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מדדי מניות
תוכן עניינים
שם פרק

עמוד

מדד ת"א All-Share

ו1-

מדד ת"אSME150-

ו2-

מדד ת"א-צמיחה

ו3-

מדד ת"א גלובל-בלוטק

ו5-

מדד ת"א טק-עילית

ו6-

מדד ת"א-טכנולוגיה

ו8-

מדד ת"א-ביומד

ו9-

מדד ת"א-פיננסים

ו 10 -

מדד ת"א-ביטוח-פלוס

ו 11 -

מדד ת"א-נדל"ן

ו 12 -

מדד ת"א-נפט וגז

ו 13 -

מדד ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע

ו 15 -

מדד תל-דיב

ו 16 -

מדד ת"א-מעלה

ו 17 -

מדד ת"א 35-נטו דולר

ו 18 -

מדד ת"א-סקטור באלאנס

ו 20 -

מדד ת"א-תעשיה

ו 21 -

מדד ת"א-פמילי

ו 22 -

ו1-
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274768 - 30.3.17

מדד ת"א All-Share
.1

מדד ת"א ( All-Shareלהלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):

.3

א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

המניה הינה מניה ישראלית או הינה מניה זרה הכלולה במדד.

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במסגרת המסלול המהיר ,תיווסף המניה למדד במועד
צירופה לתמר.

.4

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.5

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.6

מועד השקת המדד .1.7.2010 -

.7

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו הינו כמפורט להלן:

110%

מדד ת"א  All-Shareהושק תחילה כמדד ת"א-כללי בתאריך  1.7.2010לפי בסיס ( 990.34זהה למדד
ת"א 100-בסוף יום  )30.6.2010ומאוחר יותר מותג כת"א-מאגר .שם המדד שונה לת"א AllShare-בתום
יום המסחר בתאריך ".9.2.2017

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .0.5%

ו2-
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"אSME150-
.1

מדד ת"א( SME150-להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במדד ת"א SME150-יכללו מניות אשר במועד הקובע לעדכון התמר נקבע כי יכללו במדד ת"א,90-
כמפורט בנספח  4בפרק א' בהנחיות על פי החלק השביעי לתקנון ,או במדד ת"א ,SME60-וזאת במועד
עדכון המדד הקרוב.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר נקבע כי במועד עדכון המדד הן לא ייכללו במדד ת"א-
 90או במדד ת"א ,SME60-וייוספו למדד מניות אשר נקבע כי במועד עדכון המדד הן ייווספו למדד ת"א-
 90או למדד ת"א.SME60-

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד במועד
צירופה לתמר ,אם המניה תיווסף למדד ת"א 90-או במדד ת"א.SME60-
כתוצאה מצירוף המניה כאמור ,לא תיגרע מניה אחרת מהמדד עד למועד עדכון המדד הבא.
110%

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד ________________.

.8

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד ת"א ,90-באותו יום.

1

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

ו3-
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"א-צמיחה
.1

מדד ת"א-צמיחה (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי לא תיכלל במדד ת"א 125-או במדד ת"א.SME60-

ג.

המניה הינה מניה ישראלית או הינה מניה זרה הכלולה במדד.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

מנגנון השלמת מניות למדד
א.

לאחר הרכבת המדד ,בהתאם לאמור בסעיפים  .2ו .3-לעיל ,תבדוק הבורסה האם המדד מקיים
את התנאים הקבועים בס"ק  )1ו )2-להלן:
)1

)2

במועד הקובע לעדכון המדד יחול האמור להלן:
א)

המשקל המצרפי של כל המניות אשר השווי הממוצע של החזקות הציבור שלהן
נמוך מ 75-מיליון ש"ח -יהיה נמוך מ.25%-

ב)

השווי הממוצע המצרפי של החזקות הציבור של כל המניות הנכללות במדד
יהיה לפחות  5מיליארד ש"ח.

שווי החזקות הציבור הממוצע המצרפי של כל המניות הנכללות במדד במועד הקובע
לעדכון המדד יהיה לפחות  5מיליארד ש"ח לפי הנוסחה להלן:

St  S NonCap / 1  WCap 

מונחים

הגדרות

- St

השווי הממוצע של החזקות הציבור של כל המניות הנכללות במדד

- S

השווי הממוצע של החזקות הציבור של כל המניות שמשקלן נמוך
ממגבלת המשקל

- WCap

המשקל המצרפי של כל המניות שמשקלן במדד נקבע לפי מגבלת
המשקל.

NonCap

ב.

היה ולא התקיימו שני התנאים המפורטים בסעיפים  )1ו )2-לעיל ,תיווסף למדד המניה
הישראלית אשר השווי הממוצע של החזקות הציבור שלה הינו הנמוך ביותר מבין המניות
הנכללות במדד ת"א SME60-אשר השווי הממוצע של החזקות הציבור שלהן הוא לפחות 75
מיליון ש"ח (להלן" :מנגנון ההשלמה").
היה ועדיין לא התקיימו שני התנאים המפורטים בסעיפים  )1ו )2-לעיל ,יחול מנגנון ההשלמה
פעם נוספת וחוזר חלילה ,עד אשר יתקיים אחד מהתנאים האמורים בסעיף  )1או  )2לעיל.

