
 

 

274772 

 מדריך מעו"ף

 החלטות דירקטוריון

 תל בונדמדדי 



 א-ז
 274772 - 29.8.21מעודכן עד ליום  112עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 תוכן עניינים

 

 הרכב מדדי תל בונד ואופן עדכונם

 מאגר-מדד תל בונד

 צמודות-מדד תל בונד

 0-3צמודות -מדד תל בונד

 3-5צמודות -מדד תל בונד

 5-15ות צמוד-מדד תל בונד

 20-מדד תל בונד

 40-מדד תל בונד

 60-מדד תל בונד

 יתר-מדד תל בונד צמודות

 נקיםב-מדד תל בונד צמודות

 תשואות-מדד תל בונד

 שקלי-מדד תל בונד

 50-מדד תל בונד שקלי

 0-3שקלי -מדד תל בונד

 3-5שקלי -בונדמדד תל 

 5-15שקלי -מדד תל בונד

 בוטל - ריבית משתנה-מדד תל בונד

 לא צמודות-מדד תל בונד

 תשואות שקלי-מדד תל בונד

 גלובל-מדד תל בונד

 צמודות מעלה-מדד תל בונד

 שקלי מעלה-מדד תל בונד

 Aצמודות -מדד תל בונד

 AA-AAAמודות צ-מדד תל בונד

 Aשקלי -מדד תל בונד

 AA-AAAשקלי -מדד תל בונד

 בנקים וביטוח-מדד תל בונד שקלי

 נדל"ן-מדד תל בונד צמודות

 דולר-מדד תל בונד

 



 ב-ז
 274772 - 29.8.21מעודכן עד ליום  112עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 מדדי תל בונד

 תוכן עניינים

 עמוד שם פרק

 1 -ז  אופן עדכונםוהרכב מדדי תל בונד 

 11 -ז  מאגר-מדד תל בונד

 12 -ז  צמודות-מדד תל בונד

 14 -ז  0-3צמודות -בונדמדד תל 

 15 -ז  3-5צמודות -מדד תל בונד

 16 -ז  3-15צמודות -מדד תל בונד

 17 -ז  20-מדד תל בונד

 19 -ז  40-מדד תל בונד

 21 -ז  60-מדד תל בונד

 22 -ז  יתר-מדד תל בונד צמודות

 23 -ז  בנקים-מדד תל בונד צמודות

 24 -ז  תשואות-מדד תל בונד

 25 -ז  שקלי-בונדמדד תל 

 27 -ז  50-מדד תל בונד שקלי

 29 -ז  0-3שקלי -מדד תל בונד

 30 -ז  3-5שקלי -מדד תל בונד

 31 -ז  5-15שקלי -מדד תל בונד

 32 -ז  בוטל - ריבית משתנה-מדד תל בונד

 33 -ז  לא צמודות-מדד תל בונד

 34 -ז  תשואות שקלי-מדד תל בונד

 35 -ז  גלובל-מדד תל בונד

 36 -ז  צמודות מעלה-מדד תל בונד

 37 -ז  שקלי מעלה-מדד תל בונד

 38 -ז  A צמודות-בונד תל מדד

 39 -ז  AA-AAA צמודות-בונד תל מדד

 40 -ז  A שקלי-בונד תל מדד

 41 -ז  AA-AAA שקלי-בונד תל מדד

 42 -ז  וביטוח בנקים-שקלי בונד תל מדד

 43 - ז ן"נדל-צמודות בונד תל מדד

 44 -ז  דולר-מדד תל בונד
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 274772 - 27.12.21מעודכן עד ליום  116 'עדכון מס-מדריך מעו"ף

 הרכב מדדי תל בונד ואופן עדכונם
 הרכב מדדי תל בונד, אופן חישובם ועדכונם יהיו כמפורט להלן. 

 הגדרות .1

 -לעניין פרק זה 

 הגדרות מונחים

וכן שטר הון  , למעט תעודת התחייבות הברידית,תאגידיתתעודת התחייבות  - ח תאגידית"""אג
אשר בתנאיהם נקבע כי תשלומים בגין ריבית ופדיון יבוצעו במזומן נדחה, 

ניתנים להמרה כפויה אינם הון התעודת התחייבות או שטר בלבד, ובלבד ש
 או למחיקה כפויה.

"דירוג שווי שוק 
 ממוצע"

ח תאגידיות העומדות בתנאי "ות אגדירוג, לפי שווי השוק הממוצע, של סדר -
 הסף של המדד. 

ח תאגידית בעלת שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר תדורג בדירוג "סדרת אג -
ח תאגידית המדורגת בדירוג הגבוה ביותר. סדרת "" ותיחשב לסדרת אג1"

ח תאגידית בעלת שווי השוק הממוצע השני הגבוה ביותר תדורג בדירוג "אג
ח תאגידית המדורגת בדירוג השני הגבוה ביותר, "האג" ותיחשב לסדרת 2"

 וכן הלאה.
ל הכללי של הבורסה, מנהל המסחר ומנהל המנהועדה שחבריה הם  - "ועדת מדדים"

 שנקבעו כממלאי מקומם של מי מאלה. המחלקה הכלכלית או מי

"חברה נטולת 
 זיקה לישראל"

חברה שהתאגדה מחוץ לישראל, אשר אגרות חוב שהנפיקה רשומות למסחר  -
בבורסה, אלא אם החברה דיווחה כי לא מתקיים לגביה האמור בהגדרה של 

"חברה נטולת זיקה לישראל", כמשמעותה ב"הוראת רשות ניירות ערך 
שאינן ח למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"

 בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגידמדורגות 
(", 2021 –וסח חדש )נקדונות של הקרן יבנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופ

 ובכל הוראה שתבוא במקומה.

 ח תאגידיות העומדות בתנאי הסף שיקבעו להלן."מאגר סדרות אג - בונד"-"מאגר תל

 תקרת משקל או משקל אחיד. - "מגבלת משקל"

כל מדד הנושא בשמו את הביטוי "תל בונד" המחושב ומפורסם על ידי  - בונד"-"מדדי תל
 הבורסה. 

 ח תאגידית תחושב באופן הבא:"מהירות המחזור של סדרת אג - "מהירות מחזור" 

 1/ −= tt QVMedianTurnover 

Turnover  -  .מהירות מחזור 

Median  -  חציון המחושב על פני תקופה שתחילתה שישה חודשים לפני
בונד וסיומה במועד הקובע -המועד הקובע לעדכון מאגר תל

 בונד. -לעדכון מאגר תל
tV  - ח התאגידיות מסדרה מסוימת, בערך נקוב, שבוצעו "כמות האג

 .tבה עסקאות בבורסה ביום 
1-tQ - ח תאגידית בתום יום "ההון הרשום למסחר של סדרת אג

 .tהעסקים שקדם ליום 

 מנהל המסחר או מי שהוסמך על ידו. - "מנהל המדדים"

כמשמעותו בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה או מי שהוסמך  - "מנהל המסחר"
 על ידו.

 ח התאגידיות הכלולות במדד."משקל זהה לכל אחת מסדרות האג - "משקל אחיד"



 2 -ז 

 274772 - 27.12.21מעודכן עד ליום  116 'עדכון מס-מעו"ףמדריך 

 הגדרות מונחים

 סדרת אג"ח שהנפיקה חברה נטולת זיקה לישראל. - "סדרת אג"ח זרה"

"סדרת אג"ח 
 ישראלית"

 סדרת אג"ח שאינה סדרת אג"ח זרה. -

ח ""סדרת אג
 תאגידית"

  .סדרה של אג"ח תאגידית -

 סדרת אג"ח תאגידית יחושב באופן הבא:פדיון משוקלל של  - "פדיון משוקלל"
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 AvgM -  בשנים משוקלל פדיון. 

n -   מספר פדיונות שנותרו מהמועד הקובע לעדכון המדד ועד לפדיון
האחרון של האג"ח, למעט פדיון שטרם שולם, אך חלף המועד בו נקבע 

 שער אקס בגין אותו פדיון.

Qi -   כמות ערך נקוב שתיפדה בפדיוןi.  

Q -   כמות ערך נקוב שנותרה לפדיון באג"ח החל מהמועד הקובע לעדכון
המדד, למעט ערך נקוב של פדיון שטרם שולם, אך חלף המועד בו נקבע 

 שער אקס בגין אותו פדיון.

dt -   תקופה בימים מהמועד הקובע לעדכון המדד ועד ליום תשלוםi  של
למעט תשלום שטרם שולם, אך חלף המועד בו נקבע שער אקס האג"ח, 

 בגין אותו תשלום.

 על אף האמור לעיל, 

לפי הסיווג הענפי  ,כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים -
של הבורסה, ובתנאי האג"ח נקבע מועד שהחל ממנו רשאי המנפיק 
לפדות את האג"ח בפדיון מוקדם, יחשב המועד הראשון בו רשאי 

 המנפיק לפדות את האג"ח כמועד הפדיון הסופי של האג"ח.

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי  -
של הבורסה, יחשב המועד הראשון בו מתקיים "תמריץ לפדיון 

מוקדם", כמשמעותו בהוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח 
, כמועד הפדיון אשר פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח והחיסכון

 הסופי של האג"ח."

ח תאגידית, מוכפל בשער הנעילה "ההון הרשום למסחר של סדרת אג - "שווי שוק"
 ח תאגידית, ביום מסוים."שנקבע לאותה סדרת אג
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 274772 - 7.11.19מעודכן עד ליום  95 'עדכון מס-מדריך מעו"ף

 הגדרות מונחים

"שווי השוק 
 הממוצע"

ח תאגידית כשהוא מוכפל בהון הרשום למסחר "סדרת אגשער ממוצע של  -
 בונד.-ח התאגידית במועד הקובע לעדכון מאגר תל"בבורסה של סדרת האג

בונד -על אף האמור לעיל, במקרה בו בתקופה שבין מועד עדכון מאגר תל
הקרוב לבין זה שאחריו חל מועד קובע לפדיון של חלק מהקרן בסדרת 

ן הרשום למסחר בניכוי חלק הקרן הצפוי אג"ח תאגידית, יחושב ההו
 להיפדות כאמור.

