
 

 417337  15.9.22החלטות דירקטוריון הבורסה מיום 

 

 2022ספטמבר  19

 לכבוד
 לידי: מנהל מחלקת ניירות ערך חברי הבורסה 

 נכבדי,
 

 2.29.15 החלטות דירקטוריון הבורסה מיוםהנדון: 
 

 :ושהתקבל ותלהלן החלט
 

 עשיית השוק כלליב תיקונים .1

 

 .(השינויים מסומניםהמצ"ב ) בנספח א'חלק השלישי לתקנון, כמפורט ההוחלט לתקן את  .א

 
 .(השינויים  מסומניםהמצ"ב ) בנספח ב'הנחיות לחלק השלישי לתקנון, כמפורט ההוחלט לתקן את  .ב
 

 . הרשויותהתיקונים טעונים אישור 

 
 תיקונים בכללי מכירות בחסר .2

 

 , כלהלן:27.3.22הדירקטוריון ביום הוחלט לתקן את הצעת ההחלטה שאושרה על ידי 

 

  השינויים)המצ"ב  'גבנספח כמפורט  לתקנון השלישי החלק לפי להנחיות' ז בפרק. 5 סעיף את לתקן .א
ואשר טרם אושר על ידי  27.3.22 שאושר על ידי דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום הנוסחלעומת 

 .(מסומניםהרשות, 

 

אמצעים לניהול השאלות , העוסק ב"לתקנון השלישי החלק לפי. בפרק ז' להנחיות 8לקבוע כי סעיף  .ב

 " ייכנס לתוקפו בתום שנה וחצי ממועד אישור התיקון על ידי הרשויות. ומכירות בחסר

לעומת הנוסח  השינויבהתאם לכך מוצע לתקן את הערת השוליים לסעיף כך שנוסחה יהיה כלהלן )
 (:מסומןדי הדירקטוריון כאמור לעיל שאושר על י

 
 "ממועד אישור הרשויות(. וחצי)בתום שנה   "סעיף זה ייכנס לתוקף ביום _____

 
 התיקונים טעונים אישור רשות ניירות ערך.

 
 תיקונים בכללים לקביעת שער הבסיס ביום המסחר הראשון .3

 

השינויים ) המצ"ב בנספח ד'כמפורט . בפרק ג' בהנחיות לפי החלק השלישי לתקנון, 1לתקן את סעיף הוחלט 
 .(מסומנים

 
 התיקונים טעונים אישור רשות ניירות ערך.
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 עדכון התנודה הדינמית בשוק המק"מ .4

 
 התנודותתנודות סטטיות ודינמיות של ממתן ( בהחלטת דירקטוריון הבורסה בדבר 1סעיף  את לתקןהוחלט 

 .(השינויים מסומניםהמצ"ב ) בנספח ה'כמפורט 

 

 שינוי מכפיל נכס בסיס באופציות על מניות והשקת אופציות על מניות נוספות .5

 

כמפורט , מגבלת הפוזיציות הפתוחות באופציות על מניותבתקופת המעבר תהיה לקבוע כי הוחלט  . א
  .המצ"ב בנספח ו'

 

באופציות על המניות להסמיך את המנהל הכללי של הבורסה לקבוע את מועד תחילת המסחר הוחלט  ב.
, שיכון ובינוי בע''מ, שפיר הנדסה ותעשיה בע''מ, אנלייט אנרגיה מתחדשת בע''מ, נובה בע''מהבאות: 

מגדל , אנרגיות מתחדשות בע''מ-אנרג'יקס, קבוצת אשטרום בע''מ, כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ
מנורה מבטחים , ישראכרט בע''מ, שותפות מוגבלת-רציו אנרגיות, חזקות ביטוח ופיננסים בע''מא

מימון ישיר מקבוצת , אלקטרה נדל''ן בע''מ, אביב בע''מ-הבורסה לניירות ערך בתל, החזקות בע''מ
לר אלטשו, אאורה השקעות בע''מ, חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע''מ-אזורים, ( בע''מ2006ישיר )

 . שחם פיננסים בע''מ

 .מראש ימים 14 תפורסם תחילת המסחר באופציות אלו על הודעה
 

 הפסקת החברות בבורסה -בנק אגוד לישראל בע"מ )"אגוד"(  .6

 
, וכן הודיע חברותו בבורסה הפסקת לעבע"מ  בנק אגוד לישראלדירקטוריון הבורסה רשם לפניו את הודעת 

דווח על סיום תהליך העברת נכסי לקוחותיו למשמורנים אחרים, ועל שינויים בלו"ז, ככל התחייבותו לעל  
 שיהיו. מועד הפסקת החברות יהיה עם השלמת ההיערכות כאמור, ויקבע בתיאום עם הבורסה. 

