניה ברשימת מניות התעשייה."

תשתיות אנרגיה, באופן שנוסחו יהיה -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כא

 (:השינויים מסומניםכלהלן )

, תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל ישראלית על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 המניה ברשימת מניות תשתיות אנרגיה."
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בנייה, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כב

 (:השינויים מסומנים)

, תמר הרימון במועד שאינו מועד עדכון תמררימון ל ישראלית על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

 נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון תיווסף המניה למדד במועד צירופה ל

 המניה ברשימת נדל"ן בנייה."

מניב ישראל, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כג

 (:השינויים מסומנים)

 , תיווסף תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

המניה  נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל 

 ברשימת נדל"ן מניב ישראל."

מניב חו"ל, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כד

 (:ומניםהשינויים מס)

 , תיווסף תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

המניה  נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל 

 ברשימת נדל"ן מניב חו"ל."

באופן שנוסחו יהיה כלהלן קלינטק, -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כה

 (:השינויים מסומנים)

 , תיווסף תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

המניה  נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל 

 ברשימת קלינטק."

קנאביס, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -הדירקטוריון בדבר מדד ת"א. בהחלטת 4לתקן את סעיף  .כו

 (:השינויים מסומנים)

 , תיווסף תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

המניה  נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל 

 ס."ברשימת קנאבי

דואליות, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כז

 (:השינויים מסומנים)

 , תיווסף תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

עמדה בתנאי  ריםהפרמט, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל 

 ."הסף של המדד

ביטוח, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כח

 (:השינויים מסומנים)

 , תיווסף תמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

המניה  נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל 

 ברשימת מניות הביטוח."
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רשתות שיווק, באופן שנוסחו יהיה כלהלן -. בהחלטת הדירקטוריון בדבר מדד ת"א4לתקן את סעיף  .כט

 (:השינויים מסומנים)

 ף , תיווסתמר הרימוןבמועד שאינו מועד עדכון  תמררימון ל על אף האמור לעיל, צורפה מניה .4"

המניה  נכללת הפרמטרים, אם במועד הקובע לעדכון תמררימון המניה למדד במועד צירופה ל 

 ברשימת מניות רשתות שיווק."

המצ"ב  בנספח ב'כך שנוסחן יהיה כמפורט  SME150-לתקן את החלטות הדירקטוריון בעניין ת"א .ל

 )השינויים מסומנים(.

  תיקון ההנחיות, כמפורט לעיל.יו"ר דירקטוריון הבורסה אישר לפרסם את ההצעה ל .4
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 נספח א'

 הנחיות לרישום למסחר של נגזרים שנכס הבסיס שלהם הינו מדד מניות -פרק א' 

 הגדרות .1

  -לעניין פרק זה 

 הגדרות מונחים

"אחוז החזקות 

הציבור" או 

"שעור החזקות 

 הציבור"

מניות האחוז שמהוות החזקות הציבור, מכלל מניות החברה מאותו סוג, שאינן  -

 רדומות.

"דירוג שווי 

 שוק ממוצע"

דירוג, לפי שווי השוק הממוצע, של המניות הוותיקות העומדות בתנאי הסף של  -

 המדד. 

" ותיחשב למניה 1המניה בעלת שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר תדורג בדירוג "

המדורגת בדירוג הגבוה ביותר. המניה בעלת שווי השוק הממוצע השני הגבוה 

" ותיחשב למניה המדורגת בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן 2תדורג בדירוג " ביותר

 הלאה.

 מניות בעלות שווי שוק ממוצע זהה ידורגו בדירוג זהה. 

"דירוג שווי 

שוק ממוצע 

 למסלול מהיר"

 דירוג, לפי שווי השוק הממוצע, של המניות העומדות בתנאי הסף של המדד.  -

" ותיחשב למניה 1הגבוה ביותר תדורג בדירוג "המניה בעלת שווי השוק הממוצע 

המדורגת בדירוג הגבוה ביותר, המניה בעלת שווי השוק הממוצע השני הגבוה 

" ותיחשב למניה המדורגת בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן 2ביותר תדורג בדירוג "

 הלאה.

 מניות בעלות שווי שוק ממוצע זהה למסלול מהיר ידורגו בדירוג זהה. 

וג שווי "דיר

ממוצע של 

החזקות 

 הציבור"

דירוג לפי שווי החזקות הציבור הממוצע, של המניות הוותיקות העומדות בתנאי  -

 הסף של המדד. 

" 1המניה בעלת שווי החזקות הציבור הממוצע הגבוה ביותר תדורג בדירוג "

ותיחשב למניה המדורגת בדירוג הגבוה ביותר. המניה בעלת שווי החזקות 

" ותיחשב למניה המדורגת 2וצע השני הגבוה ביותר תדורג בדירוג "הציבור הממ

 בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן הלאה.

 מניות בעלות שווי החזקות ציבור ממוצע זהה ידורגו בדירוג זהה. 

"דירוג שווי 

ממוצע של 

ת בתנאי הסף של דירוג, לפי שווי החזקות הציבור הממוצע, של המניות העומדו -

 המדד. 
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החזקות ציבור 

 למסלול מהיר"

" 1המניה בעלת שווי החזקות הציבור הממוצע הגבוה ביותר תדורג בדירוג "

ותיחשב למניה המדורגת בדירוג הגבוה ביותר, המניה בעלת שווי החזקות 

" ותיחשב למניה המדורגת 2הציבור הממוצע השני הגבוה ביותר תדורג בדירוג "

 בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן הלאה.

 מניות בעלות שווי החזקות ציבור ממוצע זהה ידורגו בדירוג זהה. 

"החזקות 

 הציבור"

 

מניות החברה, למעט המניות המוחזקות בידי מי שהינו בעל ענין ולמעט מניות  -

רדומות. על אף האמור לעיל, ניירות ערך המוחזקים על ידי בעל ענין ייכללו 

 בהחזקות הציבור, במקרים המפורטים להלן: 

ניירות ערך המוחזקים על ידי גוף שהינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית,  . א

 .1970-כהגדרתה בתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים( התש"ל

ניירות ערך המוחזקים על ידי חשבון נוסטרו של בעל עניין באמצעות חברים  ב.

ופתיים בקבוצת דיווח מוסדית כמשמעותה בתקנות ניירות ערך )דו"חות תק

, אשר נתונים לשליטתו או לניהולו של בעל העניין 1970-ומידיים(, תש"ל

כאמור, וזאת בכפוף לכך שסך המניות המוחזקות בחשבון הנוסטרו כאמור 

 מההון הרשום למסחר של החברה. 5%-מהוות פחות מ

ועדה שחבריה הם המנהל הכללי של הבורסה, מנהל המסחר ומנהל המחלקה  - "ועדת מדדים"

 הכלכלית או מי שנקבעו כממלאי מקומם של מי מאלה.

"חציון מהירות 

 המחזור" 

 חציון מהירות המחזור של מניה יחושב באופן הבא: -

 1/ −= tt QVMedianTurnover 

Turnover  - .חציון מהירות המחזור 

Median  -  על פני תקופה שתחילתה שישה חודשים לפני המועד  חציון המחושב

הקובע לעדכון הפרמטרים וסיומה במועד הקובע לעדכון הפרמטרים. 

ואולם, אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים טרם חלפו שישה חודשים 

ממועד רישומה של המניה למסחר, יחושב חציון המהירות המחזור 

ה למסחר ומסתיימת לגבי התקופה המתחילה ביום בו נרשמה המני

 במועד הקובע לעדכון הפרמטרים.

tV  -   סך המחזור בבורסה, בערך נקוב, של המניה ביוםt  . 

1-tQ  -   הממ"מ של מניה, בערך נקוב, בתום יום העסקים שקדם ליוםt ,

 ( להלן באותו יום.1.ב.9כמפורט בסעיף 
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"חציון מחזור 

 יומי"

התמורה הכספית, מעוגלת לשקל הקרוב, של חציון מחזור המסחר בבורסה  -

במניה, בששת החודשים שהסתיימו במועד הקובע לעדכון הפרמטרים 

ואולם, אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים טרם חלפו שישה . הקבועים

חודשים ממועד רישומה של המניה למסחר יחושב חציון המחזור היומי לגבי 

ילה ביום בו נרשמה המניה למסחר ומסתיימת במועד הקובע התקופה המתח

 לעדכון הפרמטרים.

"מאגרי 

המניות" או 

 "המאגרים"

 התמר והרימון -

"מגבלת 

 משקל"

 תקרת משקל או משקל אחיד. -

"מדד מניות 

רציף" או 

 "מדד"

מדד מניות שמחשבת ומפרסמת הבורסה, אשר מחושב מספר פעמים במהלך  -

 בע הבורסה.יום מסחר, בתדירות שתק

"מחזור יומי 

 ממוצע"

התמורה הכספית של מחזור המסחר בבורסה במניה, מעוגלת לשקל הקרוב,  -

בשישה החודשים שהסתיימו במועד הקובע לעדכון הפרמטרים הקבועים, 

אם מחולקת במספר הימים שבהם התקיים מסחר במניה בתקופה האמורה. 

המניה פחות משישה במועד הקובע לעדכון הפרמטרים הקבועים, נסחרה 

חודשים, יחושב חציון המחזור היומי לגבי התקופה המתחילה ביום בו נסחרה 

 המניה לראשונה ומסתיימת במועד הקובע לעדכון הפרמטרים. 

 מדד המניות למימוש כפול שקל חדש אחד. -באופציות על מדד מניות  א. - "מחיר קובע"

 -בחוזים עתידיים על מדד מניות ב.

  -ביום הפקיעה  (1

 מדד המניות לפקיעה כפול שקל חדש אחד כפול מכפיל נכס הבסיס.

. בפרק 4בכל יום מסחר השער הקובע של החוזה העתידי כקבוע בסעיף  (2

 ו' בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון.

"מנהל 

 המדדים"

 מנהל המסחר או מי שהוסמך על ידו. -
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"מנהל 

 המסחר"

החלק השלישי לתקנון הבורסה או מי שהוסמך על כמשמעותו בהנחיות על פי  -

 ידו.

לרבות יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת, יחידה בקרן טכנולוגיה עילית  - "מניה"

ויחידה בקרן ריט חו"ל כמשמעותה בחלק השני לתקנון הבורסה ולמעט מניית 

 בכורה כמשמעותה בחלק השני לתקנון הבורסה.

"מניה 

 וותיקה"

ותיקה אם הסתיימה לגביה תקופת ההכשרה וחלף המועד מניה תיחשב מניה ו

 הקובע לעדכון פרמטרים שלאחריה.

"מניה 

 חדשה"

לעיל (יום ממועד רישומה למסחר  60 30מניה תיחשב מניה חדשה אם חלפו  -

ולהלן: "תקופת ההכשרה"( וטרם חל מועד קובע לעדכון פרמטרים לאחר 

 שהסתיימה תקופת ההכשרה.