.5

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם היא לא צפויה להיווסף למדד ת"א 125-או למדד ת"א.SME60-
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.6

תקרת המשקל
א.

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על .110%

ב.

על אף האמור בסעיף א .לעיל ,במועד עדכון המדד הראשון לגביו יחול סעיף זה (להלן" :המועד
הראשון") ,תקרת המשקל של מניה הנכללת ברשימת המועמדות לדלי סחירות תהיה .0.2%
ועדת מדדים רשאית להגדיל את תקרת המשקל של המניה במועדי עדכון פרמטרים שיחולו
לאחר המועד הראשון עד לתקרת המשקל שקבעה במדד.

.7

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.8

מועד השקת המדד 1.4.2007 -

.9

מדד הבסיס של מדד ת"א-צמיחה הינו כמפורט להלן:
מדד ת"א-צמיחה הושק תחילה כמדד יתר 120-בתאריך  1.4.2007לפי בסיס ( 1,086.88זהה למדד יתר-
 150בסוף יום  .)29.03.2007המדד הורחב מ 120-מניות לכל המניות הנכללות במאגר ,שאינן נכללות
במדד ת"א ,100-בתאריך  1.7.2010ושמו שונה למדד יתר-ת"א ומאוחר יותר מותג בשם ת"א יתר-
מאגר .שם המדד שונה לת"א-צמיחה בתום יום המסחר בתאריך .9.2.2017

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .2%

ו5-
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מדד ת"א גלובל-בלוטק
.1

מדד ת"א גלובל-בלוטק (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות בלוטק.
לענין מדד זה -
"רשימת מניות בלוטק"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות בענף
"טכנולוגיה" (מספר ענף  )88/00או בענף "ביומד" (מספר ענף .)87/00

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד במועד
צירופה לתמר ,אם המניה תיווסף למדד ת"א-טכנולוגיה או למדד ת"א-ביומד.

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד .3.1.1999 -

.8

מדד הבסיס של מדד ת"א גלובל-בלוטק הינו כמפורט להלן:

110%

מדד ת"א גלובל-בלוטק הושק תחילה כמדד תל-טק בתאריך  3.1.1999לפי בסיס ( 212.61זהה למדד
הבסיס של מדד חברות האלקטרוניקה באותו יום) ושונה לת"א בלוטק 50-בתאריך  3.4.2011לפי בסיס
הזהה למדד תל-טק בסוף יום  .31.3.2011מדד ת"א בלוטק 50-שונה למדד ת"א-בלוטק בתאריך
 .15.6.2014שם המדד שונה בתום המסחר בתאריך  9.2.2017לת"א גלובל-בלוטק.

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .2%

ו6-
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"א טק-עילית
.1

מדד ת"א טק-עילית (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

המניה הינה מניה ישראלית.

ג.
ד.

)1

שווי השוק הממוצע של מניה וותיקה הנכללת במדד יהיה  75מיליון ש"ח לפחות.

)2

שווי השוק הממוצע של מניה וותיקה שאינה נכללת במדד יהיה  150מיליון ש"ח לפחות.

נקבע כי המניות יכללו ברשימת מניות טק-עילית.
לענין מדד זה -
"רשימת מניות טק-עילית" – רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות
באחד מהענפים או תתי ענפים שלהלן :ענף "טכנולוגיה" (מספר ענף  )88/00תת-ענף ביוטכנולוגיה
בענף ביומד (מספר תת-ענף  ,)87/01תת-ענף מכשור רפואי בענף ביומד (מספר תת-ענף )87/02
ותת-ענף השקעות במדעי החיים בענף ביומד (מספר תת-ענף .)87/03

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

צירוף מניה במסלול מהיר למדד
לעניין סעיף זה -
"מועד קובע למניה חדשה"  -המועד הקובע הראשון לעדכון פרמטרים שחל לאחר שהמניה הצפויה
להיווסף למדד הפכה להיות מניה חדשה.
"מועד עדכון למניה חדשה"  -מועד עדכון הפרמטרים הראשון שיחול לאחר המועד הקובע למניה
חדשה.
א.

על אף האמור לעיל ,מניה חדשה תיווסף למדד במועד העדכון למניה חדשה ,וזאת אם תעמוד
בתנאים המצטברים שלהלן ("צירוף במסלול מהיר"):
)1

המניה הינה מניה ישראלית.

)2

נקבע כי המניה תיכלל ברשימת מניות טק-עילית.

)3

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

)4

שווי השוק המזערי יהיה  100מיליון ש"ח לפחות.