 למערכות הבורסה.  שלו , יבוטל החיבור הישיר אגודהחברות בבורסה של  הפסקתעם 

 

 של חש"ב היקף עבודת המבקר הפנימי .7

 

 (. מסומנים השינויים)המצ"ב  בנספח ז'חלק הראשון לתקנון הבורסה, כמפורט האת תקן להוחלט  .א

 

 שינוייםה) המצ"ב ח' בנספחהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון הבורסה, כמפורט האת  תקןלהוחלט  .ב

 (.מסומנים

 

 .הרשויות כקבוע בחוק ניירות ערךאישור  ניםטעו ניםהתיקו
 

 תיקון תעריפון - משמורן משאילחבר  .8

 

 המצ"ב 'טבנספח תעריפון, המהווה נספח להנחיות על פי החלק השישי לתקנון כמפורט האת לתקן הוחלט 
 (.השינויים מסומנים)

 

 תיקון תעריפון -המרה /ניצוללמימוש/עמלת בקשות  .9

 

המצ"ב  י'בנספח השישי לתקנון, כמפורט  תעריפון המהווה נספח להנחיות על פי החלקהוחלט לתקן את ה
 .(השינויים מסומנים)

 התיקונים טעונים אישור רשות ניירות ערך.
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 בכפוף לאישור רשות ניירות ערך, התיקון יכנס לתוקף בתום ההיערכות הטכנית. 
 ימים מראש. 30הודעה על מועד הכניסה לתוקף תימסר בנפרד לפחות 

 
 דיווח על עסקאות מחוץ לבורסה .10

 
המצ"ב  "אבנספח י. בפרק ז' לחלק השלישי לתקנון, כך שנוסחו יהיה כמפורט 3לתקן את סעיף הוחלט  .א

 (.השינויים מסומנים)
 

השינויים הצ"ב ) בבנספח י"לתקן את פרק ח' להנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, כמפורט הוחלט  .ב
 .(מסומנים

 

 ערך.התיקונים טעונים אישור הרשויות כקבוע בחוק ניירות 
 

 בכפוף לאישור הרשויות התיקון ייכנס לתוקף בתום ההיערכות הטכנית. 
 ימים לפני תחילתו. 30הודעה על מועד כניסת התיקון לתוקף תינתן בנפרד לפחות 

 
 בקשה של דורסל החזקות לרישום למסחר כחברה חדשה במסגרת שינוי מבנה ופיצול מחברת סינאל .11

 
ולקבוע את מחיר  הוחלט לתת אישור עקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך של חברת דורסל החזקות בע"מ 

  המניה לפי בקשת החברה.

 ברכהב
(-) 

 שרית לויתן, עו"ד
 משפטיתיועצת 

 החברהת מזכירו
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 א'נספח 
 תיקון תקנון – תיקונים בכללי עשיית השוק

 

 (:השינויים מסומנים. בפרק ה' בחלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן )3הוחלט לתקן את סעיף  א. 

 בוטל. .3"

 בניירות ערך יהיה חבר או חברה בת של חבר. שוק עושה

 ".בניירות ערך המפורטים בהנחיות.האמור בסעיף זה לא יחול על עשיית שוק 

 (:השינויים מסומנים.א. בפרק ט' בחלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן )16הוחלט לתקן את סעיף  ב. 

דל לקיים חש לעושה שוקיבטל אישור שניתן  או מי שהוסמך על ידו הכללי של הבורסה המנהל א. .16"
 ".. לעיל.4 בסעיףהתנאי המפורט  . או3בסעיפים  התנאים המפורטיםאת 
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 ב'נספח 
 תיקון הנחיות – תיקונים בכללי עשיית השוק

 

השינויים  . בפרק יב' בהנחיות לחלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן )3הוחלט לתקן את סעיף  .א
 (:מסומנים

 בוטל. .ב3"

 עושה שוק בניירות ערך, יהיה חבר או חברה בת של חבר. א. 

יחול על עושה שוק בקרנות סל, בקרנות חוץ נסחרות, האמור בסעיף קטן א. לא  ב.
 ".בתעודות פיקדון ובנגזרים.

שוק  הלפעול כעוש בקשה" -. בנספח ב' להנחיות לחלק השלישי לתקנון 2הוחלט לתקן את סעיף  .ב
 (:מסומנים השינויים" להנחיות לחלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן )באמצעות חבר בורסה

 ".הינה חברה בת של חבר הבורסה __________________ חברתנו .בוטל **.2"

של חבר בורסה על  הודעה" -. בנספח ג' להנחיות לחלק השלישי לתקנון 4הוחלט לתקן את סעיף  .ג
" להנחיות לחלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן כעושה שוק באמצעותו לפעולבקשה שהוגשה 

 (:מסומנים  השינויים)

 ".__________________ הינו חברה בת של חבר הבורסה המבקש .בוטל **.4"

  

                                                      
 הסעיף אם המבקש אינו חברה בת של חבר בורסה. למחוק נא  **
 
 



 - 6 - 

 417337  15.9.22החלטות דירקטוריון הבורסה מיום 

 'גנספח 

 מכירות בחסר כלליב תיקונים

 

לעומת   השינויים. בפרק ז' להנחיות לפי החלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן )5הוחלט לתקן את סעיף 
ואשר טרם אושר על ידי הרשות,  27.3.22שאושר על ידי דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום הנוסח

 (:מסומנים

 יתרה בחסר כתוצאה מטעות .5"

ארעה טעות אשר גרמה ליתרה בחסר של נייר ערך, יכסה החבר את היתרה בחסר תוך שני ימי  א.

