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פרסום מידע על ידי הבורסה

רשימת עדכונים

ח1-
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רשימת עדכונים של תעריפון הבורסה
עדכון כללי של תעריפון הבורסה
עדכון  - 6הצמדת התעריפים למדד .11/2009
עדכון  - 10הצמדת התעריפים למדד .11/2010
עדכון  - 13הצמדת התעריפים למדד .11/2011
עדכון  - 17הצמדת התעריפים למדד .11/2012
עדכון  - 20הצמדת התעריפים למדד בגין  11/2013ועיגול הסכומים של העמלות.
עדכון  - 27הצמדת התעריפים למדד בגין .11/2014
עדכון  - 36הצמדת התעריפים למדד בגין .11/2015
עדכון  - 40עדכון הנגשה.
עדכון  - 41הצמדת התעריפים למדד בגין .11/2016
עדכון  - 45הצמדת התעריפים למדד בגין .11/2017
עדכון  - 49הצמדת התעריפים למדד בגין .11/2018
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חלק א' )פרסום מידע ע"י הבורסה(
עדכון 4
סעיף  .3א( ) - 3חישוב מדד ייחוס(  -חדש מ.6/09-
סעיף  .3ב( ) -חלק מני"ע הכלולים במדד(  -תוקן ב.6/09-
עדכון 9
סעיף .3ג ) -שערי ני"ע בזמן אמת לחישוב מדד( תוקן ב.11/10-
עדכון 14
סעיף  .5א ) -צילומים(  -תיקון ניסוח.
סעיף  .5ב )דיווחים מידיים(  -סעיף חדש.
סעיף  .5ג )חומר מיקרופיש(  -מבוטל.
סעיף  .5ד  -שינוי מספור סעיף.
עדכון 15
סעיף ) - 4פרסומים(.
עדכון 19
סעיף ) - 4פרסומים(.
עדכון 22
סעיף ) - 3שימוש במדדי בורסה(  -תיקון מלל.
עדכון 27
סעיף  .1ג) 1 .מידע ללקוחות חו"ל(  -חדש מ.1/2015-
עדכון 31
הנחיות על פי החלק החמישי לתקנון  -עדכון מלל.
סעיף .3ג - .בוטל.
עדכון 47
סעיף .1ח .מידע נגזר  -סעיף חדש.
עדכון 49
סעיף  1נתוני מסחר לא מעובדים )הפצת מידע(  -תעריפים חדשים.
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חלק ב' )עמלות מסחר וסליקה(
עדכון 2
סעיף  .4ו' ) -תיקון/ביטול פעולת העברה של אופציות(  -חדש מ.11/08-
סעיף  .4ז' ) -תיקון/ביטול פעולת העברה ללא תמורה כספית(  -חדש מ.11/08-
עדכון 3
סעיף  .2ה'  1א) - /עמלת רישום במסלקה נשר ו - (Regs-תיקון מ.2/09-
סעיף  .2ב' ) - 4עמלה בגין תיקון מחיר יח' או פדיון בקרן נאמנות(  -חדש מ.2/09-
עדכון 4
סעיף  2א' ) - 19סליקת עסקה  (MTSבוטל ב.4/09-
סעיף  2א' ) - 19עמלת עסקאות ריפו(  -חדש מ.4/09-
סעיף  2ו' ) -עמלה בגין אסיפה כללית חב' זרה(  -בוטל ב.6/09-
עדכון 5
סעיף .2א  19ב ,ג ,ד )עמלת עסקאות ריפו(  -גבייה החל מ.1.1.10-
סעיף .1א )אג"ח ממשלתיות שקלית(  -תיקון ניסוח.
סעיף .1ב )אג"ח ממשלתיות שקלית(  -תיקון ניסוח.
