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 מדריך מעו"ף -רשימת עדכונים 
 חלק שביעי -תקנון 
 .12/97-. הגדרת "חוזה עתידי" תו קנה ב1סעיף 
 .9/98-"מדד המחירים לצרכן" תוקנה ב. הגדרת 1סעיף 
 .10/18, 7/00-הגדרת "מדד מניות" תוקנה ב .1סעיף 
 .8/06-. הגדרת "מדד מניות למימוש" או "מדד מניות לפקיעה" תוקנה ב1סעיף 
 .8/06-. הגדרת "מדד מניות קובע" תוקנה ב1סעיף 
 .3/19-. הגדרת מדד נגזרים נוספה ב1סעיף 
 .11/01-עיסקה" תוקנה ב. הגדרת "מחיר 1סעיף 
 .2/03-. הגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב1סעיף 
)בתוקף   6/12-, תוקן ב11/11-, סעיף א' תוקן ב6/08-ב' תוקנו ב-בע" סעיפים א' ו. הגדרת "מחיר קו1סעיף 

 (.1.8.12-מ
 .8/06-( תוקנה ב1. הגדרת "מחיר קובע" ג. 1סעיף 
 .7/00-מק"מ" תוקנה ב . הגדרת "מספר הימים לפדיון של סדרת1סעיף 
 .12/97-. הגדרת "מקדם תנודה בחוזים עתידיים" תוקנה ב1סעיף 
 .12/97-. הגדרת "מק"מ" תוקנה ב1סעיף 
 .6/08-. הגדרת "סכום ההפרש החיובי לאופציה" תוקנה ב1סעיף 
 .7/00-. הגדרת "שיעור תשואה שנתית של סדרת מק"מ" תוקנה ב1סעיף 
 .7/00-לשלושה חודשים" תוקנה ב . הגדרת "שער הריבית1סעיף 
 .11/01-. הגדרת "שער מט"ח" תוקנה ב1סעיף 
 .6/08-. הגדרת "שער קובע" הוספה ב1סעיף 
 .1/18-, ו"חבר יוצר אופציה" תוקנה בPUT, CALL. הגדרות 1סעיף 
 .8/07-. כללי שונה ב2סעיף 
 .11/11, 6/08-. ב. תוקן ב3סעיף 
 .2/20, 10/03-. ו. תוקן ב3סעיף 
 .2/10-וב 2/03-. י"א. תוקן ב3סעיף 
 .7/00-. ב. תוקן ב5סעיף 
 .12/97-( תוקן ב1. ו. 5סעיף 
 .2/10-וב 2/03-. ט. תוקן ב5סעיף 

 .9.2.17-הוחלף ב -כל החלק של ההנחיות על פי החלק השביעי לתקנון 
 .2/20-( תוקן ב5.א.6סעיף. 
 .2/20-( תוקן ב9.א.6סעיף 
 .2/20-ם ב.ב תוקנה הערת שוליי7סעיף 
 .2/20-.ד תוקן ב7סעיף 
 .2/20-.ה תוקן ב7סעיף 
 .2/20-(א( תוקן ב3.ב.9סעיף 

 הנחיות לרישום נגזרים למסחר
 .4/10-פרק א' נוסח חדש ב

 .3/12-, תוקן ב3/11-פרק א' תוקן ב
 .1/22 -(, תוקן ב1.8.12 -)בתוקף מ 6/12-פרק א' נוספה הגדרה חדשה "מחיר קובע" ב

 .11/19, 11/17-הגדרה "מניה" בפרק א' תוקנה 
 .12/15-נוספה הגדרה  חדשה "מניה זרה" ב 1פרק א' סעיף 

 .12/18-נוספה הגדרה "מניות חו"ל" מ
 .11/17-פרק א' תוקנה הגדרה "שווי ממוצע של החזקות הציבור" ב

 .12/15-תוקנה הגדרה "תקרת משקל" ב 1פרק א' סעיף 
 .6/21, 11/17-תוקן ב 3פרק א' סעיף 
 .11/21-א תוקן ב3פרק א' סעיף 
 .6/21, 9/16, 9/11-תוקן ב 4פרק א' סעיף 

 .12/15-ב 10.ב.4פרק א' נוסף סעיף 
 .6/16-תוקן ב 5פרק א' סעיף 
 .5/18, 9/11-תוקן ב 6פרק א' סעיף 
 .11/17-תוקן ב 7פרק א' סעיף 
 .10.11.14-א. תוקן ב7פרק א' סעיף 
 .5/19-.ג. תוקן ב7פרק א' סעיף 

 .5/19-.ה. תוקן ב7א' סעיף פרק 
 .6/21, 4/20, 12/18, 11/17-תוקן ב 9פרק א' סעיף 

 .3.א.11פרק א' הוסף סעיף 
 .12/15-תוקן ב 13פרק א' סעיף 
 .12/13-תוקן ב 17פרק א' סעיף 

 .4/10-נוספו ב 2-ו 1נספחים 
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 .8/20, 2/20, 12/18-תוקן ב 2סעיף  1נספח 
 .8/20-.ב. תוקן ב2סעיף  1נספח 
 .12/18-תוקן ב 5סעיף  1נספח 
 .2/20, 12/15-תוקן ב 6סעיף  1נספח 
 .2/20-. תוקן ב6סעיף  2נספח 