)5

בתחילת יום המסחר הראשון של המניה  -שווי החזקות הציבור המזערי יהיה  20מיליון
ש"ח לפחות.

)6

בתחילת יום המסחר הראשון של המניה  -שיעור החזקות הציבור במניה לא יפחת מ.10%-

)7

המניה אינה רשומה למסחר בבורסה נוספת.
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לעניין ס"ק זה -
"המחיר המזערי של המניה בתשקיף"  -המחיר המזערי שנקבע למניה בתשקיף ,וכאשר המניה
הוצעה במסגרת יחידת הנפקה  -מחיר יחידת ההנפקה בתשקיף בניכוי ערכם של כתבי האופציה
ואופציות הרכישה הכלולים בה ,בהתאם לנוסחאות החישוב כמשמעותן בהגדרה "מחיר
אפקטיבי של מניה" בתקנון הבורסה.
"שווי השוק המזערי"  -המחיר המזערי של המניה בתשקיף מוכפל בהון הרשום למסחר.
"שווי החזקות הציבור המזערי"  -שווי השוק המזערי מוכפל בשיעור החזקות הציבור של המניה
בתחילת יום המסחר הראשון שלה.
ב.

הפרמטרים הקבועים לחישוב משקל המניה במדד יקבעו במועד הקובע למניה חדשה.
110%

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד  11 -במאי.2014 ,

.8

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו ( 320.77 -זהה למדד הבסיס של מדד ת"א בלוטק 50-ביום 11
במאי.)2014 ,

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .5%

ו8-
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274768 - 30.3.17

מדד ת"א-טכנולוגיה
.1

מדד ת"א-טכנולוגיה (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות טכנולוגיה.
לענין מדד זה -
"רשימת מניות טכנולוגיה"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות
בענף "טכנולוגיה" (מספר ענף .)88/00

ג.

המניה הינה מניה ישראלית או הינה מניה זרה הכלולה במדד.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים נכללת המניה ברשימת מניות הטכנולוגיה.
110%

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד .3.4.2011 -

.8

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו ( 292.04 -זהה למדד הנעילה של מדד תל-טק בסוף יום .)31.3.2011

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .5%

ו9-
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"א-ביומד
.1

מדד ת"א-ביומד (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות ביומד.
לעניין מדד זה -
"רשימת מניות ביומד"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות בענף
"ביומד" (מספר ענף .)87/00 -

ג.

המניה הינה מניה ישראלית או הינה מניה זרה הכלולה במדד.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים נכללת המניה ברשימת מניות ביומד.
110%

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד 2.3.2010 -

.8

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו ( 1116.10 -זהה למדד הבסיס של מדד ת"א 100-באותו יום).

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .5%

ו 10 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"א-פיננסים
.1

מדד ת"א-פיננסים (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות פיננסים.
לעניין מדד זה -
"רשימת מניות הפיננסים"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות
בענף-על פיננסי.

ג.

המניה הינה מניה ישראלית.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים המניה נכללת ברשימת מניות הפיננסים.

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד .2.1.2005 -

.8

מדד הבסיס של מדד ת"א-פיננסים הינו כמפורט להלן:

115%

מדד ת"א-פיננסים הושק תחילה כמדד פיננסים 15-בתאריך  2.1.2005לפי בסיס ( 814.18זהה למדד
ת"א-בנקים בסוף יום  )31.12.2004והורחב מ 15-מניות לכל מניות העומדות בתנאי הסף של המדד,
בתאריך  ,1.7.2010לפי בסיס ( 1029.15זהה למדד פיננסים 15-בסוף יום .)30.6.2010

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .10%

ו 11 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  68מעודכן עד ליום 274768 - 30.3.17

מדד ת"א ביטוח-פלוס
.1

מדד ת"א ביטוח-פלוס (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות ביטוח-פלוס.
לענין מדד זה -
"רשימת מניות ביטוח-פלוס"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות
בענף "ביטוח" (מספר ענף  )93/00 -וענף "שירותים פיננסים" (מספר ענף .)84/00 -

ג.

המניה הינה מניה ישראלית.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים נכללת המניה ברשימת מניות ביטוח-פלוס.

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד .3.4.2011 -

.8

מדד הבסיס של המדד הינו כמפורט להלן:

120%

מדד ת"א ביטוח-פלוס הושק תחילה כמדד ת"א-ביטוח בתאריך  3.4.2011לפי בסיס ( 1571.58זהה
למדד הבסיס של מדד חברות הביטוח באותו יום) .המדד הורחב ממניות הנכללות בענף הביטוח למניות
הנכללות בענף הביטוח וענף שירותים פיננסים בתום יום המסחר ב .9.2.2017-מדד הבסיס של מדד ת"א
ביטוח-פלוס בתאריך  12.2.2017זהה למדד הנעילה של ת"א-ביטוח בסוף יום .9.2.2017

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .15%

ו 12 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"א-נדל"ן
.1

מדד ת"א-נדל"ן (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות נדל"ן.
לעניין מדד זה -
"רשימת מניות הנדל"ן"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות
בענף "נדל"ן ובינוי" (מספר ענף .)95/00 -

ג.