של חברה שהתאגדה מחוץ לישראל לגביה קבעה ועדת מדדים שאין לה מניה  - "מניה זרה"

 זיקה של ממש לישראל.

בין יתר השיקולים בהם תתחשב ועדת מדדים עת שתיקבע האם לחברה אין 

 זיקה של ממש לישראל, יהיו גם השיקולים הבאים:

 היקף הפעילות בישראל, לרבות פעילות מו"פ; •

 רה;היקף נכסים בישראל ביחס לגודל החב •

 היקף העסקת עובדים בישראל; •

 מטה החברה ממוקם בישראל; •

 תלות החברה בנכסיה בישראל; •

 החברה ביצעה הנפקה ראשונה לציבור בישראל; •

 היקף האחזקות של הציבור בישראל במניות החברה; •

 רכש או מיזוג עם חברה נסחרת שהתאגדה בישראל.  •

"מניה 

 ישראלית"

 מדדים לא קבעה לגביה שהמניה זרה. מניה תיחשב למניה ישראלית אם ועדת -

"מניה 

 מתמזגת"

המניה שצפויה להימחק מהמסחר בבורסה לאחר הליך  -במקרה של מיזוג  א. -

 המיזוג.
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המניה שצפויה להימחק מהמסחר בבורסה  -במקרה של איחוד הון מניות  ב. 

 לאחר איחוד הון המניות.

להימחק מהמסחר בבורסה המניה שצפויה  -במקרה של הצעת רכש מלאה  ג. 

 לאחר קבלת הצעת הרכש המלאה.

"מניה 

 קולטת"

המניה שנותרה רשומה למסחר בבורסה או שצפויה להיות  -במקרה של מיזוג  א.  -

 רשומה למסחר בבורסה, לפי העניין, לאחר הליך המיזוג.

המניה שנותרה רשומה למסחר בבורסה או  -במקרה של איחוד הון מניות  ב.

 היות רשומה למסחר בבורסה, לפי העניין, לאחר איחוד הון המניות.שצפויה ל

המניה שנותרה רשומה למסחר בבורסה או  -במקרה של הצעת רכש מלאה  ג. 

שצפויה להיות רשומה למסחר בבורסה, לפי העניין, לאחר קבלת הצעת 

 הרכש המלאה.

"מניה 

 מתפצלת"

 של החברה.  המניה שהיתה רשומה למסחר בבורסה ערב הליך פיצול -

"מניה 

 שפוצלה"

כל אחת מהמניות שחולקו לבעלי המניות המתפצלות בעקבות הליך פיצול של  -

 חברה.

"מניות 

 רדומות"

)להלן: "חוק החברות"(,  1999-בחוק החברות, התשנ"ט 308כמשמעותן בסעיף  -

לחוק החברות, עליהן נמסר דיווח  340-ו 333, 181לרבות מניות כאמור בסעיפים 

 לבורסה.

מניה לה זיקה למדינה שאינה מדינת ישראל, מכוח התאגדות החברה שהנפיקה  - "מניית חו"ל"

אותה במדינה זו או מכוח היותה של החברה כפופה למשטר המס של אותה 

 מדינה.

"מסחר 

 פתיחה נפרד"

 כמשמעותו בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה -

"מספר 

המניות 

במדד" או 

 "ממ"מ"

מספר המניות של חברה, מעוגל לשלם הקרוב, מאותו סוג, הרשומות למסחר  -

 בבורסה, שאינן מניות רדומות, אשר יעודכן במועדים שיקבעו בהנחיות להלן.

"משקל 

 אחיד"

 משקל זהה לכל אחת מהמניות הכלולות במדד. -
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"פרמטרים 

קבועים 

לחישוב 

משקל מניה 

במדד" או 

"פרמטרים 

 קבועים"

 ופקטור מגבלת המשקל. , מדרגת הנזילותשיעור הציבור מדרגתממ"מ,  -

מאגר המניות העומדות בתנאי הסף שיקבעו בהנחיות, להכללת מניות במדדים  - "רימון" 

 מסדרת רימון.

כמות מניות החברה מאותו סוג הרשומות למסחר בבורסה ושאינן מניות  - "שווי שוק"

 ביום מסוים.רדומות, מוכפלת בשער הנעילה שנקבע לאותן מניות 

"שווי שוק 

 ממוצע"

שער ממוצע של מניה כשהוא מוכפל בממ"מ שנקבע למניה במועד הקובע לעדכון  -

 הפרמטרים של מועד עדכון הפרמטרים הקרוב.  

"שווי ממוצע 

של החזקות 

 הציבור"

שווי השוק הממוצע, מוכפל בשיעור החזקות הציבור במועד הקובע לשיעור  -

 להלן.החזקות הציבור כמשמעותו 

"שלב מסחר 

 נעילה"

או "מסחר 

 נעילה"

 כמשמעותו בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה. -

"שער 

 ממוצע"

ממוצע שערי הנעילה של מניות החברה מאותו סוג הרשומות למסחר בבורסה,  -

שנקבעו בתום יום המסחר בבורסה, החל מיום המסחר התשיעי )להלן: "יום 

הממוצע הראשון"( שקדם למועד הקובע לעדכון הפרמטרים הקבועים, ועד 

 למועד הקובע לעדכון הפרמטרים הקבועים, לרבות מועד זה. 

שנרשמה למסחר בבורסה אחרי יום הממוצע הראשון, יהיה אולם, בחברה 

השער הממוצע, ממוצע שערי הנעילה של מניות החברה מאותו סוג הרשומות 

למסחר בבורסה, שנקבעו בתום יום המסחר בבורסה, החל מיום רישומה 

 בבורסה ועד למועד חישוב השער הממוצע.

ן ועד למועד חישוב חושב שער אקס למניה בתקופה שבין יום הממוצע הראשו

שער הממוצע, ממוצע שערי הנעילה של מניות החברה יחושב כך שכל אחד 

משערי הנעילה כאמור בין יום הממוצע הראשון, לבין יום המסחר שקדם ליום 
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האקס, יוכפל ביחס שבין שער הבסיס של המניה ביום האקס לבין השער הקובע 

 של המניה ביום המסחר שקדם ליום האקס.

או  "תמר"

 "התמר"

מאגר המניות העומדות בתנאי הסף שיקבעו בהנחיות, להכללת מניות במדדים  -

 מסדרת תמר.

"תקרת 

 משקל"

 המשקל המירבי באחוזים של מניה במדד.  -

  -לעניין זה 

 יתכן שלמניות שונות באותו מדד, תהיה תקרת משקל שונה.

 סדרת מדדי תמר וסדרת מדדי רימון .2

 סדרת מדדי תמר א.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, במדדים מסדרת תמר יכללו רק מניות הכלולות בתמר. על  (1

הרכב המדדים מסדרת תמר ואופן חישובם יחולו הוראות פרק זה והוראות שנקבעו בהחלטות 

 הדירקטוריון.

במקרה של סתירה בין הוראה כללית שנקבעה בפרק זה לבין הוראה ספציפית שנקבעה 

 יחול האמור בהוראה הספציפית.בהחלטת דירקטוריון, 

נגרעה מניה מהתמר, תיגרע המניה מכל המדדים מסדרת תמר אשר בהם כלולה המניה במועד  (2

 גריעתה מהתמר.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, רשימת המניות הכלולות בכל אחד מהמדדים מסדרת מדדי  (3

ועד עדכון המאגרים, וזאת תמר תעודכן פעמיים בשנה )לעיל ולהלן: "מועד עדכון המדד"(, במ

 כמפורט בכללים של כל אחד מהמדדים כאמור.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, המועד הקובע לעדכון כל אחד מהמדדים מסדרת תמר )לעיל 

ולהלן: "המועד הקובע לעדכון המדד"( יהיה המועד הקובע לעדכון המאגרים, וזאת כמפורט 

 בכללים של כל אחד מהמדדים כאמור.

. להלן, ידחה 3אם נקבע במפורש אחרת, אם נדחה מועד עדכון המאגרים כמפורט בסעיף אלא  (4

 גם מועד עדכון המדדים בהתאמה.

 סדרת מדדי רימון ב.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, במדדים מסדרת רימון יכללו רק מניות הכלולות ברימון. על  (1

 1-7ק זה וההוראות בנספחים הרכב המדדים מסדרת רימון ואופן חישובם יחולו הוראות פר

 לפרק זה )להלן: "הנספחים"(.

במקרה של סתירה בין הוראה כללית שנקבעה בפרק זה לבין הוראה ספציפית שנקבעה 

 בנספחים, יחול האמור בנספחים.
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-, מדד ת"א5-, מדד ת"א בנקים125-, מדד ת"א90-, מדד ת"א35-סדרת מדדי רימון: מדד ת"א (2

BlueChip15 Price רימון ומדד ת"א-ת"א מדד-SME60. 

נגרעה מניה מהרימון, תיגרע המניה מכל המדדים מסדרת רימון אשר בהם כלולה המניה  (3

 במועד גריעתה מהרימון.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, רשימת המניות הכלולות בכל אחד מהמדדים המפורטים לעיל  (4

, במועד עדכון המאגרים, וזאת תעודכן פעמיים בשנה )לעיל ולהלן: "מועד עדכון המדד"(

 כמפורט בנספחים להנחיות אלה, לפי העניין.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, המועד הקובע לעדכון מדד )לעיל ולהלן: "המועד הקובע לעדכון 

 המדד"( יהיה המועד הקובע לעדכון המאגרים ומועד עדכון מדד, יהיה מועד עדכון המאגרים.

. להלן, ידחה 3, אם נדחה מועד עדכון המאגרים כמפורט בסעיף אלא אם נקבע במפורש אחרת (5

 גם מועד עדכון המדדים מסדרת רימון בהתאמה.

 השקת נגזרים על מדדים מסדרת רימון (6

 מדד מסדרת מדדי רימון יכול לשמש כנכס בסיס לנגזרים. א(

ספרות  2-המדד למימוש אופציות ולפקיעת חוזים עתידיים יהיה מדד הפתיחה מעוגל ל ב(

לאחר הנקודה העשרונית ביום המסחר האחרון שלפני תאריך המימוש או תאריך 

 הפקיעה, לפי העניין.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, מכפיל נכס הבסיס באופציה ובחוזה עתידי על מדד  ג(

 .100מסדרת רימון הינו 

 עדכון המאגר .3

ביום חמישי הראשון בחודשים פברואר המאגרים יעודכנו פעמיים בשנה, בתום יום המסחר שיחול  א.

