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אודות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
הבורסה לניירות ערך בתל אביב התאגדה בישראל בספטמבר  .1953לבורסה רישיון לניהול שוק מוסדר
למסחר בניירות ערך בישראל ,בדרך של הפגשת פקודות קניה ומכירה של ניירות ערך ,על פי כללים שנקבעו
ופורסמו מראש.
הבורסה לניירות ערך הינה הבורסה היחידה בישראל וממלאת תפקיד מרכזי במשק הישראלי .הבורסה
מהווה תשתית לשוק ההון בעלת חשיבות לצמיחתו והיא "המגרש הביתי" של מגייסי ההון בישראל ,חברות
וממשלה ,וכן של ציבור המשקיעים ותעשיית ניירות הערך בישראל .הבורסה מאפשרת לחברות לגייס את
ההון הדרוש להתפתחותן ובכך תורמת לכלכלה הישראלית ולצמיחת המשק ולתעסוקה .עבור המשקיעים,
הבורסה היא זירת מסחר משוכללת ואמינה ,לקניה ומכירה של ניירות ערך ,לרבות מגוון רחב של מכשירים
פיננסיים.
בבורסה פועלת מערכת מסחר ממוחשבת ומשוכללת ,הנקראת "רצף" ,באמצעותה יכול כל אדם לרכוש או
למכור בזמן אמת ניירות ערך ,בקלות ובנוחות ,באופן רציף ,במהלך שעות הפעילות .באמצעות המערכות
הממוחשבות ניתן לבצע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך ,על ידי אחד מחברי הבורסה (בנקים וברוקרים)
המורשים לסחור בבורסה בתל אביב .המסחר הוא אנונימי ונעשה על ידי החברים עבור לקוחותיהם.
בבורסה לניירות ערך נסחרים תחת קורת גג אחת ניירות ערך מגוונים ,המאפשרים לציבור להשקיע על פי
המאפיינים ורמת הסיכון המתאימים לכל אחד ואחת .מגוון המוצרים הנסחרים בבורסה כולל ,בין היתר,
מניות ,נגזרים ,איגרות חוב וקרנות סל.
הבורסה רלוונטית לכל אחד מאזרחי ישראל ,מאחר שכספי החיסכון של כל אחד ואחת מאיתנו מושקעים
בבורסה ,והיא מהווה אמצעי מרכזי לשיתוף הציבור בהצלחת הכלכלה הישראלית.
מבנה הבורסה
החל מיום  1באוגוסט 2019 ,הבורסה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ,זאת לאחר הנפקת
מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בסוף יולי .2019
הבורסה הנפיקה  31.7%מהון המניות שלה למשקיעים מוסדיים גלובליים וישראלים וכן לציבור הרחב והחלה
להיסחר תחת הסימול "ברסה".
לבורסה חברות בנות בבעלות מלאה הכוללות את מסלקת הבורסה ,מסלקת מעו"ף והחברה לרישומים ,אשר
פועלות יחד לקיום מסחר וסליקה בניירות ערך ופעולות נלוות לכך.
חברי הבורסה
בבורסה  24חברים  15 -בנקים 6 ,חברי בורסה שאינם בנקים ("חש"בים") ו 3-חברים רחוקים .על חברי
הבורסה נמנים סיטיבנק ( ,HSBC ,)Citibankברקליס ( ,)Barclaysמריל לינץ' ( Merrill Lynch
 ,)Internationalג'פריס ( )Jefferies LLCו ,Flow Traders B.V-כמו גם חברת הבת של יוביאס (.)UBS
חברי הבורסה ,הנודעים במקצועיותם וברמת השירות שלהם ,משרתים את קהילת המשקיעים המקומיים
והבינלאומיים בשוק הצומח בישראל( .לרשימת חברי הבורסה >)
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שירותים מתקדמים לשוק ההון
הבורסה מספקת ,בין היתר ,את השירותים הבאים:
• גיוס הון וחוב לחברות ולממשלה לצורך מימון פעילותן.
• מסחר וסליקה בניירות ערך ,לרבות בנגזרים ,הנסחרים בבורסה וכן בניירות ערך ,שהונפקו ללא
תשקיף למשקיעים מוסדיים (לא לציבור).
• מניות דואליות :שירותי סליקה והעברת תשלומים למחזיקי מניות דואליות בחו"ל בשיתוף עם הDTCC-
(מסלקת ניירות הערך הגדולה בארה"ב ובאירופה) ועם יורוקליר.
• החברה לרישומים :החברה לרישומים הוקמה בינואר  2018כחברת בת פרטית בבעלות מלאה של
הבורסה .בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך ,עיסוקה היחיד של החברה לרישומים הוא החזקת ניירות
ערך .החברה לרישומים עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
• רישום ניירות ערך על שם החברה לרישומים במרשם ניירות הערך של החברה המנפיקה והפקדתם
במסלקה לזכות חברי המסלקה  -החברה לרישומים משמשת כנאמן עבור מסלקת הבורסה בכל
הקשור לניהול מלאי ניירות הערך של החברה הרשומים במסלקת הבורסה.
• אירועי חברה ותשלומים (כגון :דיבידנד וריבית) מהחברות המנפיקות למחזיקים הסופיים של ניירות
הערך  -טיפול שוטף בזכויות הנלוות לניירות הערך.
הבורסה ברשת  -נתוני מסחר ומידע www.tase.co.il -
• אתר הבורסה ) (www.tase.co.ilמספק מידע נרחב אודות נתוני מסחר לצד מידע חשוב על שוק ההון
בישראל .האתר מספק תצוגה ידידותית ומקיפה בעברית ובאנגלית של נתוני מסחר עדכניים
והיסטוריים .לטובת משתמשי האתר מוצג גם תיאור של כל המוצרים הנסחרים בבורסה לצד מידע על
הנפקות ,מערכת המסחר והמסלקות.
• אזור קשרי משקיעים באתר הבורסה ) (https://ir.tase.co.il/מספק מידע למשקיעים אודות הבורסה,
כגון :נתוני מסחר ,מבנה ארגוני ,הנהלה ,דירקטוריון ,דוחות כספיים ,סטטיסטיקות ומידע על בעלי עניין.
בנוסף ,במסגרת הבלוג המקצועי של הבורסה ) (https://blog.tase.co.il/ניתן למצוא תכנים מגוונים
ומידע מקצועי למשקיעים ,לסוחרים ולמתעניינים בשוק ההון.
• מערכת מאי"ה ( )https://maya.tase.co.ilלהודעות החברות ,מהווה כלי עבודה מרכזי לציבור
המשקיעים ,חברות בורסאיות וקהילת שוק ההון .במאי"ה ניתן לקבל מידע מקיף על החברות
הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה .במאי"ה מוצגות כל ההודעות המתפרסמות על ידי
החברות הבורסאיות ומנהלי קרנות הנאמנות ,כגון דיווחים מידיים ,דוחות כספיים ,מידע על גיוס הון,
שינויים בדירקטוריון ובהנהלה ,פיצולים ומיזוגים ודיווחים שוטפים נוספים.
מידע נוסף אודות הבורסה ,לרבות המוצרים הנסחרים בה והשירותים שהיא מעניקה ,ניתן למצוא
באתר הבורסהwww.tase.co.il :
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הנהלת הבורסה
• אריק שטיינברג  -יו"ר דירקטוריון
• איתי בן זאב  -מנכ"ל
• אורי שביט  -סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת טכנולוגיות ,מידע ותפעול
• אורלי גרינפלד  -סמנכ"לית בכירה ומנהלת מחלקת הסליקה
• ויצ'סלב פראדין  -סמנכ"ל בכיר ,מנהל סיכונים ראשי

