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מדריך לחברי בורסה

רשימת עדכונים
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רשימת עדכונים  -מדריך לחברי הבורסה
חלק ראשון  -חברות בבורסה
פרק א'
סעיף  .1הגדרת "חש"ב נוסטרו" נוספה ב.9/19-
סעיף  .1הגדרת "חבר משמורן" נוספה ב.2/20-
סעיף  .1הגדרת "מסלקת הבורסה" נוספה ב.8/09-
סעיף  .1הגדרת "מסלקת מעו"ף" נוספה ב.8/09-
סעיף  .1הגדרת "נכסים פיננסים" תוקנה ב ,6/05-ב 6/11-וב.3/18-
סעיף  .1הגדרת "עסקאות ריפו" נוספה ב.8/09-
סעיף  .1הגדרת "מערכת  "MTSנוספה ב.8/09-
סעיף  .1הגדרת "הון עצמי" תוקנה ב ,12/03-ב 8/09-וב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "בנק בינלאומי מהשורה הראשונה" תוקנה ב 5/07-וב.2/14-
סעיף  .1הגדרת "בית השקעות בינלאומי" תוקנה ב.11/17-
סעיף  .1הגדרת "ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית" תוקנה ב.10/04-
סעיף  .1הגדרת "הון מניות" תוקנה ב.6/05-
סעיף  .1הגדרת "חברה בפיקוח" תוקנה ב 3/08-וב.11/10-
סעיף  .1הגדרת "חברה שאינה בפיקוח" תוקנה ב 3/08-ובוטלה ב.11/10-
סעיף  .1הגדרת "חברה הפועלת מחוץ לישראל" תוקנה ב.3/08-
סעיף  .1הגדרת "חבר רחוק" תוקנה ב 12/08-וב.9/18-
סעיף  .1הגדרת "נכסים פיננסים נזילים" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "תיק ניירות ערך" תוקנה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "עסקי ניירות ערך" תוקנה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "נכסים נזילים" בוטלה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "הון חוזר חיובי" בוטלה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "הון עצמי ראשוני" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "הלוואה לזמן ארוך" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "הון מישני" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "נוסטרו" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "לקוח" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "אשראי כספי" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "אשראי אחר" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "אשראי" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "אשראי נזיל" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "אשראי כספי נזיל" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "אשראי כספי נזיל מובטח" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "נכסים חופשיים" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "נכסים המוכרים כחופשיים" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "נכסים פיננסים נזילים חופשיים" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "נכסים נזילים חופשיים" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "נכסים נזילים חופשיים נטו" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "התחייבויות חוץ מאזניות" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "סכום הסיכון הפיננסי הגלום בהתחייבויות" נוספה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "הון עצמי עודף" בוטלה ב.6/11-
סעיף  .1הגדרת "חש"ב זר" נוספה ב.7/15-
סעיף  .1הגדרת "משמורן" נוספה ב.3/18-
סעיף  .1הגדרת "מתווך" נוספה ב.3/18-
סעיף  .1הגדרת "משמורן צד ג'" נוספה ב.3/18-
סעיף  .1הגדרת "תת משמורן" נוספה ב.3/18-
סעיף  .1הגדרת "העברה לנאמן למשמורת" נוספה ב.3/18-
סעיף  .1הגדרת "לקוח כשיר" נוספה ב.3/18-
סעיף 1א' .תוקן ב.3/08-
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פרק ב'