 .נוצרה היתרה בחסרמסחר מהיום בו 

המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי, בהתחשב בסחירות נייר הערך,  ב.
להאריך לבקשת החבר את התקופה במסגרתה על החבר לכסות את היתרה בחסר )להלן: 

 (, ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על שמונה ימי מסחר."התקופה הנוספת"

ר כאמור בס"ק א. לעיל או בתום התקופה לא כיסה החבר את היתרה בחסר תוך שני ימי מסח ג.
הנוספת, כאמור בס"ק ב. לעיל, לפי העניין, תחשב היתרה בחסר כיתרה שנוצרה כתוצאה 

 .ב. לעיל.4ממכירה בחסר מבלי שהתקיימו בה התנאים המפורטים בסעיף 

ם החל מיומדי יום, חבר ידווח לבורסה על יתרה בחסר שנגרמה כתוצאה מטעות כאמור לעיל,   ד.
, או החל מיום המסחר שלאחר התקופה הנוספת לאחר שנגרמה הטעות השלישי הבאהמסחר 

 "ועד ליום בו כוסתה היתרה בחסר. ,לפי העניין
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 'דנספח 

 שער הבסיס ביום המסחר הראשון ם לקביעתכלליב תיקונים

 

 (:השינויים מסומנים) כמפורט להלן. בפרק ג' בהנחיות לפי החלק השלישי לתקנון, 1לתקן את סעיף הוחלט 

" 

 -אלו בהנחיות

 אגורה המשמש את מערכת רצף לצרכים תפעוליים בלבד של המסחר. 1פרמטר  של  –"פרמטר פתיחה" 

 שער הבסיס למסחר בנייר ערך יהיה השער שנקבע כשער קובע ביום המסחר הקודם, בכפוף לאמור להלן: .1

האמור לא יחול על המקרים הקבועים בס"ק ב. שער בסיס ביום המסחר הראשון יהיה כמפורט להלן.  א.
 עד י. כמפורט להלן:

 המחיר האפקטיבי של המניה. –במניה  (1

  מחיר תעודת ההתחייבות כפי שנקבע במכרז. –תעודת התחייבות תאגידית  (2

  –האמור לעיל  למרות

מחיר תעודת ההתחייבות כפי  –ההתחייבות התאגידית נקובה במט"ח  תעודתבמקרה בו  •

  .בו נקובה האג"ח, באגורותמטבע הנקבע במכרז מוכפל בשער היציג הידוע של ש

בו תעודת ההתחייבות הינה חלק מיחידת הנפקה הכוללת גם תעודת התחייבות  במקרה •
כפי שנקבע במכרז  יחידת ההנפקה מחיר –נסחרת וכתב אופציה על מניה נסחרת  שטרם
במספר כתבי  B&Sאופציה שחושב בהתאם לנוסחת המחיר כתב המכפלה של פחות 

שיש ביחידת  ת ההתחייבותותעוד .  התוצאה תחולק בכמותהאופציה ביחידת ההנפקה
 . ההנפקה

 המחיר הממוצע שנקבע לתעודת ההתחייבות במכרז. –תעודת התחייבות ממשלתית  (3

 המחיר הממוצע שנקבע למק"מ במכרז. -מק"מ  (4

 מחיר תעודת ההתחייבות, כפי שנקבע במכרז. -ות להמרה תעודת התחייבות ניתנ (5

 המחיר לפי נוסחת בלק ושולס.   -כתב אופציה למניה  (6

  -למרות האמור לעיל

מחיר כתב האופציה  –על מניה נסחרת  חדש אופציה כתב רק כוללת הנפקה יחידת כאשר •

  כפי שנקבע במכרז.
כאשר כתב האופציה הינו חלק מיחידת הנפקה הכוללת גם מניה שטרם נסחרת והמכרז על  •

האופציה כפי  כתבמחיר  -יחידת ההנפקה נסגר במחיר המינימום של יחידת ההנפקה 
 שנקבע בתשקיף או בהודעה המשלימה של החברה, לפי העניין.

( לעיל בשינויים 6יף המחיר כפי שהוא מחושב בסע -כתב אופציה לתעודת התחייבות  (7
 המחויבים.

המחיר כפי שפורסם על ידי החברה.  -אם החברה פרסמה את מחיר המניה  -מניות מוסדיים (8
אם החברה לא פרסמה מחיר למניה, תעשה מערכת רצף, לצרכים תפעוליים בלבד של המסחר, 

 שימוש בפרמטר פתיחה של אגורה אחת.

 יר היחידה הנקוב בתשקיף.מח -יחידה של קרן טכנולוגיה עילית  (9
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 –יחידה של קרן סל  (10

 המחיר שנקבע בתשקיף. -במקרה בו נקבע בתשקיף מחיר היחידה ביום המסחר הראשון  א(

בהתאם  –במקרה בו נקבעה בתשקיף נוסחה לחישוב מחיר היחידה ביום המסחר הראשון  ב(
 בפרמטרים הבאים:לנוסחה שנקבעה בתשקיף אולם לצורך חישוב המחיר ייעשה שימוש 

 המחיר האחרון הידוע של נכס המעקב. •

 השער היציג הידוע, באגורות, של מטבע המסחר. •

 לא יקבע פרמטר פתיחה ויסומן כי השער "טרם נקבע". -בנגזרים  (11

השער האחרון שנקבע לנייר הערך בבורסה הזרה כשהוא מוכפל  -בניירות ערך של חברת ב"ז  (12

 רות של מטבע המסחר בבורסה הזרה.בשער היציג הידוע באגו

לא יקבע שער בסיס ביום המסחר בזכויות. אולם, לצרכים תפעוליים בלבד של  -בזכויות  (13
 המסחר, תעשה מערכת רצף שימוש בפרמטר פתיחה.

