
 

274715 

 תעריפון 

 נספח להנחיות 

 על פי החלק החמישי לתקנון 

 פרסום מידע על ידי הבורסה 



 1 -ג 
 274715 -  1.1.23מעודכן עד ליום  - 66עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 תעריפון  - נספח להנחיות 

 1נתוני מסחר  .1

 : זה   סעיף   לעניין  . א 

 מקייםו ערך ניירות לחוק הראשונה בתוספת( 8( עד )1"ק )בסמי שאינו מנוי  -"לקוח פרטי" 

 : שלהלן מהתנאים אחד

את המידע, כי   מקבלהוא הצהרה למפיץ המידע או לחבר הבורסה באמצעותו  מסר (1
 ; העסקית ופעילות  לצורך המידע אינו משמש 

בניירות   עסקאות   70-חל החיוב הכספי פחות מבגינו  הקלנדרי החודש במהלך  ביצע (2
מיליון ש"ח;   5ערך )לא כולל נגזרים( שסך כל המחזור הכספי שלהן אינו עולה על 

 . אופציות 6000 -היקף העסקאות אינו עולה על   -וככל שביצע עסקאות בנגזרים 

 כל מי שאיננו לקוח פרטי; -"לקוח עסקי" 

 מחולל ציטוטים או כל יישום ממוחשב, בעל שימוש מוגדר אחד.  -" non display"יחידת 

מחולל אשר באמצעותו הועברו בחודש יותר   -"מחולל ציטוטים בעל פעילות בהיקף גבוה" 
הוראות בשוק   1,000- הוראות בממוצע ליום בשוק ניירות הערך או למעלה מ 5,000-מ

 הנגזרים.  

ך מידע, אך אינו משמש להעברת הוראות  מחולל אשר צור -"מחולל המשמש לגיבוי" 
 מסחר, אלא בעת תקלה. 

חבילת נתוני מסחר מצומצמת, הכוללת רמת מחיר אחת בלבד   -"1מסחר רמה   "נתוני
להיצע וביקוש של ניירות הערך הנסחרים בבורסה, יחד עם מחיר העסקה האחרון,  

  ומחזור כספי. ,עסקאות שנקשרו

י מסחר מקיפה, הכוללת חמש רמות מחיר להיצע  חבילת נתונ - " 2"נתוני מסחר רמה  
כספי, מחיר העסקה האחרון, ועסקאות  וביקוש לני"ע הנסחרים בבורסה, ומחזור 

   שנקשרו.

חבילת נתוני מסחר מלאה הכוללת  את מלוא ספר הפקודות    –" 3"נתוני מסחר רמה  
אות (, יחד עם מחיר העסקה האחרון, עסקMBO)בהתבסס על פרוטוקול הפצת המידע 

 שנקשרו, ומחזור כספי. 

 
ואשר יכלול את   31.12-יעביר כל מפיץ מידע לבורסה דו"ח שנתי המתייחס לשנה שהסתיימה ב 31.1-בכל שנה עד ה 1

, סוגי המידע שהופצו לכל לקוח, פרוט האם ההתקשרות הינה על בסיס  וסיווגם  מספר לקוחותהפרטים הבאים: סה"כ 
חודשי או על בסיס גישות למערכת, וזאת תוך פירוט מספר הגישות. דו"ח זה יאומת על ידי רואה החשבון או המבקר  

המידע. מפיץ המידע ישא בהוצאות  הפנימי של מפיץ המידע. דו"ח זה הינו בנוסף לכל דו"ח אחר שבהגדרתו מחוייב מפיץ 
 עריכת הדו"ח ואימותו. 
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך  –   תוני מסחר נ . 1

חודשית  נתוני מסחר בזמן אמת המיועדים להפצה ללקוח בישראל שהינו לקוח עסקי )עלות   .1א
 ליחידת קצה(: 

עלות חודשית   סוג 
  – ליחידת קצה  

 2נתוני מסחר רמה  

עלות חודשית  
ליחידת קצה נתוני  

 3מסחר רמה  

חבילה הכוללת את כל קבוצות   (1
 2הנתונים 

 ש"ח   242 ש"ח   192.99

 ש"ח  75.46 ש"ח   59.29 חבילה הכוללת נתוני נגזרים בלבד (2

הגבלת כמות  תצוגת מסך בודדת ללא  (3
  – 3פריטים )ללא עדכון אוטומטי(

 2רמה 

  ש"ח  1.06

( המיועדים להפצה ללקוח פרטי בישראל )עלות  level 2) - 2נתוני מסחר בזמן אמת רמה   .2א
 חודשית ליחידת קצה(: 