• זהר סלע  -סמנכ"לית בכירה ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
• חני שטרית-בך  -סמנכ״לית בכירה ,מנהלת המחלקה הכלכלית
• יהודה בן עזרא  -סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת כספים ומינהל
• יניב פגוט  -סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת מסחר ,נגזרים ומדדים
• לירן גורדון  -סמנכ"לית בכירה ,מנהלת מחלקת תקשורת תאגידית
• עדי ברקן  -סמנכ״לית בכירה ,קצינת ציות ואכיפה בבורסה ובמסלקות
• שריה אורגד  -סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי
• שרית לויתן  -סמנכ"לית בכירה ,עו"ד ,יועצת משפטית ראשית ומזכירת חברה

יצירת קשר עם הבורסה
כתובת :רח' אחוזת בית  ,2תל אביב 6525216
טלפון972-76-8160492 :
פקס972-3-5661824 :
דואר אלקטרוניmembership@tase.co.il :
אתרwww.tase.co.il :

5

תהליך הקבלה לחברות בבורסה

6

כללים הנוגעים לחברות בבורסה של תאגיד בנקאי

תנאי הכשירות לחברות בבורסה
• חובת מינוי מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך  -אשר הינו בעל הכשרה וידע בשוק ההון.
• חובת דיווח על מינוי/פרישה של מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך.
• קיום ביטוח ,כנדרש על פי הוראות ניהול בנקאי תקין.
• חובת דיווח על הבעלות והודעה על כל שינוי בה  -לתאגיד בנקאי ,שאינו חברה רשומה.

בקשה להתקבל כחבר בורסה
טפסי בקשה לקבלה כחבר בורסה מצ"ב להלן:
• נספח א' - 1לחברה רשומה (חברה הרשומה למסחר בבורסה בתל-אביב).
• נספח א' - 2לחברה שאינה רשומה.

התנאים וההוראות מפורטים בהרחבה בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו וזמינים באתר הבורסה:
www.tase.co.il
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סליקת הפעילות כחבר בורסה
 .1הסליקה בבורסה
• סליקת מניות ,איגרות חוב ,מק"מ ,קרנות נאמנות וכו' ("סליקת ניירות ערך") מבוצעת על ידי
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("מסלקת הבורסה").
• סליקת נגזרים מבוצעת על ידי מסלקת מעו"ף בע"מ ("מסלקת מעו"ף").
 .2בפני חבר בורסה קיימות שתי אפשרויות לסלוק את פעילותו:
א .להיות חבר מסלקת הבורסה ו/או מסלקת מעו"ף.
או:
ב .לסלוק באמצעות חבר מסלקה.
רשימת חברי הבורסה שהינם חברי מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף ,מפורטת בהמשך.
 .3סליקת ניירות ערך
א .סליקה באמצעות חבר מסלקת הבורסה:
• חבר בורסה נדרש לחתום על הסכם סליקה עם חבר סולק.
סליקת הפעילות יכולה להתבצע באמצעות החבר הסולק בשתי דרכים:
• כחלק מחשבון הלקוחות של החבר הסולק ,ללא הפרדה בין ניירות הערך שלו ושל לקוחותיו
לבין ניירות הערך של לקוחות החבר הסולק.