 .11/14-הועברו מהחלטות דירקטוריון ב 4-ו 3נספחים 
 .12/15-תוקן ב 4סעיף  3נספח 
 .2/20-תוקן ב 5סעיף  3נספח 
 .12/18-תוקן ב 2סעיף  4נספח 
 .2/20-.ג. תוקן ב2סעיף  4נספח 
 .12/18-, ב11/18-, ב12/15-תוקן ב 5סעיף  4נספח 

 . 4/10-נספחים א' עד י"ב כולל בוטלו ב
 .6/12-, ב3/11-פרק ב' תוקן ב
 .1/22, 6/21-תוקן ב 1פרק ב' סעיף 
 (.1.8.12-. )בתוקף מ6/12-, תוקן ב11/11-א' הוסף ב1פרק ב' סעיף 
 .11/20, 11/18-(, תוקן ב9.2.17-)בתוקף מ 12/16, 12/14, 1/13-תוקן ב 6פרק ב' סעיף 
 .11/11-הוסף ב 7פרק ב' סעיף 

 .7/19, תוקן 3/19-פרק ג' הוסף ב
 הנחיות זמניות 

 .3/08-, בוטלו ב3/06-הוספו ב
 מתאר נגזרים

 .6/21, 11/20, 3/09 ,8/07-תוקן ב
 1פרק 

 .9/17-" תוקנה בPutמכירה" או "אופצית  הגדרת "אופצית
 .9/17-" תוקנה בCallהגדרת "אופצית רכישה" או "אופצית 

 .6/21-" הוספה בCall1הגדרת "אופציות 
 .2/02-הגדרת "יחידת אג"ח מט"ח" תוקנה ב

 .12/06-הגדרת ח.ב.ש.ס. חדשה מ
 .9/17-הגדרת חבר יוצר אופציה תוקנה ב

 .3/06-בהגדרת "חוזה עתידי" תוקנה 
 .6/01-הגדרת "יחידת מדד סל" תוקנה ב

 .2/19-הגדרת מדד סל תוקנה ב
 .3/06-הגדרת "נכס בסיס" תוקנה ב

 .3/06-הגדרת "תאריך המסירה" הוספה ב
 .3/11-תוקנה ב -הגדרת מכפיל נכס הבסיס 

 .6/08-הגדרת "סכום ההפרש החיובי לאופציה" תוקנה ב
 .3/06-הגדרת "סל תעודות התחייבות" הוספה ב

 .3/06-הגדרת "מסלקת הבורסה" הוספה ב
 .9/06-הגדרת "תעודת התחייבות מסוג שחר" הוספה ב

 .3/06-הגדרת "התחייבות רעיונית" הוספה ב
 .5/07-הגדרת "מדד למימוש" או "מדד לפקיעה" תוקנה ב

 .5/07-הגדרת "מדד קובע" תוקנה ב
 .12/06-תוקן ב - 2פרק 
 3פרק 

 .7/00-בתוקן  3.4.4 3.4סעיף 
 .11/12-תוקן ב 3.5.3סעיף 
 .11/20, 11/18, 2/17, 11/14, 1/13, 4/11, 2/08-תוקן ב 3.7סעיף 
 4פרק 

 .7/00-תוקן ב 4.4.4  4.4סעיף 
 .11/17-תוקן ב 4.5סעיף 
 .3/06-תוקן ב 4.6סעיף 
 .3/06-הוסף ב 4.6.3סעיף 
 .2/08-תוקן ב 4.7סעיף 
 .3/06-הוסף ב 4.13סעיף 
 5פרק 

 .12/06-בוטל ב 5.8סעיף 
 .4/04-תוקן ב 5.10סעיף 
 .4/04-תוקן ב 5.11סעיף 
 .4/04-תוקן ב 5.12סעיף 
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 .12/06-תוקן ב 5.14סעיף 
 .3/06-תוקן ב 5.16סעיף 
 .12/06-חדש מ 5.1.8סעיף 

 .4/04-פיסקה אחרונה תוקנה ב
 6פרק 

 .12/02-תוקן ב 6.1סעיף 
 7פרק 

 .2/08-תוקן ב 7.4.1סעיף 
 .10/22, 4/14, 7/07-תוקן ב 7.5סעיף 
 .4/14, 9/13, 4/10-, ב7/07-תוקן ב 7.5.2סעיף 
 .6/21-תוקן ב 7.5.2.2סעיף 
 .6/21, 4/14, 9/13-, ב7/07-תוקן ב 7.5.2.3סעיף 
 .6/21, 9/13-, ב7/07-תוקן ב 7.5.2.4סעיף 
 .4/10-בוטל ב 7.5.4סעיף 
 .12/04-תוקן ב 7.5.8סעיף 
 .5/07-תוקן ב 7.5.10סעיף 
 8פרק 

 .2/10-וב 2/03-תוקן ב 8.7סעיף 
 9פרק 

 .3/06-תוקן ב 9.2הרישא של סעיף 
 .3/06-הוסף ב 9.2.3סעיף 
 .12/06, 3/06-תוקן ב 9.3סעיף 
 .2/10-וב 2/03-תוקן ב 9.5סעיף 
 10פרק 