עדכון 7
סעיף .2ב - 2 .טיפול בתשלום חלוקת ני"ע  -חדש מ.2/10-
סעיף .2ב - 2 .טיפול במשלוח יתרות  -חדש מ.2/10-
סעיף .2א) 19 .עמלת עסקאות ריפו( גבייה החל מ.1.7.10-
עדכון 8
סעיף .2א  19ב ,ג ,ד )עמלת עסקאות ריפו(  -גבייה החל מ.1.1.11-
עדכון 9
סעיף .2א  19ב ,ג ,ד )עמלת עסקאות ריפו(  -גבייה החל מ.1.1.12-
סעיף .1א' )אופציה על מניה(  -חדש מ ,11/10-גבייה החל מ.1.1.11-
סעיף .1א' )אופציה על חוזה עתידי אחר(  -תיקון מלל
סעיף .2א' ) 23עסקת כשל(  -תיקון מלל ,תיקון תעריף והוספת תעריף.
סעיף .2א ) - 26תשלום שבוצע במסגרת שירות  - (Claimסעיף חדש מ.11/10-
סעיף .2א ) - 27דמי טיפול עסקה תלויה או עסקת כשל(  -סעיף חדש מ.11/10-
עדכון 11
סעיף .2ב) 2.שרותים מיוחדים ,משלוח יתרות(  -חדש מ.3/2011-
עדכון 12
סעיף .1א אופציות מעו"ף שחר )חדש(.
עדכון 14
סעיף  .2א) - 5 .העברת  - (DFתיקון ניסוח.
סעיף  .2א) - 12 .סליקה מיוחדת( תיקון ניסוח.
סעיף  .2א) - 15 .פעולת  REלחברה זרה(  -מבוטל.
סעיף  .2א - 19 .ב-ד )ריפו(  -גבייה החל מ.1.7.2012-
סעיף  .2א) - 23 .עסקת כשל(  -תיקון ניסוח.
סעיף  .2א) - 27 .דמי טיפול עסקה תלויה(  -תיקון ניסוח.
סעיף  .2ב) - 2 .אחוד הון(  -תיקון ניסוח.
עדכון 16
סעיף .2א 19.ב-ד  -עד ליום  30.6.2013לא ייגבו הסכומים הנקובים.
עדכון 18
סעיף .2א) - 23.עסקת כשל(  -תיקון מלל ,וביטול תעריף סכום מקסימום.
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עדכון 26
סעיף .1א .אופציות מעו"ף  -תוקן מלל
עדכון 27
סעיף  .1א) .אופציה על מדד ת"א(100-
עדכון 29
סעיף .2א) 5.העברת  - (DFתיקון מלל
עדכון 31
הנחיות על פי החלק השישי לתקנון  -עדכון מלל.
סעיף ) 1עמלות מסחר בבורסה ומחוץ לבורסה עדכון תעריפים החל מ.1.7.15-
סעיף .2א) 11.דמי ניהול חשבון שנתיים( עדכון תעריפים החל מ.1.7.15-
סעיף .2א) .19.סליקת ריפו( הארכת פטור מעמלה.
עדכון 33
סעיף .2א) (28 .העברת השאלה/העברת החזר השאלה(  -חדש מ.9/15-
עדכון 34
סעיף .2ה) .דמי רישום נע"מ(  -תיקון מלל והפחתת תעריף.
עדכון 35
סעיף ) 5דמי שימוש חודשי במערכת זה"ב( -חדש מ.7/2015-
עדכון 37
סעיף .2א) 27 .עסקה תלויה או עסקת כשל(  -תיקון מלל.
עדכון 38
סעיף .2א) 11 .דמי ניהול חשבון שנתיים(  -תיקון מלל.
עדכון 39
סעיף .2א) 11 .דמי ניהול חשבון שנתיים(  -תיקון מלל.
עדכון 41
סעיף  .3בוטל סליקת חו"ל.
סעיף  .5דמי שימוש חודשי במערכת זה"ב  -תיקון מלל.
עדכון 42
סעיף .1א .עמלות מסחר וסליקה באופציות ובחוזים עתידיים  -תיקון מלל )רפורמת מדדים(.