 עלות חודשית  סוג 

 ש"ח   37.73 חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים   (1

 ש"ח  26.88 נגזרים בלבדחבילה הכוללת נתוני  (2

בס"ק   כאמור  חבילות  לרכוש מראש  עבור  1ניתן  מופחת  במחיר  לעיל   )
 מספר לקוחות פרטיים מוגדר מראש כמפורט להלן: 

 

 מספר מירבי של לקוחות פרטיים 

 

 עלות חודשית בש"ח 

10,000 4               125,000  

          9,000        120,000  

8,000 113,000 

          7,000        105,000  

          5,000          85,000  

          3,500          70,000  

          2,000          50,000  

          1,500          40,000  

1,000 30,000 

 
יהיה רשאי לרכוש רישיון שימוש הניתן להעברה בין מספר משתמשים שאינם משמשים    2 חבר בורסה או תאגיד בנקאי 

במספר   קצה  ליחידת  החודשית  העלות  של  כמכפלה  התשלום  יחושב  כזה  במקרה  תיקים.  כמנהלי  או  השקעות  כיועצי 
 המשתמשים היומי הגבוה ביותר שהיה במהלך החודש.

לקוח עסקי העושה שימוש בעמדה אחת הכוללת שתי יחידות קצה המנויות לחבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים,  
בגין יחידת המידע בלבד, אם אחת מהיחידות משמשת לצורך מסחר בלבד והשנייה משמשת לצורך קבלת מידע   יחויב 

 בלבד.
עבור משתמשים שאינם משמשים כיועצי השקעות או מנהלי תיקים. תשלום כאמור בסעיף זה ייגבה גם בגין פריטי מידע    3

 המחושבים מתוך נתוני המסחר בזמן אמת. 
 ₪ ללקוח לחודש   5ייגבה סכום נוסף של  10,000-עבור הרחבת השירות לכל לקוח נוסף מעבר ל 4
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

( המיועדים להפצה ללקוח פרטי בישראל  (level 1  1נתוני מסחר בזמן אמת רמה   .3א
 )עלות חודשית ליחידת קצה(:

 ש"ח   4.31 חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים (     1

 

ניתן לרכוש מראש חבילות כאמור לעיל במחיר מופחת עבור מספר לקוחות פרטיים  

לרכישת   שבמקביל  למי  מיועד  המופחת  המחיר  להלן.  כמפורט  מראש,   מוגדר 

רמה   מידע  חבילות  ירכוש  המופחת  במחיר  המפורטת    2החבילה  בכמות  לפחות 

 בטבלה שלהלן. 

ש ללקוח עבורו נרכשה חבילת  ( לחוד2פריטי מידע בודדים )רמה    8בגין הצגת עד  

מידע, לא ייגבה תשלום נוסף )החישוב ייעשה ברמה המצרפית עבור פריטי המידע  

שנצפו ע"י כלל המנויים(. עבור הצגת כל פריט מידע בודד נוסף ייגבה סכום כמפורט  

 בטבלה שלהלן.  

של   עלות חודשית בש"ח  מספר מירבי של לקוחות פרטיים  מינימלית  כמות 
 ( 2חבילות מידע )רמה  

150,0005   140,000  8000 

125,000    127,500  7000 

  100,000    115,000  5000 

75,000    100,000  3500 

50,000      80,000  2000 

    40,000      70,000  2000 

30,000      60,000  1500 

20,000 50,000 1000 

15,000 40,000 1000 

שנכלל   למה  מעבר  בודד  מידע  בפריט  צפייה  עלות 
צפייה   עלות  וכן  המצרפית,  המידע  פריטי  בחבילת 
בפריט מידע בודד ללקוחות עבורם לא נרכשה חבילת  

 . מידע

  אגורות   5

 

( חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים מלבד נגזרים, ללקוח אשר לו תיק השקעות  2
 ש"ח  25,000-בשווי נמוך מ

 לחודש ₪  1

( הצגת מחיר עסקה אחרונה בלבד ללקוח פרטי באינטרנט, על ידי מפיץ מידע שאינו  3
 עוסק במסחר בבורסה עבור לקוחות  

 ₪ לחודש  1

 א( מחיר מקסימום למפיץ בישראל המציג את הנתונים ללא            

 תמורה כספית ישירה            

 ₪ לחודש  12,000

 
 

 
 אג' לחודש.   10לקוחות שידווח מראש ייגבה תשלום בסך  00150,0 –עבור  כל לקוח נוסף מעבר ל  5
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 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך  –   תוני מסחר נ . 1

)עלות   (non displayנתוני מסחר בזמן אמת שאינם מיועדים לתצוגה ) .4א
 חודשית ליחידה( כדלקמן: 