 ואוגוסט )לעיל ולהלן: "מועד עדכון המאגרים"(, וזאת בכפוף לתנאים שלהלן: 

 יום חג בארה"ב או באנגליה מתקיים אם ביום זה לא יתקיים יום מסחר בבורסה בתל אביב או (1

לחוק ניירות ערך בבורסות בארצות הברית המנויות בתוספת השנייה  2)להלן: "יום חג בחו"ל"(

או בבורסת לונדון כמשמעות המונח בתוספת השלישית לחוק ניירות ערך )להלן: "בורסות 

 ובלבד שבאותו יום מתקיים, יידחה מועד עדכון המאגרים לתום יום המסחר הבא חו"ל"(

 .והן בבורסות חו"ל שאינו יום א'בבורסה בתל אביב  הן מסחר

או חול המועד פסח, יידחה מועד עדכון המאגרים לתום יום  אם ביום זה חל חול המועד סוכות (2

יום  שאותו ובלבדושאינו יום א'  , , בבורסה בתל אביבהמסחר הראשון שלאחר חול המועד

                                                      

,  New Year's Day ,Martin Luther king Jr. Day ,Washington's Birthday ,Good Friday ,Memorial Day – ימי חג בארה"ב 2

Independence day ,Labor Day ,Thanksgiving Day ,Christmas Day. 
 

, New Year's Day ,Good Friday ,Easter Monday ,Early May Bank Holiday  ,Late May Bank Holiday - ימי חג באנגליה
Summer Bank Holiday ,Christmas Day ,Boxing Day. 
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והן בבורסות אינו יום חג בחו"ל  בתל אביב שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה מסחר 

 .חו"ל

נעילה, יידחה מועד עדכון המאגרים לתום יום אם ביום זה המסחר לא יסתיים בשלב מסחר ה (3

והן שאינו יום א' , בבורסה בתל אביב  הןובלבד שבאותו יום מתקיים מסחר המסחר הבא 

 .בבורסות חו"ל

לעיל, לא יחול שינוי במועד הקובע לעדכון  (2-( ו1בס"ק נדחה מועד עדכון המאגרים כאמור  (4

 המאגרים, כמפורט להלן.

לעיל, מנהל המדדים רשאי לקבוע כי מועד עדכון המאגרים יתקיים גם אם על אף האמור  (5

 .מתקיים יום חג בחו"ל

על אף האמור בס"ק א. לעיל, ועדת מדדים רשאית לדחות או להקדים מועד עדכון מאגרים מסוים  ב.

ימי מסחר ממועד עדכון המאגרים שאמור היה להיקבע  30-ובלבד שלא יוקדם או יאוחר ביותר מ

 אם לס"ק א. לעיל.בהת

המועד הקובע לעדכון המאגרים יחול בתום יום חמישי שקדם בשלושה שבועות למועד עדכון  ג.

 המאגרים )לעיל ולהלן: "המועד הקובע לעדכון המאגרים"(. 

על אף האמור לעיל, ועדת מדדים רשאית לדחות או להקדים מועד קובע מסוים לעדכון מאגרים 

ימי מסחר מהמועד הקובע לעדכון המאגרים שאמור היה  30-ביותר מ ובלבד שלא יוקדם או יאוחר

 להיקבע בהתאם לאמור לעיל.

 -. זה 3לעניין סעיף  ד.

 שיעור החזקות הציבור יחושב באחוזים ברמת דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. (1

 -"מועד קובע לשיעור הציבור"  (2

 המועד הקובע לעדכון הפרמטרים.  -לעניין מניה חדשה   -

 , לפי העניין.30.6-ותום יום המסחר ב 31.12-תום יום המסחר ב -לעניין מניה וותיקה   -

על אף האמור לעיל, ועדת מדדים רשאית להקדים או לדחות מועד קובע מסוים לשיעור הציבור 

מהמועד הקובע לשיעור הציבור שאמור היה ימי מסחר  30-ובלבד שלא יוקדם או יאוחר ביותר מ

 להיקבע בהתאם לאמור לעיל.

 תנאי הסף להכללת מניה בתמר ה.

במועד עדכון המאגרים תיכלל בתמר כל מניה אשר במועד הקובע לעדכון המאגרים יתקיימו לגביה 

 התנאים המצטברים הבאים )להלן: "תנאי הסף של התמר"(:

 וותיקה  המניה הינה מניה חדשה או מניה (1

 -שיעור החזקות הציבור במניה  (2

 -אם במועד הקובע לעדכון המאגרים המניה היא מניה חדשה או שהיא מניה הנכללת בתמר  א( 

 .10%-שיעור החזקות הציבור במניה במועד הקובע לשיעור הציבור לא פחת מ
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 -תמר אם במועד הקובע לעדכון המאגרים המניה היא מניה וותיקה שאינה נכללת ב ב( 

 .15%-שיעור החזקות הציבור במניה במועד הקובע לשיעור הציבור לא פחת מ

שיעור החזקות הציבור במניה  3____ -על אף האמור לעיל, במועד הקובע לעדכון המאגרים ב

 .10%-לא יפחת מ

 -השווי הממוצע של החזקות הציבור במניה  (3

השווי הממוצע של החזקות  -תמר אם המניה היא מניה חדשה או שהיא מניה הנכללת ב א( 

 מיליון ש"ח.  20-הציבור במניה לא יפחת מ

השווי הממוצע של החזקות הציבור  -אם המניה היא מניה וותיקה שאינה נכללת בתמר  ב( 

 מיליון ש"ח. 40-במניה לא יפחת מ

  -שער המניה  (4

-שערה הממוצע לא יפחת מ -אם המניה היא מניה חדשה או שהיא מניה הנכללת בתמר  א(

 אגורות.  10-אגורות והשער הקובע שלה לא יפחת מ 30

 50-שערה הממוצע לא יפחת מ -אם המניה היא מניה וותיקה שאינה נכללת בתמר  ב(

 אגורות.  10-אגורות והשער הקובע שלה לא יפחת מ

. להלן, ועדת מדדים 6וע המהווה עילה לגריעה מהמאגרים כמפורט בסעיף התקיים במניה איר (5

 רשאית לקבוע כי המניה אינה עומדת בתנאי הסף של התמר.

 המניה אינה בהשעיית מסחר. (6

ימים מהיום  180המניה נסחרת ברשימה הראשית, ואם נסחרה ברשימת השימור, חלפו לפחות  (7

 בו שבה להיסחר ברשימה הראשית.

אם המניה היא מניה וותיקה שאינה נכללת בתמר וההון הרשום למסחר שלה גדל במאה אחוז  (8

לא תיכלל המניה בתמר, אלא אם החליטה  -הימים שקדמו למועד הקובע  180לפחות, במהלך 

 ועדת המדדים לכלול אותה.

ימים מהיום בו השלימה  90חלפו  -( SPACאם המניה הונפקה על ידי חברת רכש ייעודית ) (9

 החברה, לרבות בדרך של מיזוג, את רכישת חברת המטרה. 

לעניין זה, חברת רכש ייעודית כמשמעותה בהנחיות על פי החלק השני לתקנון וכן חברת 

רכש ייעודית כאמור הנסחרת  מחוץ לישראל ומבקשת לרשום את מניותיה למסחר 

 בבורסה.

 ניה ברימוןתנאי הסף להכללת מ ו.

במועד עדכון המאגרים תיכלל ברימון כל מניה אשר במועד הקובע לעדכון המאגרים יתקיימו לגביה 

 התנאים המצטברים הבאים )להלן: "תנאי הסף של הרימון"(:

 נקבע כי תיכלל בתמר. (1

                                                      
 החדשים לתוקףהמועד הקובע לעדכון המאגרים הראשון לאחר כניסת הכללים  3
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 המניות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר 325היא נמנית עם  -אם היא נכללת ברימון  ( 2

 מבין המניות הצפויות להיכלל בתמר.

המניות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר  300היא נמנית עם  -אם אינה נכללת ברימון 

 מבין המניות הצפויות להיכלל בתמר.

המניות בעלות חציון המחזור היומי הגבוה ביותר  275היא  נמנית עם  -אם היא נכללת ברימון   (3

המניות בעלות חציון מהירות המחזור הגבוה  275להיכלל בתמר או בין  מבין המניות הצפויות

 ביותר מבין המניות הצפויות להיכלל בתמר.

המניות בעלות חציון המחזור היומי הגבוה ביותר  250היא נמנית עם  -אם אינה נכללת ברימון 

מחזור הגבוה המניות בעלות חציון מהירות ה 250מבין המניות הצפויות להיכלל בתמר או בין 

 ביותר מבין המניות הצפויות להיכלל בתמר.

מניות עומדות בתנאי הסף של הרימון, כמפורט לעיל,  200-על אף האמור לעיל, אם פחות מ

 תכללנה ברימון המניות הבאות:

המניות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין המניות  350מניה הנמנית עם  .א

 .הצפויות להיכלל בתמר

המניות בעלות חציון המחזור היומי הגבוה ביותר מבין המניות  300הנמנית עם  מניה .ב

המניות בעלות חציון מהירות המחזור  300הצפויות להיכלל בתמר או שהיא נמנית עם  

 הגבוה ביותר מבין המניות הצפויות להיכלל בתמר.

 :ת משיעור החזקות הציבור במניה במועד הקובע לשיעור החזקות הציבור לא יפח

 .20%במניה שטרם חלפו שנתיים ממועד רישומה למסחר  א(

 .20%-שיעור שתקבע ועדת מדדים ובלבד שלא תקבע שיעור נמוך מ -במניה אחרת  ב(

3  

 -השווי הממוצע של החזקות הציבור במניה הינו כאמור להלן 

השווי הממוצע של  -אם המניה היא מניה חדשה או שהיא מניה הנכללת ברימון  א( 

 מיליון ש"ח.  50-החזקות הציבור במניה לא יפחת מ

השווי הממוצע של החזקות הציבור  -אם המניה היא מניה וותיקה שאינה נכללת ברימון  ב( 

 מיליון ש"ח. 100-במניה לא יפחת מ

 בוטל. (4

ש"ח, או לחילופין, חציון המחזור  50,000-של מניה וותיקה לא יפחת מהמחזור היומי הממוצע 

  ש"ח. 10,000-היומי שלה לא יפחת מ

מניות אשר עומדות בתנאי הסף של הרימון, לא  150-על אף האמור לעיל, אם קיימות פחות מ

 יחול ס"ק זה.

 בוטל. (5
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דלי סחירות, המניה לא תיכלל במועד עדכון המאגרים הקרוב ברשימת המועמדות ל

 .כמשמעותה בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון

 המניה הינה מניה ישראלית. ( 6

במועד עדכון המאגרים, יגרעו מהתמר ומהרימון המניות אשר במועד הקובע לעדכון המאגרים  (1 ז. 

 אינן עומדות בתנאי הסף שלהם, לפי הענין.

המניות אשר במועד הקובע לעדכון המאגרים במועד עדכון המאגרים, ייווספו לתמר ולרימון  ( 2

 עומדות בתנאי הסף שלהם, לפי הענין.