 על אף האמור לעיל, 

לפי הסיווג הענפי של  פיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים,כאשר המנ -
הבורסה, ובתנאי האג"ח נקבע מועד שהחל ממנו רשאי המנפיק לפדות את 
האג"ח בפדיון מוקדם, יחשב המועד הראשון בו רשאי המנפיק לפדות את 

 "ח כמועד הפדיון הסופי של האג"ח.האג

כאשר מנפיק הינו חברה הכלולה בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של  -
הבורסה, יחשב המועד הראשון בו מתקיים "תמריץ לפדיון מוקדם", 

כמשמעותו בהוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח אשר פרסמה רשות 
 ופי של האג"ח.שוק ההון, ביטוח והחיסכון, כמועד הפדיון הס

ח תאגידית הרשומה למסחר בבורסה, "ממוצע שערי הנעילה של סדרת אג - "שער ממוצע"
 החל מיום המסחר התשיעי שקדםשנקבעו בתום ימי המסחר בבורסה, 

בונד, כמשמעותו להלן )להלן: "יום -מועד הקובע לעדכון מאגר תלל
 בונד. -הממוצע הראשון"(, ועד למועד הקובע לעדכון מאגר תל

ח תאגידית שנרשמה למסחר בבורסה אחרי "אולם, במקרה של סדרת אג
יום הממוצע הראשון, יהיה השער הממוצע, ממוצע שערי הנעילה של סדרת 

בתום ימי המסחר בבורסה, החלים מיום  ח התאגידית, שנקבעו"האג
ח התאגידית בבורסה ועד למועד הקובע לעדכון "רישומה של סדרת האג

 בונד.-מאגר תל

ח תאגידית בתקופה שבין יום הממוצע "חושב שער אקס לסדרת אג -
, ממוצע שערי הנעילה של סדרת חישוב שער הממוצעהראשון ועד למועד 

התאגידית יחושב כך שכל אחד משערי הנעילה כאמור בין יום  ח"האג
, יוכפל ביחס שבין המסחר שקדם ליום האקסהממוצע הראשון, לבין יום 
ח התאגידית ביום האקס לבין השער הקובע "שער הבסיס של סדרת האג

 .המסחר שקדם ליום האקסח התאגידית ביום "של סדרת האג

 ח תאגידית במדד."ים של סדרת אגהמשקל המירבי באחוז - "תקרת משקל"

 תשלום קרן או תשלום ריבית, לפי העניין. - "תשלום"

 כללי .2

 בונד.-ח תאגידיות הכלולות במאגר תל"במדדי התל בונד יכללו רק סדרות אג

בונד בהם -ח התאגידית מכל מדדי התל"בונד, תיגרע סדרת האג-ח תאגידית ממאגר תל"נגרעה סדרת אג
 בונד.-התאגידית במועד גריעתה ממאגר תל ח"כלולה סדרת האג

  בונד-אופן עדכון מאגר תל .3

בונד יעודכן פעמיים בשנה, בתום יום המסחר שיחול ביום חמישי השלישי בחודשים -מאגר תל א. 
 בונד"(, וזאת בכפוף לתנאים שלהלן: -מאי ונובמבר )לעיל ולהלן: "מועד עדכון מאגר תל

חר בבורסה בתל אביב ובבורסות בארצות הברית המנויות אם ביום זה לא יתקיים יום מס (1
-בתוספת השנייה לחוק ניירות ערך )להלן: "בורסות חו"ל"( יידחה מועד עדכון מאגר תל

 בונד לתום יום המסחר הראשון הבא אחריו בו מתקיים מסחר גם בבורסות חו"ל .
בונד -דכון מאגר תליידחה מועד ע ,אם ביום זה המסחר לא יסתיים בשלב מסחר הנעילה (2

לתום יום המסחר הראשון הבא אחריו, בו מסתיים המסחר בשלב מסחר הנעילה  ואשר בו 
 מתקיים מסחר גם בבורסות חו"ל.

( לעיל, לא יחול שינוי במועד הקובע 2-( ו1בונד כאמור בס"ק -נדחה מועד עדכון מאגר תל (3
 בונד, כמפורט להלן.-לעדכון מאגר תל
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 274772 - 30.4.20מעודכן עד ליום  102עדכון מס' -מדריך מעו"ף

בונד יחול בתום יום חמישי שקדם בשלושה שבועות למועד עדכון -המועד הקובע לעדכון מאגר תל .ב
 בונד"(. -בונד )לעיל ולהלן: "המועד הקובע לעדכון מאגר תל-מאגר תל

תאגידית אשר במועד הקובע לעדכון מאגר ח "בונד תיכלל בו כל סדרת אג-במועד עדכון מאגר תל ג.
 בונד"(:-בונד יתקיימו לגביה התנאים המצטברים הבאים להלן: "תנאי הסף של מאגר תל-תל

 ח התאגידית רשומה למסחר בבורסה."סדרת האג (1

 על "מכשירים פיננסים". -ח התאגידית אינו מסווג על ידי הבורסה בענף"מנפיק סדרת האג (2

 .אגידית אינה נייר ערך מוסדיח הת"סדרת האג (3

  -ח תאגידית "שווי השוק הממוצע של סדרת אג (4

ח התאגידית נכללת במאגר "בונד סדרת האג-אם במועד הקובע לעדכון מאגר תל א( 
 מיליון ש"ח.  100-שווי השוק הממוצע שלה לא יפחת מ -בונד -תל

דית אינה נכללת ח התאגי"בונד סדרת האג-אם במועד הקובע לעדכון מאגר תל ב( 
 מיליון ש"ח. 150-שווי השוק הממוצע שלה לא יפחת מ -בונד -במאגר תל

בונד -ח תאגידית עד למועד עדכון מאגר תל"לא יחול מועד תאריך מסחר אחרון בסדרת אג (5
 שלאחר מועד העדכון הקרוב.

יליון מ 300-ח תאגידית, ששווי השוק הממוצע שלה נמוך מ"מהירות המחזור של סדרת אג (6
. להלן )להלן: 14, בכפוף לכללי העיגול המפורטים בסעיף 0.00001-ש"ח, לא תפחת מ

 "תנאי הסחירות"(; 

 ח התאגידית הליכי מחיקה ממסחר."לא נפתחו בסדרת האג (7

 ח התאגידית אינה בהשעיית מסחר."סדרת האג (8

( בדירוג 3Baaאו )( בדירוג מעלות BBB-דירוגה של סדרת האג"ח התאגידית יהיה לפחות ) (9
 מידרוג.

 ש"ח. 1 -יחידת המסחר של האג"ח התאגידית  ( 10

בע לעדכון הקודם ועד וסדרת האג"ח לא נגרעה מהמאגר בתקופה שחלפה מהמועד הק (11

 בע לעדכון.ולמועד הק

התאגידיות  ח"בונד, סדרות האג-בונד, יגרעו ממאגר תל-דכון מאגר תללע עהקובבמועד  (1 .ד

 בונד.-בונד אינן עומדות בתנאי הסף של מאגר תל-אשר במועד הקובע לעדכון מאגר תל

ח התאגידיות "בונד סדרות האג-בונד, ייווספו למאגר תל-במועד עדכון מאגר תל א( (2
בונד, -בונד עומדות בתנאי הסף של מאגר תל-אשר במועד הקובע לעדכון מאגר תל

בונד לבין יום המסחר שקדם למועד -עדכון מאגר תלובלבד שבין המועד הקובע ל
בונד -בונד, לא התקיים בהן אירוע המהווה עילה לגריעה ממאגר תל-עדכון מאגר תל
 . להלן.5כמפורט בסעיף 

בונד, במועד עדכון -על אף האמור לעיל, מנהל המסחר רשאי להוסיף למאגר תל
המהווה עילה לגריעה בונד, סדרת אג"ח תאגידית שחל לגביה אירוע -מאגר תל

 בונד כאמור.-ממאגר תל

בונד -ח תאגידית אירוע המהווה עילה לגריעה ממאגר תל"התקיים בסדרת אג ב(
בונד ליום -. להלן, בין יום המסחר שקדם למועד עדכון מאגר תל5כאמור בסעיף 
 בונד. -ח התאגידית למאגר תל"בונד, תיווסף סדרת האג-עדכון מאגר תל

ל, מנהל המסחר רשאי  להחליט כי סדרת האג"ח התאגידית על אף האמור לעי
 בונד במועד העדכון.-כאמור לא תיווסף למאגר תל
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בונד במועד עדכונו, תפורסם עד לתום יום -התאגידיות שיכללו במאגר תל ח"רשימת סדרות האג .ה
בונד. אם לא יתקיים מסחר במועד זה, -חמישי השני לאחר המועד הקובע לעדכון מאגר תל

בונד לתום יום המסחר הבא -בבורסה בתל אביב או בבורסות חו"ל, יידחה מועד פרסום מאגר תל
 בונד"(.-להלן: "מועד פרסום מאגר תלבו מתקיים מסחר גם בבורסות חו"ל )

 בוטל. .4

 דבונ-ח תאגידית ממאגר תל"גריעת סדרת אג .5

בונד במועדים -ח תאגידית ממאגר תל"התקיימה אחת או יותר מהעילות שלהלן, תיגרע סדרת אג א.
 שלהלן ובדרכים המפורטות להלן:

במועד, תיגרע ח תאגידית בשל אי הגשת דו"חות כספיים "הושעה המסחר בסדרת אג (1
 בונד במועד השעייתה מהמסחר.-התאגידית ממאגר תל ח"האג סדרת

-( ו2.א.6אחת העילות המפורטות בסעיפים בשל  תאגידיתאג"ח  סדרתהושעה המסחר ב (2
בונד -ח התאגידית ממאגר תל"בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, תיגרע סדרת האג 2.ב.6

 סמוך לאחר השעיית המסחר בה.

(,  1ח תאגידית, בשל עילה שונה מהעילות המפורטות בס"ק א."סחר בסדרת אגהמהושעה  ( 3
ימי מסחר מהמועד  4בונד בחלוף -ח התאגידית ממאגר תל"( לעיל, תיגרע סדרת האג2א.-ו

בו הושעתה. לעניין מנין הימים כאמור, לא יובאו במניין הימים, היום בו הושעתה סדרת 
 בונד.-ח התאגידית ממאגר תל"גרע סדרת האגח התאגידית מהמסחר והיום בו תי"האג

 ח"האג ח תאגידית יום מסחר אחרון בשל כך שהוחלט על מחיקת סדרת"נקבע לסדרת אג (4
בונד -ח התאגידית ממאגר תל"התאגידית מהרישום למסחר בבורסה, תיגרע סדרת האג

 באופן המפורט להלן:

ח "האחרון בסדרת אג בונד לפני יום המסחר-מתקיים מועד עדכון של מאגר תל א(
בונד במועד עדכון -ח התאגידית ממאגר תל"תאגידית כאמור לעיל, תגרע סדרת האג

 בונד כאמור.-מאגר תל

ח "בונד עד ליום המסחר האחרון בסדרת אג-לא מתקיים מועד עדכון של מאגר תל ב(
ח תאגידית ביום המסחר "תאגידית כאמור או נקבע יום המסחר האחרון בסדרת אג

ח התאגידית "בונד או לאחריו, תיגרע סדרת האג-למועד עדכון מאגר תלשקדם 
ימי מסחר מהמועד בו נקבע לה יום מסחר אחרון. לא  4בונד בחלוף -ממאגר תל

יובאו במניין הימים, יום המסחר בו נקבע יום המסחר האחרון, מועד עדכון מאגר 
 בונד.-תאגידית ממאגר תל ח"האג בונד ומועד גריעת סדרת-תל

ח תאגידית שלב "ב( לעיל, לא התקיים בסדרת אג-על אף האמור בפסקאות א( ו ג(
התאגידית  ח"האג מסחר נעילה ביום המסחר שקדם למועד גריעתה של סדרת

בונד כאמור לתחילת יום המסחר -בונד, ידחה מועד גריעתה ממאגר תל-ממאגר תל
או לתחילת יום  ח תאגידית שלב מסחר נעילה"שלאחר היום בו יתקיים בסדרת אג

ח תאגידית, המוקדם "המסחר שיתקיים לאחר יום המסחר האחרון בסדרת אג
 מביניהם.

ח "ימי מסחר בין היום בו נקבע יום המסחר האחרון בסדרת אג 4-התקיימו פחות מ ד(
 ח"ח התאגידית, תיגרע סדרת האג"תאגידית לבין יום המסחר האחרון בסדרת האג

ח "התאגידית בתחילת יום המסחר שלאחר יום המסחר האחרון בסדרת האג
התאגידית. לעניין מנין הימים כאמור, לא יובאו במניין הימים, היום בו נקבע יום 

ח "ח תאגידית ויום המסחר האחרון בסדרת אג"המסחר האחרון בסדרת אג
 תאגידית.

ח התאגידית והתשלום "האגהחברה אמורה הייתה לשלם תשלום למחזיקי סדרת  א( (5
התאגידית ממאגר  ח"האג לא שולם במועד בו היה על החברה לשלמו, תיגרע סדרת

 בונד סמוך לאחר מועד התשלום שלא שולם. -תל
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והודיעה, ח התאגידית "החברה אמורה הייתה לשלם תשלום למחזיקי סדרת האג ב(
לאחר המועד בו שער הבסיס חושב כשער אקס תשלום, כי לא תשלם את התשלום 

בונד סמוך -התאגידית ממאגר תל ח"האג במועד בו היה עליה לשלמו, תיגרע סדרת
 לאחר מסירת ההודעה כאמור.

