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 מדריך לחברות-אגרה שנתית  -להנחיות לפי פרק י"א רשימת עדכונים 

  חובותיו של גוף אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר –פרק י"א 

 .2/21-הפרק בוטל ב
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 מדריך לחברות -רשימת עדכונים לחלק הרביעי לתקנון הבורסה 

 הפסקות מסחר וכללי השימור -החלק הרביעי לתקנון 

, כך שבכל מקום בו הופיעו המילים: 8/07-כללים בדבר הפסקה זמנית תוקן ב -החלק הרביעי לתקנון 
"הרשימה הרגילה", על הטיותיה, באו במקומן המילים: "הרשימה הראשית", בהטיה המתאימה, לפי 

ל" באו , כך שבכל מקום בתקנון בו הופיעו המילים "תעודת ס6/13-הענין. החלק הרביעי לתקנון תוקן ב
המילים: "תעודת מדד" ובכל מקום בו הופיעו המילים: "תעודות סל", באו המילים: "תעודות מדד" ובכל 
מקום בו הופיעו המילים "מוצר מדד" באו המילים: "תעודת סל" ובכל מקום בו הופיעו המילים: "מוצרי 

 מדדים" באו המילים: "תעודות סל".
 .3/12-בו 12/08-.ב. תוקן ב1סעיף 

 .6/18-וב 3/16-רת "החזקות הציבור" תוקנה בהגד
 .3/16-הגדרת "שווי החזקות הציבור" תוקנה ב

 .3/16-הגדרת "הפסקה זמנית של המסחר בנייר ערך" תוקנה ב
 .3/16-הגדרת "רשימת השימור" תוקנה ב

 .3/16-הגדרת "הרשימה הראשית" תוקנה ב
 .3/16-הגדרת "עילת שימור" תוקנה ב

 .3/16-ה" תוקנה בהגדרת "עילת השעיי
 .4/22-ותוקנה ב 3/16-הגדרת "חברת מעטפת" נוספה ב

 .3/16-הגדרת "תקופה ראשונה של השעייה" נוספה ב
 .7/18-ותוקנה ב 3/16-ב ההגדרת "הקצאה" נוספ

 .7/18-וב 3/18-ותוקנה ב 3/16-הגדרת "הקצאה גדולה" נוספה ב
 .3/18-ותוקנה ב 3/16-הגדרת "איסוף מניות" נוספה ב