עדכון 43
סעיף .1א .עמלות מסחר בבורסה -תוספת מלל קרן טכנולוגיה עילית.
סעיף .1ב .עמלות מחוץ לבורסה -תוספת מלל קרן טכנולוגיה עילית.
עדכון 45
סעיף .2א 5.העברת  DFאו  - REתיקון מלל.
סעיף  -6עמלות בגין שירותי החברה לרישומים של הבורסה -תעריפים חדשים )עמוד ו(9-
עדכון 47
סעיף  - 3עמלת שירותי סליקת הנפקה הנגבית מרכז הנפקה  -סעיף חדש.
עדכון 48
סעיף .1א )עמלות מסחר קרנות סל(  -תיקון מלל.
סעיף .1ב )עמלות מסחר קרנות סל(  -תיקון מלל.
סעיף .2א 2.סליקת קרנות  -תיקון מלל.
סעיף .2א 5.העברת  RFנסקלי"ר  -תעריף חדש.
סעיף .2א 11.דמי ניהול חשבון  -תיקון מלל.
סעיף .2ב 5.טיפול בנסקלי"ר  -תעריף חדש.
סעיף .2ד .אגרת סליקה שנתית  -תיקון מלל.
סעיפים  7א.ב.ג .עשיית שוק סטטורית  -תעריפים חדשים.
עדכון 49
סעיף  - 8חיבור תקשורת המוצב ב Data Center-בחו"ל  -תעריף חדש.
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חלק ג' )תעריפי בורסה שונים(
עדכון 11
סעיף .1ב) 5.שינוי תנאים לפי הוראת שעה(  -חדש מ.3/2011-
עדכון 21
סעיף .1א .אגרה שנתית,
סעיף .1ב .דמי בדיקת תשקיף או מתאר,
סעיף .1ג .דמי רישום  -תיקון מלל ותיקון תעריף.
עדכון 23
סעיף .1ב עדכון למדד הידוע ביום .1.4.2014
סעיף .1ג עדכון למדד הידוע ביום .1.4.2014
עדכון 24
סעיף .1ב עדכון למדד הידוע ביום .1.7.2014
סעיף .1ג עדכון למדד הידוע ביום .1.7.2014
עדכון 25
סעיף .1ב עדכון למדד הידוע ביום .1.10.2014
סעיף .1ג עדכון למדד הידוע ביום .1.10.2014
עדכון 26
סעיף .3א .עדכון מחירים למרכז כנסים.
עדכון 28
סעיף .3א) .סעיף הערות(  -עדכון מחיר למרכז כנסים.
עדכון 30
סעיף .1ב עדכון למדד הידוע ביום .1.4.2015
סעיף .1ג עדכון למדד הידוע ביום .1.4.2015
עדכון 32
סעיף .3א .עדכון למרכז כנסים.
עדכון 42
סעיף .3ב .הדרכות מרכז מבקרים  -בוטל.
עדכון 44
סעיף .3א .עדכון למרכז כנסים.
עדכון 45
סעיף .3א .עדכון מלל למרכז כנסים.
עדכון 46
סעיף .3א .מרכז כנסים  -עדכון תעריף.
עדכון 48
סעיף .1א 1.אגרה שנתית מניות למסחר  -עדכון תעריף.
סעיף .1א 2.אגרה שנתית תעודות התחייבות  -עדכון תעריף.
סעיף .1א 3.סעיף חדש.
סעיף .1א 4.סעיף חדש.
סעיף .1א 5.אגרה קרן סל  -עדכון תעריף.
סעיףב 3.דמי בדיקה קרן סל  -עדכון תעריף.
סעיף .1ג.2.א )הנפקת אג"ח(  -עדכון תעריף.
סעיף .1ג.2.ב )הנפקת אג"ח(  -עדכון תעריף .
סעיף .1א.ג) 4.דמי רישום קרנות סל( עדכון תעריף.