ח התאגידית והודיעה, "החברה אמורה הייתה לשלם תשלום למחזיקי סדרת האג ג( 
ר הבסיס אמור להיות מחושב כשער אקס תשלום, כי לא תשלם לפני המועד בו שע

התאגידית ממאגר  ח"האג את התשלום במועד בו היה עליה לשלמו, תיגרע סדרת
 בונד סמוך לאחר מסירת ההודעה כאמור.-תל

מיליון ש"ח, תיגרע  75-פחת שווי השוק של סדרת אג"ח תאגידית בתום יום מסחר מ (6
ימי מסחר מהמועד בו היה שווי השוק  4בונד בחלוף -התאגידית ממאגר תל ח"סדרת האג

מיליון ש"ח. במניין הימים כאמור, לא יובאו  75-של הסדרה כאמור נמוך לראשונה מ
מיליון ש"ח והיום בו תיגרע סדרת  75-המועד בו פחת לראשונה השווי של הסדרה מ

 בונד.-ח התאגידית ממאגר תל"האג

ל, אם לא התקיים בסדרה כאמור שלב מסחר נעילה ביום המסחר על אף האמור לעי
בונד, ידחה מועד גריעתה -ח התאגידית ממאגר תל"שקדם למועד גריעתה של סדרת האג

ח "בונד כאמור, לתחילת יום המסחר שלאחר היום בו התקיים בסדרת האג-ממאגר תל
 התאגידית שלב מסחר נעילה.

: "הסדרה המוחלפת"( בסדרת אג"ח תאגידית אחרת הוחלפה סדרת אג"ח תאגידית )להלן (7
-תל במאגר המוחלפת הסדרההמחליפה את  הסדרה תחליף, )להלן: "הסדרה המחליפה"(

 התנאים יתקיימוההחלפה  שבמועד ובלבד המוחלפת הסדרהנכללה  םבה ובמדדיםבונד 
 :להלן המצטברים

 הסדרה של התשלום תנאי לכל זהים המחליפה הסדרה של התשלום תנאי כל (א
 .המוחלפת

דירוג האשראי של הסדרה המחליפה זהה או גבוה מדירוג האשראי של הסדרה  (ב
  המוחלפת.

 בהם המדדים ושל בונד-תל מאגר של הדירוג בתנאי עומדת המחליפה הסדרה (ג
 .המוחלפת הסדרה נכללת

 הסדרה של האחרון המסחר ליום בסמוך תירשם למסחר המחליפה הסדרה (ד
  .המוחלפת

ע.נ. של הסדרה המחליפה  1ע.נ. של הסדרה המוחלפת תהיה לפחות  1 התמורה בגין (ה
 ע.נ. של הסדרה המחליפה בתוספת מזומן. 1או לפחות 

  .כאמור בונד-התל ובמדדי בונד-תל במאגר אין מניעה טכנית להחליף את הסדרות (ו

או  ( בדירוג מעלותBBB-(-דורגה סדרת אג"ח תאגידית ואין לסדרה דירוג שווה או גבוה מ (8
ימי  4בונד בחלוף -( בדירוג מידרוג, תיגרע הסדרה ממאגר תל3Baa)-דירוג שווה או גבוה מ

מסחר מהמועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה כאמור. לעניין מנין הימים כאמור, לא 
יובאו במניין הימים, היום בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה והיום בו תיגרע הסדרה 

 בונד.-ממאגר תל

הודיעה חברה על פדיון מוקדם מלא של סדרת אג"ח תאגידית שהנפיקה, תיגרע סדרת  (9
בונד סמוך לאחר שהתקיים בה יום מסחר אחרון בשל -ח התאגידית ממאגר תל"האג

 הודעתה כאמור.
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בונד, ובהתאם לעילות -ח תאגידית ממאגר תל"סדרת אגהתקיימו שתי עילות או יותר לגריעת  ב.
ח התאגידית "בונד, תיגרע סדרת האג-השונות, קיים יותר ממועד אחד לגריעתה מהמאגר תל

 בונד במועד המוקדם ביותר לגריעתה בהתאם לאמור בס"ק א. לעיל. -ממאגר תל

ביום  14:00ה בונד עד שע-ח תאגידית ממאגר תל"בוטלה העילה לגריעתה של סדרת אג (1 .ג
המסחר שקדם למועד הגריעה )להלן: "המועד האחרון לביטול העילה"(, לא תיגרע סדרת 

 בונד.-ח התאגידית ממאגר תל"האג

על אף האמור לעיל, בחול המועד סוכות ובחול המועד פסח המועד האחרון לביטול העילה 
 ביום המסחר שקדם למועד הגריעה. 12:00יהיה בשעה 

בונד כאמור לפי העניין, -ח תאגידית ממאגר תל"לגריעתה של סדרת אגבוטלה העילה  (2

 בונד.-ח התאגידית ממאגר תל"לאחר המועד האחרון לביטול העילה, תיגרע סדרת האג

ח תפורסם הודעה במערכות הבורסה ובה "ח תאגידית ממאגר האג"לפני גריעתה של סדרת אג ד.
 בונד. -ח התאגידית ממאגר תל"ת האגתודיע הבורסה על מועד גריעתה המתוכנן של סדר

 בונד ואופן עדכונם וחישובם-הרכב מדדי תל .6

ההוראות שלעיל ולהלן יחולו על כל מדדי התל בונד. בנוסף על כללים אלו יחולו על כל מדד תל  א.
 בונד גם הכללים המפורטים לגביו בנספח המצ"ב שנקבע עבורו.

בונד תעודכן פעמיים בשנה, -ל אחד ממדדי תלח התאגידיות הכלולות בכ"רשימת סדרות האג ב.
 בונד, וזאת כמפורט בנספחים לכללים אלה, לפי הענין.-במועד עדכון מאגר תל

ח התאגידיות הכלולות בכל אחד ממדדי תל בונד יהיה "המועד הקובע לעדכון רשימת סדרות האג

 בונד. -המועד הקובע לעדכון מאגר תל

. לעיל, ידחה גם מועד עדכון מדדי התל בונד 3כמפורט בסעיף  בונד-נדחה מועד עדכון מאגר תל ג.
 בהתאמה.

 ח תאגידית במדד"משקל סדרת אג .7

 התאגידית ח"סדרת האגבמדד יחושב כיחס שבין שווי השוק של  תאגידית ח"סדרת אגמשקל  א.
על פי הנוסחה שלהלן וכפוף  ,הכלולות במדד התאגידיות ח"סדרות האגלבין שווי השוק של כל 

 בפסקה ב. להלן:לקבוע 
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 הגדרות מונחים

Wi -  ח תאגידית "סדרת אגמשקלi .במדד 

n -  מדד.בנכללות ח התאגידיות ה"סדרות האגמספר 
tQi - ח תאגידית "ההון הרשום למסחר של סדרת אגi ביום  במדדt  לפני תחילת

 המסחר.

t

iP -  ח תאגידית "סדרת אגשער הבסיס שלi  ביוםt. 

שמשקלה של  ,לעיל א.על פי החישוב שבס"ק כי  נקבעה תקרת משקל, ים שבהםנמצא במדד ב.
לפי תקרת יקבע חלקה במדד  תקרת המשקל של המדד,במדד עלה על  תאגידית ח"אג סדרת

 והשיעור הנותר ייקרא להלן: "השיעור העודף". המשקל של המדד
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שאר  יחולק באופן יחסי בין ,במדד התאגידיות ח"האג סדרותכל סך כל השיעור העודף של 
ובלבד לעיל,  א.משקלן היחסי על פי החישוב שבס"ק לפי שבמדד  התאגידיות ח"האג סדרות

תקרת המשקל של במדד לא יעלה על ש התאגידיות ח"האג סדרותמ אף אחת של שמשקלה
 .המדד

 מדדי התל בונדופרסום חישוב  .8

 נוסחת חישוב המדד א.
 על פי הנוסחה המפורטת להלן: ויחושבבונד -התל ימדד


=

− =
n

i
t

i

t

jit

itjt
p

p
WMM

1

1 

 הגדרות מונחים

n -  הנכללות במדד. התאגידיות ח"האג סדרותמספר 

tjM -  המדד ביוםt  בנקודת זמןj. 

1-tM -  ביום הקובעהמדד t-1. 

tWi -  ח"אג אג"ח תאגידית סדרתמשקלה של i  במדד ביוםt כפי שחושב על פי ,
 .או משקל אחיד, לפי העניין לעיל .7סעיף 

ijtP -  תאגידית ח"אג סדרתשער i ביוםt   בנקודת זמןj 

itP -  תאגידיתח "אג סדרתשער הבסיס של i  ביוםt. 

 חישוב מדדים תיאורטיים ב.

הפתיחה התיאורטי, פי שער -עלויפורסמו בשלב טרום הפתיחה,  ויחושבמדדים תיאורטיים 
מסדרות כל אחת של  כמשמעותו בפרק ה' בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, במועד החישוב,

  .הנכללות במדד האג"ח התאגידיות
בסדרת אג"ח תאגידית כלשהי לאחר שחושבו לה שערי פתיחה  הושעה או הופסק המסחר

תיאורטיים בטרם הופסק בה המסחר, יחושבו המדדים התיאורטיים לפי שער הפתיחה 
 התיאורטי האחרון שחושב לסדרת האג"ח התאגידית.

לפי  המדדים התיאורטיים ו, יחושבתיאורטיים פתיחה ישער לא חושבו לסדרת אג"ח תאגידית
 סדרת אג"ח תאגידית באותו יום.אותה  שלהבסיס שער 

 

 תדירות החישוב והפרסום של מדד תיאורטי, תיקבע על ידי ועדת מדדים.

 חישוב מדד הפתיחה ג.

 סדרות האג"ח התאגידיותשל  פתיחהיחושב ויפורסם על פי שערי ה פתיחהמדד ה (1
 .הנכללות במדד

פתיחה והתקיים בה מסחר בשלב הטרום כלשהי  בסדרת אג"ח תאגידיתהופסק המסחר 
שנקבע לסדרת האג"ח התאגידית שער הלפי  מדד הפתיחה, יחושב צדדי באותו יום-רב

 .צדדי הראשון שהתקיים בה באותו יום-כאמור במסחר הרב

מדד יחושב במשך כל יום המסחר, , צדדי-התקיים בסדרת האג"ח התאגידית מסחר רב לא
 .גידית באותו יוםהבסיס של סדרת האג"ח התאלפי שער  הפתיחה

, 10:00צדדי עד השעה -על אף האמור לעיל, לא התקיים בסדרת אג"ח תאגידית מסחר רב (2
רשאי מנהל המסחר להורות על חישוב מדד הפתיחה לפי שער הבסיס של אותה סדרת 

 .האג"ח התאגידית באותו יום
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 חישוב המדדים הרציפים ד.

שבוצעה  פי שער העסקה האחרונה-עלויפורסמו בשלב המסחר הרציף,  ויחושבהמדדים הרציפים 
במועד החישוב. תדירות החישוב  בכל אחת מסדרות האג"ח התאגידיות הנכללות במדד, הידוע

  .1והפרסום של מדד רציף, תיקבע על ידי ועדת מדדים

, יחושב המדד ית הנכללת במדד עסקה בשלב המסחר הרציףבסדרת האג"ח התאגידלא בוצעה 
לא חושב באותו יום שער  .של סדרת האג"ח התאגידית באותו יום מסחר הפתיחהעל פי שער 

סדרת האג"ח  של הבסיס, יחושב המדד על פי שער פתיחה לסדרת האג"ח התאגידית כאמור
 התאגידית באותו יום.

 חישוב המדד הקובע ה.

1  ׂ  ׂ  ׂ  ׂ  ׂ כמשמעותו  ,הקובע יחושב ויפורסם בסוף כל יום מסחר על פי שער הנעילההמדד  (ׂ 
 בפרק א' בחלק השלישי לתקנון, של סדרות האג"ח התאגידיות הנכללות במדד.