המניה הינה מניה ישראלית.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד עדכון פרמטרים שאינו מועד עדכון התמר,
תיווסף המניה למדד במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים נכללת המניה
ברשימת מניות הנדל"ן.

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד .2.1.2005 -

.8

מדד הבסיס של המדד הינו כמפורט להלן:

115%

מדד ת"א-נדל"ן הושק תחילה כמדד נדל"ן 15-בתאריך  2.1.2005לפי בסיס ( 278.80זהה למדד נדל"ן
ובינוי בסוף יום  .)31.12.2004המדד הורחב מ 15-מניות לכל מניות העומדות בתנאי הסף של המדד
בתום יום המסחר ב .9.2.2017-מדד הבסיס של מדד ת"א-נדל"ן בתאריך  12.2.2017זהה למדד הנעילה
של ת"א נדל"ן 15-בסוף יום .9.2.2017

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .3%

ו 13 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"א-נפט וגז
.1

מדד ת"א-נפט וגז (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות חיפושי נפט וגז.
לענין מדד זה -
"רשימת מניות חיפושי נפט וגז"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה
כלולות בתת-ענף "חיפושי נפט וגז" (מספר תת-ענף  )98/01 -וכל המניות מרשימת מניות
האנרגיה ,כמפורט להלן ,הנכללות במדד במועד הקובע לעדכון המדד.
"רשימת מניות האנרגיה"  -רשימה שוועדת מדדים רשאית לקבוע מבין המניות אשר לפי הסיווג
הענפי של הבורסה כלולות בתת-ענף "אנרגיה" (מספר תת-ענף .)98/03 -

ג.

המניה הינה מניה ישראלית.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

מנגנון השלמת מניות למדד
לאחר הרכבת המדד ,בהתאם לאמור לעיל ,תבדוק הבורסה האם המדד מקיים את שני התנאים
המפורטים בסעיפים א .ו-ב .להלן:
א.

תנאי שווי ממוצע מצרפי של החזקות הציבור במדד
)1

חלקן של  2המניות הגדולות נמוך מ50%-
אם השווי הממוצע המצרפי של החזקות הציבור של  2המניות בעלות השווי הממוצע של
החזקות הציבור הגדול ביותר במדד (להלן" :שתי הגדולות") ,נמוך ממחצית השווי
הממוצע המצרפי של החזקות הציבור של כל המניות הנכללות במדד .תבדוק הבורסה כי
השווי הממוצע המצרפי של החזקות הציבור של כל המניות הנכללות במדד ,גבוה מ5-
מיליארד ש"ח.

)2

חלקן של  2המניות הגדולות הוא  50%או יותר
אם השווי הממוצע המצרפי של החזקות הציבור שתי הגדולות ,שווה או גדול ממחצית
השווי הממוצע המצרפי של החזקות הציבור של כל המניות הנכללות במדד ,תבדוק
הבורסה כי השווי הממוצע המצרפי של החזקות הציבור של כל המניות הנכללות במדד
בניכוי שתי הגדולות ,גבוה מ 5-מיליארד ש"ח.

ב.

במדד נכללות לפחות  10מניות.
היה ולא מתקיים אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים א .ו-ב .לעיל ,ועדת מדדים רשאית להוסיף
למדד את כל המניות הישראליות מרשימת מניות האנרגיה הנכללות בתמר.

ו 14 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17
.5

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים נכללת המניה ברשימת מניות חיפושי נפט
וגז.
115%

.6

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.7

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.8

מועד השקת המדד .3.4.2011 -

.9

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו ( 1388.74 -זהה למדד הבסיס של מדד חברות חיפושי הנפט והגז
באותו יום).

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .15%
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מדד ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע
.1

מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות תקשורת וטכנולוגיות מידע.
לענין מדד זה -
"רשימת מניות תקשורת וטכנולוגיות מידע"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של
הבורסה כלולות בתת-ענף "תקשורת ומדיה" (מספר תת ענף  )94/06 -אשר בענף "מסחר
ושירותים" (מספר ענף  ,)94תת-ענף "שירותי מידע" (מספר ענף  )88/01 -אשר בענף "טכנולוגיה"
(מספר ענף  )88ותת-ענף "ציוד תקשורת" (מספר ענף  )88/05 -אשר בענף "טכנולוגיה" (מספר ענף
.)88

ג.

המניה ישראלית.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים נכללת המניה ברשימת מניות תקשורת
וטכנולוגיות מידע.

