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  רקע
  

, הגלובלי שוק המניותם של הסיגנמטים השונים של הפותחו במטרה למדוד את ביצועיאינדקס המוצגים במסמך זה מדדי 

  .מניות חו"לכן, נועדו לשמש כמשפחת מדדי השקעה בתחום ו

  בישראל. המניותפותחו לצורך שימוש של יועצי ומנהלי השקעות מוסדיים, וכן, משקיעים פרטיים בשוק המדדים 

ביצועי נכסי הבסיס  מדידת של האמורה המטרה את להשיג כדיהמתודולוגיה המפורטת במסמך זה נבנתה על ידי אינדקס 

הבלעדי ורטת מטה תיעשה על פי שיקול דעתו המפ מהמתודולוגיה חריגה או שינוי כל. זה המפורסם במסמך מדד כל של

  באופן שמטרתו להבטיח כי המדדים ימשיכו להשיג את מטרתם.  עורך המדדשל 
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  הגדרות
  

  להלן ביאור של מונחים עיקריים לעניין מסמך זה:

  בע"מ. אינדקס מחקר ופיתוח מדדים -"עורך המדד" 

  המונח מתייחס לרשות ניירות ערך בישראל. - "הרשות"

  המונח מתייחס ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל. -" הלמ"ס"

  אביב.-המונח מתייחס לבורסה לניירות ערך בתל - "בת"א "הבורסה

  המונח מתייחס לזירות מסחר של ניירות ערך מסוג מניות המאוגדות בחו"ל. - "ות חו"ל"בורס

  .בת"א או לבורסות חו"ל כלשהןהמונח מתייחס לבורסה  - "בורסה"

  .על פי נתוני רשם החברות בישראלחברה שהתאגדה בישראל,  - "חברה ישראלית"

  .ונחשבת לחברת חוץ בישראל חברה שהתאגדה מחוץ לישראל - "חברה זרה"

  .וכו') מחוץ לישראלשעיקר פעילותה (הכנסותיה, נכסיה, בסיס לקוחות חברה  - "גלובלית"חברה 

  ).REIT) ויחידה בקרן ריט (MLPמוגבלת (לרבות יחידת השתתפות בשותפות מניה רגילה שהונפקה בבורסה,  - "מניה"

). Sponsored Depositary Receiptהמונח מתייחס לנייר ערך מסוג תעודת פיקדון תחת חסות המנפיק ( - "תעודת מניה"

) הינם הנפוצים בהקשר זה ומייצגים Global Depositary Receipt( GDR-) וADR )American Depositary Receiptניירות ערך מסוג 

  בה נסחרת המניה.בורסה המקום מושבה של מניות של חברות שמקום התאגדותן שונה מות חו"ל בבורס

במקרה של  )ב. (וגהמניה שצפויה להימחק מהמסחר בבורסה לאחר הליך המיז -במקרה של מיזוג  )א( -מניה מתמזגת" "

במקרה של הצעת רכש מלאה  . (ג)המניה שצפויה להימחק מהמסחר בבורסה לאחר איחוד הון המניות -איחוד הון מניות 

  .המניה שצפויה להימחק מהמסחר בבורסה לאחר קבלת הצעת הרכש המלאה -

ויה להיות רשומה למסחר המניה שנותרה רשומה למסחר בבורסה או שצפ -במקרה של מיזוג  )א( - מניה קולטת""

המניה שנותרה רשומה למסחר בבורסה או  -במקרה של איחוד הון מניות . (ב) בבורסה, לפי העניין, לאחר הליך המיזוג

המניה  -במקרה של הצעת רכש מלאה . (ג) לאחר איחוד הון המניות ,שצפויה להיות רשומה למסחר בבורסה, לפי העניין

חר קבלת הצעת הרכש ן, לאלפי העניי ,או שצפויה להיות רשומה למסחר בבורסהשנותרה רשומה למסחר בבורסה 

  ".המלאה

  . תה רשומה למסחר בבורסה ערב הליך פיצול של החברהייהמניה שה -מניה מתפצלת" "

  .כל אחת מהמניות שחולקו לבעלי המניות המתפצלות בעקבות הליך פיצול של חברה - מניה שפוצלה""

  ין.ימניות החברה, למעט המניות המוחזקות בידי מי שהינו בעל ענ - "החזקות הציבור"

  שמהוות החזקות הציבור, מכלל מניות החברה מאותו סוג. המשקל - הציבור" עור החזקותי"ש

 מועד הקובעבמהלך התקופה שקדמה להתמורה הכספית של מחזור המסחר בבורסה במניה,  -"מחזור יומי ממוצע" 

  .קת במספר הימים שבהם התקיים מסחר במניה בתקופה האמורה, מחולהמדדיםלעדכון 

  .כמות מניות החברה מאותו סוג הרשומות למסחר בבורסה - למסחר" רשום "הון

  .ביום מסויםמניה,  לאותה, מוכפל בשער הנעילה שנקבע מניה של למסחר הרשום ההון -שווי שוק" "