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

לא התקיים שלב מסחר נעילה או מסחר פתיחה נפרד, לפי העניין, בסדרת האג"ח  א(
התאגידית הכלולה במדד במועד גריעתה מהמדד בשל העילות המפורטת בס"ק 

( לעיל, יחושב המדד הקובע במועד גריעת סדרת האג"ח התאגידית מהמדד, 2.א.5
 .0-ל כאילו היה שער הנעילה של סדרת האג"ח התאגידית כאמור שווה

ביום בו תיגרע סדרת אג"ח תאגידית ממדד בשל העילות המפורטות בסעיפים  ב(
 (ב( לעיל, יחושב המדד הקובע כמפורט להלן:5.א.5-(א( ו5.א.5קטנים 

BcumKcum

cumKcumLK
QP

T
WMMM


−= 

 הגדרות מונחים

KM - ח התאגידית."המדד הקובע במועד גריעת סדרת האג 

LM -  לעיל אם סדרת האג"ח 1המדד הקובע כפי שהיה מחושב לפי סעיף )
 התאגידית לא הייתה נגרעת כאמור.

KcumM -  המדד הקובע ביום המסחר שקדם ליום המסחר שבו שער הבסיס
של סדרת האג"ח התאגידית כאמור היה שער אקס תשלום בגין 

 התשלום שלא שולם.

cumW - התאגידית כאמור במדד, ביום המסחר שקדם  משקל סדרת האג"ח
ליום המסחר שבו שער הבסיס של סדרת האג"ח התאגידית כאמור 

 היה שער אקס תשלום בגין התשלום שלא שולם.

cumKP -  שער קובע של סדרת האג"ח התאגידית כאמור ביום המסחר שקדם
ליום המסחר שבו שער הבסיס של סדרת האג"ח התאגידית היה 

 ום בגין התשלום שלא שולם.שער אקס תשל

cumBQ -  ההון הרשום למסחר של סדרת האג"ח התאגידית כאמור, בתחילת
יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו שער הבסיס של סדרת האג"ח 

 התאגידית היה שער אקס תשלום בגין התשלום שלא שולם.

T - .סך כל התשלום שלא שולם, באגורות 

  

                                                           

 שניות. 15ועדת מדדים החליטה כי המדד יחושב ויפורסם כל   1
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 בוטל. .9

 בוטל. .10

  מדדיםכללים והחלטות ועדת הודעה על שינוי  .11

ימי מסחר לאחר שפורסמה הודעה על  3תיקון בהחלטות הדירקטוריון יכנס לתוקף, לפחות  .א
התיקון במערכות הבורסה. ואולם, במקרים חריגים רשאי מנהל המדדים לקצר את פרק הזמן 

 שבין פרסום ההודעה כאמור לבין כניסתו לתוקף של התיקון. 

בהתאם לסמכות המוקנית להם  החלטות של ועדת מדדים ושל מנהל המדדים שהתקבלו ב.
ימי מסחר לאחר פרסומן לציבור במערכות  3בהחלטות הדירקטוריון אלו, יכנסו לתוקף לפחות 

 הבורסה, בצירוף נימוקים. ואולם, במקרים חריגים רשאית ועדת המדדים או מנהל המדדים, לפי
  של ההחלטה. העניין, לקצר את פרק הזמן שבין פרסום ההודעה כאמור לבין כניסתה לתוקף

 בונד ועדכונם-הנתונים המשמשים לחישוב מדדי התל .12

בונד ועדכונם, לרבות הנתונים המשמשים לעדכון הרכבי -הנתונים המשמשים לחישוב מדדי התל
הנתונים  ח תאגידית במדד, יתבססו על"המדדים והנתונים המשמשים לחישוב משקל סדרת אג

 הקיימים ברישומי הבורסה.

 מיוחדיםמקרים  .13

בהתחשב  תקבע ועדת מדדים כיצד יש לנהוגכללים,  מקרה אשר לא נקבעו לגביובקרות  .א
 בעקרונות שפורטו לעיל. 

בקרות מקרה אשר נקבעו לגביו כללים וועדת מדדים סבורה כי יש לנהוג לגביו על פי כללים  .ב
 אחרים, תקבע ועדת מדדים כיצד לנהוג בהתאם לנסיבות המקרה.

 ם החלטה כאמור, תדווח הועדה על החלטתה ונימוקיה לדירקטוריון.קיבלה ועדת מדדי

 רמת דיוק חישובים .14

כל הנתונים והחישובים המפורטים בפרק זה יחושבו ברמת דיוק של חמש ספרות לאחר הנקודה 
העשרונית וזאת בדרך של עיגול הספרה השישית שלאחר הנקודה העשרונית, לפי עקרונות העיגול 

 והכל אלא אם נקבע במפורש אחרת., המקובלים
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 מאגר-מדד תל בונד

 מאגר ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן.-על הרכב מדד תל בונד

המצטברים  מאגר )להלן: "המדד"( הינם התנאים-תנאי הסף לסדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד .1
 כלהלן:

 בונד.-במועד הקובע לעדכון המדד,  הסדרה עומדת בתנאי הסף  של מאגר תל א.

( בדירוג Aa2( בדירוג מעלות או )AAאם הסדרה היא סדרת אג"ח זרה, דירוגה הינו  לפחות ) ב.
מידרוג. אם סדרת האג"ח דורגה  הן על ידי מעלות והן על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני 

 הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לענין בחינת העמידה בתנאי סף זה.

, וזאת 2021בנובמבר  4 –הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זרה אשר נרשמה למסחר עד ליום 
 .2024בנובמבר  7עד ליום 

בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים  .2
 :המפורטים להלן

במועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

התאגידיות הצפויות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב,  משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח .ג
 יחושב לפי נתוני סדרות האג"ח התאגידיות במועד הקובע לעדכון המדד.

, יגרעו מהמדד 20%עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק על 
התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק, עד שסך  סדרות האג"ח

 , לכל היותר.20%המשקל במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה אשר כלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של 

צורך חישוב משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של הבורסה, יילקחו בחשבון ל
 המנפיק, גם סדרות האג"ח התאגידיות שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה. 

( בדירוג מעלות או בדירוג AA)-מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  אם דורגה סדרת אג"ח זרה בדירוג נמוך מ
בסמוך למועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה  ( בדירוג מידרוג, תיגרע הסדרה מהמדדAa2)-נמוך מ

, וזאת  2021בנובמבר  4 –כאמור. הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זרה אשר נרשמה למסחר עד ליום 
 .2024בנובמבר  7עד ליום 

 .0.5% -מגבלת המשקל של סדרת אג"ח תאגידית במדד  .3

 .2014במרץ  9  -מועד השקת המדד  .4

 צמודות.-השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של תל בונדמדד הבסיס של המדד ביום  .5
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 צמודות-מדד תל בונד

 צמודות ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן.-על הרכב מדד תל בונד

: "המדד"( הינם התנאים המצטברים צמודות )להלן-תנאי הסף לסדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד .1
 כלהלן:

בונד עומדות בתנאי הסף של מאגר -סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מאגר תל א.
 בונד.-תל

 -אשר במועד הקובע לעדכון המדד נקבע כי יכללו במדד תל בונדסדרות אג"ח תאגידיות צמודות  ב.
 .צמודות

בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד  ריבית בשיעור קבועסדרות אג"ח תאגידיות נושאות  ג.
 הפדיון הסופי.

לעניין זה, תיחשב סדרת אג"ח תאגידית כנושאת ריבית בשיעור קבוע גם אם נקבע בתנאי סדרת 
האג"ח התאגידית כי החל ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת האג"ח 

הריבית, תמשיך סדרת האג"ח התאגידית לשאת התאגידית, ובלבד שגם לאחר שינוי שיעור 
 ריבית בשיעור קבוע.

( A-יהיה לפחות ) התאגידית, דירוגה של סדרת האג"ח בונד-תלבמועד הקובע לעדכון מאגר  ד.
תדורג הן על ידי מעלות והן  התאגידיתאג"ח ה( בדירוג מידרוג. אם סדרת 3Aבדירוג מעלות או )

ן שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לענין בחינת העמידה על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבי
 בתנאי סף זה.

( בדירוג Aa2( בדירוג מעלות או )AAאם הסדרה היא סדרת אג"ח זרה, דירוגה הינו לפחות ) ה.
מידרוג. אם סדרת האג"ח דורגה  הן על ידי מעלות והן על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני 

 קובע לענין בחינת העמידה בתנאי סף זה.הדירוגים יהיה הדירוג ה

, וזאת 2021בנובמבר  4 –הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זרה אשר נרשמה למסחר עד ליום 
 .2024בנובמבר  7עד ליום 

צמודות יכללו כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות -במדד תל בונד .2
 . להלן.3ור בסעיף בתנאי הסף של המדד, בכפוף לאמ

בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים  .3
 המפורטים להלן:

במועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

דרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל ס .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח התאגידיות הצפויות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב,  .ג
 יחושב לפי נתוני סדרות האג"ח התאגידיות במועד הקובע לעדכון המדד.

, יגרעו מהמדד 20%תאגידיות של אותו מנפיק על עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח ה
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק, עד שסך 

 , לכל היותר.20%המשקל במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה אשר כלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של 
הבורסה, יילקחו בחשבון לצורך חישוב משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של 

 המנפיק, גם סדרות האג"ח התאגידיות שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה. 

( בדירוג מעלות או בדירוג AA)-סדרת אג"ח זרה בדירוג נמוך ממבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם דורגה 
( בדירוג מידרוג, תיגרע הסדרה מהמדד בסמוך למועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה Aa2)-נמוך מ

, וזאת  2021בנובמבר  4 -כאמור. הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זרה אשר נרשמה למסחר עד ליום 
 .2024בנובמבר  7עד ליום 
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 בוטל. .4

 בוטל. .5

 .10% -מגבלת המשקל של סדרת אג"ח תאגידית במדד  .6

 .1.5.2012 -מועד השקת המדד  .7

 .60-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של תל בונד .8
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 0-3צמודות -מדד תל בונד

ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 3-0צמודות -מדד תל בונדעל הרכב   

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  0-3צמודות  -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

 . שנים 3-הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה נמוך מסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד  .א

 .צמודות-נקבע כי יכללו במדד תל בונד המדדסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ב

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ג

וק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח ארבע סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי הש
 התאגידיות שהנפיק המנפיק, ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
ק, גם סדרות האג"ח יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפי

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3

 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 ל המדד.אינן עומדות בתנאי הסף ש

צמודות, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה  -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 צמודות  כאמור. -ממדד תל בונד

 .5% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2017בספטמבר  17 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.צמודות -בונדמדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל  .7
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 3-5צמודות -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 3-5צמודות -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  3-5צמודות  -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

 . שנים 3סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה לפחות  .א

 . שנים 5-סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה נמוך מ .ב

 .צמודות-נקבע כי יכללו במדד תל בונד המדדסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ג

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית  -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ד
ארבע סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיק המנפיק, ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

ר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של אשהתאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

צמודות, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה  -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 צמודות  כאמור. -תל בונדממדד 

 .5% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2017בספטמבר  17 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.צמודות -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 5-15צמודות -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 5-15צמודות -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  5-15צמודות  -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

 . שנים 5ן המשוקלל יהיה לפחות סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיו .א

 . שנים 15-סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה נמוך מ .ב

 .צמודות-נקבע כי יכללו במדד תל בונד המדדסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ג

נמנית עם האג"ח התאגידית סדרת   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ד
ארבע סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיק המנפיק, ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

  -לעניין זה 

ה, כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורס
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותמדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  בכל מועד עדכון .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

קובע לעדכון אשר במועד ה התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

צמודות, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה  -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 צמודות כאמור. -ממדד תל בונד

 .5% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2017בספטמבר  17 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.צמודות -ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונדמדד הבסיס של המדד  .7
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 20-מדד תל בונד

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 20-על הרכב מדד תל בונד

)להלן: "המדד"( הינם התנאים המצטברים  20-בונדח תאגידיות במדד תל "תנאי הסף לסדרות אג .1
 כלהלן:

בונד עומדות בתנאי הסף של מאגר -ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מאגר תל"סדרות אג א.
 בונד.-תל

 .צמודות -אשר במועד הקובע לעדכון המדד נקבע כי יכללו במדד תל בונדח תאגידיות "סדרות אג ב.

בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד  שאות ריבית בשיעור קבועח תאגידיות נו"סדרות אג ג.
 הפדיון הסופי.

ח תאגידית כנושאת ריבית בשיעור קבוע גם אם נקבע בתנאי סדרת "לעניין זה, תיחשב סדרת אג
 ח התאגידית כי החל ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת האג"ח"האג

ח התאגידית לשאת "התאגידית, ובלבד שגם לאחר שינוי שיעור הריבית, תמשיך סדרת האג
 ריבית בשיעור קבוע.

( A-יהיה לפחות ) התאגידית, הדירוג של סדרת האג"ח בונד-תלבמועד הקובע לעדכון מאגר  ד.
ת והן על מדורגת הן על ידי מעלו תאגידיתח "( בדירוג מידרוג. אם סדרת אג3Aבדירוג מעלות או )

ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לענין בחינת העמידה בתנאי 
 סף זה.

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  ה.
האג"ח שתי סדרות האג"ח התאגידיות, בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות 

 מנפיק ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.ההתאגידיות שהנפיק 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 ו חברות בת  בבעלותו המלאה.התאגידיות שהנפיק

ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין "סדרות האג 20יכללו  20-במדד תל בונד .2
ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של המדד, בכפוף "סדרות האג

 . להלן.3לאמור בסעיף 

ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים "האגבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות  .3
 המפורטים להלן:

ח התאגידיות שעומדות בתנאי הסף של המדד על "במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו סדרות האג א.
 פי דירוג שווי שוק ממוצע.

התאגידיות אשר אינן עומדות בתנאי הסף  ח"במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג ב.
-ח התאגידיות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה ל"של המדד והן סדרות האג

ח תאגידיות שדורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע "או נמוך ממנו וייווספו למדד סדרות אג 24
 או גבוה ממנו. 16-בדירוג שווה ל
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ח התאגידיות למדד, "ח התאגידיות מהמדד והוספת סדרות האג"אם לאחר גריעת סדרות האג ג.
ח תאגידיות, יגרעו מהרשימה "סדרות אג 20-.ב. לעיל, נכללות ברשימה יותר מ3כמפורט בסעיף 

ג שווי שוק ממוצע  בדירוג הנמוך ביותר ח תאגידיות נוספות, אשר דורגו על פי דירו"סדרות אג
 20.ב. לעיל, עד שברשימה  יכללו 3ח התאגידיות שנכללו ברשימה, על פי סעיף "מבין סדרות האג

 ח תאגידיות."סדרות אג

ח התאגידיות למדד, "ח התאגידיות מהמדד והוספת סדרות האג"אם לאחר גריעת סדרות האג ד.
ח תאגידיות, תיווספנה "סדרות אג 20-שימה פחות מ.ב. לעיל, נכללות בר3כמפורט בסעיף 

ח תאגידיות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר "לרשימה סדרות אג
.ב. לעיל, עד שברשימה יכללו 3ח התאגידיות שלא נכללו ברשימה, על פי סעיף "מבין סדרות האג

 ח תאגידיות."סדרות אג 20

 בוטל. .4

 ממיליארד ש"חשווי שוק נמוך  .5

שווי השוק שלה פחת ממיליארד ש"ח, בתום יום מסחר. סדרת אג"ח תאגידית תיגרע מהמדד אם  .א
ימי מסחר מהמועד בו היה שווי השוק של הסדרה כאמור  4הסדרה כאמור תיגרע מהמדד בחלוף 

נמוך לראשונה ממיליארד ש"ח. במניין הימים כאמור, לא יובאו המועד בו פחת לראשונה השווי 
 ח התאגידית מהמדד."של הסדרה ממיליארד ש"ח והיום בו תיגרע סדרת האג

על אף האמור לעיל, אם לא התקיים בסדרה כאמור שלב מסחר נעילה ביום המסחר שקדם 
ח התאגידית מהמדד, ידחה מועד גריעתה מהמדד כאמור, "למועד גריעתה של סדרת האג

 ח התאגידית שלב מסחר נעילה."האגלתחילת יום המסחר שלאחר היום בו התקיים בסדרת 

סדרת האג"ח התאגידית כאמור, לא תיווסף סדרת אג"ח תאגידית אחרת למדד עד למועד  נגרעה .ב
 עדכון המדד הבא.

 .10% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .6

 .1.2.2007 -מועד השקת המדד  .7

ח קונצרני צמוד מדד" "של "מדד אג)זהה למדד הבסיס  200.49 -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו  .8
 באותו יום(.
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 40-מדד תל בונד

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 40-על הרכב מדד תל בונד

הינם התנאים המצטברים )להלן: "המדד"(  40-ח תאגידיות במדד תל בונד"תנאי הסף לסדרות אג .1
 כלהלן:

בונד עומדות בתנאי הסף של מאגר -ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מאגר תל"סדרות אג א.
 בונד.-תל

 .אשר במועד הקבוע לעדכון המדד נקבע כי יכללו במדד תל בונד צמודותח תאגידיות "סדרות אג ב.

כל מועדי התשלום שנותרו עד למועד ב ח תאגידיות נושאות ריבית בשיעור קבוע"סדרות אג ג.
 הפדיון הסופי.

ח תאגידית כנושאת ריבית בשיעור קבוע גם אם נקבע בתנאי סדרת "לעניין זה, תיחשב סדרת אג
ח התאגידית כי החל ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת האג"ח "האג

ח התאגידית לשאת "האגהתאגידית, ובלבד שגם לאחר שינוי שיעור הריבית, תמשיך סדרת 
 ריבית בשיעור קבוע.

( A-יהיה לפחות ) התאגידית, הדירוג של סדרת האג"ח בונד-תלבמועד הקובע לעדכון מאגר  ד.
ח מדורגת הן על ידי מעלות והן "אג התאגידית( בדירוג מידרוג. אם סדרת 3Aבדירוג מעלות או )

הדירוג הקובע לענין בחינת העמידה  על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה
 בתנאי סף זה.

 20-ח התאגידית אשר במועד הקובע לעדכון המדד נקבע כי לא יכללו במדד תל בונד"סדרות אג ה.
 .במועד עדכון המדד

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית  -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  ו.
התאגידיות, בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח  ארבע  סדרות האג"ח
 .מנפיק ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדההתאגידיות שהנפיק 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות 

 "התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה.

ח תאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין "סדרות אג 40יכללו  40-במדד תל בונד .2
ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של המדד, בכפוף "סדרות האג

 . להלן.3ר בסעיף לאמו

ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים "בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג .3
 המפורטים להלן:

ח התאגידיות שעומדות בתנאי הסף של המדד על "במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו סדרות האג א.
 פי דירוג שווי שוק ממוצע.

ח התאגידיות אשר אינן עומדות בתנאי הסף "סדרות האגבמועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן  ב.

-ח התאגידיות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה ל"של המדד והן סדרות האג
ח תאגידיות שדורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע "או נמוך ממנו וייווספו למדד סדרות אג 48

 או גבוה ממנו. 32-בדירוג שווה ל
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ח התאגידיות למדד, "ח התאגידיות מהמדד והוספת סדרות האג"אם לאחר גריעת סדרות האג ג.
ח תאגידיות, יגרעו מהרשימה "סדרות אג 40-.ב. לעיל, נכללות ברשימה יותר מ3כמפורט בסעיף 

ח תאגידיות נוספות, אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע  בדירוג הנמוך ביותר "סדרות אג
 40.ב. לעיל, עד שברשימה יכללו 3ח התאגידיות שנכללו ברשימה, על פי סעיף "מבין סדרות האג

 ח תאגידיות."סדרות אג

מדד, ח התאגידיות ל"ח התאגידיות מהמדד והוספת סדרות האג"אם לאחר גריעת סדרות האג ד.
ח תאגידיות, תיווספנה "סדרות אג 40-.ב. לעיל, נכללות ברשימה פחות מ3כמפורט בסעיף 

ח תאגידיות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר "לרשימה סדרות אג
.ב. לעיל, עד שברשימה יכללו 3ח התאגידיות שלא נכללו ברשימה, על פי סעיף "מבין סדרות האג

 ח תאגידיות."ות אגסדר 40

 בוטל. .4

 שווי שוק נמוך מחצי מיליארד ש"ח .5

שווי השוק שלה פחת מחצי מיליארד ש"ח בתום יום סדרת אג"ח תאגידית תיגרע מהמדד אם  .א
ימי מסחר מהמועד בו היה שווי השוק של הסדרה  4מסחר. הסדרה כאמור תיגרע מהמדד בחלוף 

כאמור נמוך לראשונה מחצי מיליארד ש"ח. במניין הימים כאמור, לא יובאו המועד בו פחת 
ח התאגידית "ע סדרת האגלראשונה השווי של הסדרה מחצי מיליארד ש"ח והיום בו תיגר

 מהמדד.

על אף האמור לעיל, אם לא התקיים בסדרה כאמור שלב מסחר נעילה ביום המסחר שקדם 
ח התאגידית מהמדד, ידחה מועד גריעתה מהמדד כאמור, "למועד גריעתה של סדרת האג

 ח התאגידית שלב מסחר נעילה."לתחילת יום המסחר שלאחר היום בו התקיים בסדרת האג

ח תאגידית אחרת למדד "ח התאגידית כאמור, לא תיווסף סדרת אג"כתוצאה מגריעת סדרת האג  .ב
 עד למועד עדכון המדד הבא.

 מגבלת המשקל של סדרת אג"ח תאגידית במדד תהיה כמפורט להלן: .6

 .10% - 14.10.2013עד תום יום המסחר 

 .6% - 15.10.2013החל מתחילת יום המסחר 

 .3.2.2008 -מועד השקת המדד  .7

 " באותו יום(.20-)זהה למדד הבסיס של "מדד תל בונד 210.75 -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו  .8
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 60-מדד תל בונד

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 60-על הרכב מדד תל בונד

ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד ")להלן: "המדד"( יכללו סדרות האג 60-במדד תל בונד .1
 במועד עדכון המדד הקרוב. 40-או במדד תל בונד 20-נקבע כי יכללו במדד תל בונד

התאגידיות אשר נקבע כי במועד עדכון המדד הן לא  ח"בכל מועד עדכון מדד, יגרעו מהמדד סדרות האג .2
ח תאגידיות אשר נקבע ", וייוספו למדד סדרות אג40-ולא יכללו במדד תל בונד 20-ייכללו במדד תל בונד

 . 40-או למדד תל בונד 20-כי במועד עדכון המדד הן ייווספו למדד תל בונד

 בוטל. .3

ח התאגידית מהמדד במועד ", תיגרע סדרת האג40-או ממדד תל בונד 20-ח ממדד תל בונד"נגרעה אג .4
 גריעתה מהמדדים כאמור.

ח תאגידית אחרת למדד עד "ח התאגידית כאמור, לא תיווסף סדרת אג"כתוצאה מגריעת סדרת האג
 למועד עדכון המדד הבא.