סעיף  .2תוקן ב 5/07-וב.12/08-
סעיף .3ב .בוטל ב.11/17-
סעיף .3ג .תוקן ב.1/21-
סעיף 4א' .תוקן ב 5/07-וב.12/08-
סעיף 4א'.ב .תוקן ב.1/21-
סעיף 4א'.ג .תוקן ב.1/21-
סעיף  .5תוקנה הרישא ב.12/08-
סעיף .5א .תוקן ב.6/12-
סעיף .5ב .תוקן ב.9/19-
סעיף .5ג .תוקן ב.9/19-
סעיף .5ה .תוקן ב.9/19-
סעיף .5ו .תוקן ב.9/19-
סעיף .5ז .תוקן ב.6/11-
סעיף .5ח .תוקן ב.6/11-
סעיף .5ט .בוטל ב.6/11-
סעיף .5י .תוקן ב 11/10-ובוטל ב.11/17-
סעיף .5י"א .תוקן ב.12/13-
סעיף .5י"ב .תוקן ב.6/09-
סעיף .5י"ג .תוקן ב 8/07-וב ,11/10-ובוטל ב.11/17-
סעיף .5י"ד .תוקן ב 10/04-וב.11/10-
סעיף .5ט"ו .נוסף ב 12/08-וב.11/10-
סעיף .5ט"ז .נוסף ב.12/08-
סעיף .5י"ז .נוסף ב 12/13-ותוקן ב.7/15-
סעיף .5י"ז .ישן תוקן ב ,10/04-ב ,12/08-תוקן ושונה לסעיף .5י"ח .ב.12/13-
סעיף  .6תוקנה הרישא ב.12/08-
סעיף .6א .תוקן ב ,10/04-ב ,12/08-ב 9/18-וב.9/19-
סעיף .6ב .תוקן ב.6/12-
סעיף .6ד .תוקן ב 3/16-וב.9/19-
סעיף .6ה .תוקן ב 6/05-וב.9/19-
סעיף .6ו .תוקן ב.6/05-
סעיף .6ח .תוקן ב 6/05-וב.9/19-
סעיף .6ט .תוקן ב.7/08-
סעיף .6י"א .תוקן ב.3/08-
סעיף 6א' .נוסף ב.9/19-
סעיף 6א'.א .תוקן ב.5/20-
סעיף 6א' .ישן תוקן ב 12/08-וב ,9/18-ושונה לסעיף 6ב' .ב.9/19-
סעיף 6א'.א (6.תוקן ב 6/11-ושונה לסעיף 6ב'.א (6.ב.9/19-
סעיף 6ב'.ב .תוקן ב.11/19-
סעיף 6ג' .נוסף ב.2/20-
סעיף .8א .תוקן ב.11/17-
סעיף .8ה .תוקן ב.11/17-
סעיף  .9תוקן ב 11/17-וב.11/20-
סעיף  .10בוטל ב.11/17-
סעיף  .11תוקן ב 11/10-וב.11/17-
פרק ג'
סעיף  .12תוקן ב 6/11-וב.3/18-
סעיף .12א .תוקן ב.9/19-
סעיף .12א (5.תוקן ב.3/08-
סעיף .12ב (4.תוקן ב.5/07-
סעיף .12ד .תוקן ב.6/05-
סעיף  .13בוטל ב.3/08-
סעיף  .15תוקן ב.6/11-
סעיף .15ד' .תוקן ב.10/04-
סעיף .15ו' .תוקן ב.8/09-
פרק ד'
סעיף 17א' .תוקן ב 8/09-וב.6/11-
סעיף  .18בוטל ב 12/13-ונוסף ב.5/18-
סעיף 20א' .נוסף ב.9/18-
סעיף  .21תוקן ב.6/11-
סעיף 21א' .תוקן ב.6/11-
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סעיף 24ג' .תוקן ב ,10/04-ב ,8/09-ב 6/11-וב.3/18-
סעיף 24ד' .תוקן ב.10/04-
סעיף 24ה' .תוקן ב 10/04-וב.6/11-
סעיף 24ו' .תוקן ב 10/04-וב.6/11-
סעיף 24ו'.ב .תוקן ב.8/09-
סעיף 24ו'.ד .תוקן ב.8/09-
סעיף 24ז' .תוקן ב ,10/04-ב ,11/10-ב 6/11-וב.3/18-
סעיף 24ח' .תוקן ב 10/04-וב.6/11-
סעיף 24ט' .תוקן ב 10/04-וב.6/11-
סעיף 24י' .תוקן ב ,10/04-ב 12/08-וב.6/11-
סעיף 24יא' .תוקן ב.12/08-
סעיף 24יב' .תוקן ב.12/08-
פרק ד' 1
נכנס לתוקפו ב.12/13-
סעיף 24יד'.י (1.תוקן ב.1/20-
סעיף 24טו' .נוסף ב.7/15-
פרק ה'
סעיף .25ד (3.תוקן ב ,6/09-ב 11/11-וב.7/19-
סעיף .25ד (4.נוסף ב 11/11-ותוקן ב.3/18-
סעיף .25ו .נוסף ב.3/18-
סעיף  .26תוקן ב ,3/18-וב.8/18 -
סעיף .26ג (1.תוקן ב.12/04-
סעיף .26ד .תוקן ב.12/04-
סעיף .27ג .תוקן ב.2/16-
סעיף .29ב .תוקן ב.1/08-
סעיף .29ג .תוקן ב 1/08-וב.3/18-
סעיף .29ג (7.תוקן ב.8/09-
סעיף .33א .תוקן ב.8/09-
סעיף .33ב .תוקן ב.8/09-
סעיף .33ג .תוקן ב.8/09-
סעיף  .34בוטל ב.6/13-
סעיף  .34חדש נוסף ב.4/20-
סעיף 34א' .נוסף ב 8/09-ותוקן ב.6/13-
סעיף 34ב' .נוסף ב.6/12-
סעיף  .35תוקן ב.1/08-
פרק ו'
סעיף  40תוקן ב 3/08-וב.11/10-
סעיף .49ב .תוקן ב.11/10-
פרק ז'
סעיף .65ג .תוקן ב.8/09-
סעיף .65ד .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.א .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.ב .תוקנה הרישא ב.8/09-
סעיף 74א'.ב (2.תוקן ב ,5/07-ב ,12/08-ב ,8/09-ב 12/13-וב.9/19-
סעיף 74א'.ב (3.תוקן ב ,6/05-ב 8/09-וב.9/19-
סעיף 74א'.ב (4.תוקן ב.9/19-