על אף האמור לעיל, התקיים במניה העומדת להיווסף לתמר או/ו לרימון, לפי הענין, אירוע 

. להלן, מנהל המדדים רשאי לקבוע כי 6המהווה עילה לגריעה מהמאגרים כמפורט בסעיף 

 רימון, לפי הענין, במועד עדכון המאגרים כאמור.המניה לא תיווסף לתמר או/ו ל

רשימת המניות שיכללו בתמר וברימון במועד עדכון המאגרים, תפורסם עד תום יום חמישי הבא  ח.

לאחר המועד הקובע לעדכון המאגרים. אם לא יתקיים יום מסחר במועד זה בבורסה בתל אביב או 

-יום המסחר בו מתקיים מסחר הן בבורסה בתל בבורסות חו"ל, יידחה מועד פרסום המאגרים לתום

 אביב והן בבורסות חו"ל )להלן: "מועד פרסום המאגרים"(.

 צירוף מניה למאגרים במסלול מהיר .4

לעיל, מניה חדשה שאינה כלולה בתמר תיווסף למאגרים במועד עדכון  3על אף האמור בסעיף  א. 

בתנאים שלהלן )להלן: " המסלול  הפרמטרים, אם תעמוד במועד הקובע לעדכון הפרמטרים

 המהיר"(:

 המניה עומדת בתנאי הסף של הרימון.  (1

 המניות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ברימון. 100המניה נמנית עם  (2

, לא תיגרע מאגריםצורפה מניה במסלול המהיר במועד עדכון פרמטרים, שאינו מועד עדכון  ( 3

 הבא. המאגריםעד עדכון במקומה מניה אחרת מהרימון עד למו

 . לעיל, מניה תיווסף למאגרים בכפוף לאמור להלן )"צירוף במסלול מהיר"(:3על אף האמור בסעיף   

 עילית במסלול מהיר.-מניה תיווסף לתמר במועד צירופה למדד ת"א טק (1

מניה חדשה אשר במועד הקובע לעדכון הפרמטרים עומדת בתנאי הסף של אחד המאגרים, לפי  (2

 כמשמעותו להלן. הפרמטריםהענין, תיווסף לאותו מאגר במועד עדכון 

מניה וותיקה אשר אינה נכללת במאגרים ובמועד הקובע לעדכון פרמטרים עומדת בתנאי הסף  (3

 כמשמעותו להלן. הפרמטריםשל הרימון, תיווסף למאגרים במועד עדכון 

 -לעניין סעיף זה 

 המועד הקובע לעדכון הפרמטרים.המועד הקובע לשיעור הציבור יהיה  -

 שיעור הציבור יחושב באחוזים ברמת דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. -

  בוטל. ב.

  במועד עדכון המאגרים לא תיווסף מניה וותיקה למאגרים במסגרת המסלול המהיר.
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 המהיר.ועדת מדדים רשאית לדחות את מועד צירופה של מניה למאגרים במסגרת המסלול  ג.

 ועדת מדדים רשאית לקבוע כי מניה לא תיווסף למאגרים במסגרת המסלול מהיר. ד.

לצורך צירוף מניה במסלול מהיר למאגרים יילקחו בחשבון הפרמטרים הקבועים כפי שנקבעו במועד  ה.

 .הפרמטריםהקובע לעדכון 

 הבורסה. על מועד צירוף המניה למאגרים במסלול המהיר, תפורסם הודעה במערכות  ו.

 הוספת מניות למאגרים בעקבות פיצול ומיזוג .5

 פיצול מניה א.

ועדת מדדים רשאית להוסיף מניה שפוצלה, לחלק או לכל המאגרים והמדדים בהם נכללה המניה 

המתפצלת, גם אם המניה אינה עומדת בתנאי הסף של המאגרים והמדדים האמורים לעיל. מנהל 

 ב משקל המניה ואת מועד צירופה.המדדים יקבע את הפרמטרים לחישו

 החלפת מניה ב.

ועדת מדדים רשאית להוסיף לחלק או לכל המאגרים והמדדים מניה קולטת, חלף מניה מתמזגת 

שנכללה במאגרים ובמדדים כאמור, גם אם המניה הקולטת אינה עומדת בתנאי הסף של המאגרים 

משקל המניה הקולטת ואת מועד והמדדים כאמור. מנהל המדדים יקבע את הפרמטרים לחישוב 

 צירופה.

 ב. לעיל תפורסם הודעה במערכות הבורסה. -על מועד השינויים במאגרים ובמדדים כאמור בס"ק א. ו ג.

 גריעת מניה מהמאגרים .6

התקיימה אחת או יותר מהעילות שלהלן, תיגרע מניה מהמאגרים במועדים שלהלן ובדרכים  א.

 המפורטות להלן:

 השעייה (1

מניה תגרע מהמאגרים סמוך לאחר החלטה להשעות את המסחר במניה בשל אי הגשת דו"חות 

 כספיים או סמוך לאחר השעית המסחר במניה בשל כל עילה אחרת.

לדחות או לבטל את גריעת המניה מהמאגרים ת על אף האמור לעיל, ועדת מדדים רשאי

 כאמור. 

 הצעת רכש מלאה (2

לחוק החברות  337רכש מלאה למניה, בהתאם לסעיף  התקבלה על ידי הניצעים הצעת

, תיגרע המניה מהמאגרים סמוך לאחר קבלת הדיווח מהחברה על כך שהצעת 1999-התשנ"ט

 הרכש התקבלה במלואה. 

 מיזוג (3

 מניה מתמזגת תיגרע מהמאגרים סמוך לאחר מיזוגה.

 רשימת שימור (4
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רשימת השימור, תיגרע המניה ידי דירקטוריון הבורסה על העברת מניה ל-הוחלט על

 מהמאגרים סמוך לאחר החלטת הדירקטוריון כאמור.

 מחיקה ממסחר (5

הוחלט על מחיקת המניה מהרישום למסחר בבורסה או התקבל דיווח מיידי של חברת חו"ל על 

במועד העדכון החודשי מחיקת המניה מהרישום למסחר בבורסה, תיגרע המניה מהמאגרים. 

 . חלטה על המחיקה או ההודעה על המחיקה, לפי הענייןהשני הבא לאחר הה

 שער מניה נמוך ( 6

אגורות במועד הקובע לעדכון פרמטרים, תיגרע המניה  10-היה השער הקובע של מניה נמוך מ

 מהמאגרים במועד עדכון הפרמטרים.

 מניה של חברה שפעילותה בתחום המטבעות הקריפטוגרפים (7

המניה היא של חברה שעוסקת בהחזקה, השקעה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים 

מבוזרים, וועדת מדדים החליטה כי פעילות זו היא מהותית או צפויה להיות מהותית, תיגרע 

 המניה מהמאגרים במועד שתקבע ועדת מדדים.

 גריעה בשל סיבה אחרת (8

ים בשל עילה שלא פורטה במניין העילות ועדת מדדים החליטה כי יש לגרוע מניה מהמאגר 

 ". זה, תיגרע המניה מהמאגרים במועד שתקבע ודעת מדדים כאמור. 6בסעיף 

נקבע כי תנאי לצירופה של מניה למדד הוא סיווגה לענף מסוים על פי הסיווג הענפי של  (9

ם הבורסה והסיווג הענפי של המניה שונה, תיגרע המניה מהמדד במועד עדכון הפרמטרי

החודשי שיחול לאחר המועד הקובע לעדכון הפרמטרים החודשי שלאחר שינוי הסיווג הענפי 

 של המניה, כאמור.

נגרעה מניה ממדד בשל שינוי הסיווג הענפי שלה, וקיים מדד המורכב ממניות המסווגות בסיווג  

החדש, הענפי החדש של המניה )"המדד החדש"(, תיווסף המניה, במועד גריעתה כאמור, למדד 

 אם במועד הקובע החודשי לעדכון הפרמטרים, המניה תעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

 המניה מקיימת את כל תנאי הסף שנקבעו לצירוף מניה למדד החדש.   -

עומדת  היתה מניה חדשה, היא היתהקיים מסלול מהיר למדד החדש ואם המניה  -

 ותיקות.למניות  .בתנאים להיווסף למדד החדש במסלול מהיר

התקיימו שתי עילות או יותר לגריעת מניה מהמאגרים, ובהתאם לעילות כאמור, קיים יותר ממועד  ב.

 אחד לגריעתה מהמאגרים, תיגרע המניה מהמאגרים במועד המוקדם ביותר מבין אלה שנקבעו. 

עת בוטלה העילה לגריעתה של מניה מהמאגרים כאמור לעיל, רשאי מנהל המדדים לבטל את גרי ג.

 המניה מהמאגרים.

 הודעה על ביטול הגריעה תפורסם במערכות הבורסה.

אם לא התקיים במניה שלב מסחר נעילה או מסחר פתיחה נפרד במועד גריעתה מהמאגר, רשאי מנהל  ד.

המדדים לדחות את מועד גריעתה מהמאגרים ליום מסחר בו מתקיים במניה שלב מסחר נעילה או 

 מסחר פתיחה נפרד.
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 ה על מועד גריעתה המתוכנן של מניה מהמאגרים תפורסם במערכות הבורסה. הודע ה.

 חישוב המדדים .7

 נוסחת חישוב המדד א.

אלא אם נקבע במפורש אחרת, המדדים יחושבו על פי אחת מהנוסחאות המפורטות להלן, כפי שיקבע 

 בנספחים לפרק זה או כפי שיקבע בהחלטות הדירקטוריון, לפי הענין: 

 חישוב מדד תשואה כוללת ברוטו )להלן: "מדד תשואה כוללת ברוטו"( נוסחת (1
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 מרכיבי הנוסחאות (3

 הגדרות מונחים

j tI -  המדד ביוםt  בנקודת זמןj. 

c1)-(tI -  מדד קובע ביום(t-1). 

n - .מספר המניות הנכללות במדד 

tiW -  משקל מניהi  במדד ביוםt להלן.8, שיחושב כמפורט בסעיף . 

ijtP -  שער מניהi  ביוםt  בנקודת זמןj. 

ibtP -  שער הבסיס של מניהi  ביוםt. 

btI -  מדד בסיס ביוםt. 
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 הגדרות מונחים

b1)-(tI -  מדד בסיס ביום(t-1). 

1)-(tiW -  משקל מניהi  במדד ביום(t-1) להלן.8, שחושב כמפורט בסעיף . 

ic1)-(tP -  שער הנעילה של מניהi  ביום(t-1). 

ib1)-(tP -  שער הבסיס של מניהi  ביום(t-1). 

Di -  ביום מסחר אקס דיבידנד במניהi -  דיבידנד ברוטו באגורות שישולם

 .iבמניה 

 אפס. - iביום מסחר שאינו יום אקס דיבידנד במניה 

 חישוב מדדים תיאורטיים ב.

