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תעריפון

נספח להנחיות
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פרסום מידע על ידי הבורסה
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.1

נתוני מסחר לא
א.

מעובדים 1

לעניין סעיף זה:
"לקוח פרטי"  -מי שאינו מנוי בס"ק ) (1עד ) (8בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ומקיים
אחד מהתנאים שלהלן:

מסר הצהרה למפיץ המידע או לחבר הבורסה באמצעותו הוא מקבל את המידע ,כי
(1
המידע אינו משמש לצורך פעילותו העסקית;
ביצע במהלך החודש הקלנדרי בגינו חל החיוב הכספי פחות מ 70-עסקאות בניירות
(2
ערך )לא כולל נגזרים( שסך כל המחזור הכספי שלהן אינו עולה על  5מיליון ש"ח;
וככל שביצע עסקאות בנגזרים  -היקף העסקאות אינו עולה על  6000 -אופציות.
"לקוח עסקי"  -כל מי שאיננו לקוח פרטי;
א.1

נתוני מסחר בזמן אמת רמה  (2level 2 ) - 2המיועדים להפצה ללקוח בישראל שהינו לקוח
עסקי )עלות חודשית ליחידת קצה(:
עלות חודשית

סוג
(1

חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים

 180ש"ח ליחידת קצה

(2

חבילה הכוללת נתוני נגזרים בלבד

 55ש"ח ליחידת קצה

(3

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

 1ש"ח

חבר בורסה או תאגיד בנקאי יהיה רשאי לרכוש רישיון שימוש הניתן להעברה בין מספר
משתמשים שאינם משמשים כיועצי השקעות או כמנהלי תיקים .במקרה כזה יחושב
התשלום כמכפלה של העלות החודשית ליחידת קצה במספר המשתמשים היומי הגבוה
ביותר שהיה במהלך החודש.
לקוח עסקי העושה שימוש בעמדה אחת הכוללת שתי יחידות קצה המנויות לחבילה
הכוללת את כל קבוצות הנתונים ,יחויב בגין יחידת המידע בלבד ,אם אחת מהיחידות
משמשת לצורך מסחר בלבד והשניה משמשת לצורך קבלת מידע בלבד.
א.2

1

2
3

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

עלות חודשית

 (1חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים

 35ש"ח

 (2חבילה הכוללת נתוני נגזרים בלבד

 25ש"ח

בכל שנה עד ה 31.1-יעביר כל מפיץ מידע לבורסה דו"ח שנתי המתייחס לשנה שהסתיימה ב 31.12-ואשר יכלול את
הפרטים הבאים :סה"כ מספר לקוחות וסיווגם ,סוגי המידע שהופצו לכל לקוח ,פרוט האם ההתקשרות הינה על בסיס
חודשי או על בסיס גישות למערכת ,וזאת תוך פירוט מספר הגישות .דו"ח זה יאומת על ידי רואה החשבון או המבקר
הפנימי של מפיץ המידע .דו"ח זה הינו בנוסף לכל דו"ח אחר שבהגדרתו מחוייב מפיץ המידע .מפיץ המידע ישא בהוצאות
עריכת הדו"ח ואימותו.
נתוני מסחר רמה  - 2חבילת נתוני מסחר מקיפה ,הכוללת את כלל המידע המופץ על ידי הבורסה ,ובכלל זאת חמש רמות
מחיר להיצע וביקוש לני"ע הנסחרים בבורסה ,והיקף המחזור היומי בכל נייר ערך.
עבור משתמשים שאינם משמשים כיועצי השקעות או מנהלי תיקים.
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נתוני מסחר לא מעובדים  -המשך
א3.

נתוני מסחר בזמן אמת רמה  (level 1) 14המיועדים להפצה ללקוח פרטי
בישראל )עלות חודשית ליחידת קצה(:
חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים

א.4

 4ש"ח

נתוני מסחר בזמן אמת רמה  (level 2) - 2שאינם מיועדים לתצוגה ) non
) (displayעלות חודשית ליחידת קצה( כדלקמן:
סוג

עלות חודשית
ליחידת קצה

עבור מחולל ציטוטים בעל פעילות בהיקף גבוה

 1,000ש"ח

עבור כל מחולל ציטוטים נוסף בעל פעילות בהיקף גבוה ,של אותו לקוח  500ש"ח
מחולל ציטוטים בעל פעילות בהיקף שאינו גבוה וכל מחשב אחר הקולט  400ש"ח
את המידע שלא לצרכי תצוגה.
מחולל ציטוטים המשמש לגיבוי

 100ש"ח

מחולל בעל פעילות בהיקף גבוה  -מחולל אשר באמצעותו הועברו בחודש
יותר מ 5,000-הוראות בממוצע ליום בשוק ניירות הערך או למעלה מ-
 1,000הוראות בשוק הנגזרים.
מחולל המשמש לגיבוי  -מחולל אשר צורך מידע ,אך אינו משמש
להעברת הוראות מסחר ,אלא בעת תקלה.
ב.