  .10-כפי שנקבע במכרז מוכפל ב המסחרי הערך ניירמחיר  - מסחרי ערך בנייר (14

השער האחרון שנקבע לתעודת ההתחייבות    -ית נקובה במט"ח בתעודת התחייבות ממשלת     (15
 ., באגורותכשהוא מוכפל בשער היציג הידוע של המט"ח C OT-בשוק ה

 -בסעיף זה

 כקבוע בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה. -"מחיר אפקטיבי של מניה", "יחידת הנפקה"

ערך שלה רשומים למסחר ואחודו לנייר ערך אחד,  שער הבסיס, בנייר ערך של חברה ששני סוגי ניירות ב.
יחושב כממוצע משוקלל של השערים הקובעים של ניירות הערך שאוחדו, על פי החלק היחסי בהון 
החברה של כל אחד מסוגי ניירות הערך שאוחדו, בהתאם לכמות המניות של כל אחד מסוגי ניירות 

 הערך שאוחדו, ביום המסחר הקודם ליום האיחוד.

שער הבסיס ביום המסחר הראשון בנייר ערך הנרשם לראשונה למסחר במסגרת הליך מיזוג או  (1 ג.
 הליך פיצול של חברה רשומה יחושב בהתאם לקבוע בנספח להנחיות בדבר שערי בסיס.

שער הבסיס של נייר ערך, למעט של נייר ערך מוסדי, ביום האקס יחושב בהתאם לקבוע  )א( (2
 שערי בסיס. בנספח להנחיות בדבר

שער הבסיס של תעודת התחייבות או של תעודת התחייבות ניתנת להמרה ביום האקס  )ב(
()א( לעיל, אם הושעה בה המסחר בשל כך שלחברה 2לא יחושב בהתאם לאמור בס"ק 

 מונה מפרק זמני, מפרק, כונס נכסים זמני או כונס נכסים.

התנאים המקוריים של תעודת התקבלה בבורסה הודעה על ביצוע תשלום שלא על פי  
ההתחייבות או של תעודת ההתחייבות הניתנת להמרה, יחושב שער הבסיס שלה ביום 

 ()א( לעיל.2האקס על פי האמור בס"ק 

חודשים  3שער הבסיס בנייר ערך שהמסחר בו חודש לאחר הפסקת מסחר שאינה עולה על  (1 ד.
 יהיה השער הקובע האחרון שנקבע לנייר הערך. 

חודשים לא יקבע שער בסיס.  3נייר ערך שהמסחר בו חודש לאחר הפסקת מסחר העולה על ב (2
 אולם, לצרכים תפעוליים בלבד של המסחר תעשה מערכת רצף שימוש בפרמטר פתיחה.

בנייר ערך של חברת חו"ל כהגדרתה בתקנון הבורסה )חלק שני( וביחידה של קרן חוץ נסחרת,  ה.
ר הבסיס למסחר יהיה השער האחרון שנקבע לנייר הערך בבורסה הנרשמים לראשונה למסחר, שע

 בחו"ל, מוכפל בשער היציג הידוע, באגורות, של מטבע המסחר בבורסה בחו"ל.
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שער הבסיס של נייר ערך הנרשם לראשונה למסחר, והמחליף, שלא במסגרת הליך מיזוג, נייר ערך  ו.
ער הנעילה של נייר הערך המוחלף ביום המסחר הרשום למסחר )"נייר הערך המוחלף"(, יהיה שווה לש

 שלפני יום המסחר הראשון בנייר הערך המחליף.

נייר ערך שכל מאפייניו זהים לאלו של נייר הערך  -לעניין ס"ק זה "נייר הערך המחליף" משמעו 
 המוחלף.

מערכת הועבר נייר ערך שנסחר במערכת המסחר למוסדיים להיסחר בשיטת הרצף, שלא במסגרת  ז.
המסחר למוסדיים, יהיה שער הבסיס של נייר הערך ביום המסחר הראשון בו הוא נסחר בשיטת 

הרצף כאמור, שווה לשער הנעילה שנקבע לאותו נייר ערך, ביום המסחר האחרון בו במערכת המסחר 
 למוסדיים.

אחר או יותר מההון הרשום למסחר ל 75%בוצעה הקצאה פרטית של מניות בשיעור המהווה  ח.
ההקצאה )"הקצאה גדולה"(, לא ייקבע למניה שער בסיס ביום המסחר שלאחר יום ההקצאה, אולם, 

 לצרכים תפעוליים בלבד של המסחר תעשה מערכת רצף שימוש בפרמטר פתיחה.

על אף האמור לעיל, אם ההקצאה כאמור בוצעה באופן הדרגתי, על פני יותר מיום מסחר אחד, תבחן  
חר כאמור, בנפרד, אם מדובר בהקצאה גדולה ואם כן, תעשה מערכת רצף הבורסה בכל יום מס

 שימוש בפרמטר פתיחה, כמפורט לעיל.