  חודשית  עלות  סוג 
 non ליחידת 

display 

נתוני מסחר רמה  
 2או  1

  חודשית  עלות 
 non ליחידת 

display 

נתוני מסחר  
 3רמה 

  בהיקף פעילות  בעלבישראל ציטוטים  מחוללעבור 
   גבוה

 ש"ח  1,348 ח " ש 1,075

בעל פעילות   בישראל עבור כל מחולל ציטוטים נוסף
 בהיקף גבוה, של אותו לקוח 

 ש"ח  674 ש"ח  538

, לרבות  בישראל אחרת non displayעבור כל יחידת 
 מחולל ציטוטים בעל פעילות בהיקף שאינו גבוה 

 ש"ח  539   ח" ש 431

 ש"ח  107.82 ש"ח  107.82 מחולל ציטוטים המשמש לגיבוי עבור 

המשרתת לקוחות מחוץ   non displayעבור כל יחידת 
 ל לישרא

דולר   250 דולר ארה"ב  200
 ארה"ב 

 nonעבור שימוש במספר בלתי מוגבל של יחידות 

display  על ידי לקוח מחוץ לישראל אשר הינו יישות ,
 או ישויות משפטיות קשורות  משפטית אחת

דולר   1,250
 ארה"ב 

דולר   2,000
 ארה"ב 

 ללקוחות פרטיים בישראל תעריף לפריט מידע למפיצי מידע  . ב 

 )נתוני נייר אחד וכו'(:

 עלות  סוג 

 ש"ח  0.0256 6לפריט מידע בודד 

 ש"ח   1.06 לתצוגת מסך בודדת ללא הגבלת כמות פריטים  

 ש"ח  75.46 תעריף מקסימום לחודש ללקוח פרטי  

 
,  שהגיש ללקוח המושך באמצעות האינטרנט, מעת לעת, ולא באופן שוטף, פריטי מידע בודדים בלבד, במענה לשאילתות  6

. למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה בו אופן קבלת המידע דומה באופיו או בכמויות המידע,  ולא באופן אוטומטי
   .לעיל 1אלקבלת נתוני מסחר שוטפים, יחול התעריף כמפורט בס"ק א. פיסקא 

 .ב. להנחיות על פי החלק החמישי לתקנון לא יחולו על סעיף זה. 2הוראות סעיף 
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך  –   נתוני מסחר  . 1

 ש"ח  2,105 7באיחור ושערי מדדים בזמן אמת   נתוני מסחר  הפצת חודשי ל  ןרשיו  ג. 

  חודשית )עלות   לישראל  מחוץ   עסקי ללקוח  להפצה   המיועדים   אמת   בזמן   מסחר   תוני נ . 1ג
 (: קצה   ליחידת 

 3נתוני מסחר רמה   2או  1נתוני מסחר רמה   חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים 

 6"בארה  דולר 13.53 8דולר ארה"ב  42.50   

 6"בארה דולר 60 6"בארה דולר 47 1.4.2023החל מתאריך 

לישראל   מחוץ   פרטימסחר בזמן אמת המיועדים להפצה ללקוח   נתוני  . 2ג
 (: קצה   ליחידת   חודשית )עלות 

 ב דולר ארה" 9 (level 2)  - 2רמה  חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים (1

 דולר ארה"ב  1.5 ( level 1) 1חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים רמה   (2

סוג חומר   9קבצי מידע  ד. 

 10  קובץ '  מס / 

תעריף חודשי  

    11לצורכי הצגת מידע 

תעריף חודשי  

 לשימוש פנימי 

 דולר  100ש"ח/ 368 ש"ח  1,475 77 מדדי בורסה 

  ש"ח  5,901 151 פרטי תשלומים שוטפים לניירות ערך 

  ש"ח  5,901 152 פרטי ניירות ערך 

  ש"ח  2,951 156 נתוני מסחר לחו"ל 

  ש"ח  2,951 157 נתוני חברות לחו"ל 

  דולר  285ש"ח/ 1,053 78 שנה  - מדדים היסטוריים לתקופה של

עד חמש   מדדים היסטוריים לתקופה של

 שנים 

  דולר  500/ח" ש 1,842 5078

  דולר  50ח/"ש  184.24 5060 חודש   - מדדים היסטוריים לתקופה של

  ש"ח להפקה  14,001 88 יומי  - יתרות מק"מ לבנק ישראל  

  ש"ח לחודש  11,379 91,92 יומי קובץ   -   :גילוי נאות

  ש"ח להפקה  1,475  הפקה חד פעמית  -

 

 
יהיה פטור מתשלום    זה  סכוםעל  בסכום העולה    אמת  בזמן  מידע  הפצת ם בגין  תמלוגי  קלנדרית שישלם במשך שנה    מפיץ  7

תשלום זה כולל את הזכות להפעלת אתר אינטרנט    בגין השנה שחלפה.  קלנדריתזה. ההתחשבנות תתבצע בתחילת שנה  
 המציג נתוני מסחר ללא תשלום. 