 מגבלת המשקל של סדרת אג"ח תאגידית במדד תהיה כמפורט להלן: .5

 .10% - 14.10.2013עד תום יום המסחר 

 .4% - 15.10.2013החל מתחילת יום המסחר 

 .3.2.2008 -מועד השקת המדד  .6

 " באותו יום(.20-)זהה למדד הבסיס של "מדד תל בונד 210.75 -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו  .7
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 יתר-מדד תל בונד צמודות

 יתר ועל אופן חישובו יחול גם הכללים המפורטים להלן.-צמודות-בונדעל הרכב מדד תל 

יתר )להלן: "המדד"( הינם התנאים -תנאי הסף לסדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד צמודות .1
 המצטברים כלהלן:

צמודות נקבע כי יכללו במדד -סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מדד תל בונד א.
 צמודות.-תל בונד

צמודות נקבע כי לא יכללו -סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מדד תל בונד ב.
 .60-במדד תל בונד

יתר יכללו סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות -במדד תל בונד צמודות .2
 . להלן.3בתנאי הסף של המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

ן רשימת סדרות האג"ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים בכל מועד עדכון מדד, תעודכ .3
 המפורטים להלן:

במועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

 במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח התאגידיות הצפויות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב,  .ג
 יחושב לפי נתוני סדרות האג"ח התאגידיות במועד הקובע לעדכון המדד.

, יגרעו מהמדד 20%התאגידיות של אותו מנפיק על  עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק, וזאת עד 

, לכל 20%שסך המשקל במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה שווה 
 היותר.

  -לעניין זה 

ף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, כאשר המנפיק הינו חברה אשר כלולה בענ
יילקחו בחשבון לצורך חישוב משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק גם 

 סדרות האג"ח התאגידיות שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה. 

 בוטל. .4

אגידית מהמדד במועד צמודות, תיגרע סדרת האג"ח הת-נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .5
 צמודות.-גריעתה ממדד תל בונד

כתוצאה מגריעת סדרת האג"ח התאגידית כאמור, לא תיווסף סדרת אג"ח תאגידית אחרת למדד עד 
 למועד עדכון המדד הבא.

 .10% -מגבלת המשקל של סדרת אג"ח תאגידית במדד  .6

 .1.5.2012 -מועד השקת המדד  .7

 .60-זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה .8
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 בנקים-מדד תל בונד צמודות

 בנקים ועל אופן חישובו יחול גם הכללים המפורטים להלן.-על הרכב מדד תל בונד צמודות

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  בנקים-תנאי הסף לסדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד צמודות .1
 המצטברים כלהלן:

צמודות נקבע כי יכללו במדד -סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מדד תל בונד א.
 צמודות.-תל בונד

סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד נכללות ברשימת סדרות אג"ח בנקים,  ב.
 כמשמעותה להלן.

  -לעניין מדד זה 

רשימה הכוללת סדרות אג"ח תאגידיות של חברות אשר לפי  -"רשימת סדרות אג"ח בנקים" 
 (.90/01 -הסיווג הענפי של הבורסה כלולות בענף בנקים )מספר ענף 

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  ג.
ווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח ארבע סדרות האג"ח התאגידיות בעלות ש

 .אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

גם יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי המנפיק, 
 "סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי חברות בת בבעלותו המלאה.

בנקים יכללו סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי -בונדבמדד תל  .2
 . להלן.3הסף של המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים  .3
 המפורטים להלן:

ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון במועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג" .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

 בוטל. .4

התאגידית מהמדד במועד  צמודות, תיגרע סדרת האג"ח-נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .5
 צמודות.-גריעתה ממדד תל בונד

כתוצאה מגריעת סדרת האג"ח התאגידית כאמור, לא תיווסף סדרת אג"ח תאגידית אחרת למדד עד 
 למועד עדכון המדד הבא.

 מגבלת המשקל של סדרת אג"ח תאגידית במדד תהיה כמפורט להלן: .6

 .10% - 14.10.2013עד תום יום המסחר 

 .2.4% - 195.2%ועד תום יום המסחר  - 15.10.2013יום המסחר החל מתחילת 

 .6% - 19.5.3016החל מתום המסחר 

 .1.5.2012 -מועד השקת המדד  .7

 .60-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .8
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 תשואות-בונדמדד תל 

 תשואות ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן.-על הרכב מדד תל בונד

תשואות )להלן: "המדד"( הינם התנאים המצטברים -תנאי הסף לסדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד .1
 כלהלן:

מאגר בונד עומדות בתנאי הסף של -סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מאגר תל א.
 בונד.-תל

 .סדרות אג"ח תאגידיות צמודות למדד המחירים לצרכן ב.

בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד  סדרות אג"ח תאגידיות נושאות ריבית בשיעור קבוע ג.
 הפדיון הסופי.

לעניין זה, תיחשב סדרת אג"ח תאגידית כנושאת ריבית בשיעור קבוע גם אם נקבע בתנאי סדרת  
כי החל ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת האג"ח  האג"ח התאגידית

התאגידית, ובלבד שגם לאחר שינוי שיעור הריבית, תמשיך סדרת האג"ח התאגידית לשאת 
 ריבית בשיעור קבוע.

( Aיהיה לכל היותר ) התאגידית, דירוגה של סדרת האג"ח בונד-תלבמועד הקובע לעדכון מאגר  ד.
 ( בדירוג מידרוג.2Aבדירוג מעלות או )

תשואות יכללו כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות -במדד תל בונד .2
 . להלן.3בתנאי הסף של המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים  .3
 המפורטים להלן:

המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון במועד עדכון  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

ות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב, משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח התאגידיות הצפוי .ג
 יחושב לפי נתוני סדרות האג"ח התאגידיות במועד הקובע כאמור.

, יגרעו מהמדד 20%עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של מנפיק מסוים על  
התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק, וזאת עד  סדרות האג"ח

, לכל 20%שסך המשקל במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה שווה 
 היותר.

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה אשר כלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של 
ו בחשבון לצורך חישוב משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של הבורסה, יילקח

 המנפיק גם סדרות האג"ח התאגידיות שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה. 

 בוטל. .4

 .6% -מגבלת המשקל של סדרת אג"ח במדד  .5

 .2013בפברואר  18 -מועד השקת המדד  .6

 צמודות באותו יום(.-סיס של מדד תל בונד)זהה למדד הב 290.15 -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו  .7
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 שקלי-מדד תל בונד

 שקלי ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן.-על הרכב מדד תל בונד

הינם התנאים המצטברים שקלי )להלן: "המדד"( -ח תאגידיות במדד תל בונד"תנאי הסף לסדרות אג .1
 כלהלן:

בונד עומדות בתנאי הסף של מאגר -ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מאגר תל"סדרות אג א.
 בונד.-תל

 .ח תאגידיות שאינן צמודות"סדרות אג ב.

בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד  ח תאגידיות נושאות ריבית בשיעור קבוע"סדרות אג ג.
 הפדיון הסופי.

ח תאגידית כנושאת ריבית בשיעור קבוע גם אם נקבע בתנאי סדרת "יין זה, תיחשב סדרת אגלענ
ח התאגידית כי החל ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת האג"ח "האג

ח התאגידית לשאת "התאגידית, ובלבד שגם לאחר שינוי שיעור הריבית, תמשיך סדרת האג
 ריבית בשיעור קבוע.

( A-יהיה לפחות ) התאגידית, הדירוג של סדרת האג"ח בונד-תלקובע לעדכון מאגר במועד ה ד.
מדורגת הן על ידי מעלות והן על  תאגידיתח "אג סדרת( בדירוג מידרוג. אם 3Aבדירוג מעלות או )

ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לענין בחינת העמידה בתנאי 
 סף זה.

( בדירוג Aa2( בדירוג מעלות או )AAם הסדרה היא סדרת אג"ח זרה, דירוגה הינו לפחות )א ה.
מידרוג. אם סדרת האג"ח דורגה  הן על ידי מעלות והן על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני 

 הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לענין בחינת העמידה בתנאי סף זה.

, וזאת  2021בנובמבר  4 –ה אשר נרשמה למסחר עד ליום הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זר
 .2024בנובמבר  7עד ליום 

ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות "שקלי יכללו כל סדרות האג-במדד תל בונד .2
 . להלן.3בתנאי הסף של המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים  בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח .3
 המפורטים להלן:

במועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  א.
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  ב.
 מדות בתנאי הסף של המדד.המדד אינן עו

משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח התאגידיות הצפויות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב,  ג.
 יחושב לפי נתוני סדרות האג"ח התאגידיות במועד הקובע לעדכון המדד.

, יגרעו מהמדד 20%עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק על 
ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק, עד שסך סדרות האג"

 , לכל היותר.20%המשקל במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה אשר כלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של 
לצורך חישוב משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של הבורסה, יילקחו בחשבון 

 המנפיק, גם סדרות האג"ח התאגידיות שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה. 
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בדירוג מעלות או בדירוג ( AA)-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם דורגה סדרת אג"ח זרה בדירוג נמוך מ
 ( בדירוג מידרוג, תיגרע הסדרה מהמדד בסמוך למועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה Aa2)-נמוך מ

, וזאת 2021בנובמבר  4 -כאמור. הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זרה אשר נרשמה למסחר עד ליום 
 .2024בנובמבר  7עד ליום 

 בוטל. .4

 בוטל. .5

 .10% -ח תאגידית במדד "אגמגבלת המשקל של סדרת  .6

 .1.12.2009 -מועד השקת המדד  .7

 " באותו יום(.20-)זהה למדד הבסיס של "מדד תל בונד 248.48 -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו  .8
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 50-מדד תל בונד שקלי

 אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן.ועל  50-שקלימדד תל בונד על הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  50-שקליתנאי הסף להכללת סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד  .1
 המצטברים הבאים:

 . ישראליתסדרת אג"ח  אסדרת האג"ח התאגידית הי .א

יכללו במדד נקבע כי  50-שקלי סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון מדד תל בונד .ב
 שקלי.-תל בונד

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ג
שלוש סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.ומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

  -לעניין זה 

אשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, כ
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר ח התאגידיות "סדרות האג 50יכללו  50-במדד תל בונד שקלי .2
ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של המדד, בכפוף "מבין סדרות האג

 . להלן.3לאמור בסעיף 

ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים "סדרות האג בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת .3
 המפורטים להלן:

ח התאגידיות שעומדות בתנאי הסף של המדד על "ון המדד ידורגו סדרות האגבמועד הקובע לעדכ א.
 פי דירוג שווי שוק ממוצע.

ח התאגידיות אשר אינן עומדות בתנאי הסף "במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג ב.
-ל ח התאגידיות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה"של המדד והן סדרות האג

ח תאגידיות שדורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע "או נמוך ממנו וייווספו למדד סדרות אג 60
 או גבוה ממנו. 40-בדירוג שווה ל

ח התאגידיות למדד, "ח התאגידיות מהמדד והוספת סדרות האג"אם לאחר גריעת סדרות האג ג.
תאגידיות, יגרעו מהרשימה  ח"סדרות אג 50-.ב. לעיל, נכללות ברשימה יותר מ3כמפורט בסעיף 

ח תאגידיות נוספות, אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע  בדירוג הנמוך ביותר "סדרות אג
 50.ב. לעיל, עד שברשימה  יכללו 3ח התאגידיות שנכללו ברשימה, על פי סעיף "מבין סדרות האג

 ח תאגידיות."סדרות אג

ח התאגידיות למדד, "המדד והוספת סדרות האגח התאגידיות מ"אם לאחר גריעת סדרות האג ד.
ח תאגידיות, תיווספנה "סדרות אג 50-.ב. לעיל, נכללות ברשימה פחות מ3כמפורט בסעיף 

ח תאגידיות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר "לרשימה סדרות אג
.ב. לעיל, עד שברשימה יכללו 3 ח התאגידיות שלא נכללו ברשימה, על פי סעיף"מבין סדרות האג

 ח תאגידיות."סדרות אג 50

 מיליון ש"ח 250-שווי שוק נמוך מ .4

מיליון ש"ח בתום יום  250-שווי השוק שלה פחת מסדרת אג"ח תאגידית תיגרע מהמדד אם  .א

ימי מסחר מהמועד בו היה שווי השוק של הסדרה  4מסחר. הסדרה כאמור תיגרע מהמדד בחלוף 
מיליון ש"ח. במניין הימים כאמור, לא יובאו המועד בו פחת  250-כאמור נמוך לראשונה מ

 ח התאגידית מהמדד."ע סדרת האגמיליון ש"ח והיום בו תיגר 250-לראשונה השווי של הסדרה מ
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 274772 - 25.6.19מעודכן עד ליום  91עדכון מס' -מדריך מעו"ף

על אף האמור לעיל, אם לא התקיים בסדרה כאמור שלב מסחר נעילה ביום המסחר שקדם 
ח התאגידית מהמדד, ידחה מועד גריעתה מהמדד כאמור, "למועד גריעתה של סדרת האג

 ח התאגידית שלב מסחר נעילה."ר שלאחר היום בו התקיים בסדרת האגלתחילת יום המסח

כתוצאה מגריעת סדרת האג"ח התאגידית כאמור, לא תיווסף סדרת אג"ח תאגידית אחרת למדד  .ב
 עד למועד עדכון המדד הבא.