סעיף 74א'.ב (5.בוטל ב.9/19-
סעיף  74א'.ב (6.תוקן ב.9/19-
סעיף  74א'.ב (7.תוקן ב 9/19-וב.5/20-
סעיף 74א'.ב (8.נוסף ב 8/09-ותוקן ב.9/19-
סעיף 74א'.ב (9.נוסף ב 8/09-ותוקן ב 9/19-וב.5/20-
סעיף 74א'.ב (10.נוסף ב 8/09-ותוקן ב.6/11-
סעיף 74א'.ב (11.תוקן ב 8/09-וב.6/11-
סעיף 74א'.ב (12.נוסף ב 8/09-ותוקן ב.6/11-
סעיף 74א'.ב (13.נוסף ב 8/09-ותוקן ב.6/11-
סעיף 74א'.ב (14.נוסף ב 8/09-ותוקן ב.6/11-
סעיף 74א'.ב (15.נוסף ב 8/09-ותוקן ב.6/11-
סעיף 74א'.ב (16.תוקן ב ,6/05-ב 8/09-וב.6/11-
סעיף 74א'.ב (17.תוקן ב ,6/05-ב 8/09-ובוטל ב.6/11-

סעיף 74א'.ג .תוקן ב 8/09-וב.10/18 -
סעיף 74א'.ד .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.ה .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.ו .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.ז .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.ח .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.ט .תוקן ב.8/09-
סעיף 74א'.י .נוסף ב.8/09-

ה4-
חברי בורסה-עדכון מס'  - 74מעודכן עד ליום 274693 - 19.1.20

פרק ח'
סעיף  75תוקן ב 5/07-וב.11/10-
סעיף .75ג .תוקן ב.8/09-
סעיף  76תוקן ב 5/07-וב.12/08-
סעיף .76יג .תוקן ב.11/10-
סעיף  .78תוקן ב 5/07-וב.12/08-
סעיף .78יד .תוקן ב.11/10-
סעיף .85ב .בוטל ב.11/10-
פרק ט'
סעיף  .84תוקן ב.3/08-
סעיף  .85תוקן ב.3/08-
סעיף .85א .תוקנה הרישא ב 11/10-וב.6/11-
סעיף .85א (1.תוקן ב 12/08-וב.11/17-
סעיף .85א (2.תוקן ב.11/10-

הנחיות לפי החלק הראשון לתקנון
פרק א'
סעיף  .2הגדרת "פעולה עם יום ערך" נוספה ב.8/09-
סעיף  .2הגדרת "קרן כספית" נוספה ב.9/09-
סעיף  .2הגדרת "קרן אינדקס נסחרת ) "(ETFנוספה ב.9/09-
סעיף  .2הגדרת "אשראי לא נזיל" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "אשראי אחר נזיל" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "ביטחונות מלאים" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "אשראי אחר נזיל מובטח" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "אשראי שאינו מובטח" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "ערבויות נזילות מובטחות" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "ערבויות אחרות" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "נכסים אחרים" נוספה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "שווי תיקים" בוטלה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "הוצאות" בוטלה ב.6/11-
סעיף  .2הגדרת "לקוח מפוקח" נוספה ב 4/14-ותוקנה ב.6/18-
סעיף  .2הגדרת "נייר ערך דואלי" נוספה ב.4/14-
פרק ב'
סעיף  .3בוטל ב.11/17-
סעיף  .4בוטל ב.11/17-
סעיף 4א'.א .תוקן ב 11/10-וכל סעיף 4א' .בוטל ב.11/17-
סעיף 4ב' .תוקן ב 12/08-וב.9/18-
סעיף  .5תוקן ב 6/11-וב.4/14-
סעיף .5א(1.א() (4תוקן ב.7/05-
סעיף .5א(1.א() (6תוקן ב.8/09-
סעיף .5א(1.א() (8תוקן ב 1/06-וב.8/09-
סעיף .5א(1.א() (10נוסף ב.8/09-
סעיף .5ב .תוקן ב ,7/05-ב 9/19-וב.1/20-
סעיף .5ד(2.ג( תוקן ב.6/18 -
סעיף .5ה .תוקן ב 9/19-וב.1/20-
סעיף  .6תוקן ב.6/11-
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סעיף .6א (1.תוקן ב 8/09-וב.4/14-
סעיף .6א (5.תוקן ב.4/14-
סעיף .6ב(2.א( תוקן ב.8/09-
סעיף 6א' .נוסף ב 6/11-ותוקן ב.4/14-
סעיף 6ב' .נוסף ב 6/11-ותוקן ב.4/14-
סעיף 6א' .שונה לסעיף 6ג' .ב ,6/11-וסעיף 6ג' בוטל ב.9/19-
סעיף 6ג' .תוקן ב ,6/09-ב 12/09-ושונה לסעיף 6ד' .ב ,6/11-וסעיף 6ד' .תוקן ב.9/19-
סעיף .7ב .תוקן ב.9/19-
סעיף .7ג .תוקן ב.5/07-
סעיף .8ב .תוקן ב.2/04-