 .4/04-תוקן ב 10.1.3סעיף 
 .4/04-תוקן ב 10.1.3.4 סעיף
 .4/04-תוקן ב 10.2סעיף 
 .4/04-. תוקן ב10.3סעיף 
 .4/04-תוקן ב 10.4.2סעיף 
 .10/03-תוקן ב 10.4.3סעיף 
 .1/04-תוקן ב 10.5סעיף 
 .12/06-תוקן ב 10.6סעיף 
 .7/04-תוקן ב 10.6.1סעיף 
 .7/04-תוקן ב 10.6.1.2סעיף 
 .4/04-תוקן ב 10.7סעיף 
 .4/04-ב תוקן 10.8סעיף 
 .4/04-תוקן ב 10.9סעיף 
 .8/07-תוקן ב - 11פרק 

 .2/08-תוקן ב 11.2סעיף 
 .9/17-תוקן ב - 35-אופציות על מדד ת"א -נספח 

 .2/19-תוקנה ב 35-הגדרת מדד ת"א
 .9/17, 5/07-למימוש תוקנה ב 25-הגדרת מדד ת"א
 .9/17, 5/07-קובע תוקנה ב 25-הגדרת מדד ת"א

 .6/08-"סכום ההפרש החיובי לאופציה" בוטלה ב. הגדרת 1סעיף 
 .5/13-תוקן ב 3סעיף 
 .5/19, 5/13, 1/00-תוקן ב 3.2סעיף 
 .1/00-תוקן ב 3.4סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.5סעיף 
 .10/03-תוקן ב 3.6סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.7סעיף 
 .12/14, 10/11, 3/09, 6/08, 7/00-. תוקן ב4סעיף 
 .6/21-תוקן ב 4.2סעיף 

 .10/03-. תוקן ב6יף סע
 .2/03-. תוקן ב7סעיף 
 .9/17-תוקן ב - 35-חוזים עתידיים על מדד ת"א -נספח 
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 .2/19-תוקנה ב - 35-הגדרת מדד ת"א

 .1/22. הגדרת "מחיר קובע" תוקנה 1סעיף 
 .5/13-. תוקן ב3סעיף 
 .15.1.18-תוקן ב 3.1סעיף 
 .5/19, 5/13, 1/00-תוקן ב 3.2סעיף 
 .1/00-תוקן ב 3.4סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.5סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.6סעיף 
 .9/17-תוקן ב - 125-על מדד ת"א אופציות -נספח 

 .2/19-תוקנה ב - 125-הגדרת מדד ת"א
 .6/21-תוקן ב 4.2סעיף 
 .9/17-תוקן ב - 125-חוזים עתידיים על מדד ת"א -נספח 
 .1/22-. הגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב1סעיף 

 .2/19-תוקנה ב - 125-הגדרת מדד ת"א
 אופציות על שער הדולר -נספח 
 .2/01-. הגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב1סעיף 
 .6/08-. "הגדרת סכום ההפרש החיובי לאופציה" בוטלה ב1סעיף 
 .(1.11.16-, )בתוקף מ5/16-תוקן ב 3.1. 3סעיף 

 .5/19(, 1.11.16-)בתוקף מ 5/16, 8/02-תוקן ב 3.2. 3עיף ס
 .8/02-תוקן ב 3.4. 3סעיף 
 .7/00-תוקן ב 3.5.2  3.5. 3סעיף 
 .10/03-תוקן ב 3.6. 3סעיף 
 .2/01-תוקן ב 3.7. 3סעיף 
 .11/14, 3/09-,ב3/06-ב, 2/02-ב. תוקן 4סעיף 
 .6/21-תוקן ב 4.2סעיף 
 .5/19, 3/19-תוקן ב 4.4סעיף 
 .2/02-. תוקן ב6סעיף 
 .2/03-. תוקן ב7סעיף 
 חוזים עתידיים על שער הדולר -נספח 
 .1/22, 2/01-. הגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב1סעיף 
 .(1.11.16-, )בתוקף מ5/16-תוקן ב 3.1. 3סעיף 
 .5/19(, 1.11.16-)בתוקף מ 5/16, 8/02-תוקן ב 3.2. 3סעיף 
 .8/02-תוקן ב 3.2. 3סעיף 
 .8/02-תוקן ב 3.4. 3סעיף 
 .7/00-תוקן ב 3.5.2  3.5. 3סעיף 
 .2/01-תוקן ב 3.6. 3סעיף 
 חוזים עתידיים על שער הריבית -נספח 
 .5/07-. הגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב1סעיף 
 .1/00-. הגדרת "מספר הימים לפדיון של סדרת מק"מ" תוקנה ב1סעיף 
 .1/00-תוקנה ב. הגדרת "שעור תשואה שנתית של סדרת מק"מ" 1סעיף 
 .7/00-. הגדרת "שער הריבית לשלושה חודשים" תוקנה ב1סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.5. 3סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.6.  3סעיף 
 חוזים עתידיים על תעודת התחייבות רעיונית לטווח בינוני -נספח 

 7/06-תוקן ב 3.5.1.  3סעיף 
 ווח ארוךחוזים עתידיים על תעודת התחייבות רעיונית לט -נספח 