 .3% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .20.8.2017 -מועד השקת המדד  .6

 שקלי, באותו יום.-ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד מדד הבסיס של המדד .7
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 274772 - 10.8.17מעודכן עד ליום  70עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 0-3שקלי -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 0-3שקלי -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  0-3שקלי -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

 3-סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה נמוך מ .א
 . שנים

 .שקלי-נקבע כי יכללו במדד תל בונד המדדסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ב

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות במקרה  .ג
ארבע סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיק המנפיק, ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  אשר במועד הקובעהתאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 הסף של המדד. המדד עומדות בתנאי

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

שקלי, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד  -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 שקלי כאמור. -תל בונד

 .6% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2017בספטמבר  17 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.שקלי -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 274772 - 10.8.17מעודכן עד ליום  70 'עדכון מס-מדריך מעו"ף

 3-5שקלי -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 3-5שקלי -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  3-5שקלי -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

 . שנים 3סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה לפחות  .א

 . שנים 5-מועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה נמוך מסדרות אג"ח תאגידיות אשר ב .ב

 .שקלי-נקבע כי יכללו במדד תל בונד המדדסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ג

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ד
התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח  ארבע סדרות האג"ח

 התאגידיות שהנפיק המנפיק, ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות 

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 ל המדד.המדד אינן עומדות בתנאי הסף ש

שקלי, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד  -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 שקלי כאמור. -תל בונד

 .6% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2017בספטמבר  17 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.שקלי -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 274772 - 10.8.17מעודכן עד ליום  70 'עדכון מס-מדריך מעו"ף

 5-15שקלי -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. 5-15שקלי -מדד תל בונדעל הרכב 

ם התנאים )להלן: "המדד"( הינ 5-15שקלי -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

 . שנים 5סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה לפחות  .א

 . שנים 15-סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד, הפדיון המשוקלל יהיה נמוך מ .ב

 .שקלי-במדד תל בונד נקבע כי יכללו המדדסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ג

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית  -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ד
ארבע סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיק המנפיק, ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  אשר במועד הקובעהתאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 הסף של המדד. המדד עומדות בתנאי

אשר במועד הקובע לעדכון  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

שקלי, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד  -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 שקלי כאמור. -תל בונד

 .6% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2017בספטמבר  17 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.שקלי -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 ריבית משתנה-מדד תל בונד

 בוטל.
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 274772 - 27.12.21מעודכן עד ליום  116עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 לא צמודות-מדד תל בונד

 לא צמודות ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן:-על הרכב מדד תל בונד

אשר במועד הישראליות ח התאגידיות "לא צמודות )להלן: "המדד"( יכללו סדרות האג-במדד תל בונד .1
ובלבד  ריבית משתנה-All-Bondשקלי או במדד -הקובע לעדכון המדד נקבע כי יכללו במדד תל בונד

 , במועד עדכון המדד הקרוב.בונד-שייכללו במאגר תל

בכל מועד עדכון מדד, יגרעו מהמדד סדרות אג"ח תאגידיות אשר נקבע כי במועד עדכון המדד הן לא  .2
בונד, -ריבית משתנה ולא ייכללו במאגר תלAll-Bond-א יכללו במדד שקלי, ל-בונדייכללו במדד תל 

-וייווספו למדד סדרות אג"ח תאגידיות אשר נקבע כי במועד עדכון המדד הן ייווספו למדד תל בונד

 בונד.-ריבית משתנה ובלבד שייכללו במאגר תל-בונד-All-Bondשקלי או למדד 

פויות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב, יחושב משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח התאגידיות הצ .3
 לפי נתוני סדרות האג"ח התאגידיות במועד הקובע לעדכון המדד.

, יגרעו מהמדד סדרות 20%עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק על 
המשקל במדד של  האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק, עד שסך

 , לכל היותר.20%כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה אשר כלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
ות יילקחו בחשבון לצורך חישוב משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדר

 האג"ח התאגידיות שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה. 

 .2% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .4

 .20.01.2015 -מועד השקת המדד  .5

 מאגר" באותו יום.-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של "מדד תל בונד .6
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 274772 - 10.8.17מעודכן עד ליום  70עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 תשואות שקלי-מדד תל בונד

 תשואות שקלי ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן.-על הרכב מדד תל בונד

תשואות שקלי )להלן: "המדד"( הינם התנאים -תנאי הסף לסדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד .1
 המצטברים הבאים:

בונד, עומדות בתנאי הסף של מאגר -לעדכון מאגר תלסדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע  א.
 בונד.-תל

 סדרות אג"ח תאגידיות שאינן צמודות. ב.

סדרות אג"ח תאגידיות נושאות ריבית בשיעור קבוע, בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד  ג.
 הפדיון הסופי.

קבע בתנאי סדרת לעניין זה, תיחשב סדרת אג"ח תאגידית כנושאת ריבית בשיעור קבוע גם אם נ 
האג"ח התאגידית כי החל ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת  האג"ח 

התאגידית, ובלבד שגם לאחר שינוי שיעור הריבית, תמשיך סדרת האג"ח התאגידית לשאת 
 ריבית בשיעור קבוע.

( Aל היותר )בונד, דירוגה של סדרת האג"ח התאגידית יהיה לכ-במועד הקובע לעדכון מאגר תל ד.
 ( בדירוג מידרוג.2Aבדירוג מעלות או )

במדד יכללו כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח התאגידיות הכלולות במדד לפי השלבים  .3
 ן:המפורטים להל

במועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .א
 המדד עומדות בתנאי הסף של המדד.

במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח התאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון  .ב
 המדד אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

התאגידיות הצפויות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב, משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח  .ג
 יחושב לפי נתוני סדרות האג"ח התאגידיות במועד הקובע כאמור.

, יגרעו מהמדד 20%עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של מנפיק מסוים על 
וזאת עד  סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק,

, לכל 20%שסך המשקל במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה שווה 
 היותר.

 לעניין זה,

כאשר המנפיק הינו חברה אשר כלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של 
 הבורסה, יילקחו בחשבון לצורך חישוב משקלן במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של

 המנפיק גם סדרות האג"ח התאגידיות שהנפיקו חברות בנות בבעלות המלאה.

 .6% -מגבלת המשקל של סדרת אג"ח במדד  .4

 .2015בנובמבר  15 -מועד השקת המדד  .5

 תשואות, באותו יום.-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .6



 35 -ז 

 274772 - 10.8.17מעודכן עד ליום  70עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 גלובל-מדד תל בונד

 גלובל ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן.-על הרכב מדד תל בונד

גלובל )להלן: "המדד"( הינם התנאים -תנאי הסף להכללת סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד .1
 המצטברים הבאים:

 . סדרת אג"ח זרה אסדרת האג"ח התאגידית הי .א

 בונד.-בונד, עומדת סדרת האג"ח הזרה בתנאי הסף של מאגר תל-במועד הקובע לעדכון מאגר תל .ב

 סדרת האג"ח הזרה  אינה צמודה. .ג

סדרת האג"ח הזרה נושאת ריבית בשיעור קבוע, בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד הפדיון  .ד
 הסופי.

וע גם אם נקבע בתנאי סדרת לעניין זה, תיחשב סדרת אג"ח זרה כנושאת ריבית בשיעור קב 
האג"ח הזרה כי החל ממועד מסוים ישתנה שיעור הריבית בו תישא סדרת  האג"ח הזרה, ובלבד 

 שגם לאחר שינוי שיעור הריבית, תמשיך סדרת האג"ח הזרה לשאת ריבית בשיעור קבוע.

בדירוג ( -Aבונד, דירוגה של סדרת האג"ח הזרה יהיה לפחות )-במועד הקובע לעדכון מאגר תל .ה
( בדירוג מדרוג. אם סדרת האג"ח הזרה תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי מדרוג, 3Aמעלות או )

 הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה בתנאי סף זה.

הזרות  אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של המדד,  במדד יכללו כל סדרות האג"ח .2

 . להלן.3בכפוף לאמור בסעיף 

בכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח הזרות הכלולות במדד לפי השלבים המפורטים  .3
 להלן:

דד במועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח הזרות אשר במועד הקובע לעדכון המ .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

במועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח הזרות אשר במועד הקובע לעדכון המדד אינן  .ב
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

משקלה של כל אחת מסדרות האג"ח הזרות הצפויות להיכלל במדד במועד העדכון הקרוב, יחושב  .ג
 ובע כאמור.לפי נתוני סדרות האג"ח הזרות במועד הק

, יגרעו מהמדד סדרות 20%עלה משקלן במדד של כל סדרות האג"ח הזרות  של מנפיק מסוים על   
האג"ח הזרות בעלות שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר של אותו מנפיק, וזאת עד שסך המשקל 

 , לכל היותר.20%במדד של כל סדרות האג"ח התאגידיות של אותו מנפיק יהיה שווה 

 .6% -קל של סדרת אג"ח במדד מגבלת המש .4

 .2017ביולי  16 -מועד השקת המדד  .5

תשואות שקלי, באותו -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .6
 יום.
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 צמודות מעלה-מדד תל בונד

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. צמודות מעלה-בונדמדד תל על הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  צמודות מעלה -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

במועד הקובע לעדכון המדד סדרת האג"ח התאגידית ברשימת סדרות אג"ח מעלה, כמשמעותה  .א
 . להלן

  -לעניין מדד זה 

רשימה הכוללת את סדרות אג"ח התאגידיות של החברות  –"רשימת סדרות אג"ח מעלה" 

המדורגות על ידי עמותת מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית )להלן: "מעלה"( בהתאם 
 לפעילותן החברתית ותרומתן למשק, שתעודכן אחת לשנה על ידי מעלה, ותועבר לבורסה.

 .צמודות-במדד תל בונד תיכללתאגידית האג"ח הסדרת דכון המדד נקבע כי במועד הקובע לע .ב

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ג
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח  חמש

 עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.אשר ומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 התאגידיות שהנפיקו חברות בת בבעלותו המלאה. 