סעיף  .9תוקן ב ,7/06-ב ,4/08-ב 8/19-וב.1/20-
סעיף  .10תוקן ב.8/19-
סעיף 10א' .תוקן ב 6/05-וב.12/11-
סעיף 10ב' .תוקן ב 3/08-וב.5/12-

פרק ג'
סעיף  .11תוקן ב.6/11-
סעיף  .12תוקן ב.6/05-
סעיף .12ב (6.תוקן ב.3/08-
סעיף  .13תוקן ב.6/11-
סעיף .13ג .תוקן ב 12/03-וב.4/14-
סעיף .13ד .תוקן ב.12/03-
סעיף .13ה .תוקן ב.12/03-
סעיף .13ו .תוקן ב.9/06-
סעיף  .14תוקן ב.6/11-
סעיף .14א .תוקן ב ,9/06-ב ,9/09-ב ,8/11-ב 12/11-וב.2/17-
סעיף .14א(1.א( תוקן ב 9/15-וב.2/19-
סעיף .14א(1.ג( תוקן ב.9/04-
סעיף .14א(1.ד( תוקן ב.6/15-
סעיף .14א(1.ט( תוקן ב 9/04-וב.6/15-
סעיף .14א(1.י( תוקן ב.9/04-
סעיף .14א(3.ג( תוקן ב.2/05-
סעיף .14א(3.ד( תוקן ב.2/05-
סעיף .14א (3.תוקנה הסיפא ב.2/05-
סעיף .14א (4.תוקן ב.6/15-
סעיף .14א (5.תוקן ב 5/12-וב .6/15-הסעיף תוקן ופוצל ל.14-א5.א'( ול.14-א5.ב'( ב.6/18-
סעיף .14א (7.תוקן ב 9/04-וב.5/12-
סעיף .14א (8.תוקן ב 9/06-וב.5/12-
סעיף .14ג .תוקן ב 10/04-וב.4/14-
סעיף .14ג (2.תוקן ב.12/03-
סעיף .14ד .תוקן ב.10/04-
סעיף .14ה .תוקן ב ,5/07-ב 4/14-וב.3/18-
סעיף .14ו .תוקן ב.11/10-
סעיף 15א' .תוקן ב 6/11-וב.4/14-
סעיף 15א'.ב .תוקן ב.8/09-
סעיף 15א'.ג .תוקן ב.8/09-
סעיף 15א'.ה .תוקן ב.12/04-
סעיף 15א'.ז .תוקן ב.9/06-
סעיף 15א'.ח .נוסף ב.8/09-
סעיף 15ב' .נוסף ב.6/11-
סעיף 15ב' .שונה לסעיף 15ג' .ב.6/11-
סעיף 15ג' .בוטל ב.6/11-
סעיף 15ד' .תוקן ב 7/04-וב 8/09-ובוטל ב.6/11-
פרק ד'
סעיף  .16הגדרות "לקוח" ו"דוח אשראי ללא בטחונות מלאים" בוטלו ב.06/11-
סעיף  .16הגדרת "דוח אשראי ללקוחות" תוקנה ב.06/11-
סעיף  .16בוטל ב :12/13-ההגדרות "חשבונות עצמיים"" ,צדדים קשורים"" ,מיופה כח"" ,דוח תנועה",
"דוח יתרות לפי לקוח"" ,דוח יתרות לפי ניירות ערך"" ,דוח תשואה"" ,דוח מכירות בחסר"
ו"דוח אשראי ללקוחות" הועברו לסעיף 25כא' .בפרק ד' .1יתר ההגדרות בוטלו.
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סעיף 16א' .תוקן ב.7/08-
סעיף 16א'.ב .תוקן ב ,6/11-ב ,9/19-ב 1/20-וב.5/20-
סעיף  .17בוטל ב.12/13-
סעיף  .18בוטל ב 12/13-ונוסף ב.5/18-
סעיף  .19בוטל ב.12/13-
סעיף  .20בוטל ב.12/13-
סעיף  .21בוטל ב.12/13-
סעיף  .22בוטל ב.12/13-
סעיף .23ד .תוקן ב.2/16-
סעיף 24א' .תוקן ב ,12/08-ב ,11/17-ב 8/19-וב.1/20-
סעיף 24ב' .תוקן ב 1/06-ובוטל ב.6/11-
סעיף  .25תוקן ב 12/08-וב.9/18-
סעיף .25א (2.תוקן ב ,3/05-וב.9/19-
סעיף .25א(2.א( תוקן ב.12/09-
סעיף .25א(2.ו( תוקן ב 3/08-ובוטל ב.5/12-
סעיף .25א(2.ז( תוקן ב 7/08-ושונה לסעיף .25א(2.ו( ב.5/12-
סעיף .25א (6.בוטל ב.6/11-
סעיף .25ב .תוקן ב.3/05-
סעיף .25ב (2.תוקן ב 9/19 -וב.1/20-
סעיף .25ב (3.תוקן ב.5/12-
סעיף .25ב (5.בוטל ב.6/11-
סעיף .25ט .תוקן ב.9/19-
סעיף 25א .'1תוקן ב 12/08-וב.9/18-
סעיף 25א .'2נוסף ב.9/18-
סעיף 25א .'3נוסף ב.9/18-
סעיף 25א - .'4סעיף 25א .'2קודם נוסף ב 5/12-ושונה לסעיף 25א .'4ב.9/18-
סעיף 25א - .'5סעיף 25א .'2קודם שונה לסעיף 25א .'3ב 5/12-ושונה לסעיף 25א .'5ב.9/18-
סעיף 25א' .תוקן ב 10/04-וב.12/08-
סעיף 25ב' .תוקן ב.10/04-
סעיף 25ג' .תוקן ב 12/06-וב.6/11-
סעיף 25ד' .תוקן ב 10/04-וב.6/11-
סעיף 25ה' .תוקן ב.10/04-
סעיף 25ו' .תוקן ב 10/04-וב.5/16-
סעיף 25ז' .תוקן ב 10/04-וב.12/08-
סעיף 25ח' .תוקן ב.10/04-
סעיף 25ח'.ג .תוקן ב.6/11-
סעיף 25ח'.ו .תוקן ב.3/06-
סעיף 25ט' .תוקן ב.10/04-
סעיף 25י' .תוקן ב.10/04-