תעריף לפריט מידע למפיצי מידע ללקוחות פרטיים בישראל
)נתוני נייר אחד וכו'(:
סוג
לפריט מידע

4

5

עלות
בודד 5

 0.0238ש"ח

לתצוגת מסך בודדת ללא הגבלת כמות פריטים

 1ש"ח

תעריף מקסימום לחודש ללקוח פרטי

 70ש"ח

נתוני מסחר רמה  - 1חבילת נתוני מסחר מצומצמת ,הכוללת רמת מחיר אחת בלבד להיצע וביקוש של ניירות הערך
הנסחרים בבורסה ,יחד עם מחיר העסקה האחרון ומחזור כספי.
ללקוח המושך באמצעות האינטרנט ,מעת לעת ,ולא באופן שוטף ,פריטי מידע בודדים בלבד ,במענה לשאילתות שהגיש,
ולא באופן אוטומטי .למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה בו אופן קבלת המידע דומה באופיו או בכמויות המידע,
לקבלת נתוני מסחר שוטפים ,יחול התעריף כמפורט בס"ק א .פיסקא א 1לעיל.
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נתוני מסחר לא מעובדים  -המשך
ג.

התשלום החודשי המזערי של מפיץ
ג.1

מידע 6

 1,958ש"ח

נתוני מסחר בזמן אמת רמה  (level 2) 2המיועדים להפצה
ללקוח עסקי מחוץ לישראל )עלות חודשית ליחידת קצה(:

חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים
ג.2

 30דולר ארה"ב

נתוני מסחר בזמן אמת המיועדים להפצה ללקוח פרטי מחוץ
לישראל )עלות חודשית ליחידת קצה(:

 (1חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים רמה (level 2 ) - 2

 7דולר ארה"ב

 (2חבילה הכוללת את כל קבוצות הנתונים רמה (level 1) 1

 1דולר ארה"ב

ד.

קבצי מידע )בסוף יום מסחר(

סוג חומר

מדדי בורסה

77

 1,372ש"ח

פרטי תשלומים שוטפים לניירות ערך

151

 5,489ש"ח

פרטי ניירות ערך

152

 5,489ש"ח

נתוני מסחר לחו"ל

156

 2,745ש"ח

נתוני חברות לחו"ל

157

 2,745ש"ח

מדדים היסטוריים לתקופה של

 -שנה

78

 1,372ש"ח להפקה

יתרות מק"מ לבנק ישראל

 -יומי

88

 13,026ש"ח להפקה

91,92

 10,585ש"ח לחודש

גילוי נאות:

 קובץ יומי -הפקה חד פעמית

כל אחד מהמאגרים ההיסטוריים:
)ניירות ערך ,קרנות נאמנות ,מעו"ף(

6

7

7

תעריף חודשי

7

 1,372ש"ח להפקה
163 ,160,98

 -נתונים לשנה אחרונה

 2,745ש"ח להפקה

 -נתונים לשנה קודמת

 2,745ש"ח

 -נתונים לחודש

 1,372ש"ח להפקה

מפיץ שישלם במשך שנה קלנדרית תמלוגים העולים על התשלום המזערי יהיה פטור מתשלום זה .מפיץ שישלם תמלוגים
הנמוכים מהתשלום המזערי יחוייב בהפרש שבין תשלום זה לסכום התמלוגים ששילם .ההתחשבנות תתבצע בתחילת
שנה קלנדרית בגין השנה שחלפה .מפיץ מידע שעיקר יחידות הקצה אליהן הוא מפיץ הן בחו"ל – פטור מתשלום חודשי
מזערי.
תשלום של חברי הבורסה עבור סוגי החומר המפורטים להלן ,נכלל בעמלת המסחר בבורסה המשולמת על-ידם )סוגי
חומר .(152 ,151מפיצי מידע בחו"ל )סוף יום( יקבלו הנחה של  33%לגבי התעריפים המפורטים בסעיף ד .הבורסה לא
תגבה ממפיצי מידע בחו"ל תשלומים בגין מדדים היסטוריים )סוג חומר  (78וכן נתונים היסטוריים ממאגר הבורסה
)סוג חומר  160 ,98ו .(163-ההנחות כאמור בפיסקה זו הינן למידע המופץ ללקוחות בחו"ל .בשל מידע המופץ ללקוחות
בארץ ייגבה תעריף מלא
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נתוני מסחר לא מעובדים  -המשך
ה.

