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 274719 -  1.1.23מעודכן עד ליום -66עדכון מס' -תעריפון

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

 אגרות ודמי טיפול   . 1

 עמלה / דמי טיפול  סוג 

 ש"ח  ,9617 אגרה שנתית מוסדית  . א 

    ( 1דמי בדיקת תשקיף או מתאר  . ב 

 ח ש" 25,254 )אג"ח( חברה חדשה  (1

 ש"ח  749,10 חברה חדשה )מניות(  (2

 ש"ח  12,609 תיקון תשקיף / חברה ותיקה (3

 ש"ח  12,609 חברה חדשה ני"ע מסחריים  (4

 ש"ח  ,5244 )חדשה/רשומה(  קרן סל (5

 ש"ח  7,134 )אחרים( הקצאה פרטית (6

 ש"ח  150,2 הקצאה פרטית )עובדים(  (7

 ש"ח  749,10 דו"ח הצעת מדף  (8

לחוק החברות ו/או   350בקשה לשינוי תנאים לפי סעיף  א. (9
 ( 2 יותר מסדרה אחת

 ש"ח  25,254

בקשה לשינוי תנאים של סדרה אחת בלבד ללא אישור   ב.
 בימ"ש 

 ש"ח   12,609

 ש"ח  4,536 ( חדשה)קרן חוץ  (10

 ש"ח  ,81310 ני"ע מוסדיים  (11

 
 .הבורסה טרם החלה בבדיקת הבקשהנקבעו כללים בדבר החזרים מסויימים כאשר  א( (1

חברה המבקשת לרשום למסחר ניירות ערך מסחריים תשלם, עם הגשת הבקשה, דמי בדיקה בהתאם להנחיות לענין דמי   ב(
 בדיקה החלות על חברה ותיקה. 

שינוי תנאים, הכוללת רק בקשה לשינוי יחס ההמרה ו/או  (א. לעיל, דמי הטיפול בבקשה להסדר ל5על אף האמור בסעיף קטן  (2
 (ב. להלן. 5תקופת ההמרה, יהיו כדמי הבדיקה כאמור בסעיף קטן 



 2 - ז
 274719 -  1.1.23מעודכן עד ליום -66עדכון מס' -תעריפון

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

 עמלה / דמי טיפול  סוג 

  ( 3דמי רישום   . ג 

 (7משווין   0.02% למניות   מניות והמירים  (1

 ש"ח  3,890 מינימום 

 ש"ח  352,632 מקסימום 

 ש"ח  21,750 תוספת בגין נייר מיוחד 

  והמירים לאג"ח קונצרניות   אג"ח קונצרניות  (2

 (7משווין   0.01% מיליון ש"ח  200  וכולל של עדבשווי בהנפקה  א.

 ש"ח  3,890 מינימום 

 (7 משווין  %20.0 מיליון ש"ח   200 מעלשל בשווי בהנפקה  ב.

 ח ש" 15,956-159,553 (4 תוספת בגין נייר מיוחד

  ( 5 אג"ח ממשלתיות (3

בגין כל תעודות ההתחייבות המונפקות בידי המדינה   .א.3
  שלא במסגרת מאגר השאלות, ברבעון קלנדרי כלשהו

 סכום קבוע 

 ש"ח  1,267,011

בגין כל תעודות ההתחייבות המושאלות במסגרת מאגר   .ב.3
 סכום קבוע  השאלות, ברבעון קלנדרי כלשהו

 ש"ח  299,475

 (7 משווין 0.0007%   מלווה קצר מועד (4

 (7 משווין 0.001% (6ניירות ערך מסחריים  (5

 (8 משווין  0.02% קרנות סל  (6

 ש"ח  3,890 מינימום 

 ש"ח  199,442 מקסימום 

    – ניירות ערך מוסדיים   (7

 (9משוויון  0.01% למעט ני"ע מסחריים  א.

 ש"ח  4,289 מינימום 

 (9משוויון 0.001% בגין ני"ע מסחריים  ב.