סעיף 25יא' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25יב' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25יג' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25יד' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25טו' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25טז' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25יז' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25יח' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25יט' .תוקן ב.12/08-
סעיף 25כ' .תוקן ב.12/08-
פרק ד' 1
נכנס לתוקפו ב.12/13-
כותרתו תוקנה ב.7/15-
סעיף 25כא' .תוקן ב.11/18-
סעיף 25כה'.ג (5.תוקן ב.2/16-
סעיף 25כז'.ב (4.תוקן ב.11/18-
סעיף 25כז'.ד(3.ב() (4תוקן ב.11/18-
סעיף 25כז'.ד (14.תוקן ב 11/18-וב.1/20-
סעיף 25ל'.ג( תוקן ב.11/18-
סעיף 25לב'.א( תוקן ב 11/18-וב.1/20-
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סעיף 25לה' .נוסף ב.7/15-
פרק ה'
סעיף  .26נוסף ב.3/18-
סעיף  .26תוקן ב 10/04-וב 2/16-ושונה לסעיף 26א' .ב.3/18-
סעיף  .27תוקן ב 8/09-וב.6/13-
סעיף .28א .תוקן ב ,8/09-ב ,6/13-וב.9/20-
סעיף .28ב .תוקן ב ,8/09-ב ,6/12-ב ,6/13-ב 5/16-וב.9/20-
סעיף .28ג .נוסף ב ,6/12-תוקן ב 9/12-וב.6/13-
סעיף 28א' .נוסף ב 8/09-ותוקן ב 6/12-וב.9/20-
סעיף 28ב' .נוסף ב.8/09-
סעיף 28ג' .נוסף ב.8/09-
סעיף 29א' .נוסף ב.2/18-
סעיף 29א' .תוקן ב ,1/08-ב 5/10-והרישא תוקן ב ,12/13-תוקן ושונה לסעיף 29ב' .ב.2/18-
סעיף  .30בוטל ב.6/13-
סעיף  .31בוטל .6/20
סעיף  .32תוקן ב.1/07-
סעיף  .33תוקן ב 12/07-וב.4/14-
סעיף 33א' .נוסף ב 6/12-ותוקן ב 2/20-וב.9/20-
סעיף 33ב' .נוסף ב.6/12-
סעיף 33ג' .נוסף ב.6/12-
סעיף 33ד' .נוסף ב.6/12-
סעיף 33ה' .נוסף ב.6/12-
סעיף 33ו' .נוסף ב 6/12-ותוקן ב.2/20-
פרק ו'
כותרת הפרק תוקנה ב.8/09-
סעיף .34א .תוקן ב.8/09-
סעיף .34ב .תוקן ב.8/09-
סעיף .34ג .תוקן ב.8/09-
סעיף .34ד .תוקן ב.8/09-
סעיף .34ה .תוקן ב ,5/07-ב 12/13-וב.9/19-
סעיף .34ו .תוקן ב 8/09-וב.9/19-
סעיף .34ז .תוקן ב 6/05-וב.9/19-
סעיף .34ח .תוקן ב 8/09-וב.9/19-
סעיף .34ט .תוקן ב 8/09-ובוטל ב.9/19-
סעיף .34י .תוקן ב ,8/09-ב 3/16-וב.9/19-
סעיף .34י"א .תוקן ב 8/09-וב.9/19-
סעיף .34י"ב .תוקן ב 8/09-וב.9/19-
סעיף .34י"ג .תוקן ב 8/09-וב.9/19-
סעיף .34י"ד .תוקן ב ,8/09-ב 9/19-וב.5/20-
סעיף .34ט"ו .תוקן ב 8/09-וב.6/11-
סעיף .34ט"ז .תוקן ב.8/09-
סעיף .34י"ז .תוקן ב 6/05-וב.8/09-
סעיף .34י"ח .תוקן ב 6/05-וב 8/09-וסעיף .34י"ח .קודם בוטל ב.6/11-
סעיף .34י"ט .נוסף ב ,8/09-תוקן ושונה לסעיף .34י"ח .ב ,6/11-ותוקן ב.9/19-
סעיף .34כ .נוסף ב ,8/09-תוקן ושונה לסעיף .34י"ט .ב ,6/11-ותוקן ב 9/19-וב.5/20-
סעיף .34כ"א .נוסף ב 8/09-ובוטל ב.6/11-
סעיף .34כ"ב .נוסף ב 8/09-ובוטל ב.6/11-
סעיף .34כ"ג .נוסף ב 8/09-ושונה לסעיף .34כ .ב.6/11-
סעיף .34כ"ד .נוסף ב 8/09-ושונה לסעיף .34כ"א .ב.6/11-
סעיף .34כ"ה .נוסף ב ,8/09-תוקן ושונה לסעיף .34כ"ב .ב.6/11-
סעיף .34כ"ג .נוסף ב 5/12-ותוקן ב.9/19-
סעיף .34כ"ד .נוסף ב 5/12-ותוקן ב.9/19-
סעיף .34כ"ה .נוסף ב.5/12-
סעיף .34כ"ו .נוסף ב 5/12-ותוקן ב.9/18-
סעיף .34כ"ז .נוסף ב 4/14-ותוקן ב 9/19-וב.5/20-
סעיף .34כ"ח .נוסף ב 4/14-ותוקן ב 9/19-וב.5/20-
סעיף  .35תוקן ב.8/09-
סעיף  .36נוסף ב 8/09-ותוקן ב.6/11-

סעיף .36ב (2.בוטל ב.9/19-
סעיף .36ב (3.שונה לסעיף .36ב (2.ב.9/19-
סעיף .36ב (4.שונה לסעיף .36ב (3.ב.9/19-
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הנחיות זמניות
הנחיות זמניות בנושא בנק חוץ
סעיף .2ד .תוקן ב.4/06-
סעיף  .18בנספח תוקן ב.4/06-
עוגן בתקנון ובהנחיות על פיו ב.5/07-
הנחיות זמניות בנושא מתן פטור ממינימום תקופת פעילות בהעברת עסקי ני"ע
אושר ב.4/06-