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של התאגידיות לו כל סדרות האג"ח במדד יכל .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  ותהתאגידיבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .ג
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ד
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

צמודות, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה  -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 צמודות. -ד תל בונדממד

 .3% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 2017בנובמבר  29 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.צמודות -מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 שקלי מעלה-בונדמדד תל 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. שקלי מעלה-מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  שקלי מעלה-סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

לה, כמשמעותה במועד הקובע לעדכון המדד סדרת האג"ח התאגידית ברשימת סדרות אג"ח מע .א
 . להלן

  -לעניין מדד זה 

רשימה הכוללת את סדרות אג"ח התאגידיות של החברות  –"רשימת סדרות אג"ח מעלה" 

המדורגות על ידי עמותת מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית )להלן: "מעלה"( בהתאם 
 ורסה.לפעילותן החברתית ותרומתן למשק, שתעודכן אחת לשנה על ידי מעלה, ותועבר לב

 .שקלי-במדד תל בונד תיכללתאגידית האג"ח הסדרת במועד הקובע לעדכון המדד נקבע כי  .ב

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ג
 שלוש סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח

 אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.ומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

  -לעניין זה 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
יילקחו בחשבון לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות של המנפיק, גם סדרות האג"ח 

 רות בת בבעלותו המלאה. התאגידיות שהנפיקו חב

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

שקלי, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד -בונדנגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל  .4
 שקלי.-תל בונד

 .6% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 2017בנובמבר  29 -מועד השקת המדד  .6

 שקלי, באותו יום.-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 Aצמודות -מדד תל בונד

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. Aצמודות -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  Aצמודות -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

( בדירוג A-רוגה של סדרת האג"ח התאגידית יהיה לפחות )במועד הקובע לעדכון המדד, די .א
( בדירוג מדרוג. אם סדרת האג"ח התאגידית תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי A3מעלות או )

מדרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה בתנאי סף 
 .זה

( בדירוג Aשל סדרת האג"ח התאגידית יהיה לכל היותר )+במועד הקובע לעדכון המדד, דירוגה  .ב
( בדירוג מדרוג. אם סדרת האג"ח התאגידית תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי A1מעלות או )

מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה בתנאי סף  הנמוךמדרוג, הדירוג 
 . זה

 .צמודות-במדד תל בונד סדרת האג"ח התאגידית תיכללנקבע כי  המדדבמועד הקובע לעדכון   .ג

שש נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ד
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 .הסף של המדד אשר עומדות בשאר תנאיומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי המנפיק, גם יילקחו בחשבון 

 סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי חברות בת בבעלותו המלאה.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  התאגידיות האג"ח  במדד יכללו כל סדרות .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

עד הקובע לעדכון המדד אשר במו התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .ג
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ד
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

צמודות, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 מודות.צ-תל בונד

 .3% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2018בפברואר  25 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.צמודות-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 AA-AAAצמודות -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. AA-AAAצמודות -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם  AA-AA Aצמודות -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 התנאים המצטברים הבאים:

( בדירוג AA-התאגידית יהיה לפחות ) במועד הקובע לעדכון המדד, דירוגה של סדרת האג"ח .א
( בדירוג מדרוג. אם סדרת האג"ח התאגידית תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי Aa3מעלות או )

מדרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה בתנאי סף 
 .זה

 .צמודות-במדד תל בונד התאגידית תיכלל סדרת האג"חנקבע כי  המדדבמועד הקובע לעדכון  .ב

שש נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ג
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 .אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה,  כאשר
לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי המנפיק, גם יילקחו בחשבון 

 סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי חברות בת בבעלותו המלאה.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

צמודות, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 צמודות.-ל בונדת

 .3% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2018בפברואר  25 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.צמודות-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 274772 - 25.1.18מעודכן עד ליום  76עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 Aשקלי -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. Aשקלי -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  Aשקלי -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

בדירוג  (A-במועד הקובע לעדכון המדד, דירוגה של סדרת האג"ח התאגידית יהיה לפחות ) .א
( בדירוג מדרוג. אם סדרת האג"ח התאגידית תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי A3מעלות או )

מדרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה בתנאי סף 
 .זה

בדירוג ( Aבמועד הקובע לעדכון המדד, דירוגה של סדרת האג"ח התאגידית יהיה לכל היותר )+ .ב
( בדירוג מדרוג. אם סדרת האג"ח התאגידית תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי A1מעלות או )

מדרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה בתנאי סף 
 . זה

 .שקלי-במדד תל בונד סדרת האג"ח התאגידית תיכללנקבע כי  המדדבמועד הקובע לעדכון  .ג

שש נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ד
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 .אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי המנפיק, גם יילקחו בחשבון 

 סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי חברות בת בבעלותו המלאה.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  ות התאגידיבמדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

ן המדד אשר במועד הקובע לעדכו התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

שקלי, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4

 שקלי.-תל בונד

 .3% -ח תאגידית במדד "של סדרת אג מגבלת המשקל .5

 .2018בפברואר  25 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.שקלי-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 274772 - 25.1.18מעודכן עד ליום  76עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 AA-AAAשקלי -תל בונדמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. AA-AAAצמודות -מדד תל בונדעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם  AA-AAAשקלי -סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד תנאי הסף להכללת .1
 התנאים המצטברים הבאים:

( בדירוג AA-במועד הקובע לעדכון המדד, דירוגה של סדרת האג"ח התאגידית יהיה לפחות ) .א
( בדירוג מדרוג. אם סדרת האג"ח התאגידית תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי Aa3לות או )מע

מדרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה בתנאי סף 
 .זה

 .שקלי-במדד תל בונד תיכללסדרת האג"ח התאגידית נקבע כי  המדדבמועד הקובע לעדכון  .ב

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית  -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ג
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח שלוש 

 .אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים 
לצורך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי המנפיק, גם יילקחו בחשבון 

 סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי חברות בת בבעלותו המלאה.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

מדד אשר במועד הקובע לעדכון ה התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

שקלי, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 שקלי.-תל בונד

 .6% -ח תאגידית במדד "סדרת אג מגבלת המשקל של .5

 .2018בפברואר  25 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.שקלי-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .7
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 274772 - 25.1.18מעודכן עד ליום  76עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 בנקים וביטוח-תל בונד שקלימדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. בנקים וביטוח-בונד שקלימדד תל על הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם  בנקים וביטוח-סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד שקלי תנאי הסף להכללת .8
 התנאים המצטברים הבאים:

 סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד נכללות ברשימת סדרות אג"ח בנקים .ד
 . וביטוח, כמשמעותה להלן

  -לעניין מדד זה 

רשימה הכוללת סדרות אג"ח תאגידיות של חברות אשר  –"רשימת סדרות אג"ח בנקים וביטוח" 
( וענף ביטוח )מספר ענף 90/01לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות בענף בנקים )מספר ענף 

93/01.) 

 .שקלי-במדד תל בונד התאגידית תיכלל סדרת האג"חנקבע כי  המדדבמועד הקובע לעדכון  .ה

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ו
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח ארבע 

 .אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

גם יילקחו בחשבון ך חישוב מספר סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי המנפיק, לצור
 סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי חברות בת בבעלותו המלאה.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של  התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .9
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח בכ .10
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .ג
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ד
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

שקלי, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .11
 שקלי.-תל בונד

 .6% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .12

 .2018בפברואר  25 -מועד השקת המדד  .13

 שקלי, באותו יום.-ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונדמדד הבסיס של המדד  .14
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 274772 - 13.5.19מעודכן עד ליום  88עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 נדל"ן-תל בונד צמודותמדד 

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. נדל"ן-מדד תל בונד צמודותעל הרכב 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  נדל"ן-סדרת אג"ח תאגידית במדד תל בונד צמודות תנאי הסף להכללת .1
 המצטברים הבאים:

סדרות אג"ח תאגידיות אשר במועד הקובע לעדכון המדד נכללות ברשימת סדרות אג"ח נדל"ן,  .א
 . כמשמעותה להלן

  -לעניין מדד זה 

דיות של חברות אשר לפי רשימה הכוללת סדרות אג"ח תאגי –"רשימת סדרות אג"ח נדל"ן" 
 (.95הסיווג הענפי של הבורסה כלולות בענף נדל"ן )מספר ענף 

 .צמודות-במדד תל בונד סדרת האג"ח התאגידית תיכללנקבע כי  המדדבמועד הקובע לעדכון  .ב

נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ג
התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח  סדרות האג"ח חמש

 .אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח בכל מועד עדכון מ .3
 המפורטים להלן:

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

בע לעדכון המדד אשר במועד הקו התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

צמודות, תיגרע סדרת האג"ח מהמדד במועד גריעתה ממדד -נגרעה סדרת אג"ח תאגידית ממדד תל בונד .4
 צמודות.-תל בונד

 .3% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .5

 .2018בפברואר  25 -מועד השקת המדד  .6

 , באותו יום.צמודות-יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונדמדד הבסיס של המדד ביום השקתו  .7
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 274772 - 27.3.22מעודכן עד ליום  119עדכון מס' -מדריך מעו"ף

 דולר-מדד תל בונד

 ועל אופן חישובו יחולו גם הכללים המפורטים להלן. דולר-על הרכב מדד תל בונדהוחלט 

)להלן: "המדד"( הינם התנאים  דולר-בונד סדרת אג"ח תאגידית במדד תלהכללת תנאי הסף ל .1
 המצטברים הבאים:

 . צמודה לדולר ארה"בסדרת האג"ח התאגידית  .א

בתנאי הסף של מאגר  התאגידיתאג"ח הסדרת  תבונד, עומד-במועד הקובע לעדכון מאגר תל .ב
 בונד.-תל

( -A) לפחותיהיה התאגידית  בונד, דירוגה של סדרת האג"ח-במועד הקובע לעדכון מאגר תל .ג
אם סדרת האג"ח התאגידית תדורג הן על ידי מעלות והן  ( בדירוג מדרוג.3Aבדירוג מעלות או )

על ידי מדרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לעניין בחינת העמידה 
 בתנאי סף זה.

שתי נמנית עם סדרת האג"ח התאגידית   -במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח תאגידיות  .ד
סדרות האג"ח התאגידיות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח 

 .אשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדדומנפיק, ההתאגידיות שהנפיק 

כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, 
יילקחו מספר סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי המנפיק, לצורך חישוב יילקחו בחשבון 

 גם סדרות האג"ח התאגידיות שהונפקו על ידי חברות בת בבעלותו המלאה.בחשבון 

( בדירוג Aa2( בדירוג מעלות או )AAאם הסדרה היא סדרת אג"ח זרה, דירוגה הינו לפחות ) .ה
דורגה  הן על ידי מעלות והן על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני  מידרוג. אם סדרת האג"ח

 הדירוגים יהיה הדירוג הקובע לענין בחינת העמידה בתנאי סף זה.

, וזאת  2021בנובמבר  4 –הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זרה אשר נרשמה למסחר עד ליום 
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אשר במועד הקובע לעדכון המדד עומדות בתנאי הסף של התאגידיות במדד יכללו כל סדרות האג"ח  .2
 . להלן.3המדד, בכפוף לאמור בסעיף 

הכלולות במדד לפי השלבים  התאגידיותבכל מועד עדכון מדד, תעודכן רשימת סדרות האג"ח  .3
 המפורטים להלן:

לעדכון המדד  אשר במועד הקובע התאגידיותבמועד עדכון המדד, ייווספו למדד כל סדרות האג"ח  .א
 עומדות בתנאי הסף של המדד.

אשר במועד הקובע לעדכון המדד  התאגידיותבמועד עדכון המדד, יגרעו מהמדד כל סדרות האג"ח  .ב
 אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.

( בדירוג מעלות או בדירוג AA)-מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  אם דורגה סדרת אג"ח זרה בדירוג נמוך מ
( בדירוג מידרוג, תיגרע הסדרה מהמדד בסמוך למועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה Aa2)-נמוך מ

, וזאת 2021בנובמבר  4 -כאמור. הוראה זו לא תחול על סדרת אג"ח זרה אשר נרשמה למסחר עד ליום 
 .2024בנובמבר  7עד ליום 

 .12% -ח תאגידית במדד "מגבלת המשקל של סדרת אג .4

 .2018לי ביו 8 -מועד השקת המדד  .5

 , באותו יום.מאגר-מדד הבסיס של המדד ביום השקתו יהיה זהה למדד הבסיס של מדד תל בונד .6

 