• באמצעות תת חשבון של החבר הסולק בחשבונו במסלקת הבורסה ,שמפריד בין ניירות
הערך שלו ושל לקוחותיו לבין ניירות הערך של לקוחות החבר הסולק .תת חשבון כאמור
כרוך בדמי טיפול שנתיים המשולמים על ידי החבר הסולק ,כמפורט בהמשך.
• חבר הבורסה נדרש לחתום על התחייבות כלפי מסלקת הבורסה לקיום חוקי העזר של
המסלקה (נספח ג' לחלק ב' בחוקי העזר של מסלקת הבורסה).
• החבר הסולק את פעילות חבר הבורסה נדרש לחתום על התחייבות כלפי מסלקת הבורסה,
לפיה הוא אחראי לסליקת כל עסקאותיו של חבר הבורסה (נספח ד' לחלק ב' בחוקי העזר של
מסלקת הבורסה).
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ב .סליקה כחבר מסלקת הבורסה:
עיקרי תנאי הכשירות לחברות במסלקת הבורסה הינם:
• הון עצמי :חבר המבקש להעניק שירותים נוספים נדרש להון עצמי נוסף בגין כל שירות שיינתן
על ידו ,כמפורט בחלק א של חוקי העזר של מסלקת הבורסה  -פרק ב סעיף .2א)1.ב).
• הוא מקיים מערך טכני וארגוני המאפשר פעולתו כחבר מסלקה.
• ישתתף בקרן הסיכונים ,כקבוע בחוקי העזר של מסלקת הבורסה.
• ייתן למסלקה בטחונות וערבויות כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מעת לעת.

• יבטח עצמו בביטוח נאות המכסה את פעילותו במסלקת הבורסה.
• הינו משתתף במערכת זה"ב.
• אם בהתאם להוראות ה )Foreign Account Tax Compliance Act( FATCA-הוא נדרש
לקבל מספר  ,GIINימסור למסלקה את מספר ה.GIIN-
• יצהיר על תושבויות המס החלות עליו וכן על סיווגו בהתאם לתקנות הCommon ( CRS-
.)Reporting Standard
טופס בקשה להתקבל כחבר מסלקת הבורסה מצ"ב כנספח ב'.
.4

סליקת נגזרים

א .סליקה באמצעות חבר מסלקת מעו"ף
חבר בורסה הסולק את פעילותו באמצעות חבר מסלקת מעו"ף נדרש כלהלן:
• לחתום על הסכם סליקה עם החבר הסולק ,שיגדיר את היחסים ביניהם ויכלול את כל האמור
בסעיף  4בפרק ד 1בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף .במסגרת הסכם הסליקה יקבע החבר
הסולק את הסכום המירבי של הבטוחות במסגרתו יוכל חבר הבורסה לפעול בנגזרים
הנסחרים בבורסה.
• החבר הסולק יעביר למסלקת מעו"ף התחייבות לסליקת עיסקאות של חבר הבורסה שעימו
יש לו הסכם סליקה במעו"ף ,בנוסח נספח ד' לחוקי העזר של מסלקת מעו"ף.
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סליקת הפעילות כחבר בורסה
ב .סליקה כחבר מסלקת מעו"ף

עיקרי תנאי הכשירות לחברות במסלקת מעו"ף הינם:
• חלפה לפחות שנה מיום תחילת פעילותו כחבר בורסה.
• הון עצמי:
• ההון העצמי המזערי הנדרש מחבר שהינו בנק יהיה  152מיליון ( ₪הון עצמי לפי כללים
חשבונאיים מקובלים).
• חבר המבקש להעניק שירותי סליקה לחבר בורסה שאינו חבר מסלקת מעו"ף נדרש להון עצמי
נוסף בגובה  152מיליון  ,₪עבור כל חבר בורסה כאמור ועבור כל בנק בשליטתו שאינו חבר
בורסה ,שהחבר נותן להם שירותים .בגין מתן שירותי סליקה כאמור ,נדרש החבר לעמוד
בתנאים נוספים ,כמפורט בסעיף  ,1בפרק ד  1בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף.

• יבטח עצמו בביטוח נאות.
• יש לו אמצעים וכח אדם מקצועי ,המאפשרים פעילותו התקינה במסלקת מעו"ף.
• משתתף במערכת זה"ב.
• אם בהתאם להוראות ה )Foreign Account Tax Compliance Act( FATCA-הוא נדרש לקבל
מספר  ,GIINהוא ימסור למסלקת מעו"ף את מספר ה GIIN-שקיבל.
• יצהיר על תושבויות המס החלות עליו וכן על סיווגו בהתאם לתקנות הCommon ( CRS-
.)Reporting Standard
טופס בקשה להתקבל כחבר מסלקת מעו"ף מצ"ב כנספח ג'.
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חברי בורסה החברים במסלקת הבורסה ובמסלקת מעו"ף

שם חבר

11

טלפון

אתר אינטרנט

( Citibank, N.A.חבר מסלקת הבורסה בלבד)

03-6842400

www.citigroup.com

( HSBC Bank PLCחבר מסלקת הבורסה בלבד)

03-7101100

www.hsbc.com

בנק אגוד לישראל בע"מ

03-5191581

www.unionbank.co.il

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

03-5145582

www.discountbank.co.il

בנק הפועלים בע"מ

03-5673800

www.bankhapoalim.co.il

בנק ירושלים בע"מ

076-8096000

www.bankjerusalem.co.il

בנק לאומי לישראל בע"מ

076-8858111

www.leumi.co.il

בנק מזרחי טפחות בע"מ

03-7559720

www.mizrahi-tefahot.co.il

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

076-8044444

www.mercantile.co.il

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

03-5196223

www.fibi.co.il

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

02-5009700

www.bank-yahav.co.il

וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ (חבר מסלקת הבורסה
בלבד)