מנכ"ל הבורסה רשאי מעת לעת להעלות את המחיר הנגבה כאמור ובתנאי שבכל מקרה לא ייעלה המחיר הנגבה מלקוח    8
ישראל על זה הנגבה מלקוח עסקי הפועל בישראל. הודעה על העלאת מחיר כאמור תינתן לפחות שלושה  עסקי מחוץ ל 

 חודשים מראש.
 התעריפים הנקובים בדולר מיועדים ללקוחות מחוץ לישראל בלבד.   9

ידם )סוגי חומר  -עלתשלום של חברי הבורסה עבור סוגי החומר המפורטים להלן, נכלל בעמלת המסחר בבורסה המשולמת   10
151 ,152 .) 

   הצגה באתרי  האינטרנט או הפצה במערכות ייעודיות ללקוחות סופיים בלבד. –הצגת מידע משמעו   11
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 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך  –   תוני מסחר נ . 1
 

סוג חומר   7קבצי מידע  ד. 

   8קובץ '  מס / 

לצורכי  תעריף חודשי  

 9הצגת מידע 

תעריף חודשי  

 לשימוש פנימי 

 12דולר  250ח/" ש 921  5001 פרמטרים ומשקלות למדדים 

  דולר  500/ח" ש 1,895 5061 משקלות למדדים 

נתונים   -פעילות משקיעים מסווגים במסחר

 שוטפים 

  750ח/" ש 2,764 5003

 13דולר 

  דולר  250ח/" ש 921
14 

נתונים   -משקיעים מסווגים במסחרפעילות 

 היסטוריים מלאים 

  1,000ח/" ש 3,685  5053

 דולר  

  50ח/"ש 184.24 דולר  250ח/" ש 921 5004 נתונים שוטפים    –יתרות מכירות בחסר 

 15דולר 

 דולר  100ח/" ש 368 דולר  250ח/" ש 921 5054 נתונים היסטוריים    -יתרות מכירות בחסר

 דולר  100ח/" ש 368 דולר  200ח/" ש 737 5005 ומחוץ לבורסה סיכום עסקאות בבורסה  

  50ח/"ש  184.24 דולר  250ח/" ש 921 5006 סוף יום   -שערי ניירות ערך 

 דולר 

קישור להודעות "מאיה", )לרבות מועדי  

 אסיפות ומועדי פרסום  דו"חות כספיים( 

 דולר  100ח/" ש 368 דולר  200ח/" ש 737 5007

 דולר  250ח/" ש 921 דולר  400ש"ח/ 1,440 5008  תנועות בעלי עניין 

  1,430ח / " ש 5,264 5009 מאגר בעלי עניין )במשיכת מידע( 

 דולר 

 דולר  250ח/" ש 921

  1,000ח / " ש 3,685 5010 תמצית  –דו"חות כספיים 

 דולר 

  500ח/ " ש 1,842

 דולר 

  1,500ח/ " ש 5,527 5011 מלאים  –דו"חות כספיים 

 דולר 

  1,000ח / " ש 3,685

 דולר 

 
דולר עבור כל הקבצים    50ש"ח /    184.24-דולר לקובץ ו  15ש"ח /    52.64  –הורדה חד פעמית של הקבצים הכלולים במוצר זה    12

עובדים או לקוח פרטי יהיה זכאי להנחה על חבילה חודשית לשימוש פנימי    7-לקוח עסקי המעסיק פחות מ  של אותו יום.
   .66.6%של 

בלבד. מפיץ המציג    60-ואגרות חוב הכלולות במדד תל בונד  125-ניתן להציג מידע יומי בלבד, על מניות הכלולות במדד ת"א  13
 הנחה.  50%-בלבד, יהיה זכאי ל 20-ולות בתל בונדואגרות חוב הכל  35-את המידע עבור מניות ת"א

   20ש"ח /    73.70  –. קובץ יומי חד פעמי66.6%עובדים או לקוח פרטי יהיה זכאי להנחה של    7-לקוח עסקי המעסיק פחות מ  14
 דולר.

 . דולר 30ש"ח /   105.28 –הורדת קובץ חד פעמית   15
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך  –   תוני מסחר נ . 1
 

סוג חומר   7קבצי מידע  ד. 