פי שער הפתיחה התיאורטי, -מדדים תיאורטיים יחושבו ויפורסמו בשלב טרום הפתיחה, על

כמשמעותו בפרק ה' בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, במועד החישוב, של כל אחת מהמניות 

 הנכללות במדד. 

הושעה או הופסק המסחר במניה כלשהי לאחר שחושבו לה שערי פתיחה תיאורטיים בטרם הופסק 

 ה המסחר, יחושבו המדדים התיאורטיים לפי שער הפתיחה התיאורטי האחרון שחושב למניה.ב

לא חושבו למניה שערי פתיחה תיאורטיים, יחושבו המדדים התיאורטיים לפי שער הבסיס של אותה 

 מניה באותו יום.

 תדירות החישוב והפרסום של המדדים התיאורטיים, תיקבע על ידי ועדת מדדים.

 מדד הפתיחהחישוב  ג.

מדד הפתיחה יחושב ויפורסם על פי שערי הפתיחה של המניות הנכללות במדד אשר משקלן  (1

" )להלן: "המניות המשתתפות"( ועל פי שערי הבסיס של המניות הנכללות 0"-במדד גבוה מ

 " )להלן: "המניות שאינן משתתפות"(.0במדד, אשר משקלן במדד הינו "

צדדי -לשהי בשלב הטרום פתיחה והתקיים בה מסחר רבהופסק המסחר במניה משתתפת כ

צדדי הראשון -באותו יום, יחושב מדד הפתיחה לפי השער שנקבע למניה כאמור במסחר הרב

 שהתקיים בה באותו יום.

צדדי במשך כל יום המסחר, יחושב מדד הפתיחה לפי -לא התקיים במניה משתתפת מסחר רב

 שער הבסיס של המניה באותו יום.

צדדי עד המועד בו נקבעו שערי פתיחה -אף האמור לעיל, אם לא התקיים במניה מסחר רב על (2

למניות האחרות במדד, רשאי מנהל המסחר להורות על חישוב מדד הפתיחה לפי שער הבסיס 

 של המניה באותו יום.
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 חישוב המדדים הרציפים ד.

ער העסקה האחרונה, שבוצעה פי ש-המדדים הרציפים יחושבו ויפורסמו בשלב המסחר הרציף, על

בכל אחת מהמניות הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב. תדירות החישוב והפרסום של מדד רציף, 

 4תיקבע על ידי ועדת מדדים. 

לא בוצעה במניה הנכללת במדד עסקה בשלב המסחר הרציף, יחושב המדד על פי שער הפתיחה של 

ם שער פתיחה למניה כאמור, יחושב המדד על פי שער המניה באותו יום מסחר. לא חושב באותו יו

 הבסיס של המניה באותו יום.

 חישוב המדד הקובע ה.

המדד הקובע יחושב ויפורסם בסוף כל יום מסחר על פי שער הנעילה, כמשמעותו בפרק א'  (1

בחלק השלישי לתקנון, של המניות המשתתפות הנכללות במדד ועל פי שער הבסיס של המניות 

 משתתפות, אשר נכללות במדד. שאינן

 ( לעיל, במקרים הבאים יחושב המדד הקובע כלהלן:1על אף האמור בסעיף קטן  (2

לא התקיים שלב מסחר נעילה או מסחר פתיחה נפרד, לפי העניין, במניה משתתפת  א(

( בחלק 2.א.6הכלולה במדד במועד גריעתה מהמדד בשל אחת העילות המפורטות בסעיף 

מהמדד, כאילו היה  המניההרביעי לתקנון הבורסה, יחושב המדד הקובע במועד גריעת 

 שווה לאפס. המניה כאמורשער הנעילה של 

( לעיל, 2.א.6ביום בו תיגרע מניה משתתפת ממדד בשל קיבול הצעת רכש כמפורט בס"ק  ב(

( לעיל, והתמורה שניתנה עבור המניה היא במזומן 3.א.6או בשל מיזוג כמפורט בס"ק 

בלבד, שאינו מותנה בדבר, יחושב המדד הקובע כאילו היה שער הנעילה של המניה 

התקבלה בגין המניה כמפורט בנוסחה בסעיף הנגרעת כאמור שווה לתמורה באגורות ש

ד( להלן. אם ניתנה התמורה, או חלק ממנה, במניות הנכללות ברימון )להלן "מניות 

התמורה"( שער מניות התמורה לצורך חישוב המדד הקובע, כאמור בס"ק ד( להלן, יהיה 

 שער הנעילה שלהן במועד הגריעה.

 בוטל.  ג(

הקובע כאילו שער הנעילה של המניה המשתתפת היה לעניין ס"ק ב(, יחושב המדד  ד(

 כמפורט להלן:

 

 הגדרות מונחים

TP -  שער הנעילה של המניה המתמזגת לצורך חישוב המדד, שיחושב

 באגורות.

                                                      
 שניות. 15ועדת המדדים החליטה כי המדדים הרציפים והתיאורטיים יחושבו ויפורסמו בתדירות של   4

e alternativ e alternativ T 
Q P Fx C P  +  = 
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 הגדרות מונחים

C - כל מניה בהתאם  מזומן שמקבלים מחזיקי המניה המתמזגת בגין

 לסוג המטבע הנקוב בתנאי המיזוג או הצעת הרכש, לפי העניין.

XF -  שער החליפין היציג האחרון שפורסם, לפני מועד הגריעה, של

 המטבע אותו מקבלים מחזיקי המניה המתמזגת.

alternativeP  -  שער הנעילה באגורות של המניה שניתנה בתמורה למניה

 המתמזגת.

Q 

alternative 

 כמות המניות שניתנה בתמורה למניה מתמזגת אחת. -

פרסמה הבורסה שער בסיס או  שער נעילה מתוקן של מניה הנכללת בתמר )להלן:  ה(

"השער המתוקן"(, וטרם חלפו עשרה ימי מסחר מהיום בו פורסם השער המקורי, 

יתוקנו המדדים בהם נכללה המניה במועד תיקון השער ובהתאם לשער כפי שתוקן 

 כאמור.

 קביעת משקל מניה במדד .8

 נוסחת חישוב משקל מניה במדד א.

 מידי יום, לפני תחילת המסחר, יחושב המשקל של כל מניה במדד על פי הנוסחה שלהלן:

𝑊𝑖
𝑡 =

𝑄𝑖
𝑡 × 𝐹𝑖

𝑡 × 𝐿𝑖
𝑡 × 𝑓𝑖

𝑡 × 𝑃𝑖𝑏
𝑡

∑ 𝑄𝑖
𝑡 × 𝐹𝑖

𝑡 × 𝐿𝑖
𝑡 × 𝑓𝑖

𝑡 × 𝑃𝑖𝑏
𝑡𝑛

𝑖=1

 

  הנוסחה מרכיבי ב.
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 הגדרות  מונחים

n -  .מספר המניות הנכללות במדד או העתידות להיכלל במדד, לפי הענין 

tiW -  משקל מניהi  במדד ביוםt. 

tiQ -  הממ"מ של מניהi  ביוםt להלן.9, כמפורט בסעיף . 

tiF - שיעור הציבור של מניה  מדרגתi  במדד ביוםt להלן.9, כמפורט בסעיף . 

tiL -  מדרגת הנזילות של מניהi  במדד ביוםt , להלן.9כמפורט בסעיף . 

tif -  פקטור מגבלת המשקל של מניהi  ביוםt להלן. 9, כמפורט בסעיף . 

tibP -  שער הבסיס של מניהi  ביוםt. 

  תקרת משקל מדורגת למניה המצורפת למדד עתיר השקעה ג.

. בכל מועד עדכון פרמטרים, 0.5%תקרת המשקל של מניה בעת צירופה למדד עתיר השקעה, תהיה 

. זאת עד אשר 0.5%-שלאחר מועד צירופה של המניה כאמור,  תעלה תקרת המשקל של המניה ב

תקרת המשקל של המניה תהיה זהה לתקרת המשקל שנקבעה למדד, או לתקרת המשקל שקבעה 

 וועדת מדדים למניה זו.

ת על אף האמור לעיל, רשאית ועדת מדדים לקבוע עבור מניה מסויימת מתווה שונה לעליית תקר

 המשקל. 

  –לעניין סעיף זה 

מדד אשר וועדת המדדים סבורה כי היקף ההשקעות בנכסים העוקבים אחריו  -"מדד עתיר השקעה" 

 .5גבוה והחליטה להגדירו כמדד עתיר השקעה

 עדכון פרמטרים קבועים לחישוב משקל מניה במדד .9

 מועדי עדכון ופרסום פרמטרים קבועים בתדירות חודשית א.

הפרמטרים הקבועים לחישוב משקל מניה במדד יעודכנו בתום יום המסחר שיחול ביום חמישי 

הראשון בכל חודש )לעיל ולהלן: "מועד עדכון הפרמטרים"(, כפי שנקבעו כמפורט בסעיף ב. להלן, 

בתום יום חמישי שהתקיים שלושה שבועות לפני מועד עדכונם )לעיל ולהלן: "המועד הקובע לעדכון 

 רים"(, וזאת בכפוף לתנאים שלהלן: הפרמט

                                                      
טכנולוגיה, -באלאנס, ת"א-צמיחה, ת"א סקטור-, ת"אSME60-, ת"א125-, ת"א90-, ת"א35-יומלץ לוועדת מדדים להגדיר את ת"א  5

 בניה כמדדים עתירי השקעה.-נסים, ת"א נדל"ן ות"אפינ-ביטוח, ת"א-דיב, ת"א-מניב ישראל, תל-ת"א



 - 37 - 

399827 

בבורסות ו אואם ביום חמישי הראשון של החודש לא יתקיים יום מסחר בבורסה בתל אביב  (1

חו"ל, יידחה מועד עדכון הפרמטרים לתום יום המסחר הבא אחריו בו מתקיים מסחר הן 

 בבורסה בתל אביב והן בבורסות חו"ל.

או חול המועד פסח, יידחה מועד עדכון הפרמטרים לתום אם ביום זה חל חול המועד סוכות  (2

יום המסחר הראשון שלאחר חול המועד ובלבד שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה בתל 

 אביב והן בבורסות חו"ל.

אם המסחר לא יסתיים בשלב מסחר הנעילה, יידחה מועד עדכון הפרמטרים לתום יום המסחר  (3

 בבורסה בתל אביב והן בבורסות חו"ל. הבא אחריו בו מתקיים מסחר הן

( לעיל, לא יחול שינוי במועד הקובע לעדכון 2-( ו1נדחה מועד עדכון הפרמטרים כאמור בס"ק  (4

 הפרמטרים.

ועדת מדדים רשאית לקבוע כי מועד עדכון הפרמטרים והמועד הקובע לעדכון הפרמטרים  (5

 יחולו במועדים אחרים.