נתוני מסחר לעיתונים
נתוני מסחר בשידור

ו.

ז.

 3,549ש"ח

קבלת נתוני מסחר גולמיים

ממפיצי נתוני
מסחר שוטפים

ממפיצי נתונים באיחור

דמי התחברות חד פעמיים

 26,566ש"ח

 26,566ש"ח

תשלום חודשי מזערי

 10,827ש"ח

 1,993ש"ח

נתוני מסחר ללא תשלום
הבורסה אינה גובה תשלומים עבור נתוני מסחר המופצים באיחור ועבור מדדי בורסה
המופצים במהלך המסחר בבורסה.
לענין ס"ק זה -
"נתוני מסחר המופצים באיחור"  -נתוני מסחר ,שאותם יקבע המנהל הכללי של הבורסה,
המופצים לאחר שיחלוף פרק זמן מסויים לפחות ,אותו יקבע המנהל הכללי של הבורסה,
ממועד פרסומם על ידי הבורסה.
"מדדי בורסה"  -מדדים המחושבים על-ידי הבורסה ,המבטאים שינויים בשערי ניירות
ערך הנסחרים בבורסה.

ח.

מידע נגזר
(1

8

הרשאה לשימוש בנתוני מסחר לצורך חישוב והצגת מידע נגזר בישראל לעד 3,000
משתמשים בחודש  8,399 -ש"ח לחודש.
הצגת מידע נגזר ל  3,001-12,000משתמשים בחודש  10,079 -ש"ח.
הצגת מידע נגזר למעל  12,000משתמשים בחודש  12,095 -ש"ח.

8

(2

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

(3

הרשאה לשימוש בנתוני מסחר לצורך חישוב והצגת מידע נגזר בהתאם לדרישות
רגולציה זרה )כגון  1,250 - (MIFID IIדולר לחודש;

(4

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

מידע המתקבל כתוצאה מעיבוד של נתוני מסחר על ידי מפיץ המידע ובתנאי שלא ניתן לחלץ מתוך מידע זה את נתוני
המסחר המקוריים ,וכי קיים שוני מהותי בין המידע הנגזר לנתוני המסחר המקוריים.
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נתוני חברות רשומות ובעלי ענין בהן
א.

מאגר בעלי ענין
(1

(2
(3

קובץ מלא של נתונים לא מעובדים )ס"ח (* 140
)הפצת נתונים אלה מתבצעת ע"י הבורסה למשתמשים סופיים ,או למפיצי מידע
אשר מפיצים קובץ זה ללקוחותיהם יחד עם נתוני המסחר(
סוג

תעריף חודשי

עד  20מערכות ,סכום קבוע לכל המערכות

 3,176ש"ח

בין  21-50מערכות ,למערכת )החל מהמערכת הראשונה(

 158ש"ח

מעל  50מערכות ,סכום קבוע לכל המערכות

 7,293ש"ח

נתונים מעובדים ומפורטים
קובץ תנועות יומי של בעלי ענין )ס"ח (141

 1,372ש"ח

קובץ "אקסל" לנתונים רבעוניים

 1,286ש"ח

ב .קובץ החזקות בהון
הפקה חד פעמית )סוג חומר (94
הפקה שבועית )סוג חומר (94

 636ש"ח להפקה
 1,372ש"ח לחודש
בשל  4הפקות

ג .קובץ שמות חברות
הפקה חד פעמית )סוג חומר (153

 636ש"ח

להפקה

ד .הנחות בתעריפים
הנהלת הבורסה רשאית להעניק הנחות למוסדות להשכלה גבוהה ,מעבר להנחות הרגילות,
בהתייחס לכל אחד מהתעריפים הנקובים בתעריפון זה.

*

לקוח הרוכש ס"ח  140אינו משלם עבור ס"ח .141
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שימוש במדדי הבורסה ובשערי הבורסה על ידי מקבלי הרשאה מהבורסה
א.

ב.

*( 1
(2
**

שימוש בנתוני מדד המחושב ומפורסם על-ידי
הבורסה *

תשלום שנתי

(1

לשם הצמדה למדד כאמור ,של מוצרים
פיננסיים שאינם נמנים עם המוצרים
המפורטים בס"ק  (2להלן*.