   8קובץ '  מס / 

לצורכי  תעריף חודשי  

 9הצגת מידע 

תעריף חודשי  

 לשימוש פנימי 

 דולר  100ח/" ש 368 דולר  150שקל /  553 5012 פרטי נושאי משרה 

  500ח /" ש 1,842 5013 נכס בודד   –אחזקות קרנות נאמנות 

 דולר 

 דולר  250ח /" ש 921

  1,400ח /" ש 5,159 5014 פרטי תשלומים שוטפים )במשיכת נתונים( 

 דולר 

 דולר  250ח /" ש 921

 דולר  250/ח " ש 921  5045 אחזקות ציבור במדדי הבורסה

 דולר  100ח /" ש 368 דולר   150ח /" ש 553 5046 שווי קרנות נאמנות לפי סיווג

  50ח / "ש  184.24  5047 אוסף נתונים תמציתי לחברות ציבוריות 

 דולר 

 דולר   145ח/" ש 526  5048 אוסף נתונים מורחב לחברות ציבוריות 

  דולר  75/ ח" ש  290 5049 נתוני מסחר על ניירות ערך של חברה בודדת 

נתונים היסטוריים של חודש קלנדרי לשוק  

אחד )רצף או נגזרים( ברמת פירוט מלאה  

 16)ציטוטים( 

 דולר   145ח/" ש 526  5015

נתונים היסטוריים של שנה קלנדרית לשוק  

)רצף או נגזרים( ברמת פירוט מלאה   אחד

   –)ציטוטים( 

  575ח/" ש 2,106  5016

 דולר 

נתונים היסטוריים של חודש קלנדרי לשוק  

אחד )רצף או נגזרים( ברמת פירוט בינונית  

 14 )עסקאות(

 דולר  75ח/" ש 263  5017

נתונים היסטוריים של שנה קלנדרית על  

שוק אחד )רצף או נגזרים( ברמת פירוט  

 בינונית )עסקאות( 

  300ח/ " ש 1,105  5018

 דולר 

נתונים היסטוריים של חודש קלנדרי על שוק  

אחד )רצף או נגזרים( ברמת פירוט בסיסית  

 14)שערי סוף יום( 

  50ח/"ש  184.24  5019

 דולר  

 
 מהמחיר לחודש לשוק 20%המחיר עבור יום, או עבור ני"ע בודד יהיה   16
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך  –   תוני מסחר נ . 1
 

סוג חומר   7קבצי מידע  ד. 

   8קובץ '  מס / 

לצורכי  תעריף חודשי  

 9הצגת מידע 

תעריף חודשי  

 לשימוש פנימי 

על שוק   נתונים היסטוריים של שנה קלנדרית 

אחד )רצף או נגזרים( ברמת פירוט בסיסית  

 )שערי סוף יום( 

 דולר   200ח/ " ש 737  5020

מנוי חודשי לקבלת נתונים ברמה מלאה  

 )ציטוטים( 

 דולר  75ח / " ש 290  5021

מנוי חודשי לקבלת נתונים ברמה בינונית   

 )עסקאות( 

  50ח /  "ש  184.24  5022

 דולר 

נתונים ברמה בסיסית   מנוי חודשי לקבלת 

 )שערי סוף יום( 

  40ח /  "ש  147.39  5023

 דולר 

נתונים היסטוריים של שנה קלנדרית על שערי  

 קרנות נאמנות  

  575ח/" ש 2,106  163

 דולר  

נתונים היסטוריים של חודש קלנדרי על שערי  

 קרנות נאמנות  

 דולר  145ח/" ש 526  5063

מאגר היסטורי ני"ע הכולל ציטוטים, עסקאות,  

 שערי סוף יום לשנה קלנדרית 

  800ח / " ש 2,949  160

 דולר 

מאגר היסטורי מעו"ף הכולל ציטוטים,  

 עסקאות, שערי סוף יום לשנה קלנדרית  

  800ח / " ש 2,949  98

 דולר 

 

 מוצרי מידע חבילות  

 מחיר  תכולה )מס' קבצים(  חבילה 

 דולר  750ש"ח /  2,737 , 5005, 5004, 5007(, 35-)ת"א  5003 בסיס  -מפיץ

 דולר  1,200ש"ח /  4,422 , 5005, 5004, 5007(, 125-)ת"א  5003 חבילה רחבה   –מפיץ 

 דולר  850/  17ש"ח  3,158 5004, 77, 5006, 5001,  5014, 5045 חבילת מדדים 

 דולר  1,000ש"ח /  3,685 5004,  5009, 77, 5006, 5001,  5014, 5045 חבילת מדדים מורחבת 

 5014, 5009: )להפצה(   הבאים המידע ממוצרי  אחד  כל ברכישת 50%הנחה של   תינתןחבילות המפיץ    לרוכשי

 
 כל המוצרים בחבילות המדדים לשימוש פנימי בלבד   17
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך   -נתוני מסחר   . 1