 

 
 לא חל על הקצאה לעובדים שאינם בעלי ענין מכח החזקת מניות.  א( (3

בפרק   1רט בסעיף למרות האמור לעיל חברה הנרשמת למסחר על פי ההנחיות לחברות חו"ל יחולו עליה ההוראות כמפו ב(
י"ח להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון, וחברה הנרשמת למסחר על פי ההנחיות של חברת ב"ז יחולו עליה ההוראות  

 בפרק כ' להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון.  4כמפורט בסעיף 
ו/או ריבית משתנה דמי הרישום הינם בין   שיעורי ריבית קבועה שונים 3/פדיונות לא שווים  3-אגרות חוב שבתנאיהן למעלה מ (4

 ראה מדריך לחברות פרק י"ג בהנחיות.  -ש"ח  159,553ש"ח לבין  15,956
 . בפרק יג' להנחיות על פי החלק השני.5.ג.6, כמפורט בסעיף 31.12.2025ועד ליום  2021בינואר  1החל מיום  (5
בגין השווי הנקוב המירבי של סדרת ניירות הערך המסחריים,  דמי הרישום המצטברים לא יעלו על דמי הרישום המגיעים  (6

 כקבוע בתשקיף ההנפקה. 
 . בפרק י"ג להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון 6כמפורט בסעיף  (7
 .א.יא בפרק י"ג להנחיות עפ"י החלק השני לתקנון. 5כמפורט בסעיף  (8
 .ןהחלק השלישי לתקנו  .ח. בפרק י"ג להנחיות עפ"י3כמפורט בסעיף  (9
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 274719 -  1.1.23מעודכן עד ליום -66עדכון מס' -תעריפון

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

 מחברי הבורסה   - אגרות ודמי טיפול   . 2

 עמלה/דמי טיפול    חברים חדשים בבורסה  .א

 ש"ח  57,147 דמי טיפול  (1

קיים לחברה דמי טיפול בגין העברת חברות מחבר בורסה  (2
או לחברה אם המחזיקה במלוא הבעלות  בבעלותו המלאה

 בחבר הבורסה 

 ש"ח  28,573

 ש"ח  321,454 * אגרת חברות  (3

    חברים חדשים למסלקת הבורסה .ב

 ש"ח  27,717 דמי טיפול  (1

 ש"ח  138,586 אגרת חברות  (2

  **  חש"בהעברת בעלות ב  .ג

 ש"ח  57,147 כרוכה בהעברת שליטה  (1

 ש"ח 28,573 שליטה ללא העברת  (2

 ש"ח  60,000 ***  אגרה שנתית .ד

 

 תעריפים שונים  . 3

 *** הכנסיםמחירון מרכז  

סוג האולם  
 מחיר  מס' המשתתפים  משך האירוע  המושכר 

 ש"ח  8,600 250 - 0 שעות  4עד  גדול אולם 

 ש"ח לשעה  750 50עד  לפי שעות  הרצאות  חדר

 ש"ח לשעה  1,500  לפי שעות  כנס דיגיטלי 

 : הערות

 המחירים אינם כוללים מע"מ. •

 . לכל שעה נוספת + מע"מ ש"ח  ,0001תוספת של  - שעות   4לאירוע באולם הגדול מעל  •

 ש"ח + מע"מ.  2,000תוספת של  - 18:00לאחר השעה  המסתייםאירוע ל •

 מעלות אירוע.  50% -שעות   3לאירוע מעל  הקמות •

 
כאשר המבקש הינו חברה בבעלותו המלאה של חבר בורסה, אשר חבר הבורסה מעביר אליה את עסקי ניירות הערך    *

וכן כאשר המבקש הינו חברה אם של חבר בורסה, המחזיקה  המתבצעים על ידו במטרה שתתקבל כחבר בורסה במקומו 
ערך המתבצעים על ידו, במסגרת ארגון מחדש  במלוא הבעלות בחבר הבורסה, אשר חבר הבורסה מעביר אליה עסקי ניירות 

 לא יגבה תשלום זה.של עסקי החברה האם, וזאת במטרה שהחברה האם תתקבל כחבר בורסה במקומו, 
ב שאין בו משום  ש"ב וכן שינוי בבעלות בחש"אשר אין בו משום שינוי אפקטיבי בשליטה בח בש"שינוי בבעל השליטה בח  **

 יהיה פטור מתשלום דמי טיפול. בש"שינוי אפקטיבי בבעלות בח
 ים לצרכן. גרה השנתית אינו מוצמד למדד המחירסכום הא *** 