ו עד תום יום חמישי הבא לאחר המועד הקובע לעדכון הפרמטרים הקבועים יפורסמ (6

הפרמטרים. אם לא יתקיים יום מסחר במועד זה בבורסה בתל אביב או בבורסות חו"ל, יידחה 

מועד פרסום הפרמטרים הקבועים לתום יום המסחר בו מתקיים מסחר הן בבורסה בתל אביב 

 והן בבורסות חו"ל )להלן: "מועד פרסום הפרמטרים"(.

 ביעת הפרמטרים הקבועים בעדכון החודשיק ב.

 ממ"מ (1

 ממ"מ חודשי א(

הממ"מ החודשי של מניה במועד עדכון הפרמטרים יהיה ההון הרשום למסחר במועד 

 הקובע לעדכון הפרמטרים.

על אף האמור לעיל, עודכן ממ"מ מיוחד במניה, כמפורט בסעיף ב( להלן, הממ"מ 

 ממ"מ המיוחד שנקבע במניה במקרים שלהלן:החודשי במועד עדכון הפרמטרים יהיה ה

כאשר עדכון הממ"מ המיוחד במניה חל בתקופה שהחלה ביום המסחר שהתקיים  (1)

 לאחר המועד הקובע לעדכון הפרמטרים והסתיימה במועד עדכון הפרמטרים.

כאשר עודכן במניה ממ"מ מיוחד בשל חלוקת זכויות והמועד הקובע לעדכון  (2)

עדכון הפרמטרים, חלים בתקופה שהחלה ביום המסחר  הפרמטרים או מועד

שקדם ליום אקס חלוקת זכויות והסתיימה במועד האחרון לרישום למסחר 

 בבורסה של כמות המניות שנוספה כתוצאה ממימוש הזכויות.

 ממ"מ מיוחד ב(

במקרים המפורטים להלן יעודכן ממ"מ של מניה הרשומה למסחר בבורסה באופן הבא, 

בתחילת היום שבו שער הבסיס יהיה שער האקס )לעיל ולהלן: "עדכון ממ"מ וזאת 

 מיוחד"(:
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הממ"מ המעודכן של המניה יהיה הממ"מ של המניה לפני  -חלוקת מניות הטבה  (1)

 עדכונו כשהוא מוכפל ביחס ההטבה.

הממ"מ המעודכן של המניה יהיה הממ"מ של המניה לפני עדכונו  - איחוד הון (2)

 פל ביחס איחוד ההון.כשהוא מוכ

 ממ"מ מיוחד בשל חלוקת זכויות  (3)

חולקו לבעלי המניות זכויות לרכישת מניות החברה בלבד, יקבע למניה ממ"מ 

 מיוחד כמפורט ובכפוף לתנאים להלן:

( יחושב שיעור ההנחה התיאורטי באחוזים לרכישת מניה (t-2ביום  )א(

התיאורטי"(, לפי  באמצעות מימוש הזכויות )להלן: "שיעור ההנחה

 הנוסחה הבאה:

i

t

ic RP
B


−=

− )2(

Rp
1 

 לפי הנוסחה הבאה: tהממ"מ יעודכן ביום  - B ≥ 10%אם  )ב(

)
R

1( i)2(

R

t

i

t

i
N

QQ += −

 

 מרכיבי הנוסחאות )ג(
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 הגדרות מונחים

B - שיעור ההנחה התיאורטי 

tiQ -  הממ"מ של מניהi  ביוםt  כאשרB ≥ 10% 

2)-(tiQ -  הממ"מ של מניהi  ביוםt-2)) 

iR - כמות מניותi  שניתן לרכוש ביחידת זכות אחת 

RN -  כמות מניות iאשר מקנה יחידת זכות אחת 

RP - מחיר המימוש של יחידת זכות אחת 

t - יום בו שער הבסיס יהיה שער אקס זכויות 

(t-2) -  תום יום המסחר שקדם ליום המסחר שקדם למועד בו

 שער הבסיס יהיה שער אקס זכויות

2)-(ticP -  שער קובע של מניהi  ביום(t-2) 

 לקבוע ממ"מ מיוחד במניה מנהל המדדים רשאי -במקרים חריגים  על אף האמור לעיל,

גם במקרים שונים מהמפורטים לעיל ובכלל זה הוא רשאי לקבוע ממ"מ מיוחד ביום בו 

 שער הבסיס אינו שער אקס וכן לקבוע את אופן עדכונו של הממ"מ.

 ה במערכות הבורסה על הממ"מ המיוחד.תפורסם הודע

"שעור הציבור  :להלן) המשמש לחישוב משקל מניה במדדשיעור החזקות הציבור  מדרגת (2

 לצורך משקל"(

שיעור הציבור לצורך משקל, יעודכן בכל מועד עדכון פרמטרים ויהיה זהה לשיעור החזקות 

, כשהוא מעוגל לאחוז השלם הקרוב.  ואולם, אחוז שהיה במועד הקובע לעדכוןהציבור כפי 

פרמטרים ההשינוי בשיעור הציבור לצורך משקל, בין מועד עדכון פרמטרים לבין מועד עדכון 

 .5%הבא אחריו לא יעלה על 

מדרגת שיעור החזקות הציבור )לעיל ולהלן: "מדרגת שיעור הציבור"( המשמשת לחישוב 

ד עדכון הפרמטרים לפי שיעור החזקות הציבור של המניה משקלה של מניה במדד תעודכן במוע

 במועד הקובע לעדכון הפרמטרים לפי הטבלה שלהלן:
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 מדרגת שיעור הציבור טווח שעור החזקות הציבור במניה

 %10 20%-מתחת ל

 %20 25%-ומתחת ל 20%לפחות 

 %25 30%-ומתחת ל 25%לפחות 

 %35 35%-ומתחת ל 30%לפחות 

 %45 45%-ומתחת ל 35%לפחות 

 %60 60%-ומתחת ל 45%לפחות 

 %80 80%-ומתחת ל 60%לפחות 

 %100 100%ועד  80%לפחות 

 קביעת ערכי המינימום של חציון מהירות המחזור וחציון מחזור יומי  (3

יחושב לכל אחת מהמניות הנסחרות  מאגריםאחת לחצי שנה, במועד הקובע לעדכון ה  (א

 בבורסה:

 לספרה החמישית אחרי הנקודהמהירות המחזור כשהוא  מעוגל חציון  -

 ; 100,000-ומוכפל בהעשרונית 

 חציון המחזור היומי; -

קבוצות, בסדר יורד, על פי חציון  8-בהתאם לתוצאות המתקבלות יחולקו כל המניות, ל (ב

קבוצות, בסדר יורד, על פי חציון  8-( ול"קבוצת מהירות מחזור" :מהירות המחזור )להלן

  A( כמפורט בטבלה שלהלן, כאשר בקבוצה "קבוצת מחזור יומי" :המחזור היומי )להלן

ישובצו המניות שחציון מהירות המחזור, או חציון המחזור היומי, לפי העניין,  שלהן הם 

ישובצו המניות שחציון מהירות המחזור, או חציון  Hביותר ובקבוצה הגבוהים  10%בין 

 :הנמוכים ביותר 20%בין ,  שלהן הם המחזור היומי, לפי העניין
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 קבוצת מחזור יומי קבוצת מהירות מחזור  קבוצה

A %0-%10 %0-%10 

B %10-%20 %10-%20 

C %20-%25 %20-%25 

D %25-%35 %25-%35 

E %35-%45 %35-%45 

F %45-%60 %45-%60 

G %60-%80 %60-%80 

H %80-%100 %80-%100 

( והערך הנמוך ביותר בכל קבוצת T -הערך הנמוך ביותר בכל קבוצת מהירות מחזור )להלן  (ג

של הקבוצה וזאת החל מהמועד לעדכון הקבוע ( ייקבע כערך המינימלי V -מחזור יומי )להלן 

 התמר הבא לאחר המועד הקובע לעדכון התמר ועד למועד עדכון התמר הבא לאחריו. 

 זור וקבוצת מחזור יומיקביעת קבוצת מהירות מח (4

  ( א( לעיל.3בכל מועד קובע לעדכון פרמטרים ייערך לכל מניה חישוב כמפורט בסעיף  א(

לקבוצות מהירות מחזור ולקבוצות המחזור  בהתאם לתוצאות המתקבלות ישובצו המניות ב(

. מניות בעלות תוצאות , לפי העניין(Vאו  Tערך המינימלי שנקבע לקבוצה )ל בהתאם היומי

 .H, ישובצו במדרגה Hנמוכות מהערך המינימלי של מדרגה 

 מקדם הנזילותקביעת  ( 5 

לכל מניה ייקבע מקדם נזילות בהתאם למדרגת הנזילות שלה, כמפורט בטבלה שלהלן. מדרגת  א(

היומי, קבוצות המחזור במיקומה בקבוצות מהירות המחזור ותיקבע על פי הנזילות של מניה 

 לפי המיקום הגבוה יותר.

מדרגת 

 הנזילות

(/ Tקבוצת מהירות מחזור )

 (Vקבוצת מחזור יומי )
 מקדם נזילות 

A 10%or T10% V 1 

B 20%or T20% V 0.8 

C 25%or T25% V 0.6 

D 35%or T35% V 0.45 

E 45%or T45% V 0.35 
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מדרגת 

 הנזילות

(/ Tקבוצת מהירות מחזור )

 (Vקבוצת מחזור יומי )
 מקדם נזילות 

F 60%or T60% V 0.25 

G 80%or T80% V 0.2 

H 100%or T100% V 0.1 

עדכון חודשי יקבע עבור כל מניה מקדם הנזילות שישמש לחישוב משקלה קובע ל מועד   בכל (ב

 .אחריו עדכון הבאמועד העד להחל ממועד העדכון ובמדד 

 מדרגת הנזילות של כל מניה תעודכן לכל היותר במדרגה אחת.בכל מועד עדכון חודשי  (ג

הראשונים בהן תיכלל מניה במדדים,  החודשייםעדכון הלמרות האמור לעיל, בשלושת מועדי  (ד

 .Hמדרגת הנזילות שלה תהיה מדרגה 

 פקטור מגבלת משקל (63

פקטור מגבלת משקל )לעיל ולהלן: "פקטור מגבלת משקל"( המשמש לחישוב משקלה של מניה 

במדד יעודכן במועד עדכון הפרמטרים ויחושב כמפורט בס"ק ב( עד ד( להלן )להלן: "ערך 

 .0.00001-המקורי"(, אולם לא יפחת מהפקטור 

 פקטורים מיוחדים א(

על אף האמור לעיל, מנהל המדדים רשאי להפחית את פקטור מגבלת המשקל של  (1)

מניה עד לאפס באופן הדרגתי, במועדים שיקבע או באופן לא הדרגתי במועד 

 ( להלן.5שיקבע, וזאת במקרים המפורטים בס"ק )

קבע מנהל המדדים פקטור מגבלת משקל של מניה מתחת לערכו המקורי, מנהל  (2)

המדדים יהיה רשאי להגדיל את פקטור מגבלת המשקל שלה לערכו המקורי 

 באופן הדרגתי, במועדים שיקבע או באופן לא הדרגתי במועד שיקבע. 