 .7/06-( הוספה ב(On The rurהגדרת תעודת התחייבות בהנפקה שוטפת 
 7/06-תוקן ב 3.5.1.  3סעיף 
 .6/21-בוטל ב – 75-אופציות על מדד ת"א -נספח 
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 .6/21-בוטל ב – 75-חוזים על מדד ת"א -נספח 
 (.9.2.17-)בתוקף מ 12/16-תוקן ב - 5-נקיםב אופציות על מדד ת"א -נספח 

 .2/19-תוקנה ב 5-ת"א בנקיםמדד הגדרת 
 .5/07-הגדרת ת"א בנקים למימוש תוקנה ב

 .5/07-הגדרת ת"א בנקים קובע תוקנה ב
 .6/08-. הגדרת "סכום ההפרש החיובי לאופציה" בוטלה ב1סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.5. 3סעיף 
 .10/03-תוקן ב 3.6  .3סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.7. 3סעיף 
 .11/14, 3/09-, ב6/08-. תוקן ב4סעיף 
 .6/21-. תוקן ב4.2סעיף 
 .10/03-. תוקן ב6סעיף 
 .2/03-. תוקן ב7סעיף 
 (.9.2.17-)בתוקף מ 12/16-תוקן ב - 5-בנקים חוזים על מדד ת"א -נספח 

 .1/22-הגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב
 .2/19-תוקנה ב 5-א בנקיםת"מדד הגדרת 

 .5/07-הגדרת ת"א בנקים לפקיעה תוקנה ב
 .5/07-הגדרת מדד ת"א בנקים קובע תוקנה ב

 .5/07-תוקן ב 3.5סעיף 
 .5/07-תוקן ב 3.6סעיף 
 .6/21-בוטל ב – 15טק -אופציות על מדד תל -נספח 
 .6/21-בוטל ב – 15טק -חוזים על מדד תל -נספח 
 האירואופציות על שער  -נספח 
 .6/08-. הגדרת "סכום ההפרש החיובי לאופציה" בוטלה ב1סעיף 
 2/05-אירו" בהגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב-. הגדרת "שער דולר1סעיף 
 .10/03-תוקן ב 3.6סעיף 
 .6/21, 3/09, 6/08-תוקן ב 4.2 סעיף
 .3/09, 6/08-תוקן ב 4.3סעיף 
 .3/19, 3/09-תוקן ב 4.4סעיף 
 .2/03-ב. תוקן 7סעיף 
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 חוזים עתידיים על שער האירו -נספח 

 .2/05-אירו" בהגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב-. הגדרת "שער דולר1סעיף 

 .1/22-הגדרת "מחיר קובע" תוקנה ב 1סעיף 

 .3/06-טווח ארוך הוסף בחוזים עתידיים על תעודות התחייבות רעיונית ל -נספח 

 .3/06-חוזים עתידיים על תעודות התחייבות רעיונית לטווח בינוני הוסף ב -נספח 

 4/11-הוסף ב -אופציות על מניות  -נספח 

, 12/21,  4/20, 10/19, 3/18, 4/17, 3/17(, 23.3.16-)בתוקף החל מ 3/16, 11/15, 6/14 -הרישא של הנספח תוקן ב
12/22 ,4/23. 

 (.1.8.12 -)בתוקף מ 6/12-. הגדרת מחיר המימוש תוקנה ב1סעיף 

 (.1.8.12 -)בתוקף מ 6/12-. הגדרת מחיר קובע תוקנה ב1סעיף 

, 12/22, 12/21, 4/20, 10/19, 3/18, 11/17, 4/17, 3/16, 11/15, 6/14-. הגדרת מכפיל נכס הבסיס תוקנה ב1סעיף 
4/23. 

 (.1.8.12 -בתוקף מ) 6/12-. הגדרת שיטת היחס תוקנה ב1סעיף 

 (.1.8.12 -)בתוקף מ 6/12-. הגדרת שער הבסיס תוקנה ב1סעיף 

 .4/23, 12/21, 4/20, 10/19, 3/18, 4/17, 3/17(, 23.3.16-)בתוקף החל מ 3/16, 11/15, 6/14 -. תוקן ב2סעיף 

 .10/19, 3/18, 3/17(, 23.3.16-)בתוקף החל מ 3/16, 11/15, 5/15, 6/14 ,2/14, 6/12-תוקן ב 4סעיף 

 .6/21-תוקן ב 4.2סעיף 

 .4/23-תוקן ב 4.3סעיף 

 .4/23-תוקן ב 4.5סעיף 

 .6/21-תוקן ב 4.6סעיף 

 .12/22, 9/16-תוקן ב 7.2סעיף 

 .4/23, 3/18(, 23.3.16-)בתוקף החל מ 3/16, 11/15, 6/14-תוקן ב 7.6סעיף 

 .12/22, 5/20, 2/19-תוקן ב 9סעיף 

 . 6/21-בוטל ב –אופציות על תעודת התחייבות מסוג "שחר"  -נספח 

 חוקי עזר

 תוכן עניינים

 .4/04-נספח ד. תוקן ב

 .4/04-נספח ז. תוקן ב

 .4/04-נספח ח. תוקן ב

 פרק א'

 .8/20-, בוטל ב9/17-תוקנה ב Call. הגדרת "אופציה רכישה" או "אופציה 1סעיף 

 .9/17-תוקנה ב Put. הגדרת "אופציה רכישה" או "אופציה 1סעיף 

 .8/02-. הגדרת "בנק בעל דרוג גבוה לזמן קצר" תוקנה ב1סעיף 

 .7/07-. הגדרת "הוראת תשלום רב צדדית" הוספה ב1סעיף 

 .5/08-. הגדרת "העברה לנאמן למשמורת" הוספה ב1סעיף 

, 9/17-, תוקנה ב5/08-יים שלא כנגד תמורה כספית" הוספה ב. הגדרת "העברת אופציות וחוזים עתיד1סעיף 
2/19. 