03-5188988

https://www.onezerobank.com

אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ (חבר
מסלקת הבורסה בלבד)

03-7532000

https://www.xnes.co.il/

מיטב טרייד בע"מ (חבר מסלקת הבורסה בלבד)

03-7903555

https://www.meitavtrade.co.il/

פסגות ניירות ערך בע"מ (חבר מסלקת הבורסה בלבד)

03-7968805

https://www.psagot.co.il/

שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ

03-5193444

https://www.ibi.co.il/

דרישות טכנולוגיות ותפעוליות לחברות בבורסה
 .1העברת הוראות למסחר והפצת מידע של הבורסה
א .כללי
הסעיפים שלהלן מציגים את עיקרי מערכת המסחר של הבורסה (שוקי המניות והנגזרים)
ואפשרויות הקישוריות השונות לפלטפורמת המסחר של הבורסה ,להלן מערכת "רצף".
ב .פרוטוקול העברת הוראות למסחר
הבורסה מנהלת שתי פלטפורמות מסחר :רצף-ני"ע ורצף-נגזרים .חברים רשאים להתחבר אל
שתי פלטפורמות המסחר של הבורסה או רק לאחת מהן .החיבור נעשה באמצעות קישורים
לוגיים נפרדים לכל פלטפורמה.
שני הקישורים יכולים להיבנות על גבי אותה תשתית תקשורת (קווים ונתבים).
גישה ישירה ( )DMAלפלטפורמת המסחר מוענקת לחברי הבורסה בלבד .לכל חבר עשוי
להיות יותר מקישור אחד להעברת הוראות ( )OEבכל אחת מפלטפורמות המסחר.
כיום לא נגבית עמלה על קישור מרחוק.

הבורסה מציעה שני פרוטוקולים להעברת הוראות:
• פרוטוקול קנייני של הבורסה להעברת הוראות ,המכונה  ,CTCIעל גבי .TCP
• פרוטוקול העברת הוראות  FIX 5.0 SP2על גבי .TCP
ג .פרוטוקולים של הפצת מידע
מידע מסחר בזמן אמת מפורסם באמצעות קישור נפרד .המידע המופץ כולל נתוני מסחר
מרצף-ני"ע ומרצף-נגזרים ,וכן פרמטרים למסחר ומאפייני ניירות ערך ונגזרים .המידע מסופק
על ידי הבורסה בזמן אמת באמצעות מספר פרוטוקולים:
• פרוטוקול "עכביש"  -הפרוטוקול הקנייני של הבורסה על גבי  ,TCPשבו השדות מוגדרים
מראש עבור כל סוג של הודעה במבנה בעל פורמט אורך קבוע.
• פרוטוקול  - FIX/FASTפרוטוקול סטנדרטי בגרסת  FIX 5.0בעל דחיסת נתונים של FIX 1.1
על גבי .TCP
• פרוטוקול ה"עכביש" על גבי מולטיקאסט  -עבור לקוחות ה Co-Locationשל הבורסה
ולקוחות המחוברים לבורסה מלונדון.
רשימות ניירות הערך והנגזרים ומאפייניהם מפורסמים בתחילת כל יום מסחר.
רשימה מלאה של ניירות הערך זמינה גם באתר הבורסה.
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דרישות טכנולוגיות ותפעוליות לחברות בבורסה
ד .אפליקציית המסחר
לצורך יישום הפרוטוקולים של קישור מרחוק והפצת מידע ,חברים מקומיים ומרוחקים רשאים
לבחור באחד מהפתרונות הבאים:
• פיתוח עצמי של תוכנה להעברת הוראות וקבלת מידע מסחר המיישמת פרוטוקולים של
הבורסה.
• רכישת פתרון מספק תוכנה .כיום ,ישנם מספר ספקים בישראל ומחוץ לישראל שקיבלו את
אישור הבורסה ION Trading Ltd., List Group SPA, Vela :ו( FIS -רשימה מלאה מופיעה
באתר הבורסה).
• קבלת נתוני מסחר מאחד מספקי הפצת מידע המורשים להפיץ מידע של הבורסה (כגון
רויטרס ,בלומברג ,או דאטה-סטרים  -רשימה מלאה מופיעה באתר הבורסה).
ה .שירות Co-Location
הבורסה מציעה שירותי  Co-Locationב  Data Centerשל הבורסה בתל-אביב.
השירות מאפשר לחברי הבורסה וללקוחותיהם ,למפיצי מידע ולספקי תוכנה ,להציב את שרתי
המסחר שלהם במרכז המחשוב של הבורסה וליהנות מגישה מהירה למערכות המסחר של
הבורסה באמצעות חיבורים מהירים לרשת המסחר.
שירות ה  - Co-Locationמבוסס על התשתיות המתקדמות ביותר והינו שוויוני לכל לקוחות
ה Co-Location-ללא תלות במיקומם ב DC-של הבורסה.
וLondon Bridge .
הבורסה הקימה צומת תקשורת בלונדון ,בטופולוגיה שרידה ,אשר מקושרת לסביבת הייצור
) (Productionשל מערכות המסחר ולאתר הגיבוי ).(DR
התשתית מספקת קישוריות להעברת הוראות ,קבלת מידע מסחר (ב ,)multicast-והעברת נתונים
לצרכי ניהול.