  .הודעה כך על תפורסם, פתיחה פרמטרב צפויה מערכת רצף לעשות שימוש

המנהל הכללי של הבורסה רשאי לקבוע כי לא ייקבע שער בסיס לנייר ערך, ביום מסחר כלשהו, אם   ט.
כי הדבר נחוץ לצורך שמירה על תקינות המסחר. קבע המנהל הכללי של הבורסה כאמור, הוא סבור 

 תעשה מערכת רצף שימוש בפרמטר פתיחה.

, וכתוצאה ביום מסחר כלשהו ,כי לא ייקבע שער בסיס לנייר ערך הבורסהקבע המנהל הכללי של  
  .הודעה כך על תפורסם, פתיחה פרמטרב מהחלטה זו צפויה מערכת רצף לעשות שימוש

בקרן מחקה שתהפוך לקרן סל, שער הבסיס ביום המסחר הראשון לאחר המעבר, יהיה שווי היחידה,  י.
כשהוא מותאם ליחס ההחלפה, כפי שדווח על ידי מנהל הקרן. בתעודת סל שתהפוך לקרן סל, שער 

הבסיס ביום המסחר הראשון לאחר המעבר, יהיה השער שנקבע כשער הקובע של תעודת הסל ביום 
 חרון של תעודת הסל. המסחר הא

על אף האמור לעיל, שער הבסיס של קרנות מחקות המתמזגות לקרן סל אחת יהיה שווי היחידה 
כשהוא מותאם ליחס המיזוג, כפי שדווח על ידי מנהל הקרן. שער הבסיס של תעודות סל המתמזגות 

האחרון של לקרן סל אחת יהיה השער שנקבע כשער הקובע של תעודת הסל הקולטת ביום המסחר 

 תעודת הסל.
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 'הנספח 
 עדכון התנודה הדינמית בשוק המק"מ

 

 תנודות סטטיות ודינמיות של ממתן התנודות( בהחלטת דירקטוריון הבורסה בדבר 1סעיף  את לתקןהוחלט 

 (:השינויים מסומניםכמפורט להלן )

 תנודות סטטיות ודינמיות של ממתן התנודות

. בפרק ה' להנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, יהיו 1כמשמעותן בסעיף התנודות הסטטיות והדינמיות,  (1

 כמפורט להלן:

 תנודה דינמית תנודה סטטית קבוצת ניירות הערך שוק

 מניות

 %4 7% 35-ת"א

 %4 8% 90-ת"א

 ,SME60-ת"א

 צמיחה-ת"א
9% %5 

 10% 12% לא בתמר

 %5 10% אג"ח להמרה

 %4 7% טק-קרנות סל וקרנות היי

 4% 7% קרנות חוץ נסחרות

 אג"ח

 1% 2.5% ממשלתיות

 %3 8% קונצרניות

 2% 4% קרנות סל ותעודות פיקדון

 2% 4% קרנות חוץ נסחרות

 %0.3 %0.1 0.5%  מק"מ
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 ו' נספח

 שינוי מכפיל נכס בסיס באופציות על מניות והשקעת אופציות על מניות נוספות

  1לאופציות על מניות אשר שונה להן המכפילמגבלת הפוזיציות המוצעת 

 –בתקופת המעבר תהא מגבלת הפוזיציות לאופציות על מניות כמפורט להלן 

תקופה שמתחילה במועד כניסה לתוקף של השינוי במכפיל ומסתיימת במועד המימוש  -"תקופת המעבר"
 של סדרת האופציות האחרונה שהוצאה לפני מועד תחילת השינוי כאמור.

 מכפיל נכס הבסיס בסיס נכס

בסדרות אופציות שהוצאו לפני יום _______ תהיה מגבלת  .א מנית טבע
 . 333,000הפוזיציות 

בסדרות אופציות שהוצאו החל מיום _________ תהיה מגבלת  .ב
  . 33,000הפוזיציות 

  מנית דיסקונט
בסדרות אופציות שהוצאו לפני יום _______ תהיה מגבלת  .א

 . ,50014הפוזיצית 
בסדרות אופציות שהוצאו החל מיום _________ תהיה מגבלת  .ב

  . 36,000הפוזיציות 
  מנית מזרחי

בסדרות אופציות שהוצאו לפני יום _______ תהיה מגבלת  .א
 . 500,7הפוזיצית 

בסדרות אופציות שהוצאו החל מיום _________ תהיה מגבלת  .ב
  . 000,75הפוזיציות 

בסדרות אופציות שהוצאו לפני יום _______ תהיה מגבלת  .א מנית בזק
 . 000,33הפוזיצית 

בסדרות אופציות שהוצאו החל מיום _________ תהיה מגבלת  .ב
  . 500,82הפוזיציות 

יחידת השתתפות 
 ישראמקו יהש

בסדרות אופציות שהוצאו לפני יום _______ תהיה מגבלת  .א
 . 000,3הפוזיצית 

החל מיום _________ תהיה מגבלת בסדרות אופציות שהוצאו  .ב
  . 000,75הפוזיציות 

בסדרות אופציות שהוצאו לפני יום _______ תהיה מגבלת  .א מנית בינלאומי
 . 000,3הפוזיצית 