 .3/06-. הגדרת "חוזה עתידי" תוקנה ב1סעיף 

 .12/06-. אחרי הגדרת "חבר" הוספה הגדרה חדשה ח.ב.ש.ס. ב1סעיף 

 .9/17-. הגדרת "חבר יוצר אופציה" תוקנה ב1סעיף 
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 .7/07-. הגדרת "חלון סליקה רב צדדי" הוספה ב1סעיף 
 .7/07-. הגדרת "חשבון כספי" הוספה ב1סעיף 
 .7/09-. הגדרת "חיובי החבר" הוספה ב1סעיף 
 .9/17-, בוטלה ב10/03-. הגדרת "יום קבלה" תוקנה ב1סעיף 
 .7/07-. הגדרת "יתרה יומית נטו" התווספה ב1סעיף 
 .7/07-הגדרת "יתרה נטו" הוספה ב. 1סעיף 
 .2/02-" תוקנה ב25-. הגדרת "יחידת מדד סל ת"א1סעיף 
 .7/07-. הגדרת "כללי מערכת זה"ב" או "כללי המערכת" הוספה ב1סעיף 
 .9/98-. הגדרת "מדד המחירים לצרכן" תוקנה ב1סעיף 

 .5/07-הגדרת מדד למימוש או מדד לפקיעה תוקנה ב
 .5/07-ה בהגדרת מדד קובע תוקנ

 .3/06-. הגדרת "מחיר העיסקה" סעיף ד. תוקנה ב1סעיף 
 .3/06-. הגדרת "מחיר מנורמל" הוספה ב1סעיף 
(, 1.8.12 -)בתוקף מ 6/12, 11/11-, סעיף א' תוקן ב6/08-ב' תוקנו ב-בע" סעיפים א' ו. הגדרת "מחיר קו1סעיף 
1/22. 

 .7/00-( תוקן ב1. הגדרת "מחיר קובע" סעיף ג.1סעיף 
 .3/06-ו. הוספו ב-.  הגדרת "מחיר קובע" סעיפים ה. ו1סעיף 
 .9/17-. הגדרת "מנהל מסלקת מעו"ף" תוקנה ב1סעיף 
 .9/17-. הגדרת "מנהל מסלקת מעו"ף" תוקנה ב1סעיף 
 .9/17-. הגדרת "מסלקת מעו"ף" תוקנה ב1סעיף 
 .4/04-. הגדרת "מסלקת הבורסה" תוקנה ב1סעיף 
 .1/00-הימים לפדיון של סדרת מק"מ" תוקנה ב . הגדרת "מספר1סעיף 
 .7/07-. הגדרת "מערכת זה"ב" או "המערכת" התווספה ב1סעיף 
 3/06-(" הוספה בCF. הגדרת "מקדם המרה )1סעיף 
 .9/98-. הגדרת "מקדם תנודה בחוזים עתידיים" תוקנה ב1סעיף 
 .9/17, 5/08-. הגדרת ""נאמן למשמורת" הוספה ב1סעיף 
 .7/06-הגדרת "נכס בסיס" תוקנה ב. 1סעיף 
 .9/98-. הגדרת "נקודת אחוז" תוקנה ב1סעיף 
 .3/06-. הגדרת "סל תעודות התחייבות לטווח ארוך הוספה ב1סעיף 
 .3/06-. הגדרת "סל תעודות התחייבות לטווח בינוני" הוספה ב1סעיף 
 .9/17-. הגדרת "פרמיה" תוקנה ב1סעיף 
 .3/06-" הוספה בAI. הגדרת "ריבית צבורה 1סעיף 
 .7/00-. הגדרת "שער הריבית לשלושה חודשים" תוקנה ב1סעיף 
 .1/00-. הגדרת "שיעור תשואה שנתית של סדרת מק"מ" תוקנה ב1סעיף 
 .6/08-. הגדרת "שער הפתיחה" הוספה ב1סעיף 
 .6/08-. הגדרת "שער קובע" הוספה ב1סעיף 
 .11/97-. הגדרת "תאריך המימוש" תוקנה ב1סעיף 
 .3/06-. הגדרת "תאריך המסירה" הוספה ב1סעיף 
 .11/97-. הגדרת "תאריך הפקיעה" תוקנה ב1סעיף 
 .9/17-. הגדרת "תנאי אופציה או החוזה העתידי" תוקנה ב1סעיף 
 .9/06-. הגדרת "תעודת התחייבות מסוג שחר ממשלתית"  הוספה ב1סעיף 
 .3/06-. הגדרת "תעודת התחייבות רעיונית" הוספה ב1סעיף 
 .7/06-הוספה ב (On The Yer). הגדרת תעודת התחייבות בהנפקה שוטפת 1סעיף 
 .7/07-. הגדרת "תקרה לחיוב" הוספה ב1סעיף 
 .11/10-. תוקן ב3סעיף 
 .12/06-. חדש מ5סעיף 
 .5/08-. חדש מ6סעיף 
 .7/09-. חדש מ7סעיף 
 .9/17, 2/09-. חדש מ8סעיף 
 .9/17-. חדש מ9סעיף 
 .9/17-דש מ. ח10סעיף 
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 פרק ב'
 .6/18, 6/17, 7/09-, ב 4/04-תוקן ב
 .6/18-. תוקן ב1סעיף 
 .7/09-, ב 2/07-תוקן ב 2.1.1. 2סעיף 
 .6/18-תוקן ב 2.1.1.1. 2סעיף 
 .7/09-, ב 12/08-תוקן ב 2.2סעיף 
 .8/22-תוקן ב 2.2.1סעיף 
 .1/13, 11/11-תוקן ב - 7סעיף 