שירות זה מאפשר ללקוחות מחו"ל גישה ישירה ושרידה למערכות המסחר לתשתית
ה Co-Location-של הבורסה.
•

13

דרישות טכנולוגיות ותפעוליות לחברות בבורסה
ז .אתר גיבוי ()DR
הבורסה מחזיקה אתר גיבוי מחוץ לתל אביב .אתר הגיבוי הינו אתר חם הניתן להפעלה תוך
שעות בודדות.
פרוטוקול העברת ההוראות ופרוטוקולי הפצת מידע של הבורסה תומכים במעבר לאתר הגיבוי
במהלך יום המסחר והמשך הפעילות מאתר הגיבוי.
ניתן לקשר אתרי התאוששות מאסון של חברים לאתר ההתאוששות מאסון של הבורסה
באמצעות חכירה של קווים נפרדים.
ח .סביבת הבדיקה
הבורסה מנהלת סביבת בדיקה ,המבודדת מסביבת הייצור .סביבת הבדיקה מאפשרת לחברים
ולספקי מידע לבחון את יישומי המסחר ואת את יישומי ה BO-שלהם .הבורסה משתמשת
בסביבת הבדיקה עבור שינויים בפרוטוקולי הקישור מרחוק ונתוני הפצת המידע טרם ביצועם
בפועל ,וכן לצורך ביצוע בדיקות קבלת משתמש ( )UATשל תוכנות קישוריות חדשות של חברים
טרם אישור העלאתן לאוויר.
כל חברי הבורסה משתמשים בסביבת הבדיקה במקביל .רשת הבדיקה משתמשת בקווי
תקשורת וציוד נפרדים .חברים מרוחקים ,שמערכות המסחר שלהם ממוקמות מחוץ לישראל,
יכולים להתחבר לסביבת הבדיקה באמצעות האינטרנט על גבי קישור .VPN
נתוני מידע שוק ייצור זמינים לצורכי בדיקה באמצעות קישור אינטרנט.
 .2שירותי משרד אחורי בבורסה
מדי יום מפיץ המשרד האחורי של הבורסה קבצי מידע כגון שערי מניות ונגזרים ,מחזורי מסחר,
מדדים( TACT ,מניות ונגזרים) ועסקאות ( MTSאג"ח ממשלתי) ,פרטים על ניירות ערך ונגזרים של
הבורסה ,והודעות על הכנסות ותשלומי חברות.
כל קובצי המידע מפורסמים בפורמט סטנדרטי .פורמט זה מאפשר לנמען ליישם תהליך זהה עבור כל
הקבצים המתקבלים.
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דרישות טכנולוגיות ותפעוליות לחברות בבורסה
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עלויות חד פעמיות ושוטפות
אגרות ודמי טיפול *
חברות בבורסה

סכום

אגרת חברות לחבר חדש (חד פעמי)

כ 305-אלף ₪

דמי טיפול בבקשה לחברות בבורסה (חד פעמי)

כ 54-אלף ₪

אגרה שנתית

 60אלף ₪

חברות במסלקת הבורסה

סכום

אגרת חברות לחבר חדש (חד פעמי)

כ 132-אלף ₪

דמי טיפול בבקשה לחברות במסלקת הבורסה (חד פעמי)

כ 26-אלף ₪

חברות במסלקת מעו"ף

סכום

דמי טיפול בבקשה לחבר חדש (חד פעמי)

כ 58-אלף ₪

חבר הסולק באמצעות חברי מסלקה אחרים

סכום

דמי טיפול בשל כל חשבון משנה לקוחות נוסף במסלקה (שנתי)  -משולם על ידי
חבר המסלקה

כ 33-אלף ₪

דמי טיפול מחבר בורסה הסולק באמצעות חבר מסלקת מעו"ף (חד פעמי)

כ 29-אלף ₪

* לאגרות ולדמי הטיפול הנקובים בתעריפון יתווסף מס ערך מוסף.

16

עמלות מסחר וסליקה עיקריות * (מכל צד לעסקה)
פירוט כל העמלות ומידע נוסף בנוגע לתעריפון הבורסה ניתן למצוא בקישור הבא:
https://info.tase.co.il/heb/about_tase/rulesandregulations/pages/rtariff.aspx
עמלות מסחר וסליקה בבורסה

עמלה

מניות ,ניירות ערך המירים למניות ,זכויות ,קרנות טכנולוגיה עילית ,קרנות סל וקרנות
חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על מניות

0.0050%

מינימום

 0.01ש"ח

מקסימום

 1,029ש"ח

תעודות התחייבות ממשלתיות מסוג "שחר"" ,ממשלתית שקלית" ו"ממשלתית קצרה" 0.0010%
מינימום

 0.01ש"ח

מקסימום

 1,029ש"ח

תעודות התחייבות ממשלתיות אחרות

0.0015%

מינימום

 0.01ש"ח

מקסימום

 1,029ש"ח

תעודות התחייבות קונצרניות ,ניירות ערך המירים לתעודות התחייבות ,קרנות סל
וקרנות חוץ נסחרות שחלים עליהן כללי המסחר החלים על תעודות התחייבות

0.0035%

מינימום

 0.01ש"ח

מקסימום

 1,029ש"ח

מק"מ

0.0010%

מינימום

 0.01ש"ח

מקסימום

 1,029ש"ח

* עמלות המסחר הן תמורה גם עבור שרותי המסחר ,הסליקה והדו"חות הנלווים להם שמספקת הבורסה
לחברים וכן תיבות דואר ,דמי ההתחברות החד פעמיים ל"קו  "300והתשלום החודשי המזערי עבור
נתוני מסחר שוטפים.
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עמלות מסחר וסליקה עיקריות (מכל צד לעסקה)