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד .3.4.2011 -

.8

מדד הבסיס של המדד הינו כמפורט להלן:

115%

מדד ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע הושק תחילה כמדד ת"א-תקשורת בתאריך  3.4.2011לפי בסיס
( 1200.43זהה למדד הבסיס של ת"א-מאגר באותו יום) .המדד הורחב ממניות הנכללות בתת-ענף
תקשורת ומדיה למניות הנכללות בתת-ענף תקשורת ומדיה ,תת-ענף שירותי מידע ותת-ענף ציוד
תקשורת בתום יום המסחר ב .9.2.2017-מדד הבסיס של מדד ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע בתאריך
 12.2.2017זהה למדד הנעילה של ת"א-תקשורת בסוף יום .9.2.2017

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .10%
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מדד תל-דיב
.1

מדד תל-דיב (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.
"תשואת הדיבידנד השנתית" לענין מדד זה ,תחושב כמפורט בנוסחה להלן:

di
pi

n

Y 
i 1

מונחים

הגדרות

Y

-

תשואת הדיבידנד השנתית של המניה.

di

-

דיבידנד ברוטו  iבאגורות ,אשר שולם לבעלי המניות באמצעות מסלקת הבורסה.

Pi

-

שער הנעילה של המניה ביום הקובע לתשלום הדיבידנד .i

n

-

מספר הפעמים ששולם דיבידנד לבעלי המניות בין  1.1ל 31.12-בשנה שקדמה
למועד הקובע לעדכון המדד ,כמשמעותו להלן.

.2

המדד יעודכן פעם אחת בשנה ,במועד עדכון התמר בחודש פברואר ,בכל שנה (להלן" :מועד עדכון
המדד") .המועד הקובע לעדכון המדד יהיה המועד הקובע לעדכון התמר בחודש פברואר ,בכל שנה
(להלן" :המועד הקובע לעדכון המדד").

.3

תנאי הסף למניות במדד תל-דיב הינם כלהלן:
א.
ב.

מניות אשר במועד הקובע לעדכון המדד נכללות בתמר.
)1

השווי הממוצע של החזקות הציבור במניה הנכללת במדד במועד הקובע לעדכון המדד,
יהיה  300מיליון ש"ח לפחות.

)2

השווי הממוצע של החזקות הציבור במניה שאינה נכללת במדד במועד הקובע לעדכון
המדד ,יהיה  400מיליון ש"ח לפחות.

ג.

מניות שתשואת הדיבידנד השנתית שלהן היא לפחות  2%ב 2-מתוך  3השנים שהסתיימו בתום
יום  31.12שקדם למועד הקובע לעדכון המדד.

ד.

המניה הינה מניה ישראלית.

.4

בכל מועד עדכון מדד יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.5

אין מסלול מהיר להצטרפות מניה למדד.

.6

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.7

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.8

מועד השקת המדד .2.7.2006 -

.9

מדד תל דיב הושק תחילה כמדד תל דיב 20-בתאריך  2.7.2006לפי בסיס ( 793.57זהה למדד הבסיס של
מדד ת"א 100-במועד זה) והורחב ביום  3.4.2011מ 20-מניות לכל המניות העומדות בתנאי הסף של
המדד ,לפי בסיס הזהה למדד תל דיב 20-בסוף יום .31.3.2011

1

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

110%
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מדד ת"א-מעלה
.1

מדד ת"א-מעלה (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

המדד יעודכן פעם אחת בשנה ,במועד עדכון התמר בחודש אוגוסט (להלן" :מועד עדכון המדד") .המועד
הקובע לעדכון המדד יהיה המועד הקובע לעדכון התמר בחודש אוגוסט ,בכל שנה (להלן" :המועד
הקובע לעדכון המדד").

.3

תנאי הסף למניות במדד ת"א-מעלה הינם כלהלן:
א.

מניות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של התמר.

ב.

מניות אשר במועד הקובע לעדכון המדד נכללות ברשימת מניות מעלה ,כמשמעותה להלן.
לעניין מדד זה -
"רשימת מניות מעלה"  -רשימה הכוללת את המניות של החברות המדורגות על ידי עמותת
מ.ע.ל.ה  -מחויבות עסקים לחברה בישראל (להלן" :מעלה") בהתאם לפעילותן החברתית
ותרומתן למשק ,המעודכנת על ידי מעלה אחת לשנה ,כפי שהועברה לבורסה על ידי מעלה.

ג.

המניה הינה מניה ישראלית.

.4

בכל מועד עדכון מדד יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.5

אין מסלול מהיר להצטרפות מניה למדד.

.6

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על

.7

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.8

מועד השקת המדד .13.2.2005 -

.9

ערך מדד הבסיס של המדד ביום השקתו ( 662.82 -זהה לערך מדד הבסיס של מדד ת"א 100-באותו
יום).