 פרק ג'
 .11/03-. תוקן ב6סעיף 
 .2/08-.ב. תוקן ב1סעיף 

 
 פרק ד'
 .5/20, 3/19, 2/19, 1/00-. תוקן ב2סעיף 
 .11/01-תוקן ב 2.1.2סעיף 
 1/23, 3/22, 1/22, 11/13-, ב4/09-, ב8/02-תוקן ב 2.1.3סעיף  
 .7/07-הוסף ב 2.1.6סעיף 
 .4/04-תוקן ב 3.1.4 סעיף
 .12/98-תוקן ב 3.1.5 סעיף
 .4/04-תוקן ב 3.5.2 סעיף
 .12/02-. תוקן ב4סעיף 
 .11/13-, בוטל ב4/04-תוקן ב  4.3סעיף 
 .11/13-, ב12/04-תוקן ב 5.1סעיף 
 .4/04-תוקן ב 5.2 סעיף
 .7/07-תוקן ב 6.5סעיף 
 .5/20-תוקן ב 7סעיף 
 .9/17, 9/13, 7/13-, ב2/11-, תוקן ב7/07-. תוקן ב8סעיף 
 .12/15, 9/13, 7/13, 7/07-. תוקן ב9סעיף 

 1פרק ד' 
 .4/09-תוקן ב 1.1סעיף 
 .10/03-תוקן ב 1.3סעיף 
 .12/06-ב 2.1-. סומן כ2סעיף 
 .12/06-חדש מ 2.2סעיף 
 .4/04-. תוקן ב3סעיף 
 .1/20, 10/02-. תוקן ב4סעיף 
 .12/06-תוקן ב 4.1.1סעיף 
 .12/06, 4/04-בתוקן  4.1.2סעיף 
 .10/03-תוקן ב 4.2.1סעיף 
 .7/06-תוקן ב 4.2.2סעיף 

 .10/03-תוקן ב 4.2.6 יףסע
 .1/20-מ חדש 4.3סעיף 
 .12/98-. תוקן ב5סעיף 
 .5/20-תוקן ב 11סעיף 
 .12/06-חדש מ 13סעיף 

 2פרק ד' 
 .4/09-תוקן ב 1.1סעיף 

 .12/06-ב 2.1-סעיף שונה ל
 .12/06-חדש מ 2.2סעיף 
 .4/04-. תוקן ב3סעיף 
 .12/06-תוקן ב 4.1 סעיף
 .12/06-תוקן ב 4.2סעיף 
 .12/06-. חדש מ8סעיף 
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 פרק ה'

 .12/06-ב 1.1-. שונה ל1סעיף 
 .12/06-חדש מ 1.2 סעיף
 .7/09-, ב4/04-. תוקן ב2סעיף 
 .2/11-תוקן ב 3.1.4סעיף 
 .8/22-, ב6/12-, ב11/11-, ב10/08-בוקן ת 3.3סעיף 
 .8/22-, ב2/11-תוקן ב 3.4סעיף 
 .8/22, 6/12, 2/11-תוקן ב 3.6סעיף 
 .2/11-תוקן ב 3.7סעיף 
 .5/20-תוקן ב 3.8סעיף 

 .9/17-תוקן ב 1פרק ה' 
 .5/08-. תוקן ב2סעיף 
 .5/08-תוקן ב 2.1סעיף 
 .7/07-. תוקן ב3סעיף 
 .7/07-. בוטל ב4סעיף 
 .5/08-חדש מ .5סעיף 
 .5/08-. תוקן ב6סעיף 
 .5/08-. חדש מ8סעיף 

 .9/17-, תוקן ב5/08-חדש מ  2פרק ה' 
 .9/17-פרק ו' תוקן ב
 .9/17-פרק ז' תוקן ב

 .4/04-תוקן ב 5.1סעיף 
 .2/10-ב ,2/03-. תוקן ב8סעיף 

 .9/17-( תוקן ב1פרק ז' )
 .11/97-. תוקן ב2סעיף 
 .4/04-. תוקן ב3סעיף 
 .4/04-תוקן ב 4.1סעיף 
 .2/10-וב 2/03-. תוקן ב7סעיף 