בסדרות אופציות שהוצאו החל מיום _________ תהיה מגבלת  .ב
  . 000,30הפוזיציות 

בסדרות אופציות שהוצאו לפני יום _______ תהיה מגבלת  .א מנית בזן
 . 500,3הפוזיצית 

בסדרות אופציות שהוצאו החל מיום _________ תהיה מגבלת  .ב
  . 500,87הפוזיציות 

 

 

  

                                                      

של אותו נכס  לעיל, אם במועד בו אמור להיכנס לתוקף המכפיל החדש, לא יהיו פוזיציות פתוחות בכל הסדרות הקיימותלמרות האמור  1
סדרות עם מגבלת פוזיציות חדשה: לחודש, לחודשיים ולשלושה  3, יימחקו הסדרות הקיימות ובמקומן תיפתחנה באופן חד פעמי בסיס

 חודשים.
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 ' זנספח 

 היקף עבודת המבקר הפנימי של חש"ב 

 שינויים בחלק הראשון לתקנון הבורסה

 (:מסומנים השינוייםלהלן ) כמפורט' בחלק הראשון לתקנון הבורסה, בבפרק  .ט.6לתקן את סעיף הוחלט 

הם ושאינה חבר רחוק תנאי הכשירות לחברות בבורסה לחברה שאינה תאגיד בנקאי ואינה חברה רשומה  .6"
 כלהלן:

 ;י"ח.פסקאות ג. עד  .5תנאי הכשירות לפי סעיף  .א

. 

. 

. 

המתייחסות רות, אשר יחולו עליו ההוראות )א( לחוק החב146מינתה מבקר פנימי בהתאם לסעיף  ט.
בשינויים  חברות,בפרק הרביעי לחלק הרביעי בחוק ה למבקר הפנימי בחברה ציבורית, כקבוע

עבודתו של  נושאים שיכללו במסגרת כללים נוספים בקשר עם. ניתן לקבוע בהנחיות ביםיהמחוי
מזערית של שעות עבודה של המבקר , את אופן ביצוע עבודת המבקר הפנימי ומכסה המבקר הפנימי

 ;הפנימי

. 

. 
".  
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 'חנספח 

 היקף עבודת המבקר הפנימי של חש"ב 

 שינויים בהנחיות על פי החלק הראשון לתקנון הבורסה

 השינויים) להלן כמפורטחלק הראשון לתקנון הבורסה, הנחיות על פי ה' בדבפרק  א'.16לתקן את סעיף הוחלט 
 : (מסומנים

המבקר הפנימי של חש"ב יערוך את הביקורת בהתאם לחוק ולתקנים מקצועיים מקובלים,   (1 א. .א'16"
ויבסס את תוכנית העבודה שלו על בדיקה מקדימה ומקיפה שיבצע מעת לעת בקשר לסיכונים 

 הגלומים בפעילות החש"ב.

 ברמת התחשבות תוך תבוצע השונים הפעילות תחומי בין הפנימית הביקורת משאבי הקצאת
 .פעילות בכל הגלומה הסיכון

 תוכנית העבודה של המבקר הפנימי תכלול, בין היתר, גם את נושאים הבאים: ב. (2

הבורסה והחוקים  בדיקה והערכה של האופן בו החש"ב מקיים את הוראות תקנון (1א(
 הנוגעים לפעילותו.

 "ב.בחשקיום נוהלי העבודה  בדיקת (2(ב

 "ב. החש"ב והנהלת החשהחלטות דירקטוריון  ביצוע (3(ג

 "ב והערכת יעילות הבקרות כאמור.בחשהבקרות הפנימיות  יישום (4(ד

העבודה של המבקר  דירקטוריון החש"ב או ועדת ביקורת של החש"ב יאשרו את תוכנית ג.(3
 הפנימי, וזאת בהתחשב בתוצאות הבדיקה שערך המבקר הפנימי ותוצאותיה. 

היקף עבודת המבקר הפנימי של חש"ב שהינו משמורן לא יפחת ממכסה מזערית של שעות  (1 ב.
 עבודה, כלהלן:

 שעות ביקורת שנתיות. 400 -מיליון ש"ח  30חש"ב שההון העצמי הראשוני הנדרש ממנו הינו עד  א(

שעות ביקורת נוספות  100 -מיליון ש"ח נוספים בדרישה להון עצמי ראשוני  10בשל כל  ב(
 שנה.ל

ב( לעיל, היקף עבודת המבקר הפנימי של חש"ב במהלך השנה -על אף האמור בס"ק א( ו

 שעות ביקורת שנתיות. 200-הראשונה לפעילותו כחבר, לא יפחת מ

 שעות ביקורת שנתיות. 200-היקף עבודת המבקר הפנימי של חש"ב שאינו משמורן, לא יפחת מ (2

 שעות ביקורת שנתיות. 100-סטרו, לא יפחת מהיקף עבודת המבקר הפנימי של חש"ב נו (3

מכסה זו אינה כוללת את שעות הביקורת הפנימית, בהתייחס לפעילות של חברות בנות של חש"ב, 
לרבות חברות העוסקות בניהול קרנות נאמנות, בניהול קופות גמל, בחיתום בהנפקות של ניירות ערך 

 וחברות בפיקוח.