  מערכתבאמצעות    אוטומטיתומופצים    המופקיםחדשים  *  מידע  מוצריהמחיר עבור   . ה 

להורדה    ( API)  יישומים  תכנות  ממשק מידע  קבצי  מחיר    להם  נקבע  לא  אשראו 

בסעיף   מידע חדש(  –)להלן    .דכאמור  בדולר    מוצר  לחודש  )מחירים  כלהלן  ייקבע 

 :18)ארה"ב

   היקף השימוש    

לצרכי   
 ניסיון 

מיועד  
  שימושל

ללא    פנימי
 הפצה 

ל   הפצהמיועד 
 מוגבל  בהיקף

  להפצה מיועד  
 נרחב  בהיקף

להפצה   מיועד 
  בלתי   בהיקף
   מוגבל

 מוצר
 רגיל  מידע

ללא  
 תשלום 

50 100 150 250 

 מוצר
  מידע

 שולב מ

ללא  
 תשלום 

75 200 300 500 

 מוצר
  מידע

 מיוחד 

ללא  
 תשלום 

100 250 500 1,000 

קביעת    השימוש  והיקפי,  החדשים  המידע   מוצרי   של  המלאה   הרשימה לצורך  המשמשים 
באתר הבורסה. מנכ"ל הבורסה רשאי להוסיף    יפורסמוכאמור  ,  מידע  מוצר  כל  שלהתשלום  

 .כאמורלקבוע את היקפי השימוש  וכןמוצרי מידע לרשימה או לגרוע ממנה מוצרי מידע 

 : *  לעניין סעיף זה

.  מסויםנתונים בנושא   וכוללידי הבורסה   עלדו"ח המופק    או  נתוניםקובץ  -  רגילמידע    מוצר
מחוץ    עסקאותדיווח על    הכולל, קובץ  ערך  בניירותהכולל את אחזקות הציבור    קובץ:  לדוגמה
 . לבורסה

 .אחדמידע המאוגדים למוצר  נושא  אותורגילים במוצרי מידע  מספר -  משולבמידע   מוצר

על    מוצר   -  מיוחדמידע    מוצר בהסתמך  הבורסה,  ידי  על  עובד  אשר  מידע    נתונים הכולל 

 . גולמיים

 
. של השנה שקדמה למועד  31.12-התשלום מלקוחות בישראל ייגבה בשקלים חדשים על פי השער היציג של הדולר הידוע ב    18

    הרכישה.



 10 -ג 
 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67ון מס' עדכ-תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 המשך   -נתוני מסחר   . 1

 

   קבלת נתוני מסחר גולמיים  ו. 

 ש"ח  2,105  לקבלת נתוני מסחר  תשלום חודשי מזערי

 באיחור ומדדי הבורסה נתוני מסחר   ז. 
עבור נתוני מסחר המופצים באיחור ועבור מדדי בורסה  19אינה גובה תשלומים הבורסה

 המופצים במהלך המסחר בבורסה. 

 - לענין ס"ק זה 

נתוני מסחר, שאותם יקבע המנהל הכללי של הבורסה,  - "נתוני מסחר המופצים באיחור" 
בורסה, המופצים לאחר שיחלוף פרק זמן מסויים לפחות, אותו יקבע המנהל הכללי של ה

 ממועד פרסומם על ידי הבורסה.

ידי הבורסה, המבטאים שינויים בשערי ניירות -מדדים המחושבים על -"מדדי בורסה"  
 ערך הנסחרים בבורסה. 

   20  מידע נגזר  . ח 

  3,000לעד  בישראל  הרשאה לשימוש בנתוני מסחר לצורך חישוב והצגת מידע נגזר   (1
 לחודש.   ש"ח  9,028  –משתמשים בחודש 

   ש"ח. 10,834 -משתמשים בחודש   3,001-12,000הצגת מידע נגזר ל 

 . ש"ח 13,001 –משתמשים בחודש  12,000הצגת מידע נגזר למעל  

ללקוחות מחוץ  הרשאה לשימוש בנתוני מסחר לצורך חישוב והצגת מידע נגזר  (2
 דולר לחודש; 2,500  -לישראל 

ללקוחות מחוץ  בנתוני מסחר לצורך חישוב והצגת מידע נגזר הרשאה לשימוש  (3
כלים  לצרכי חישוב  או, (MIFID IIבהתאם לדרישות רגולציה זרה )כגון לישראל 

 דולר לחודש;  1,250 - (VWAP)כגון   אנליטיים

סגל הבורסה יאשר מתן הרשאה כאמור רק אם נחה דעתו כי לא ניתן לחלץ מתוך   (4
 המידע הנגזר שהמבקש מעוניין להציג את נתוני המסחר המקוריים.  