.10

מדד ת"א-מעלה הושק תחילה כמדד הכולל  20מניות בלבד והורחב לכל מניות העומדות בתנאי הסף של
המדד ,בתאריך .1.7.2010

1

ועדת מדדים החליטה כי תקרת המשקל של המדד תהיה .5%

110%

ו 18 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  67מעודכן עד ליום 274768 - 9.2.17

מדד ת"א 35-נטו דולר
.1

מדד ת"א 35-נטו דולר (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

על המדד יחולו כל הכללים החלים על מדד ת"א ,35-למעט אופן חישוב המדד.

.3

יחושב מדד קובע בלבד בסוף כל יום מסחר ,על פי שערי הנעילה של המניות הנכללות במדד ,כמפורט
להלן:
א.

נוסחת חישוב המדד

Fx t
))  (t 1
Fx
ב.

p tic  0.25  Di
pibt

n

 (Wi 
t

i 1

)( t 1
c

I I
t
c

מרכיבי הנוסחאות
מונחים הגדרות
Ict

-

מדד קובע ביום .t

)Ic(t-1

-

מדד קובע ביום .t-1

n

-

מספר המניות הנכללות במדד.

i

-

מניה .i

Wit

-

משקל מניה  iבמדד ביום .t

Ptic

-

שער קובע של מניה  iביום .t

Ptib

-

שער הבסיס של מניה  iביום .t

Fxt

 )1בימים שני עד חמישי  -שער חליפין דולר אמריקאי-ש"ח (כמות סנטים
אמריקאים ב 1-ש"ח) שמפרסמת חברת  WMReutersבסביבות השעה  16:00שעון
לונדון ,ביום .t
אולם ,אם לא ניתן לעשות שימוש בשער שמפרסמת חברת  ,WMReutersיחושב
המדד לפי שער חליפין דולר אמריקאי-ש"ח (כמות סנטים אמריקאים ב 1-ש"ח)
שיחושב על בסיס השער היציג שמפרסם בנק ישראל ביום .t
 )2ביום ראשון  -שער חליפין דולר אמריקאי-ש"ח (כמות סנטים אמריקאים ב1-
ש"ח) שמפרסמת חברת  WMReutersבסביבות השעה  16:00שעון לונדון ביום
שישי.
אולם ,אם לא ניתן לעשות שימוש בשער שמפרסמת חברת  ,WMReutersיחושב
המדד לפי שער חליפין דולר אמריקאי-ש"ח (כמות סנטים אמריקאים ב 1-ש"ח)
שיחושב על בסיס השער היציג שמפרסם בנק ישראל ביום שישי.
 )3על אף האמור בס"ק  )1ו )2-לעיל ,אם לא ניתן לעשות שימוש בשער שמפרסמת
חברת  WMReutersולא בשער היציג של בנק ישראל ,יחושב המדד לפי השער
האחרון שפרסמה חברת  WMReutersאשר קיים במערכות הבורסה.

)Fx(t-1

-

 Fxtביום המסחר שקדם ליום .t

Di

-

ביום המסחר הקודם ליום אקס דיבידנד במניה  - iדיבידנד ברוטו באגורות
שישולם מניה .i
ביום מסחר שאינו יום המסחר הקודם ליום אקס דיבידנד במניה  - iאפס.

-
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ג.

חישוב המדד הקובע במקרים חריגים
על אף האמור לעיל ,במקרים הבאים יחושב המדד הקובע כלהלן:
)1

לא התקיים שלב מסחר נעילה או מסחר פתיחה נפרד ,לפי העניין ,במועד גריעת מניה
ממדד בשל אחת העילות המפורטות בסעיף .6א )2.בחלק הרביעי לתקנון הבורסה ,יחושב
המדד הקובע במועד גריעת המניה מהמדד ,כאילו היה שער הנעילה של המניה שווה
לאפס.

)2

ביום בו תיגרע מניה ממדד בשל קיבול הצעת רכש כמפורט בס"ק .6א )2.בפרק א' בחלק
השביעי לתקנון הבורסה ,ומחזיקי המניה מקבלים תמורתה מזומן בלבד שאינו מותנה
בדבר ,יחושב המדד הקובע כאילו היה שער הנעילה של המניה כאמור שווה לתמורת
הצעת הרכש כמפורט בנוסחה בסעיף  )4להלן.

)3

ביום בו תיגרע מניה מתמזגת ממדד בשל מיזוג כמפורט בס"ק .6א )2.בפרק א' בחלק
השביעי לתקנון הבורסה ,ומחזיקי המניה מקבלים תמורתה מזומן בלבד שאינו מותנה
בדבר ,יחושב המדד הקובע כאילו היה שער הנעילה של המניה כאמור שווה לתמורת
המיזוג כמפורט בנוסחה בסעיף  )4להלן.

)4

לעניין ס"ק  )2ו ,)3-יחושב המדד הקובע כאילו שער הנעילה של המניה היה כמפורט
להלן:
PT = C X Fx
מונחים

הגדרות

PT

-

שער הנעילה של המניה לצורך חישוב המדד ,שיחושב באגורות.