 ( 2פרק ז' )
 .12/06-תוקן ב
 .7/13-תוקן ב 1.1סעיף 
 .7/09-תוקן ב 1.3סעיף 
 .7/09-תוקן ב 2.1.1סעיף 

 פרק ח'

 8/22-תוקן ב 1.1סעיף 
 .11/11-, ב3/09-, ב6/08-תוקן ב 2.2.1סעיף 
)לאחר סיום  17.12.17-בתוקף מ 3/17, 6/15, 6/13-ב, 11/11-, תוקן ב3/09-( קטן חדש מ3סעיף  2.2.1.1סעיף 

 הערכות טכנית(.
, 8/15, 11/14, 7/14-, ב6/14 -, ב6/12-, ב1/13-, ב3/12-, ב11/11-, ב7/11-, ב3/11-, ב1/06-תוקן ב 2.2.1.2סעיף 
11/15 ,11/19. 
)לאחר  17.12.17-בתוקף מ 3/17(, 1.11.16-)בתוקף מ 5/16, 5/13, 11/11-, ב10/10-, ב3/09-תוקן ב 2.2.1.3סעיף 

 סיום הערכות טכנית(.
, 4/17, 3/17(,23.3.16)בתוקף החל  3/16, 11/15, 6/14, 6/12-, ב6/13-, ב11/11-, ב3/11-תוקן ב 2.2.1.4סעיף 
9/17 ,3/18 ,4/20 ,12/21 ,4/23. 

 (.16.1.22(, )בתוקף 10/19)בתוקף החל  8/19, 1/15, 6/13-תוקן ב 2.2.1.5סעיף 
 (2.1.22-.)בתוקף מ27.12.21, 6/15, 1/15, 6/13-, ב11/11-תוקן ב 2.2.1.6 סעיף
 .11/20-תוקן ב 2.2.2סעיף 
 .6/16, 3/16, 11/15, 6/14, 6/12-, ב11/11-, ב3/11-, ב6/08-תוקן ב 2.2.2.1 סעיף
 (.6.9.15-)בתוקף החל מ - 6/15-תוקן ב 2.2.2.2סעיף 
 .1/22(, 6.9.15-)בתוקף החל מ 6/15-תוקן ב 2.2.2.5סעיף 
 (2.3.15-. )בתוקף החל מ1/15-תוקן ב 2.2.12סעיף 
 .3/06-תוקן ב 2.5סעיף 
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 .7/06-תוקן ב 2.5.1.2סעיף 
 .1/06-תוקן ב 2.5.2 סעיף
 .3/06-תוקן ב 2.5.2.2סעיף 
 .3/06-תוקן ב 2.5.3סעיף 
 .3/06-הוסף ב 2.6 סעיף
 .7/06-תוקן ב  2.6.1.2 סעיף
 .3/06-תוקן ב 2.7סעיף 
 .11/11-, ב6/08-תוקן ב 2.7.1.2סעיף 
 .6/08-תוקן ב 2.7.2סעיף 
 (27.11.14-)תאריך תחילה ב 7/14, 6/13-, ב3/12-, ב11/11-, ב3/11-תוקן ב 2.7.2.1סעיף 
 .8/22 -חדש מ 2.8סעיף 
 .9/17-. תוקן ב3סעיף 
 .9/17, 6/13-, ב2/11-, ב7/06-תוקן ב. 4סעיף 
 .5/20, 11/15(, 2.3.15-)בתוקף החל מ 1/15, 11/14-תוקן ב 5סעיף 
 .8/22-תוקן ב-תוקן ב 5.1.2סעיף 
 .2/19, 8/15, 3/06-.  תוקן ב7סעיף 
 .10/16, 11/13-, ב10/09-, ב7/09-תוקן ב 7.1סעיף 
 .8/20-, תוקן ב11/18, 9/17, 2/17, 10/16, 7/09, 2/08-תוקן ב 8סעיף 
 .8/20-, תוקן ב11/18, 9/17, 2/17, 10/16(, 2.3.15-. )בתוקף החל מ1/15, 11/14, 7/09-. תוקן ב9סעיף 
 .8/20-בוטל ב 9.2סעיף 
 .8/20-תוקן ב 10/16, 11/10-, תוקן ב7/09-. תוקן ב10סעיף 
 .11/10-. תוקן ב11סעיף 
 .10/16, 12/04-. תוקן ב13סעיף 
 .7/07-ב תוקן 13.6סעיף 
 .8/20-תוקן ב 14סעיף 

 פרק ט'

 12/98-. תוקן ב2סעיף 
 .12/98-. תוקן ב4סעיף 
 .11/14, 11/11, 2/02-. תוקן ב5סעיף 

 פרק י'
 .1/21, 3/18-תוקן ב

 נספחים
 )לאחר סיום הערכות טכנית(.  17.12.17-בתוקף מ 3/17, 6/08-נספח א' תוקן ב

 .5/08-חדשים מ 3ב'-ו 2, ב'1נספחים ב'
 .10/02-. תוקן ב3פח ג' סעיף נס

 .2/19, 12/98-. תוקן ב12נספח ג'  סעיף 
 .12/06-נספח ד' תוקן ב

 12/06-בוטלו ב 3ה-ו 2, ה1נספחים ה
 .7/07-נספח ה' הוסף ב

 .7/07-הוסף ב 1נספח ה
 .8/20-נספח ו' בוטל ב
 .8/20-נספח ז' בוטל ב

 .8/20-בוטל ב נפח ח'
 .8/20-נספח י' בוטל ב

 . 1/21, 3/18-, תוקן ב11/15-הוסף ב - 1נספח ט
 .1/21, 11/15-הוסף ב - 2נספח ט
 .1/21, 3/18-)א( חדש מ2נספח ט