 0.015%משווי השוק של המוצר
הפיננסי .אך לא פחות מ 1,212-ש"ח.

(2

לשם הצמדה למדד כאמור ,של מוצרים
פיננסיים ,הנסחרים בבורסה ו/או קרנות
נאמנות אינדקס ו/או קופות גמל ו/או
קרנות השתלמות ו/או קרנות פנסיה ו/או
ביטוחי מנהלים* .

 0.005%משווי השוק של המוצר
הפיננסי אך לא פחות מ 1,212-ש"ח
ולא יותר מ 9,087-ש"ח.

(3

לשם חישוב מדד ייחוס ),(benchmark
המבוסס על מדדי הבורסה ,לשימוש
פנימי בלבד של מקבל ההרשאה וללא
פרסום של מדד הייחוס** .

 3,029ש"ח בגין כל מדד המחושב
על ידי הבורסה ,אך לא יותר מ-
 12,117ש"ח למי שמקבל הרשאה
לשימוש במספר מדדים.

שימוש ברשימה של חלק מניירות ערך הכלולים
במדד המתפרסם על ידי הבורסה לשם חישוב
מדד**

 3,029ש"ח בגין כל מדד המחושב
על ידי מקבל ההרשאה אך לא
יותר מ 12,117-ש"ח ,למי שמקבל
הרשאה לשימוש במספר מדדים.

התשלום יגבה בחודש פברואר בכל שנה בגין השנה הקלנדרית הקודמת ,על פי שווי השוק של המוצר הפיננסי בתום
השנה הקלנדרית שקדמה למועד התשלום.
שווי השוק של מוצר פיננסי שאינו נסחר בבורסה יקבע על פי מחירו המתואם.
שווי השוק של מוצר פיננסי הנסחר בבורסה יקבע על פי מחירו בבורסה.
שווי השוק של יחידות בקרנות נאמנות אינדקס יקבע על פי מחיר הפדיון של היחידות בקרן.
התשלום יגבה בחודש פברואר בכל שנה בגין השנה הקלנדרית הקודמת .התשלום עבור השנה הראשונה יחושב על פי
מספר החודשים שממועד מתן ההרשאה ועד סוף השנה הקלנדרית בה ניתנה ההרשאה.
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מחירון פרסומי הבורסה
סוג

התעריף

תכיפות הופעה/מהדורה

פרסומים תקופתיים *
נתוני איגרות-חוב
נתוני איגרות-חוב

חוברת רבעונית
מנוי שנתי )(4

58
191

ש"ח לחוברת
ש"ח למנוי

מדריך ניירות ערך המירים
מדריך ניירות ערך המירים

חוברת חצי שנתית
מנוי שנתי )(2

58
106

ש"ח לחוברת
ש"ח למנוי

מדריכים ועדכונים *
מדריך לחברי הבורסה
עדכון שנתי
מדריך לחברות
עדכון שנתי
מדריך המסחר
עדכון שנתי
מדריך מעו"ף
עדכון שנתי

-

191

ש"ח

לא קבוע

78

ש"ח

-

252

ש"ח

לא קבוע

95

ש"ח

-

252

ש"ח

לא קבוע

95

ש"ח

-

191

ש"ח

לא קבוע

78

ש"ח

תעריפים ללקוחות בחו"ל  -מחיר הפירסום יקבע עפ"י תרגום מחיר הפירסום למטבע חוץ
בתוספת דמי טיפול ודמי משלוח.
אחרים *
66

תקנון חלק שלישי עד שישי

ש"ח לחוברת

שמות וכתובות של החברות הבורסאיות
מדבקות מוכנות

*

הנחה לכמויות
 31-100חוברות ,לחוברת
 101-300חוברות ,לחוברת
מעל  301חוברות ,לחוברת

972

20%
30%
40%

ש"ח להפקה
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תדפיסים שאילתות וצילומים )(1
צילום חומר מהארכיב
א.

הזמנת תשקיפים מהארכיב

 247ש"ח  2.36 +ש"ח לעמוד

ב.

הזמנת דיווחים מידיים שפורסמו לפני שנת
 ,2001מתוך תיק החברה המצוי בארכיב

 494ש"ח  2.36 +ש"ח לעמוד

מידע )תדפיס(

)( 1

א.

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

 247ש"ח לני"ע

ב.

תדפיס המפרט עסקאות יומיות בנייר ערך.

 247ש"ח  2.36 +ש"ח לעמוד

ג.

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

 124ש"ח לכל  2עמודים
או עמוד אחד

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