עמלות מסחר וסליקה בבורסה

עמלה

ניירות ערך מסחריים

0.0010%

מינימום

 0.01ש"ח

מקסימום

 1,029ש"ח

דמי טיפול בגין מסחר בשברים  -בגין כל הפקודות שיגיש חבר למסחר בשברים ,ביום
המסחר בשברים

 908ש"ח

אופציה על מדד ת"א ,35-חוזה עתידי על מדד ת"א ,35-אופציה על מדד ת"א,125-
חוזה עתידי על מדד ת"א 125

 0.29ש"ח

אופציה על מניה ,אופציה על מדד ת"א בנקים ,5-וחוזה עתידי על מדד ת"א בנקים5-

 0.50ש"ח

אופציה על שער השקל/דולר ,חוזה עתידי על שער השקל/דולר ,אופציה על שער
השקל/אירו ,חוזה עתידי על שער השקל/אירו

 0.18ש"ח

למרות האמור בסעיף  .3להנחיות לחלק השישי לתקנון ,סכומי עמלות המסחר והסליקה באופציות ובחוזים
עתידיים המפורטים בסעיף זה לא יהיו צמודים למדד.
הדירקטוריון רשאי לקבוע כי לא תיגבנה עמלות מסחר וסליקה באחד או יותר מסוגי הנגזרים או כי הסכומים
שיגבו באחד או יותר מסוגי הנגזרים יהיו נמוכים מהסכומים המפורטים לעיל.
על החלטה לשוב ולגבות עמלות כקבוע לעיל ,תפרסם הודעה לחברי הבורסה  3ימים מראש לפחות.
לעמלות הנקובות בתעריפון יתווסף מס ערך מוסף.
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נספח א' - 1בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שהוא חברה רשומה
תאריך _________
לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
גא"נ,
הנדון :בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שהוא חברה רשומה
 .1אנו (שם מגיש/י הבקשה) _______________________________________ שכתובת משרדנו הינה
_______________________ ,מבקש/מבקשים בזאת להתקבל כחבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ (להלן" :הבורסה").
 .2בוטל.
 .3הננו מתחייבים בזאת לקיים ,אם נתקבל כחבר ,את ההוראות והתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות
על-פיו (להלן" :ההנחיות") ,וכן את החלטות דירקטוריון הבורסה כפי שיהיו מעת לעת.
 .4הרינו מצרפים לבקשתנו זו עותק התזכיר ותקנון ההתאגדות של חברתנו .הננו מתחייבים להעביר לבורסה
כל תיקון של תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה ,מיד לאחר אישורו.
 .5הננו מצרפים העתק מהדו"ח השנתי האחרון שהוגש לרשם החברות על-פי תקנות ניירות ערך (דו"חות
תקופתיים ומידיים) תש"ל.1970-
 .6אנו מצרפים בזאת דו"חות כספיים מבוקרים של חברתנו ליום __________________________.
.7

א .ההון הרשום של החברה הוא _____________________________________________.
ב .ההון הנפרע של החברה הוא _____________________________________________.
ג .ההון העצמי של החברה הוא _____________________________________________.

 .8אנו מצהירים כי לחברה ביטוח כנדרש על פי הוראות ניהול בנקאי תקין.
 .9בעלי הענין ,במישרין ובעקיפין ,בחברתנו הם:
שם
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בעלי מניות (סוג ערך נקוב וכמות)

אחוזי החזקה

נספח א' - 1בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שהוא חברה רשומה
 .10בעלי השליטה ,במישרין ובעקיפין ,בחברתנו הם:
שם

מס' ת"ז

נתינות

כתובת

עיסוק עיקרי

קורות החיים של בעלי השליטה כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר ומאומת כדין.
 .11חברי הדירקטוריון של חברתנו הם:
שם

מס' ת"ז

נתינות

כתובת

עיסוק עיקרי

קורות החיים של הדירקטורים כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר ומאומת כדין.

 .12מנהל היחידה המרכזית לניירות הערך של החברה הוא __________ ת"ז _________________.
קורות חיים של מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר
ומאומת כדין (קורות החיים יפרטו ,בין היתר ,את השכלתו ,הכשרתו והידע שיש לו בשוק ההון).
אנו מתחייבים להודיע לכם בכתב על מינוי או פרישה של מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך ,תוך יום
מיום המינוי או הפרישה ,לפי הענין.
הודעה על פרישה כאמור ,תכלול את פירוט נסיבות הפרישה .תפרט לפי מיטב ידיעת החברה אחד משניים
אלה:
א .שהפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת הבורסה.
ב .שהפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת הבורסה ,תוך פירוט הנסיבות כאמור.
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נספח א' - 1בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שהוא חברה רשומה
 .13המנהלים הבכירים בחברתנו ,למעט חברי הדירקטוריון ומנהל היחידה המרכזית לניירות ערך ,הם:
שם

מס' ת"ז

תפקיד

קורות חיים של המנהלים הבכירים כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר ומאומת כדין.
 .14חברי ועדת הביקורת של החברה הינם _________________________________________.
 .15המבקר הפנימי של החברה הינו _____________________________________________.
 .16רואי החשבון המבקרים של החברה הם ________________________________________.
 .17בוטל.
 .18בוטל.
 .19לצורך הטיפול בבקשה אנו מרשים בזה לכל אדם להפגש עם מי שיוסמך ע"י דירקטוריון הבורסה לכך
ולמסור לו כל מידע ,כפי שידרש על-ידו ,ולאמת כל מידע באופן שיקבע בדרישה והננו משחררים כל
אדם כזה מכל חובת סודיות כלפינו.
אנו מסכימים לכך שכל האמור לעיל מהווה תנאי לקבלתנו כחבר הבורסה ,אולם אין בו כדי לגרוע מתקפות
כל הוראה בתקנון הבורסה ,בהנחיות שיוצאו על-פיו ובהחלטות דירקטוריון הבורסה ,כפי שיהיו בתוקף
מעת לעת.