חושב ערך פקטור מקורי למניה במסגרת עדכון הפרמטרים החודשי )להלן: 

ר מקורי חדש"(, ובאותו מועד למניה קיים פקטור מגבלת משקל מופחת, "פקטו

מנהל המדדים רשאי להגדיל את פקטור מגבלת המשקל של המניה עד לערך 

הפקטור המקורי החדש כאמור באופן הדרגתי, במועדים שיקבע או באופן לא 

 הדרגתי במועד שיקבע. 

המניה ולא הגדיל אותו הפחית מנהל המדדים את פקטור מגבלת המשקל של  (3)

חזרה לערכו המקורי, פקטור מגבלת המשקל של המניה שיקבע במועד עדכון 

הפרמטרים יהיה הפקטור שקבע מנהל המדדים. פקטור מגבלת המשקל של שאר 

המניות במדד יחושב כמפורט בס"ק ב. להלן לפי ערך הפקטור המקורי החדש של 

 המניה שפקטור מגבלת המשקל שלה הופחת. 
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קבע מנהל המדדים את פקטור מגבלת המשקל של המניה, תפורסם במערכות  (4)

 הבורסה הודעה על מועדי השינויים בפקטור מגבלת המשקל ועל ערכו.

 מקרים לקביעת פקטור מיוחד (5) 

 מיזוג )א(

 בעלי המניות של מניה מתמזגת אישרו באסיפה כללית את המיזוג.

 פיצול )ב(

באסיפה כללית את פיצולה והמניה שתפוצל  בעלי המניות של חברה אישרו

לא צפויה להיות רשומה למסחר בבורסה במועד שבו שער הבסיס של 

 המניה המתפצלת צפוי להיות שער אקס.

 הצעה בדרך של זכויות )ג(

 פורסם היום הקובע לזכויות.

 הצעת רכש מלאה )ד(

 הוצעה הצעת רכש מלאה למניה.

 עילת גריעה מהמאגרים )ה(

. 6במניה אירוע המהווה עילה לגריעה מהמאגרים כמפורט בסעיף התקיים 

 לעיל.

 דיבידנד בעין )ו(

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בעין והמניה שתחולק לא 

צפויה להיות רשומה למסחר בבורסה במועד שקדם למועד שבו שער 

 הבסיס של המניה צפוי להיות שער אקס.

 חו"ל חריגה במשקל של מניית )ז(

 9%עלה משקלן המצטבר של מניות חו"ל להן זיקה לאותה מדינה על 

 . 125-או במדד ת"א 35-במדד ת"א

 צירוף מניה למדד )ח(

מנהל המדדים רשאי לקבוע את  -צפויה להתווסף מניה למדדי הבורסה 

פקטור מגבלת המשקל של המניה באופן הדרגתי, במועדים שיקבע או 

קבע ובלבד שפקטור מגבלת המשקל לא יעלה באופן לא הדרגתי במועד שי

 על ערך הפקטור המקורי של המניה.

 נסיבות מיוחדות )ט(

ועדת מדדים החליטה כי התקיימו נסיבות מיוחדות לשנות את פקטור 

 מגבלת המשקל של מניה כפי שתקבע. 
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()ו( לעיל, יופחת הפקטור לאפס 5)-()ב(, ו5()א(, )5במקרים המפורטים בס"ק ) -

 עדכון הפרמטרים הסמוך לאחר קרות האירוע.במועד 

()ו( 5)-()ב( ו5לאחר שהופחת הפקטור כאמור לעיל, במקרים המפורטים בס"ק )

לעיל, יוגדל הפקטור לערכו המקורי המלא במועד עדכון הפרמטרים הסמוך לאחר 

 המועד בו נקבע שער אקס למניה בעקבות האירוע.

יקתה מהמסחר בבורסה או בשל כך במקרה של גריעת מניה בשל החלטה על מח -

שהתקבל דיווח מיידי של חברת חו"ל על מחיקת המניה מהרישום למסחר 

(, יופחת הפקטור למחצית מערכו המקורי במועד 5.א.6בבורסה, כמפורט בס"ק 

 עדכון הפרמטרים הסמוך לאחר קרות האירוע.

אין באמור לעיל  כדי לגרוע מסמכותו של מנהל המדדים לקבוע פקטור מיוחד, 

 (א( זה.3.ב.9בהתאם לאמור בס"ק 

 חישוב פקטור מגבלת משקל במדדים עם תקרת משקל ב(

פקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת במדד עם תקרת משקל יעודכן במועד עדכון 

 הפרמטרים ויחושב על פי השלבים שלהלן:

 , לפי הנוסחה שלהלן:iיחושב השווי של החזקות הציבור של מניה  (1)

l

i

k

i

k

i

k

ii fFQPFFMCap = 

 הגדרות מונחים

iFFMCap -  השווי של החזקות הציבור של מניהi. 

𝑃𝑖
𝑘 במועד הקובע לעדכון  iהשער הקובע של מניה  - 

 הפרמטרים.

𝑄𝑖
𝑘 -  הממ"מ שנקבע למניהi  במועד הקובע לעדכון

 הפרמטרים.

𝐹𝑖
𝑘 -  מדרגת שיעור החזקות הציבור של מניהi  במועד הקובע

 לעדכון הפרמטרים.

𝑓𝑖
𝑙 . אולם, iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב למניה  - 

אם לא חושב בעבר פקטור מגבלת משקל למניה, יהיה 

fil 1"-שווה ל ." 

לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל )להלן: "המשקל  iיחושב משקל מניה  (2)

 לבדיקת הפקטור"(, לפי הנוסחה שלהלן:
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=

=
n

i

i

i
p

FFMCap

FFMCap
W

i

1

 

 הגדרות מונחים

ipW 
 במדד. iמשקל לבדיקת פקטור של מניה  -

iFFMCap - .כמשמעותו לעיל 

מניות המדד אשר המשקל לבדיקת יחושב השווי של החזקות הציבור של כל  (3)

 הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת המשקל, לפי הנוסחה שלהלן:

 
= =

−=
n

i

n

i

iinoncap

cap

FFMcapFFMCapFFMCap
1 1

 

 הגדרות מונחים

noncapFFMCap -  השווי של החזקות הציבור של כל מניות המדד אשר

המשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת 

 המשקל.

capn -  מספר המניות במדד אשר המשקל לבדיקת הפקטור

שלהן שווה או גבוה ממגבלת המשקל שנקבע להן 

 במדד.

iFFMCap - .כמשמעותו לעיל 

יחושב השווי המתוקנן של החזקות הציבור של כל מניות המדד, לפי הנוסחה  (4) 

 שלהלן:

i

n

i

noncap

indexq

Cap

FFMCap
FFMCap

cap


=

−

−

=

1

1
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 הגדרות מונחים

indexqFFMCap השווי המתוקנן של החזקות הציבור של כל  - −

 מניות המדד.

iCap -  מגבלת המשקל שנקבע למניהi  אשר משקלה

גדול או שווה ממגבלת המשקל של אותה 

 מניה.

noncapFFMCap - .כמשמעותו לעיל 

capn - .כמשמעותו לעיל 

 , לפי הנוסחאות שלהלן:iיחושב השווי המתוקנן של החזקות הציבור של מניה  (5)

 כאשר המשקל לבדיקת פקטור של מניה נמוך ממגבלת המשקל: )א(

iindexi FFMCapFFMCap =− 

כאשר המשקל לבדיקת פקטור של מניה שווה או גדול ממגבלת המשקל  )ב(

 שנקבע לאותה מניה:

indexqiindexi FFMCapCapFFMCap −− =
 

 הגדרות מונחים

indexiFFMCap −
השווי המתוקנן של החזקות הציבור  - 

 במדד. iשל מניה 

indexqFFMCap  כמשמעותו לעיל. - −

iFFMCap - .כמשמעותו לעיל 

iCap - .כמשמעותו לעיל 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: iיחושב פקטור מגבלת המשקל של מניה  (6)

k

i

k

i

k

i

indexi
i

FQP

FFMCap
f


= −
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( לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת 6לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק ) (7)

פקטור של כל אחת מהמניות במדד , וזאת בדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פי 

 ( לעיל.2)-( ו1( לעיל, בס"ק )6החישוב כאמור בס"ק )

ל מניה אחת או יותר, לפי החישוב החדש כאמור היה המשקל לבדיקת פקטור ש

לעיל, גבוה ממגבלת המשקל שנקבע למניה במדד, יחושב מחדש כל האמור בס"ק 

ב( זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר מניה שהמשקל לבדיקת הפקטור שלה 

 גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לה במדד.

 חישוב פקטור מגבלת משקל במדדים עם משקל אחיד ג(

קטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת המדד עם משקל אחיד יחושב במועד הקובע פ

 לעדכון פרמטרים על פי השלבים שלהלן:

 , לפי הנוסחה שלהלן:iיחושב השווי של החזקות הציבור של מניה  (1)

k

i

k

i

k

ii FQPFFMCap = 

 הגדרות מונחים

iFFMCap - .כמשמעותו לעיל 

𝑃𝑖
𝑘  כמשמעותו לעיל. - 

𝑄𝑖
𝑘 - .כמשמעותו לעיל 

𝐹𝑖
𝑘 - .כמשמעותו לעיל 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: iיחושב פקטור מגבלת המשקל של מניה  (2)

i

smalli
i

FFMCap

FFMCap
f .= 

 הגדרות מונחים

𝑓𝑖
𝑙  במדד. iפקטור מגבלת המשקל של מניה  - 

smalliFFMCap .
המניה בעלת השווי של החזקות הציבור של  - 

 שווי החזקות הציבור הנמוך ביותר במדד.

iFFMCap - .כמשמעותו לעיל 

 חישוב פקטור מגבלת משקל במדדים ללא מגבלת משקל ד(

 .1-פקטור מגבלת המשקל של כל מניה הנכללת במדד ללא מגבלת משקל יהיה שווה ל
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 הודעה על שינוי כללים והחלטות ועדת מדדים . 10

ימי מסחר לאחר שפורסמה הודעה  3תיקון בהנחיות או בהחלטות הדירקטוריון יכנס לתוקף, לפחות  א.

על התיקון במערכות הבורסה. ואולם, במקרים חריגים רשאי מנהל המדדים לקצר את פרק הזמן 

 שבין פרסום ההודעה כאמור לבין כניסתו לתוקף של התיקון. 

החלטות של ועדת מדדים ושל מנהל המדדים שהתקבלו בהתאם לסמכות המוקנית להם בהנחיות  ב.