 
 . באיחור נתוני מסחר  הפצתחודשי ל  רשיוןתשלום עבור   מלבד  19
מידע המתקבל כתוצאה מעיבוד של נתוני מסחר על ידי מפיץ המידע ובתנאי שלא ניתן לחלץ מתוך מידע   -"מידע נגזר"   20

המקוריים, וכי קיים שוני מהותי בין המידע הנגזר לנתוני המסחר המקוריים. מידע כאמור שנועד  זה את נתוני המסחר 
 בפני עצמו לא יייחשב כמידע נגזר לצורך החיוב כאמור. לשמש כתוספת ולהעשרת נתוני מסחר ואינו מיועד להפצה 



 11 -ג 
 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 נתוני חברות רשומות ובעלי ענין בהן  .2

 מאגר בעלי ענין  .א

 ( * 140קובץ מלא של נתונים לא מעובדים )ס"ח  (1
)הפצת נתונים אלה מתבצעת ע"י הבורסה למשתמשים סופיים, או למפיצי מידע  

 אשר מפיצים קובץ זה ללקוחותיהם יחד עם נתוני המסחר(

 תעריף חודשי  סוג 

 ש"ח  3,414 מערכות, סכום קבוע לכל המערכות   20עד 

 ש"ח  170.34 מערכות, למערכת )החל מהמערכת הראשונה(    21-50בין 

 ש"ח  7,839 מערכות, סכום קבוע לכל המערכות  50מעל 

 

  נתונים מעובדים ומפורטים  (2

 ש"ח  1,475 ( 141)ס"ח קובץ תנועות יומי של בעלי ענין 

 בהון קובץ החזקות   .ב

 להפקה ש"ח  683 (94הפקה חד פעמית )סוג חומר  

 לחודש  ש"ח  1,475 (94הפקה שבועית )סוג חומר  
 הפקות  4בשל 

 קובץ שמות חברות  . ג

 להפקה ש"ח  683 ( 153הפקה חד פעמית )סוג חומר  

 הנחות בתעריפים  .ד

ולגופים העוסקים  הנהלת הבורסה רשאית להעניק הנחות למוסדות להשכלה גבוהה, 
מעבר להנחות הרגילות, בהתייחס לכל אחד   בפיתוח טכנולוגי הרלבנטי לשוק ההון,

 מהתעריפים הנקובים בתעריפון זה.

 
 .  141אינו משלם עבור ס"ח   140לקוח הרוכש ס"ח   *
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023ים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  )התעריפים הנקובים כולל

 שימוש במדדי הבורסה על ידי מקבלי הרשאה מהבורסה  .3

 :*במכשירים פיננסיים הם כלהלן התשלומים שייגבו בגין שימוש במדדי הבורסה .א

   שנתית עמלה   מדדהסוג 

 ש"ח   1,302 -אך לא פחות מ   0.03% מדד הכולל מניות  

 ש"ח  1,302 -אך לא פחות מ   0.02% מדד  הכולל אגרות חוב בלבד  

 ש"ח  1,302 -אך לא פחות מ   0.01% מדד הכולל אגרות חוב ממשלתיות בלבד 

 

 – לעניין ס"ק א. זה 

, פקדון מובנה, קרן סל, קרן מחקה פתוחה,  SWAPאופציה, חוזה עתידי,    –"מכשיר פיננסי"  
ביטוח פנסיוני, קופת גמל, קופת גמל להשקעה, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, פוליסת חיסכון,  

 קרן השתלמות.  

הצמדה חלקית או מלאה למדד בורסה, וכן הצמדה חלקית או מלאה למכשיר   -"שימוש"  
 פיננסי העושה שימוש כמפורט לעיל במדד בורסה. 

 ים אחרים שימוש .ב

 

   שנתית עמלה   השימוש

(, המבוסס  benchmarkחישוב מדד ייחוס )
על מדדי הבורסה, לשימוש פנימי בלבד של  
מדד   של  פרסום  וללא  ההרשאה  מקבל 

 . הייחוס

ידי    3,256 על  המחושב  מדד  כל  בגין  ש"ח 
ש"ח למי    13,025-הבורסה, אך לא יותר מ 

 שמקבל הרשאה לשימוש במספר מדדים. 

ערך   מניירות  חלק  של  ברשימה  שימוש 
הכלולים במדד המתפרסם על ידי הבורסה  

 . לשם חישוב

ידי    3,256 על  המחושב  מדד  כל  בגין  ש"ח 
מ יותר  לא  אך  ההרשאה    13,025-מקבל 

ש"ח, למי שמקבל הרשאה לשימוש במספר  
 מדדים.