C

-

מזומן שמקבלים מחזיקי המניה בהצעת הרכש או מחזיקי המניה
המתמזגת בגין כל מניה בהתאם לסוג המטבע הנקוב בתנאי המיזוג או
הצעת הרכש ,לפי העניין.

FX

-

שער החליפין היציג האחרון שפורסם ,לפני מועד הגריעה ,של המטבע
אותו מקבלים מחזיקי המניה בהצעת הרכש או מחזיקי המניה
המתמזגת.

.4

מועד תחילת חישוב המדד .4.1.2005 -

.5

מדד הבסיס של המדד ביום תחילת החישוב .1,000 -
מדד ת"א 35-נטו דולר הושק תחילה כמדד ת"א 25-נטו דולר .המדד הורחב מ 25-מניות ל 35-מניות
בתום יום המסחר ב .9.2.2017-מדד הבסיס של מדד ת"א 35-נטו דולר בתאריך  12.2.2017זהה למדד
הנעילה של ת"א 25-נטו דולר בסוף יום .9.2.2017
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מדד ת"א-סקטור באלאנס
.1

מדד ת"א סקטור באלאנס (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה וותיקה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים
המצטברים הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל במדד ת"א 125-או במדד ת"א.SME60-

ב.

המניה לא סווגה לפי הסיווג הענפי של הבורסה בענף השקעות ואחזקות (ענף .)97

ג.

המניה לא סווגה לפי הסיווג הענפי של הבורסה בענף הביומד (ענף  ,)87למעט תת-ענף פארמה
(תת-ענף .)87/04

ד.

לא יכללו במדד יותר מ 15-מניות מכל תת-ענף לפי הסיווג הענפי של הבורסה.

ה.

המחזור היומי הממוצע של מניה לא יפחת מ 300-אלף ש"ח.

.3

במדד יכללו  100מניות וותיקות אשר במועד הקובע לעדכון המדד יהיו בעלות שווי השוק הממוצע
הגבוה ביותר מבין המניות העומדות בתנאי הסף של המדד ,בכפוף לאמור בסעיפים  .4ו .5-להלן.

.4

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

במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו המניות הוותיקות שעומדות בתנאי הסף של המדד על פי
דירוג שווי שוק ממוצע.

ב.

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד ,הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד ,והן
המניות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה ל 110-או נמוך ממנו וייווספו למדד
מניות שדורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה ל 90-או גבוה ממנו.

ג.

אם לאחר גריעת מניות וותיקות מהמדד והוספת מניות וותיקות למדד ,כמפורט בסעיף .4ב.לעיל,
נכללות ברשימה יותר מ 100-מניות וותיקות ,יגרעו מהרשימה מניות וותיקות נוספות ,אשר דורגו
על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין המניות הוותיקות שנכללו ברשימה על פי
בסעיף .4ב .לעיל ,עד שברשימה יכללו  100מניות וותיקות.

ד.

אם לאחר גריעת מניות וותיקות מהמדד והוספת מניות וותיקות למדד ,כמפורט בסעיף .4ב.
לעיל ,נכללות ברשימה פחות מ 100-מניות וותיקות ,תיווספנה למדד מניות וותיקות אשר דורגו
על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר מבין המניות הוותיקות שלא נכללו ברשימה על
פי סעיף  4לעיל ,עד שברשימה יכללו  100מניות וותיקות.

.5

אין מסלול מהיר להצטרפות מניה למדד.

.6

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על .115%

.7

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.8

מועד השקת המדד .4.2.2018 -

.9

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד ת"א ,125-באותו יום.

1

ההמלצה שתובא בפני ועדת המדדים היא לקבוע תקרת משקל של  2%למניה שלא סווגה לפי הסיווג הענפי של הבורסה בענף
הנדל"ן ולקבוע תקרת משקל של  1%למניה שסווגה לפי הסיווג הענפי של הבורסה בענף הנדל"ן.

ו 21 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  78מעודכן עד ליום 274768 - 25.4.18

מדד ת"א-תעשייה
.1

מדד ת"א-תעשייה (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

במועד עדכון המדד תיכלל בו כל מניה אשר במועד הקובע לעדכונו ,יתקיימו לגביה התנאים המצטברים
הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
א.

נקבע כי תיכלל בתמר.

ב.

המניה הינה מניה ישראלית.

ג.