עוגן בתקנון ובהנחיות על פיו ב.8/07-
הנחיות זמניות בנושא חברות רחוקה
אושר ב.7/06-
סעיף .1ב .תוקן ב.8/07-
סעיף  .2תוקן ב.8/07-
סעיף  .6תוקן ב.8/07-
עוגן בתקנון ובהנחיות על פיו ב.12/08-
הנחיות זמניות בנושא ותק פעילות של מועמד לחברות בבורסה
אושר ב.8/09-
עוגן בתקנון ובהנחיות על פיו ב.11/10-
הנחיות זמניות בנושא קצין ציות
אושר ב.7/06-
עוגן בתקנון ובהנחיות על פיו ב.12/08-

נספחים להנחיות
נספח א' 1
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
סעיף  .8תוקן ב.1/21-
סעיף  .17בוטל ב.11/17-
סעיף  .18בוטל ב.11/17-
נספח א' 2
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
סעיף  .8תוקן ב.1/21-
סעיף  .19בוטל ב.11/17-
סעיף  .20בוטל ב.11/17-
נספח א' 3
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
סעיף  .3תוקן ב 6/11-וב.9/19-
סעיף  .5תוקן ב.9/19-
סעיף  .8תוקן ב.6/11-
סעיף  .9תוקן ב 6/11-וב.9/19-
סעיף  .10תוקן ב 6/11-וב.9/19-
סעיף  .11תוקן ב.3/06-
סעיף  .12בוטל ב.11/17-
סעיף  .15תוקן ב.6/12-
סעיף  .24תוקן ב 3/06-וב.12/13-
סעיף  .25תוקן ב.3/06-
סעיף  .26נוסף ב.9/19-
סעיף  .26קודם נוסף ב .12/13-ושונה לסעיף  .28ב.9/19-
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סעיף  .26ישן שונה לסעיף  .28ב ,12/13-ושונה לסעיף  .30ב.9/19-
סעיף  .27נוסף ב.9/19-
סעיף  .27קודם נוסף ב 12/13-ושונה לסעיף  .29ב.9/19-
סעיף  .27ישן שונה לסעיף  .29ב 12/13-ושונה לסעיף  .31ב.9/19-
סעיף  .28שונה לסעיף  ,30תוקן ב 12/13-ושונה לסעיף  .32ב.9/19-
סעיף  .29שונה לסעיף  .31ב 12/13-ושונה לסעיף  .33ב.9/19-
סעיף  .30שונה לסעיף  .32ב 12/13-ובוטל ב.11/17-
סעיף  .31שונה לסעיף  .33ב 12/13-ובוטל ב.11/17-
סעיף  .32שונה לסעיף  .34ב.12/13-
חותמת המבקש בתחתית הנספח תוקנה ב.6/11-
נספח א' 4
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
סעיף  .3תוקן ב ,6/11-וב.9/19-
סעיף  .5תוקן ב.9/19-
סעיף  .8תוקן ב.6/11-
סעיף  .9תוקן ב ,6/11-וב.9/19-
סעיף  .10תוקן ב ,6/11-וב.9/19-
סעיף  .11תוקן ב.3/06-
סעיף  .12בוטל ב.11/17-
סעיף  .18תוקן ב.6/12-
סעיף  .19בוטל ב.9/19-
סעיף  .25תוקן ב.3/06-
סעיף  .26תוקן ב.3/06-
סעיף  .27תוקן ב.3/06-
סעיף  .28תוקן ב.3/06-
סעיף  .29נוסף ב.9/19-
סעיף  .29קודם נוסף ב 12/13-ושונה לסעיף  .31ב.9/19-
סעיף  .29ישן תוקן ב ,3/06-שונה לסעיף  ,30תוקן ב 12/13-ושונה לסעיף  .32ב.9/19-
סעיף  .30נוסף ב.9/19-
סעיף  .30קודם שונה לסעיף  ,31תוקן ב 12/13-ושונה לסעיף  .33ב.9/19-
סעיף  .31תוקן ב ,6/05-שונה לסעיף  .32ב 12/13-ושונה לסעיף  .34ב.9/19-
סעיף  .32שונה לסעיף  .33ב 12/13-ובוטל ב.11/17-
סעיף  .33שונה לסעיף  .34ב 12/13-ובוטל ב.11/17-
סעיף  .34שונה לסעיף  .35ב.12/13-
חותמת המבקש בתחתית הנספח תוקנה ב.6/11-
נספח א'5
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
נוסף ב.6/05-
סעיף  .1תוקן ב 11/10-ו ב.6/11-
סעיף  .5תוקן ב.9/19-
סעיף  .8תוקן ב.6/11-
סעיף  .9תוקן ב.6/11-
סעיף  .10תוקן ב.6/11-
סעיף  .15תוקן ב.6/12-
סעיף  .16בוטל ב.9/19-
סעיף  .23נוסף ב9/19-
סעיף  24נוסף ב.9/19-
סעיף  .23נוסף ב 12/13-ושונה לסעיף  .25ב.9/19-
סעיף  .23ישן שונה לסעיף  .24ותוקן ב ,12/13-ושונה לסעיף  .26ב.9/19-
סעיף  .24שונה לסעיף  .25ותוקן ב 12/13-ושונה לסעיף  .27ב.9/19-
סעיף  .25שונה לסעיף  .26ב 12/13-ושונה לסעיף  .28ב.9/19-
סעיף  .26שונה לסעיף  .27ב 12/13-ושונה לסעיף  .29ב.9/19-
סעיף  .27תוקן ב ,11/10-ב 6/11-ושונה לסעיף  .28ב 12/13-ושונה לסעיף  .30ב.9/19-
סעיף  .28שונה לסעיף  .29ב 12/13-ושונה לסעיף  .31ב.9/19-