 
ייחודיים   .ג שהבגין    -מדדים  במדד  לצרכי  י שימוש  במיוחד  רשאיפותח  מסויים,    משתמש 

יפחתו עמלות  לקבוע  הבורסה  מנכ"ל   לא  שאלה  ובלבד  לעיל  מהאמור  שונים    בשיעורים 
 העמלות המפורטות בס"ק א. לעיל. שיעורי מ

 
 _________________________ 

הבורסה רשאית לקבוע תקופות שונות לחיוב )"התקופה לחיוב"(. במקרה בו התקופה לחיוב קצרה משנה, תחושב   *
הגבייה תעשה לאחר חלוף התקופה לחיוב על פי שווי    לעמלה השנתית, בהתאם לתקופת החיוב.  באופן יחסיהעמלה  

 השוק של המכשיר הפיננסי ביום האחרון לתקופה לחיוב.  
 לעניין זה:  

 וי השוק של מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה ייקבע על פי מחירו בבורסה. שו .א
עסקה היקף השווי השוק של מכשיר פיננסי שאינו נסחר בבורסה, למעט קרן מחקה פתוחה, יקבע על פי  ב.

 .בש"ח המוצר במונחי נכס בסיס של 
 . קרןה יחידות של  הפדיון מחיר   פי על  יקבעשווי השוק של קרן מחקה פתוחה   ג. 
כאשר ההצמדה למדד בורסה היא הצמדה חלקית, תיגבה עמלה יחסית )לרבות מגובה עמלת המינימום( לפי   ד.

 שיעור ההצמדה של המכשיר הפיננסי למדד. 
בלבד מהשיעורים הנקובים בסעיף א. זה. להסרת   50%יחולו שיעורי עמלה מופחתים בגובה  2023בגין שנת  ה. 

 עמלת המינימום.  ספק, ההפחתה לא תחול ביחס לסכומי 
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023)התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי ההצמדה למדד הידוע ביום  

 מחירון פרסומי הבורסה  .4

 התעריף  תכיפות הופעה/מהדורה  סוג 

 *   פרסומים תקופתיים 

 ש"ח לחוברת  62.54 חוברת רבעונית  חוב - נתוני איגרות

 ש"ח למנוי  206 ( 4מנוי שנתי )  חוב - נתוני איגרות

 ש"ח לחוברת  62.54 חוברת חצי שנתית  מדריך ניירות ערך המירים 
 ש"ח למנוי  113.21 ( 2מנוי שנתי )  מדריך ניירות ערך המירים 

 *   מדריכים ועדכונים 

 ש"ח  206 - מדריך לחברי הבורסה 

 ש"ח  84.10 לא קבוע  עדכון שנתי 

 ש"ח   271 - מדריך לחברות 

 ש"ח  102.43 לא קבוע  עדכון שנתי 

 ש"ח  271 - מדריך המסחר 

 ש"ח  102.43 לא קבוע  עדכון שנתי 

 ש"ח  206 - מדריך מעו"ף 

 ש"ח  84.10 לא קבוע  עדכון שנתי 

למטבע חוץ    מחיר הפירסום יקבע עפ"י תרגום מחיר הפירסום -תעריפים ללקוחות בחו"ל 

 בתוספת דמי טיפול ודמי משלוח. 

 *  אחרים

 ש"ח לחוברת  70.07 תקנון חלק שלישי עד שישי  

 שמות וכתובות של החברות הבורסאיות 

 ש"ח להפקה  1,044 מדבקות מוכנות 

 

 הנחה לכמויות   *

 20% חוברות, לחוברת    31-100

 30% חוברות, לחוברת  101-300

 40% חוברות, לחוברת  301מעל 
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 274715 - 12.1.23מעודכן עד ליום  -67עדכון מס' -תעריפון

 ( 1.1.2023ההצמדה למדד הידוע ביום  )התעריפים הנקובים כוללים את הפרשי 

 ( 1) תדפיסים שאילתות וצילומים   .5

 צילום חומר מהארכיב 

 ש"ח לעמוד  2.55ש"ח +  265 מהארכיב הזמנת תשקיפים  .א

 מידע )תדפיס( 

"שערים היסטוריים" או שאילתת  שאילתת  .א
 בעלי ענין, לשנה. 

 ש"ח לני"ע  265

 ש"ח לעמוד  2.55ש"ח +  265 יומיות בנייר ערך. עסקאות  תדפיס המפרט  .ב

)שער גבוה/נמוך/ממוצע, שער  שאילתות קצרות  .ג
 מסוים, הפסקת מסחר(.

 עמודים    2ש"ח לכל  132.61

 או עמוד אחד  

 
 
 

 
 ולחברות ציבוריות.הבורסה רשאית לתת הנחות לרשויות המדינה, לחברי בורסה   (1)