 .2/14-.א. תוקן ב2סעיף 
 .3/16-( בוטל ב3.א.2סעיף 
 .3/18-(ב. תוקן ב4.א.2סעיף 
 .3/16-(ג. בוטל ב5.א.2סעיף 
 .1/20-( נוסף ב6.א.2סעיף 
 .11/22-וב 3/16-( תוקן ב2.א.6סעיף 
 .2/14-וב 6/08-( תוקן ב3.א.6סעיף 
 .3/18-(ב. תוקן ב3.א.6סעיף 
 .9/09-( תוקן ב1.ב.6סעיף 
 .5/07-( תוקן ב2.ב.6סעיף 
 .3/08-( נוסף ב4.ב.6סעיף 
 .3/16-בתוקן , 12/14-( נוסף ב5.ב.6סעיף 
 .7/17-( נוסף ב6.ב.6סעיף 
 .4/22-( נוסף ב7.ב.6סעיף 
 .8/11-.ד. תוקן ב6סעיף 
 .7/18-וב 3/16-ב, 12/14-ב.א. תוקן 7סעיף 
 .3/16-ב בוטל, 12/14-תוקן ב. ב.7סעיף 
 .3/16-ב תוקן. ג.7סעיף 
 .11/22 -.ד. תוקן ב7 סעיף
 .3/16-, ב5/07-.א. תוקן ב8סעיף 
 .3/16-.ב. תוקן ב8סעיף 
 .3/16-.ג. בוטל ב8סעיף 
 .3/16-.ד. בוטל ב8סעיף 
 .4/22-.ה. תוקן ב8סעיף 
 .3/16-.ו. תוקן ב8סעיף 
 .7/18-ותוקן ב 3/16-.ז. נוסף ב8סעיף 
 .3/18-ותוקן ב 3/16-.ח. נוסף ב8סעיף 
 .3/16-, ב8/07-ב.א. תוקן 9סעיף 
 .3/16-.ב. תוקן ב9סעיף 
 .3/16-, ב6/09-.ג. תוקן ב9סעיף 
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 .3/16-. נוסף ב1.ג9סעיף 
 .3/18-.ד. תוקן ב9סעיף 
 .11/22-.ה. תוקן ב9סעיף 
 .4/22-.א. תוקן ב11סעיף 
 .3/16-ב( תוקן 2.א.11סעיף 
   .3/12-( תוקן ב3.א.11סעיף 
 .3/08-( נוסף ב4.א.11סעיף 
 .3/08-( נוסף ב5.א.11סעיף 
 .11/22-וב  -ב ותוקן 3/12-( נוסף ב6.א.11סעיף 
 .6/12-( נוסף ב7.א.11סעיף 
 .4/22-( נוסף ב8.א.11סעיף 
 .11/20-.ב. תוקן ב11סעיף 
 .3/16-.ד. תוקן ב11סעיף 
 .11/22-בו 3/16-.ו. תוקן ב11סעיף 
 .7/17-.ח. נוסף ב11סעיף 
 .3/18-.ט. נוסף ב11סעיף 
 .12/20-, ופג תוקפה ב4/20-ב פהנוסהוראת שעה .י. 11סעיף 
 .3/18-. תוקן ב12סעיף 
 .6/18-וב 3/16-. תוקן ב13סעיף 
 .6/18-ובוטל ב 5/07-. תוקן ב15סעיף 
 .6/18-ובוטל ב 6/13-בתוקן , 6/09-.א. נוסף ב15סעיף 
 .6/18-ובוטל ב 6/09-.ב. נוסף ב15סעיף 
 .6/18-ובוטל ב 6/13-ב ,6/09-, ב3/08-.ג. תוקן ב15סעיף 
 .11/19-. תוקן ב16סעיף 
 .11/19-.א. תוקן ב16סעיף 
 .11/19-וב 3/12-ב. תוקן ב.16סעיף 
 .11/19-.ג. תוקן ב16סעיף 
 .3/16-בוטל ב, 3/12-תוקן ב.ה. 16סעיף 
 .11/19-.ו. תוקן ב16סעיף 
 .11/19-.ז. תוקן ב16סעיף 
 .11/19-.ח. תוקן ב16סעיף 
 .4/19-נוסף ב .18סעיף 

 .6/12-ונמחקה ב 3/08-הוראת מעבר בנושא תנאים לחידוש מסחר נוספה ב

 הנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון

 והחליף את הנוסח הקודם. 3/16-נוסח ההנחיות החדש אושר ב
 .11/22-וב 4/16 -גדרת "החזקות הציבור" תוקנה ב.א. ה1סעיף 
 .11/22-א.א. תוקן ב1סעיף 
 .7/20-וב 7/18-"חברת מעטפת" תוקנה בהגדרת .ד. 1סעיף 
 .3/18-.ה. הגדרת "הקצאה גדולה" תוקנה ב1סעיף 
 .3/17-( תוקן ב5.א.2סעיף 
 .7/18-( תוקן ב6.א.2סעיף 
 .7/18-( תוקן ב1.ב.2סעיף 
 .7/18-תוקן ב(ב( 1.ב.2סעיף 
 .7/18-(ג( תוקן ב1.ב.2סעיף 
 .3/18-תוקן ב ((ד1.ב.2סעיף 
 .6/21-ופג תוקפה ב 11/20-ב נהתוק ,4/20-ב פהנוסהוראת שעה .ד. 2סעיף 
 .7/18-.ג. תוקן ב3סעיף 
 .11/22-וב 1/20 -ב, 7/18 -ב, 3/18-א.ג. תוקן ב3סעיף 
 .7/18-א.ד. תוקן ב3סעיף 
 .3/18-א.ו. נוסף ב3סעיף 

 .3/18-א.ז. נוסף ב3עיף ס
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 .6/21-ופג תוקפה ב 11/20-, תוקנה ב4/20-א.ח. הוראת שעה נוספה ב3סעיף 
 .11/22-.א. תוקן ב4סעיף 
 .11/22-.ד. תוקן ב4סעיף 
 .2/17-וב 9/16-( תוקן ב1.ה.4סעיף 
 .4/22-ב.ו. נוסף 4סעיף 
 .7/18-. תוקן ב6סעיף 
 .6/18-. תוקן ב7סעיף 
 .6/18-. בוטל ב9סעיף 
 .4/19-. נוסף ב10סעיף 

 .7/18-נספח א' תוקן ב
 