בכבוד רב,
________________________
המבקש להתקבל כחבר הבורסה
שמות החותמים ותפקידיהם_______________________ :
_______________________
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נספח א' - 2בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שאינו
חברה רשומה
תאריך _________
לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
גא"נ,
הנדון :בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שאינו חברה רשומה
 .1אנו (שם מגיש/י הבקשה) ______________________________________ שכתובת משרדנו
הינה _______________________ ,מבקש/מבקשים בזאת להתקבל כחבר הבורסה לניירות ערך
בתל-אביב בע"מ (להלן" :הבורסה").
 .2בוטל.
 .3הננו מתחייבים בזאת לקיים ,אם נתקבל כחבר ,את ההוראות והתנאים הקבועים בתקנון הבורסה
ובהנחיות על-פיו (להלן" :ההנחיות") ,וכן את החלטות דירקטוריון הבורסה כפי שיהיו מעת לעת.
 .4הרינו מצרפים לבקשתנו זו עותק התזכיר ותקנון ההתאגדות של חברתנו .הננו מתחייבים להעביר
לבורסה כל תיקון של תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה ,מיד בסמוך לאחר אישורו.
 .5הננו מצרפים העתק מהדו"ח השנתי האחרון שהוגש לרשם החברות על-פי סעיף  141לחוק החברות.
 .6אנו מצרפים בזאת דו"חות כספיים מבוקרים של חברתנו ליום __________________________.
 .7א .ההון הרשום של החברה הוא _____________________________________________.
ב .ההון הנפרע של החברה הוא _____________________________________________.
ג .ההון העצמי של החברה הוא _____________________________________________.
 .8אנו מצהירים כי לחברה ביטוח כנדרש על פי הוראות ניהול בנקאי תקין.
 .9בעלי המניות האמיתיים ,במישרין ובעקיפין ,בחברתנו הם:
שם
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בעלי מניות (סוג ערך נקוב וכמות)

אחוזי אחזקה

נספח א' - 2בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שאינו
חברה רשומה
 .10קורות החיים של בעלי ענין בחברתנו מצורפות לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר ומאומת כדין.
 .11בעלי השליטה ,במישרין ובעקיפין ,בחברתנו הם:
שם

מס' ת"ז

נתינות

כתובת

עיסוק עיקרי

קורות החיים של בעלי השליטה כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר ומאומת כדין.
 .12אנו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי בהחזקותיהם של הבעלים האמיתיים ,במישרין ובעקיפין ,של
חברתנו (שינוי בהחזקת מניות בבעל מניות שהוא חברה רשומה אינו טעון הודעה לבורסה ,למעט העברת
שליטה בבעל המניות שהוא חברה רשומה).
 .13חברי הדירקטוריון של חברתנו הם:
שם

מס' ת"ז

נתינות

כתובת

עיסוק עיקרי

קורות החיים של הדירקטורים כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר ומאומת כדין.
 .14מנהל היחידה המרכזית לניירות הערך של החברה הוא __________ ת"ז _________________.
קורות חיים של מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר
ומאומת כדין (קורות החיים יפרטו ,בין היתר ,את השכלתו ,הכשרתו והידע שיש לו בשוק ההון).
אנו מתחייבים להודיע לכם בכתב על מינוי או פרישה של מנהל היחידה המרכזית לניירות ערך ,תוך יום
מיום המינוי או הפרישה ,לפי הענין.

הודעה על פרישה כאמור ,תכלול את פירוט נסיבות הפרישה .תפרט לפי מיטב ידיעת החברה אחד משניים
אלה:
א .שהפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת הבורסה.
ב .שהפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת הבורסה ,תוך פירוט הנסיבות כאמור.
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נספח א' - 2בקשה להתקבל כחבר בורסה לתאגיד בנקאי שאינו
חברה רשומה
 .15המנהלים הבכירים בחברתנו ,למעט חברי הדירקטוריון ומנהל היחידה המרכזית לניירות ערך ,הם:

שם

מס' ת"ז

תפקיד

קורות חיים של המנהלים הבכירים כאמור מצורפים לבקשה זו באמצעות תצהיר מאושר ומאומת כדין.
 .16חברי ועדת הביקורת של החברה הינם _________________________.
 .17המבקר הפנימי של החברה הינו ____________________________________________.
 .18רואי החשבון המבקרים של החברה הינם ______________________________________.
 .19בוטל.
 .20בוטל.
 .21לצורך הטיפול בבקשה אנו מרשים בזה לכל אדם להפגש עם מי שיוסמך ע"י דירקטוריון הבורסה לכך
ולמסור לו כל מידע ,כפי שידרש על-ידו ,ולאמת כל מידע באופן שיקבע בדרישה והננו משחררים כל
אדם כזה מכל חובת סודיות כלפינו.
אנו מסכימים לכך שכל האמור לעיל מהווה תנאי לקבלתנו כחבר הבורסה ,אולם אין בו כדי לגרוע מתקפות
כל הוראה בתקנון הבורסה ,בהנחיות שיוצאו על-פיו ובהחלטות דירקטוריון הבורסה ,כפי שיהיו בתוקף
מעת לעת.