לכל הפחות, מחצית מהמכסה המזערית של שעות ביקורת לשנה יוקדשו לבדיקות הקשורות  (4
 "בעמידת החש"ב בהוראות תקנון הבורסה.
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 נספח ט'
 

 תיקון תעריפון - חבר משמורן משאיל
 

( בתעריפון, המהווה נספח להנחיות על פי החלק השישי לתקנון 19.א.2 -( ו15.א.2לתקן את סעיף הוחלט  .א
 .(השינויים מסומנים)

 
 . א.2"

. . . 

 ש"ח 101,791 דמי טיפול שנתיים לחבר משמורן (15

  רכישת אג"ח ממשלתיות מהנפקה (16

 ללא העברת התמורה הכספית למשרד האוצר (א
 באמצעות המסלקה 

 ש"ח  30.72

 כולל העברת התמורה הכספית למשרד האוצר (ב
 באמצעות המסלקה

 ש"ח 123.91

 העברת אל/מאת חשבון ראשי של בטוחות  (17
 מעו"ף/חשבון נוסף של בטוחות מעו"ף

 ש"ח  24

 ש"ח  24 העברה אל/מאת חשבון בטוחות המסלקה (18

  MTSעסקאות שבוצעו במערכת  (19

 ש"ח  24 סליקת עסקה שאינה עסקת ריפו (א

 **ש"ח  72.71 סליקת רגל של עסקת ריפו (ב

  **ש"ח  17,273 ריפודמי טיפול חודשיים שישלם חבר משתתף  (ג

דמי טיפול חודשיים שישלם חבר משתתף ריפו בשל כל  (ד
 משתתף ריפו אחר אותו הוא סולק

 **ש"ח  17,273

  

השינויים ) ( בתעריפון, המהווה נספח להנחיות על פי החלק השישי לתקנון1.ט.2לתקן את סעיף הוחלט  .ב
 (.מסומנים

 

 2מסלקהעמלות סליקה ותפעול מאגר השאלות "ט.   

רט ות סליקה שנתית בגין עסקאות השאלה שנקשרו במסגרת מאגר השאלות מסלקה, תהיה כמפעמל (1
  3להלן:

 )יגבה מהחבר השואל(

                                                      

  דעתו, לקבוע מחיר מופחת לחבר משמורן הפעיל במאגר השאלות מסלקה מנהל המסלקה רשאי, לפי שיקול 

 יום טרם תחילת הגבייה. 60עד לקבלת החלטה אחרת, לא ייגבו סכומים אלה. הודעה על תחילת גביית העמלה תפורסם   **

 למנהל המסלקה יש סמכות להחליט שלא לגבות עמלה אחת או יותר מן העמלות המפורטות בסעיף זה.  2
העמלה תגבה ברמה יומית ותהיה שווה לסכום המתקבל מהמכפלה של שיעור העמלה כפי שנקבע על ידי מנהל המסלקה, בכמות נייר   3

הערך המושאל ובשער הנעילה של נייר הערך באותו יום, חלקי מספר הימים בשנה הקלנדרית לגביה מתייחס החישוב. ואולם, לגבי 
סקים, ייערך החישוב כאמור על פי שער הבסיס של נייר הערך ביום המסחר הראשון שלאחר היום ימי ו', ערבי חג וימים שאינם ימי ע

 לגביו נערך החישוב.
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חבר  עמלה שנתית סוג נייר
 שואל

עמלה שנתית חבר 
 משאיל

מניות, קרנות טכנולוגיה עילית, 
קרנות סל וקרנות חוץ נסחרות 
שחלים עליהן כללי המסחר 

 מניות החלים על

%0.5%0.3 - %0.1 %0.5 - %0 

 - ש"ח 3.07 מינימום יומי

תעודות התחייבות קונצרניות, 
קרנות סל, קרנות חוץ נסחרות 
שחלים עליהן כללי המסחר 
החלים על תעודות התחייבות 

 וניירות ערך מסחריים

0.07 -  0.22%0.35% 0% - 0.35% 

 - ש"ח 2.05 מינימום יומי

ממשלתיות תעודות התחייבות 
 ומק"מ

%0.15%0.11 - %0.03 %50.1 - %0 

 - ש"ח 1.02 מינימום יומי
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 י'נספח 
 

 תיקון תעריפון -המרה /ניצוללמימוש/עמלת בקשות 
 

השישי לתקנון, כך שנוסחו  לתעריפון, המהווה נספח להנחיות על פי החלק( 1.א.2הוחלט לתקן את סעיף  .א

 :(השינויים מסומנים)להלן יהיה כמפורט 

 סליקת ניירות ערך     .2"
 עמלה סוג   

  עמלות סליקה ודמי טיפול הנגבים מחברי בורסה  .א

 "ש"ח  48.13 24   המרה של נייר המיר או ניצול זכויות )לפעולה(/מימוש (1

 

השישי לתקנון, כך שנוסחו  לתעריפון, המהווה נספח להנחיות על פי החלק.ב. 2הוחלט לתקן את סעיף  .ב

 :(השינויים מסומנים)להלן יהיה כמפורט 

 

בגין ניירות ערך שאינם נסל"ד או עמלות הנגבות מחברות רשומות "ב.      
 וקרנות נאמנות נסקלי"ר

 

  פדיון חלקי וסופי ריבית // *דיבידנד/ריביתתשלום  (1
 0.10% מימוש סופי/פדיון חלקי וסופי

 ש"ח 1,229 מינימום
 מקסימום

 ש"ח 3,699
 כאשר ריבית משולמת באותו מועד עם פדיון חלקי או סופי, 

 יגבה תשלום רק בשל הפדיון.
 