ימי מסחר לאחר פרסומן לציבור במערכות הבורסה, בצירוף נימוקים.  3אלו, יכנסו לתוקף לפחות 

ואולם, במקרים חריגים רשאית ועדת המדדים או מנהל המדדים, לפי העניין, לקצר את פרק הזמן 

 ם ההודעה כאמור לבין כניסתה לתוקף של ההחלטה. שבין פרסו

 הנתונים המשמשים לחישוב מדדי הבורסה ועדכונם . 11

הנתונים המשמשים לחישוב מדדי הבורסה ועדכונם, לרבות הנתונים המשמשים לעדכון הרכבי  א.

המדדים והנתונים המשמשים לחישוב משקל מניה במדד, יתבססו על הנתונים הקיימים ברישומי 

הבורסה, המתבססים על דיווחי החברות, המתפרסמים במגנ"א, וכן, לענין כמות המניות בהון 

ות המניות שהוקצו בגין מימושים והמרות שהתבצעו באמצעות מסלקת הבורסה החברה, גם על כמ

 ואשר עודכנו ברישומי הבורסה, זאת אף אם טרם דווח במגנ"א על הקצאתם.

על אף האמור לעיל, לגבי חברת חו"ל, הנתונים הקיימים ברישומי הבורסה, כאמור לעיל, מתבססים  ב.

 על הנתונים כמפורט להלן: 

הנתונים מתבססים על דיווחי החברה המתפרסמים במגנ"א  -מות המניות בהון החברה לענין כ (1)

וכן על כמות המניות שהבורסה אישרה את רישומן למסחר בבורסה ובלבד שהחברה הודיעה 

 לבורסה כי הן הוקצו, וזאת אף אם טרם דווח על הקצאתן, על פי הדין.

נתונים מתבססים על דיווחי החברה ה -לענין כמות המניות הרדומות בהון החברה  (2)

 המתפרסמים במגנ"א. 

הנתונים מתבססים על דיווחי החברה המתפרסמים במגנ"א,  -לענין ההחזקות של בעלי ענין  (3)

ולגבי חברת חו"ל שמניותיה נסחרות גם בבורסה בארה"ב, הנתונים מתבססים גם על 

 .EDGARהדיווחים המתפרסמים במערכת הדיווחים האמריקנית 

מדי יום יפורסמו, בהתייחס לכל אחד מניירות הערך הכלולים במדדים, ההון הרשום למסחר, השינוי  ג.

 היומי בהון כאמור והשינויים בהחזקות בעלי עניין.

 מקרים מיוחדים .12

בקרות מקרה אשר לא נקבעו לגביו כללים, תקבע ועדת מדדים כיצד יש לנהוג בהתחשב בעקרונות  א.

 שפורטו לעיל. 

בקרות מקרה אשר נקבעו לגביו כללים וועדת מדדים סבורה כי יש לנהוג לגביו על פי כללים אחרים,  ב.

 תקבע ועדת מדדים כיצד לנהוג בהתאם לנסיבות המקרה.

 קיבלה ועדת מדדים החלטה כאמור, תדווח הועדה על החלטתה ונימוקיה לדירקטוריון.
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 רמת דיוק חישובים .13

המפורטים בפרק זה יחושבו ברמת דיוק של חמש ספרות לאחר הנקודה העשרונית  כל הנתונים והחישובים

וזאת בדרך של עיגול הספרה השישית שלאחר הנקודה העשרונית, לפי עקרונות העיגול המקובלים, והכל 

 אלא אם נקבע במפורש אחרת.
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 1נספח  - 35-מדד ת"א

 רימון.)להלן: "המדד"( הינו מדד בסדרת מדדי  35-מדד ת"א .1

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו, יתקיימו לגביה התנאים המצטברים  .2

 הבאים )להלן: "תנאי הסף"(:

 מניות אשר עומדות בתנאי הסף של הרימון. א.

 השווי הממוצע של החזקות הציבור במניה:בוטל.  ב.

ע של החזקות הציבור במניה לא יפחת השווי הממוצ -אם המניה חדשה או נכללת במדד  (1

 ממיליארד ש"ח. 

השווי הממוצע של החזקות הציבור במניה לא יפחת  -אם המניה וותיקה ואינה נכללת במדד  (2

 ממיליארד וחצי ש"ח.

מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד, לא יחול  35-על אף האמור לעיל, אם קיימות פחות מ

 סעיף זה.

 מניה ישראלית. המניה הינהבוטל.  ג.

 מגבלת מניות חו"ל ד.

ועדת מדדים תקבע את המספר המקסימלי של מניות חו"ל להן זיקה לאותה מדינה במדד.  (1

  6הוועדה רשאית לקבוע מספר מניות מקסימלי שונה למדינות שונות.

עומדות בשאר תנאי הסף של המדד מספר מניות חו"ל שלהן זיקה למדינה מסוימת במספר  (2

יכללו במדד מניות חו"ל, בעלות שווי השוק  -על המספר המקסימלי שנקבע למדינה זו  העולה

 הממוצע הגבוה ביותר מבין מניות חו"ל האמורות.

 שיעור החזקות הציבור במניה במועד הקובע לשיעור החזקות הציבור לא יפחת מ: ה. 

 .20% -במניה שטרם חלפו שנתיים ממועד רישומה למסחר  (1

 .30% -חרת במניה א (2

מניות אשר במועד הקובע לעדכון המדד יהיו בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין  35במדד יכללו  .3

 להלן. 5-ו 4המניות העומדות בתנאי הסף של המדד, בכפוף לאמור בסעיפים 

 בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת המניות הכלולות במדד לפי השלבים המפורטים להלן: .4

במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו המניות הוותיקות שעומדות בתנאי הסף של המדד על פי דירוג  א.

 שווי שוק ממוצע.

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות  ב.

ו וייווספו למדד מניות שדורגו או נמוך ממנ 40-אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה ל

 או גבוה ממנו. 30-על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה ל

                                                      

 מניות חו"ל להן זיקה לאותה מדינה. 4-ועדת מדדים החליטה לקבוע כי לא יכללו במדד יותר מ  6
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.ב. לעיל, נכללות ברשימה יותר 4אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  ג.

שווי שוק מניות וותיקות, יגרעו מהרשימה מניות וותיקות נוספות, אשר דורגו על פי דירוג  35-מ

.ב. לעיל, עד 4ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין המניות הוותיקות שנכללו ברשימה, על פי סעיף 

 מניות וותיקות. 35שברשימה יכללו 

.ב. לעיל, 4אם לאחר גריעת מניות וותיקות מהמדד והוספת מניות וותיקות למדד, כמפורט בסעיף  ד.

ווספנה לרשימה מניות וותיקות אשר דורגו על פי מניות וותיקות, תי 35-נכללות ברשימה פחות מ

דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר מבין המניות הוותיקות שלא נכללו ברשימה, על פי סעיף 

 מניות וותיקות. 35.ב. לעיל, עד שברשימה יכללו 4

ל מהיר"(, אם תעמוד תיווסף למדד במועד עדכון הפרמטרים )להלן: "מסלו חדשהעל אף האמור לעיל, מניה  .5

 במועד הקובע לעדכון הפרמטרים בתנאים שלהלן:

 המניה עומדת בתנאי הסף של המדד.  א.

. 30מדירוג המניה דורגה על פי דירוג שווי שוק ממוצע למסלול מהיר בדירוג השווה או גבוה  ב.

 מהמפורט להלן:

 .33דירוג  -מניה חדשה  (1

 .30דירוג  -מניה וותיקה  (2

מניה במועד עדכון פרמטרים שאינו מועד עדכון המדד, לא תיגרע מניה אחרת מהמדד עד  צורפה ג.

 למועד עדכון המדד הבא.

 המניות הוותיקות במדד. 35-צורפה מניה חדשה במועד עדכון המדד, המניה כאמור תיווסף בנוסף ל ד.

 מניה וותיקה לא תיווסף למדד במסגרת המסלול המהיר במועד עדכון המדד. ה.

מניית חו"ל לא תיווסף למדד אם בעקבות צירופה יעלה מספר מניות חו"ל בעלות זיקה למדינה  .וה

 מסוימת במדד על המספר המקסימלי של מניות חו"ל שקבעה ועדת מדדים, לעניין מדינה זו. 

 . 10%7ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על  .6

 המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.  .7

 .2.1.1992 -מועד השקת המדד  .8

 מדד הבסיס של המדד ביום השקתו הינו כמפורט להלן: .9

מניות  35-מניות ל 25-. המדד הורחב מ100לפי בסיס  2.1.1992-, ב25-הושק תחילה כמדד ת"א 35-מדד ת"א

זהה למדד הנעילה של  12.2.2017בתאריך  35-ל מדד ת"א. מדד הבסיס ש9.2.2017-בתום יום המסחר ב

 .9.2.2017בסוף יום  25-ת"א

 

  

                                                      
. הועדה קבעה תקרת משקל ספציפית לכל מניה של חברה שהתאגדה 7%ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה   7

 לעדכן תקרה זו מעת לעת, על פי הצורך.בארה"ב ועשויה 
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 נספח ב'

 150SMEMidcap-מדד ת"א

 )להלן: "המדד"( הינו מדד בסדרת מדדי תמר.  150SMEMidcap-מדד ת"א .1

, 90-יכללו מניות אשר במועד הקובע לעדכון התמר נקבע כי יכללו במדד ת"א  150SMEMidcap-במדד ת"א .2

 7כמפורט בנספח , SME60-בפרק א' בהנחיות על פי החלק השביעי לתקנון, או במדד ת"א 4כמפורט בנספח 

 וזאת במועד עדכון המדד הקרוב. בפרק א' בהנחיות על פי החלק השביעי לתקנון,

 90-עו מהמדד המניות אשר נקבע כי במועד עדכון המדד הן לא ייכללו במדד ת"אבכל מועד עדכון מדד, יגר .3

או  90-, וייוספו למדד מניות אשר נקבע כי במועד עדכון המדד הן ייווספו למדד ת"אSME60-או במדד ת"א

 .SME60-למדד ת"א

, תיווסף המניה למדד התמרהרימון במועד שאינו מועד עדכון  תמררימון לעל אף האמור לעיל, צורפה מניה  .4

 .SME60-או במדד ת"א 90-, אם המניה תיווסף למדד ת"אתמררימון לבמועד צירופה 

 כתוצאה מצירוף המניה כאמור, לא תיגרע מניה אחרת מהמדד עד למועד עדכון המדד הבא.

  10%8ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על  .5

 המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.  .6

 .2017במאי  7 –מועד השקת המדד  .7

 במועד ההשקה. , באותו יום90-, זהה למדד הבסיס של מדד ת"איהיה -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו  .8

-לפי תקרת משקל אחיד ושונה בתאריך_____ לת"א SME150-הושק כמדד ת"א MidCap150-מדד ת"א

ap150MidC  2%לפי תקרת משקל. 

 

 

                                                      
 .לפי משקל אחיד 2%ועדת מדדים החליטה כי מגבלת המשקל של המדד תהיה   8