חותמת המבקש בתחתית הנספח תוקנה ב.6/11-
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נספח א' 6
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
נוסף ב.6/05-
סעיף  .1תוקן ב 11/10-וב.6/11-
סעיף  .5תוקן ב.9/19-
סעיף  .8תוקן ב.6/11-
סעיף  .9תוקן ב.6/11-
סעיף  .10תוקן ב.6/11-
סעיף  .17תוקן ב.6/12-
סעיף  .18בוטל ב.9/19-
סעיף  .27נוסף ב.9/19-
סעיף  .27קודם נוסף ב 12/13-ושונה לסעיף  .29ב.9/19-
סעיף  .27ישן שונה לסעיף  .28ותוקן ב 12/13-ושונה לסעיף  .30ב.9/19-
סעיף  28נוסף ב.9/19-
סעיף  .28שונה לסעיף  .29תוקן ב 12/13-ושונה לסעיף  .31ב.9/19-
סעיף  .29שונה לסעיף  .30ב 12/13-ושונה לסעיף  .32ב.9/19-
סעיף  .30שונה לסעיף  .31ב 12/13-ושונה לסעיף  .33ב.9/19-
סעיף  .31שונה לסעיף  .32ב 12/13-ושונה לסעיף  .34ב.9/19-
סעיף  .32תוקן ב ,11/10-ב ,6/11-שונה לסעיף  .33ב 12/13-ושונה לסעיף  .35ב.9/19-
סעיף  .33שונה לסעיף  .34ב 12/13-ושונה לסעיף  .36ב.9/19-
חותמת המבקש בתחתית הנספח תוקנה ב.6/11-
נספח א' 7
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
נוסף ב.5/07-
סעיף  .9תוקן ב.1/21-
סעיף  .19תוקן ב.1/21-
נספח א' 8
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
נוסף ב 12/08-ותוקן ב.9/18-
סעיף  .5תוקן ב.7/09-
נספח א' 9
נוסף ב.9/19-
סעיף  .8תוקן ב.5/20-
סעיף  .9תוקן ב.5/20-
סעיף  .10נמחק ב.5/20-
סעיף  .11שונה לסעיף  .10ב.5/20-
סעיף  .12שונה לסעיף  .11ב.5/20-
סעיף  .13שונה לסעיף  .12ב.5/20-
סעיף  .14שונה לסעיף  .13ב.5/20-
סעיף  .15שונה לסעיף  .14ב.5/20-
סעיף  .16שונה לסעיף  .15ב.5/20-
סעיף  .17שונה לסעיף  .16ב.5/20-
סעיף  .18שונה לסעיף  .17ב.5/20-
סעיף  .19שונה לסעיף  .18ב.5/20-
סעיף  .20שונה לסעיף  .19ב.5/20-
סעיף  .22בוטל ב.5/20-
סעיף  .23שונה לסעיף  .21ב.5/20-
סעיף  .24שונה לסעיף  .22ב.5/20-
סעיף  .25שונה לסעיף  .23ב.5/20-
סעיף  .26שונה לסעיף  .24ב.5/20-
סעיף  .27שונה לסעיף  .25ותוקן ב.5/20-
סעיף  .28שונה לסעיף  .26ב.5/20-
סעיף  .29שונה לסעיף  .27ב.5/20-
סעיף  .30שונה לסעיף  .28ב.5/20-
נספח א' 10
נוסף ב.2/20-
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חברי בורסה-עדכון מס'  - 82מעודכן עד ליום 274693 - 20.12.20
נספח ב'
סעיף  .6תוקן ב ,10/04-ב 8/09-וב.6/11-
סעיף  .7תוקן ב 10/04-וב.6/11-
"דוח אשראי ללקוחות" תוקן ב.4/14-
נספח ג'
סעיף  .4תוקן ב.7/06-
סעיף  .5תוקן ב.7/06-
סעיף  .6תוקן ב.7/06-
סעיף  .7תוקן ב 7/06-וב.6/11-
סעיף  .8תוקן ב 7/06-וב.6/11-
סעיף  .9תוקן ב.7/06-
סעיף  .15תוקן ב.7/06-
סעיף  .16תוקן ב.7/06-
סעיף  .17תוקן ב.1/07-
סעיף  .18תוקן ב.1/07-
סעיף  .19תוקן ב.1/07-
סעיף  .20תוקן ב.1/07-
סעיף  .21נוסף ב 8/09-ותוקן ב.9/20-
סעיף  .22נוסף ב.8/09-
סעיף  .23נוסף ב.11/10-
סעיף  .24נוסף ב.6/11-
סעיף  .25נוסף ב.6/11-
סעיף  .26נוסף ב.6/11-
סעיף  .27נוסף ב.6/12-
סעיף  .28נוסף ב.6/12-
סעיף  .29נוסף ב.12/13-
נספח ד'
נוסח מכתב החש"ב המצורף לדוחות הביניים  -תוקן ב.5/12-
דו"ח נלווה לדו"חות הכספיים  -דברי הסבר  -תוקן ב.6/11-
דו"ח נלווה לדו"חות הכספיים  -דברי הסבר  -סעיף  .1תוקן ב ,5/12-ב 11/17-וב.12/20-
דו"ח נלווה לדו"חות הכספיים  -דברי הסבר  -סעיף  .5בוטל ב 11/17-ונוסף ב.12/20-
דו"ח נלווה לדו"חות הכספיים  -דברי הסבר  -סעיף  .9תוקן ב.12/07-
דו"ח נלווה לדו"חות הכספיים  -נוסח מכתב לוואי לדוגמא  -תוקן ב 6/11-וב.11/17-
דו"ח נלווה לדו"חות הכספיים  -נוסח מכתב לוואי לדוגמא  -סעיף ד .בוטל ב 11/17-ונוסף ב.12/20-
דו"ח נלווה לדו"חות הכספיים  -נוסח מכתב לוואי לדוגמא  -סעיף ח .תוקן ב ,12/07-ושונה לסעיף ו.