   שרותים מיוחדים (2

 ש"ח 2,464 פקיעת כתב אופציה -

 ש"ח 3,699 דו"ח פיזור אצל חברי הבורסה -

 ש"ח 3,699 ארוע חברה -

תשלום בגין פדיון או ריבית של אג"ח שלא בהתאם  -
 לתנאי הנפקה

 ש"ח 3,699

 ש"ח 3,699 שינוי תנאי כתבי אופציה -

 ש"ח 3,699 מחיקת נייר ערך ביוזמת החברה -

תשלומים של חברה הנסלקים במטבע חוץ ובאמצעות  -
 קורספונדנט )כתב( זר

 ש"ח 9,250

 ש"ח 3,699 פעולה אחרת הדורשת ביצוע ידני במסלקה -

טיפול בתשלום בדרך של חלוקת ניירות ערך הרשומים  -
 במסלקה

 ש"ח 3,699

                                                      
הפעמים הראשונות שבהן הן מחלקות דיבידנד באותה  4בכל שנה קלנדרית ישלמו קרנות נאמנות עמלה בגין תשלום דיבידנד רק בגין   *

 שנה.
   יגבה תשלום רק בשל הפדיון.ד עם פדיון חלקי או סופי, כאשר ריבית משולמת באותו מוע 
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טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום בדרך של  -
 חלוקת ניירות ערך שאינם רשומים במסלקה 

 ש"ח 1,849

טיפול במשלוח יתרות לחברה המבצעת תשלום שלא  -
 באמצעות המסלקה

 ש"ח 1,849

  עמלה מיוחדת בגין הפחתת קרן בתעודות התחייבות מגובות (32 

 ש"ח 12,372 עתידייםהפחתת קרן שלא יהיו בגינה תשלומים 

 ש"ח 24,742 הפחתת קרן שיהיו בגינה תשלומים עתידיים

עמלה בגין תיקון מחיר יחידה או פדיון בקרן נאמנות )לא  (4 3 
תיגבה עמלה כאמור עבור תיקון מחיר יחידה או פדיון 

שהחבר המייצג הודיע עליה למסלקה יום לאחר פרסום 
 הטעות(.

 ש"ח  230
לכל יום שבו 

  תיקוןנדרש 
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 "אנספח י
 

 דיווח על עסקאות מחוץ לבורסה
 

 (:השינויים מסומנים. בפרק ז' לחלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן )3הוחלט לתקן את סעיף 

לבורסה על כל עסקה מחוץ לבורסה שבוצעה באמצעותו, וזאת בנפרד לגבי כל אחד  ידווחחבר  מידי יום ידווח .3"

 ".למסחר, כמפורט בהנחיותמניירות הערך הרשומים 
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 בנספח י"
 

 דיווח על עסקאות מחוץ לבורסה
 

 (:השינויים מסומניםהוחלט לתקן את פרק ח' להנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן ) א.
 

 תנאים ונוהל לביצוע עסקאות מחוץ לבורסה בידי חבר, בניירות ערך -פרק ח' "
 בבורסה הרשומים למסחר

 
 ם.מסחר, ידווח חבר לבורסה, בנפרד לגבי כל עסקה מחוץ לבורסה שבוצעה באמצעותו באותו יו מידי יום

דיווח כאמור יכלול את כמות יחידות המסחר שבוצעה בעסקה וככל שמדובר בעסקה הכוללת סליקה 
 .הדיווח יכלול גם את התמורה הכספית של העסקה –כספית באמצעות מסלקת הבורסה 

לא יפחת משעה  מהמועד בו קיבל ר שאוהמנהל הכללי של הבורסה  ייקבע על ידי כפי שבתוך פרק זמן 
על ידי בדרך שתקבע לבורסה  על העסקהחבר הידווח , החבר הוראה מלקוח לביצוע עסקה מחוץ לבורסה

 הבורסה. 

 יכלול נתונים כפי שיקבעו על ידי הבורסה ובכל מקרה יכלול את הכמות המועברת במסגרת העסקהדיווח ה
 .בנייר הערך בו בוצעה העסקה השערואת 

 ( שנוסחו 12לו ס"ק  ףשייווס' להנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, כך יפרק .א. ל2סעיף לתקן את הוחלט  ב.
 (:השינויים מסומניםכמפורט להלן )יהיה 

  :במערכת הפצת המידע הבורסאי יפורסם המידע שלהלן. 2"

 :למעט נגזרים מידע לגבי כל אחד מניירות הערךא. 
. 
. 
. 

 "עסקאות מחוץ לבורסה שבוצעו בנייר הערך. ( 21  

 

 