בכבוד רב,

________________________
המבקש להתקבל כחבר הבורסה
שמות החותמים ותפקידיהם_______________________ :
_______________________
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נספח ב'  -בקשה להתקבל כחבר מסלקת הבורסה
לכבוד
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
א.נ.
הנדון :בקשה להתקבל כחבר מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ*
 .1אנו (שם מגיש הבקשה) ________________ (להלן" :החברה") שכתובת משרדנו הינה
_________________ מבקשים בזאת להתקבל כחבר המסלקה.
 .2הננו מתחייבים בזאת לקיים ,אם נתקבל כחברי המסלקה ,את ההוראות והתנאים שבחוקי העזר של המסלקה
ואת החלטות דירקטוריון המסלקה ,כפי שיהיו מעת לעת.
 .3אנו מתחייבים להפקיד בטוחות עבור חלקנו בקרן הסיכונים מסוג ובשווי שיקבעו על ידי המסלקה ובמועדים
שיקבעו*.
 .4מצ"ב לבקשתנו:
א .דו"חות כספיים אחרונים.
ב .דו"ח שנתי אחרון של החברה שהוגש לרשם החברות.

ג .תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה.
הננו מתחייבים להעביר למסלקה כל תיקון של תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה.
_____________________
תאריך

______________________
החברה

אני הח"מ ________________ ,עו"ד ,מ ______________ ,המכהן כעורך דינו של ______________
(להלן – "החברה") ,מאשר בזה כדלהלן:
א .נתקבלו על ידי החברה כל ההחלטות והאישורים הנדרשים על פי דין ,לצורך התקשרותו בהסכם זה.
ב _________________________ .נושא ת.ז .מס' ____________ ו _______________ -נושא ת.ז.
מס' __________________ חתמו בפני על הסכם זה ,לאחר שזיהיתי אותם ,וחתימתם של האמורים לעיל
מחייבת את החברה.
_____________________
תאריך

______________________
החברה

* התחייבות זו אינה נדרשת מחבר בורסה המבקש להתקבל כחבר משמורן.
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נספח ג'  -בקשה להתקבל כחבר מסלקת מעו"ף
לכבוד
מסלקת מעו"ף בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל אביב
א"נ
הנדון :בקשה להתקבל כחבר מסלקת מעו"ף
 .1אני (שם מגיש/י הבקשה) ___________________ (להלן" :החברה") שכתובת משרדינו בתל-אביב
הינה _____________________________________________ מבקש/מבקשים בזאת להתקבל
כחבר מסלקת מעו"ף בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן " -מסלקת מעו"ף).
 .2הננו מצהירים כי עיינו בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף.
 .3הננו מתחייבים בזאת לקיים ,אם נתקבל כחברי מסלקת מעו"ף ,את ההוראות והתנאים שבחוקי העזר של
מסלקת מעו"ף ,כפי שיהיו מעת לעת.
 .4ההון העצמי של חברתנו הוא בגובה _______________ש"ח.
 .5פרטי פוליסת ביטוח בה תבוטח החברה הינם ______________.
 .6יש לחברתנו אמצעים וכח אדם מקצועי ,המאפשר פעילותה התקינה במסלקת מעו"ף.

 .7אנו מתחייבים לחתום על התחייבות כלפי מסלקת מעו"ף וכלפי חבריה בנוסח שיקבע ע"י הדירקטוריון.
 .8הננו מתחייבים לשלם דמי חברות שנתיים כפי שיקבע מעת לעת ע"י הדירקטוריון.
 .9הננו מתחייבים להפקיד מידי יום מסחר ,בטוחות ,מסוג ובשווי שיקבעו ע"י מסלקת מעו"ף.
 .10לחבר שאינו בנק בלבד :הסליקה הכספית שלנו תעשה דרך בנק ___________.

___________________
תאריך
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________________________
החברה

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מחלקת חברים ופיקוח
אחוזת בית  ,2תל אביב 6525216
טל972-76-8160492 .
פקס972-3-5661824 .
מיילmembership@tase.co.il :
www. tase.co.il
מדריך זה ("המדריך") הוכן על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ,והוא כולל סקירה כללית אודות החברות בבורסה .אין
לראות במדריך זה או בכל חלק ממנו מצג או התחייבות כלשהם של הבורסה .כמו כן אין לראות במדריך משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או
אחרת ,לרבות בכול הקשור לקבלת החלטות בנושא החברות בבורסה ,ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות בתחום זה או בכול תחום אחר.
המידע הכלול במדריך זה הינו תמציתי ובסיסי .על מנת לקבל תמונה מלאה של המידע ,מוצע לעיין בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו וכן בחוקי
העזר של מסלקות הבורסה,המפורסמים באתר האינטרנט של הבורסה ("תקנון הבורסה").
https://info.tase.co.il/Heb/about_tase/rulesandregulations/Pages/taseregulations.aspx
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע הנכלל במדריך זה לבין המידע המפורט בתקנון הבורסה יגבר האמור בתקנון הבורסה .הבורסה
וכל מי שפועל מטעמה ,אינם מתחייבים לשלמותו של המידע המופיע במדריך ,לעדכניותו ,לנכונותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר ,והם
אינם אחראים לכול ליקוי ,טעות ,שגיאה ,השמטה או אי-דיוק שנפלו במדריך מכול סיבה שהיא.