ב.6/11-
נספח ד' 1
תוקן ב ,9/06-ב 9/09-וב.4/14-
סעיף  (1ב( תוקן ב.2/06-
סעיף  (1ג( תוקן ב.2/06-
סעיף  (1ט( תוקן ב.2/06-
סעיף  (1י( תוקן ב.2/06-
סעיף  (3ג( תוקן ב.2/05-
סעיף  (3ד( תוקן ב.2/05-
סעיף  (3תוקנה הסיפא ב.2/05-
סעיף  (7תוקן ב.2/06-
סעיף  (8תוקן ב.9/06-
הוחלף ב.6/11-
נספח ד' 1א'
תוקן ב.6/18-
נספח ד' 2
סעיף א .תוקן ב.12/03-
סעיף ג .תוקן ב 12/03-וב.8/09-
הוחלף ב ,6/11-תוקן ב.4/14-

ה 12 -
חברי בורסה-עדכון מס'  - 82מעודכן עד ליום 274693 - 20.12.20
נספח ד' 3
בוטל ב.6/11-
נספח ד'  4שונה לנספח ד'  3ב.6/11-
נספח ד' 4
נספח ד'  4תוקן ושונה לנספח ד'  3ב.6/11-
נספח ד'  6שונה לנספח ד'  4ב.6/11-
בוטל ב.11/17-
נוסף ב.12/20-
נספח ד' 5
סעיף ב .תוקן ב.1/06-
סעיף ג .תוקן ב.1/06-
בוטל ב.6/11-
נספח ד'  7שונה לנספח ד'  5ב.6/11-
נספח ד' 6
נספח ד'  6תוקן ושונה לנספח ד'  4ב.6/11-
נספח ד'  8שונה לנספח ד'  6ב 6/11-ותוקן ב.4/14-
נספח ד' 7
נספח ד'  7תוקן ושונה לנספח ד'  5ב.6/11-
נוסף נספח ד'  7חדש ב.6/11-
נספח ד' 8
נוסף ב.12/07-
נספח ד'  8תוקן ושונה לנספח ד'  6ב.6/11-
נספח ה'
נוסף ב 4/07-ותוקן ב 6/11-וב.5/12-
נספח ו'
נוסף ב.8/09-
נספח ז'
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-
נספח ח' 1
תוקן ב.8/09-
נספח ח' 2
נוסף ב.8/09-
נספח ח' 3
נוסף ב.8/09-
נספח ח' 4
נוסף ב.8/09-
נספח ח' 5
תוקן ב.8/09-
שונתה כתובת הבורסה ב.8/14-

ה 13 -
חברי בורסה-עדכון מס'  - 78מעודכן עד ליום 274693 - 25.5.20
נספח ט'
נוסף ב.10/04-
סעיף  .1תוקן ב.3/06-
סעיף  .2תוקן ב.6/11-
סעיף  .3תוקן ב.6/11-
סעיף  .4תוקן ב.6/11-
סעיף  .9תוקן ב.12/08-
נספח י'
נוסף ב.10/04-
סעיף  .1תוקן ב 3/06-וב.6/11-
סעיף  .2תוקן ב.6/11-
סעיף  .3תוקן ב.6/11-
סעיף  .5תוקן ב.6/11-
סעיף  .7תוקן ב.12/08-
סעיף .8ד .תוקן ב.12/08-
נספח י"א
נוסף ב.12/08-
נספח י"ב
נוסף ב.6/09-
נספח י"ג
נוסף ב.5/12-
נספח י"ד 1
נספח י"ד נוסף ב 5/12-ושונה לנספח י"ד  1ב.9/18-
נספח י"ד 2
נוסף ב.9/18-
נספח י"ד 3
נוסף ב.9/18-
נספח ט"ו
נוסף ב.7/15-
נספח ט"ז
נוסף ב.3/18-
נספח י"ז
נוסף ב.5/18-

