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 בנתוני מסחר לצורך חישוב מדדים הרשאה  לשימוש  

 
 

זכויות קנין רוחני   ( הינה  בעלת"הבורסה" –בע"מ )להלן  אביב –רות ערך בתל יהבורסה לניו הואיל 
 ; (מסחר"ה  י נ "נתו)להלן:  רסמים על ידהבשערי ניירות הערך המחושבים ומפו ואחרות

 
  ;והבורסה עושה שימוש בנתוני המסחר לחישוב ופירסום מדדים שונים והואיל 

 
מסכימה שאחרים יעשו שימוש בנתוני המסחר לצורך חישוב מדדים ופרסומם הבורסה ו והואיל 

על ידי  ולמטרה זו היא מוכנה להעניק הרשאה כללית לשימוש כאמור, בתנאים כפי שיקבעו  
 סה;  הבור

 
 

, וזאת, בכפוף לתנאים  הבורסה הרשאה כללית לשימוש בנתוני המסחר לצורך חישוב מדדים נה מק  ,  לפיכך 
 הקבועים להלן:  

 
(, עושה זאת על  המשתמש""העושה שימוש בנתוני המסחר לצורך חישוב או פירסום מדד )להלן:  .1

 אחריותו בלבד. 
 

נתוני המסחר ובקשר עם ם ע שרבמשתמע,  בקמפורש ובין הבורסה אינה מציגה כל מצג, בין ב 
 לצרכיו של המשתמש או התאמתם למטרה כלשהי. התאמתם 

 
בנתוני המסחר ו/ או  ליקוי או שגיאה הבורסה אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי אדם כלשהו בשל  

 משתמש.  בשל השימוש שיעשה המשתמש בנתוני המסחר ו/ או בשל שימוש במדד שיחושב על ידי ה
   

 המסחר למטרה בלתי חוקית או למטרה הנוגדת את תקנת הציבור.  ש בנתונימושי אין לעשות  .2
 
ום ברשות הניתנת על ידי הבורסה לעשות שימוש בנתוני המסחר לצורך חישוב מדדים משאין  .3

ום המלצה להנפיק מוצרים המבוססים על  מדדים כאמור, או מש עשות שימוש כלשהו בל המלצה 
 מוצרים המבוססים על מדדים כאמור. וש כרלמדדים כאמור, או משום המלצה 

למדדים כאמור או למוצרים  משום מתן חסות כמו כן,  אין ברשות הניתנת על ידי הבורסה,  
ש או במשתמע, בקשר עם כדאיות  או משום יצירת מצג כלשהו, במפורהמבוססים על מדדים כאמור 

 . במוצרים המבוססים על מדדים כאמורההשקעה 
 

שתמש תיעשה באמצעות מפיצי מידע של הבורסה בהתאם לכללים  קבלת נתוני המסחר על ידי המ .4
 תמש.שהמיושמים )לרבות לעניין התשלום( על ידי מפיץ המידע המסויים שבשירותיו יבחר המ

 
המשתמש ישלם לבורסה תמלוגים כקבוע בתעריפון הבורסה המהווה נספח להנחיות על פי החלק   .5

 התעריפון(, כפי שיהיה מעת לעת.    -ון הבורסה )להלןהחמישי לתקנ 
 

התעריפון נקבע על ידי דירקטוריון הבורסה וכפוף לאישורה של רשות ניירות ערך ומעת  יודגש, כי  
ינויים,  לרבות לגבי עצם החיוב בתשלום עבור שימוש בנתוני המסחר לצורך  ש לעת עשויים לחול בו

 חישוב מדדים.  
 

בדבר שינויים כאמור זמן סביר מראש, אולם מובהר כי בשום מקרה לא   הבורסה תמסור הודעה
 יהיה חיוב לגבי תקופה שקדמה למועד שיקבע בהודעה כאמור. 

 
תמש זכות כלשהי בנתוני המסחר למעט הזכות לעשות  למשכי אין מוקנית למען הסר ספק, מודגש  .6

 זו.  בהם שימוש לצורך חישוב מדדים בכפוף לתנאים הקבועים בהרשאה
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לשנות בכל עת את התנאים החלים על שימוש בנתוני המסחר, ובכלל זה היא  הבורסה רשאית  .7

 זו. רשאית להטיל הגבלות נוספות על השימוש בנתוני המסחר ואף לבטל הרשאה 
  
אולם מובהר כי בשום מקרה לא   תמסור הודעה בדבר שינויים כאמור זמן סביר מראשהבורסה   

 . לגבי התקופה שקדמה למועד הרלבנטי שיהיה נקוב בהודעהיחול שינוי כאמור 
 

על הרשאה זו ועל השימוש בנתוני המסחר לצורך יצירת מדדים ועל כל ענין הנובע מהאמור, יחולו   .8
יפו מוקנית הסמכות הייחודית לדון  -אביב-אל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תלת ישרדיני מדינ

 בכל עניין הקשור לכך.
 