 .10/16-התווספו ב 1נספחים י', יא', יב', יב'
 .11/18-חדש מ - 2נספח י"ב

 .2/17-נספחים י"ג עד ט"ז התווספו ב
 11/15-חדש הוסף ב - פרק י'
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 מדדי מניות

 .3/11, 4/10-מ חדש - מאגר-מדד ת"א
 .3/11, 4/10-, תוקן ב75-מדד ת"א
 .3/11, 4/10-, תוקן ב100-מדד ת"א

 .7/11, 3/11, 4/10-, תוקן ב7/07-ב 50-ל 30-, הורחב מ1/05-ב 30, הושק כיתר 50-מדד ת"א יתר
 .7/11, 3/11, 4/10-( , תוקן ב1/05-מ 120מדד יתר מדד יתר מאגר )מחליף את 

 .7/11, 3/11, 4/10-(, תוקן ב15פיננסים )מחליף את מדד פיננסים -מדד ת"א
 .7/11, 3/11, 6/10, תוקן 4/10-, תוקן ב15-מדד ת"א נדל"ן

 .3/4-, הוחלף ב4/10-טק, תוקן ב-מדד תל
 .3/4-, בוטל ב4/10-, תוקן ב15-מדד תל טק

 .7/11, 3/11, 4/10-מד, תוקן בביו-מדד ת"א
 .7/11, 3/11, 4/10-מדד מעלה, תוקן ב

 .2/22-דולר, תוקן ב 35-מדד ת"א
 .3/4-, הוחלף ב6/10-, תוקן ב20-מדד תל דיב

 .4/14-, ב2/11-, תוקן ב1/11-טק ב-הושק כמדד תל 50-מדד ת"א בלוטק
 .11/5/14-עילית הושק ב-מדד ת"א טק

 .6/16-תוקן ב - 5סעיף 
 .2/11-מ חדש -מדד טכנולוגיה 

 .3/17-. תוקן ב7סעיף 
 .3/4-, בוטל ב2/11-מ חדש -דיב -מדד תל

 .2/11-מ חדש -נפט וגז -מדד ת"א
 .2/11-מ חדש -ביטוח -מדד ת"א
 .2/11- מ חדש -תקשורת -מדד ת"א
 .12/15-חדש החל מ -נטו דולר  25-מדד ת"א
 .3/17-. תוקן ב9צמיחה סעיף -מדד ת"א
 .3/17-. תוקן ב7פלוס סעיף -ביטוחמדד ת"א 

 .3/17-. תוקן ב8פלוס סעיף -מדד ת"א ביטוח
 .5/21-.ב. תוקן ב2פלוס סעיף -מדד ת"א ביטוח
 .7/21-ביטוח ושירותים פיננסים ב-שינוי שם למדד ת"א –פלוס -מדד ת"א ביטוח

 .3/17-. תוקן ב7סעיף  A11Share-מדד ת"א
 .24.12.15-תוקן ב - 6סעיף 

 9.2.17-ב -מדדים כללי החלטות הדירקטוריון הוחלפו ה
 .1/20, 14.12.17-סקטור באלאנס חדש מ-מדד ת"א
 .25.4.18-תעשיה חדש מ-מדד ת"א

 .5/21-.ג. תוקן ב2סעיף 
 .5/21-.ד. תוקן ב2סעיף 

 .1/20, 13.9.18-פמילי חדש מ-מדד ת"א
 .23.6.19-תשתיות אנרגיה חדש מ-מדד ת"א

 .5/21-.ב. תוקן ב2סעיף 
 .09/02/20-בנייה חדש מ-ד ת"אמד

 .09/02/20-מניב ישראל חדש מ-מדד ת"א
 .09/02/20-מניב חו"ל חדש מ-מדד ת"א
 .10/9/20-קלינטק חדש מ-מדד ת"א

 .5/21-.ג. תוקן ב2סעיף 
 .9/11/20-חדש מ אקלים נקי מדלקים פוסיליים 125-מדד ת"א
 .9/11/20-חדש מ קנאביס-מדד ת"א
 .4/21-חדש מ דואליות-מדד ת"א
 .4/21-חדש מ ביטוח-מדד ת"א
 .8/21-חדש מ רשתות שיווק-מדד ת"א
 3.5.23פמילי תוקן -מדד ת"א
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 TopNew 30-מדד ת"א
 .3/22 -הוסף ב חדש

 
 מדדי אג"ח 

 19.4.23 הוסף ב חדש

  3.5.23פיזור רחב  -מדד תל בונד תשואות הוסף ב -חדש 

 3.5.23פיזור רחב  -מדד תל בונד תשואות שקלי  הוסף ב -חדש 