נקבע כי תיכלל ברשימת מניות התעשייה.
לעניין מדד זה -
"רשימת מניות התעשייה"  -רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות
באחד מהענפים או תתי ענפים שלהלן :ענף תעשייה (מספר ענף  ,)96תת-ענף אלקטרוניקה
אופטיקה שבענף הטכנולוגיה (מספר תת-ענף  ,)88/03תת-ענף ביטחוניות שבענף הטכנולוגיה
(מספר תת-ענף  ,)88/04תת-ענף ציוד תקשורת שבענף הטכנולוגיה (מספר תת-ענף  ,)88/05תת-
ענף מוליכים למחצה שבענף הטכנולוגיה (מספר תת-ענף  ,)88/06תת-ענף קלינטק שבענף
הטכנולוגיה (מספר תת-ענף  ,)88/08תת-ענף ביוטכנולוגיה שבענף הביומד (מספר תת-ענף ,)87/01
תת-ענף מכשור רפואי שבענף הביומד (מספר תת-ענף  )87/02ותת-ענף פארמה שבענף הביומד
(מספר תת-ענף .)87/04

ד.

על מנת להיכלל ברשימת מניות התעשייה שווי שוק ממוצע של מניה הנכללת באחד מתתי-
הענפים שלהלן לא יפחת מ:
אם המניה מסווגת בתת-ענף ביוטכנולוגיה שבענף הביומד (מספר תת-ענף  )87/01שווי שוק
ממוצע שלה לא יפחת מ 500-מיליון ש"ח.
אם המניה מסווגת בתת-ענף מכשור רפואי שבענף הביומד (מספר תת-ענף  )87/02שווי שוק
ממוצע שלה לא יפחת מ 500-מיליון ש"ח.
אם המניה מסווגת בתת-ענף קלינטק שבענף הטכנולוגיה (מספר תת-ענף  )88/08שווי שוק ממוצע
שלה לא יפחת מ 1,500-מיליון ש"ח.

.3

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.4

על אף האמור לעיל ,צורפה מניה ישראלית לתמר במועד שאינו מועד עדכון התמר ,תיווסף המניה למדד
במועד צירופה לתמר ,אם במועד הקובע לעדכון הפרמטרים נכללת המניה ברשימת מניות התעשייה.

.5

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על .110%

.6

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.7

מועד השקת המדד .25.4.2018 -

.8

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד ת"א ,125-באותו יום.

1

ההמלצה שתובא בפני ועדת המדדים היא לקבוע תקרת משקל של  3%למניה.

ו 22 -
מדריך מעו"ף-עדכון מס'  82מעודכן עד ליום 274768 - 13.9.18

מדד ת"א-פמילי
.1

מדד ת"א-פמילי (להלן" :המדד") הינו מדד בסדרת מדדי תמר.

.2

המדד יעודכן פעם אחת בשנה ,במועד עדכון הרימון בחודש אוגוסט (להלן" :מועד עדכון המדד").
המועד הקובע לעדכון המדד יהיה המועד הקובע לעדכון הרימון בחודש אוגוסט ,בכל שנה (להלן:
"המועד הקובע לעדכון המדד").

.3

תנאי הסף למניות במדד ת"א-פמילי הינם כלהלן:
א.

החברה שהנפיקה את המניה נכללת ברשימת החברות המשפחתיות.
לעניין מדד זה -
"רשימת החברות המשפחתיות"  -רשימה הכוללת חברות אשר "מרכז רעיה שטראוס לחקר
עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב" הגדיר כחברה
משפחתית ,כפי שתעודכן על ידי המרכז אחת לשנה ותועבר לבורסה עד ה 30-ביוני ,בכל שנה.

ב.

מניה אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדת בתנאי הסף של הרימון.

ג.

המניה הינה מניה ישראלית.

ד.

)1

שווי השוק הממוצע של המניה הנכללת במדד במועד הקובע לעדכון המדד ,יהיה 300
מיליון ש"ח לפחות.

)2

שווי השוק הממוצע של המניה שאינה נכללת במדד במועד הקובע לעדכון המדד ,יהיה 400
מיליון ש"ח לפחות.

על אף האמור לעיל ,במועד הקובע הראשון לקביעת הרכב המדד שווי השוק הממוצע של המניה
לא יפחת מ 300-מיליון ש"ח.
ה.

לא יכללו במדד יותר מ 10-מניות מכל תת-ענף לפי הסיווג הענפי של הבורסה .צפויות להיכלל
במדד יותר מ 10-מניות מתת-ענף מסוים ,במדד יכללו  10המניות בעלות שווי השוק הממוצע
הגבוה ביותר באותו תת-ענף.
על אף האמור לעיל ,קיימות פחות מ 25-מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד ,לא יחול סעיף
זה.

.4

בכל מועד עדכון מדד ,יגרעו מהמדד המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד וייווספו למדד
מניות שעומדות בתנאי הסף של המדד.

.5

אין מסלול מהיר להצטרפות מניה למדד.

.6

ועדת מדדים תקבע את מגבלת המשקל של מניה במדד ובלבד שלא תעלה על .110%

.7

המדד יחושב לפי נוסחת מדד תשואה כוללת ברוטו.

.8

מועד השקת המדד .14.10.2018 -

.9

מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד ת"א ,125-באותו יום.

1

ההמלצה שתובא בפני ועדת המדדים היא לקבוע תקרת משקל של  7%למניה.