  המדדים.לעדכון  במועד הקובעשווי השוק של מניה  -שווי שוק ממוצע" "
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המניה בעלת  הסף של המדד. דירוג, לפי שווי השוק הממוצע, של המניות העומדות בתנאי -"דירוג שווי שוק ממוצע" 

 ותיחשב למניה המדורגת בדירוג הגבוה ביותר. המניה בעלת שווי השוק "1"שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר תדורג בדירוג 

מניות בעלות  בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן הלאה. "ותיחשב למניה המדורגת 2בדירוג "הממוצע השני הגבוה ביותר תדורג 

  שווי שוק ממוצע זהה ידורגו בדירוג זהה.

  ההכנסה המצטברת של חברה בשנה קלנדרית מלאה. נתון המופיע בדוח רווח והפסד של חברה. -" סך הכנסות"

 הכנסותהסך המניה בעלת  הסף של המדד. מניות העומדות בתנאישל ה הכנסותהסך דירוג, לפי  -" סך הכנסות"דירוג 

השני הגבוה  הכנסותהסך ותיחשב למניה המדורגת בדירוג הגבוה ביותר. המניה בעלת  "1"הגבוה ביותר תדורג בדירוג 

זהה  סותהכנהסך מניות בעלות  בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן הלאה. "ותיחשב למניה המדורגת 2ביותר תדורג בדירוג "

  ידורגו בדירוג זהה.

  נתון המופיע בשורת הרווח (ההפסד) הנקי של חברה. - "רווח נקי"

  הרווח הנקי המצטבר של חברה בשנה קלנדרית מלאה. - "רווח נקי שנתי"

יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת ההון העצמי בניכוי נכסים בלתי מוחשים של מנפיק סדרת  - "הון עצמי מוחשי למאזן"

  בסך המאזן הכספי של אותו מנפיק, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של השנתיים של המנפיק.אג"ח 

יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת הרווח הנקי השנתי של החברה בהון העצמי למאזן של  - "תשואה על ההון העצמי"

  אותה חברה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

של אותה הממוצע נכסים סך ההשנתי של החברה ב הנקייחס המתקבל כתוצאה מחלוקת הרווח  - "הנכסים תשואה על"

  חברה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

חברה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של השנתיים של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של  -"תזרים" 

  המנפיק.

יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה ברווח (הפסד) המצטבר של החברה  -)" P/E"מכפיל רווח (

  בארבעת הרבעונים המדווחים האחרונים שלה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

ון העצמי למאזן של אותה חברה, יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה בה -)" P/B"מכפיל הון (

  על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

של החברה  ותהמצטבר במכירותיחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה  -" )P/S( מכירות"מכפיל 

  בארבעת הרבעונים המדווחים האחרונים שלה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

שווי  יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת  -" )EV/EBITDA( שווי פעילות לרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתות"

השנתי של החברה בתוספת  רווח הנקי(מונה) ב החברה בתוספת החוב שלה ובניכוי מזומנים ושווי מזומניםשל השוק הנוכחי 

  .(מכנה) הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות

, כפי שמפורסם במערכות שנים הבאות 3-5בטווח של  רווח למניהעל הציפיות החזאים  ממוצע -" עתידית צפי צמיחה"

  .אנליסטים לכל הפחות 3מידע בינלאומיות על מניות בעלות כיסוי של 

נתח השוק מודד את החברה או  השיעור של חברה מסוימת בתחום פעילות מסוים המוגדר במדד.מתאר את  - "נתח שוק"

באותו תחום פעילות מסוים, כאשר חישוב יחס זה נעשה באמצעות סכימת כל ביחס לשאר השחקנים  מוצרים של החברה

  החברות באותו תחום פעילות.חלקי סך ההכנסות של כל  בתחום פעילות מסוים חברה מסוימתהכנסות של ה

  .אינדקס מחקר ופיתוח מדדים ידי על ורסםומפ מחושב" ואשר אינדקס" הביטוי את בשמו הנושא מדד כל - "מדדי אינדקס"

אינדקס  במדדיהעומדות בתנאי הסף שיקבעו להלן הנדרשים על מנת להיכלל  המניותמאגר  - "מאגר מניות גלובלי"

  .המפורטים במסמך זה

  תקרת משקל או משקל אחיד. - "מגבלת משקל"
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  .במדד מניה של באחוזים המירבי המשקל - "תקרת משקל"

 הכלולות במדד. המניותמשקל זהה לכל אחת מ - "משקל אחיד"

אשר במועד עדכון המשקולות במדד שיעורן עמד של מניות  ןמשקלפרמטר שנועד להתאמת  -" פקטור מגבלת משקל"

  על תקרת המשקל של מניה במדד.

  מדד.שכבה מסוימת בהכלולות ב המניותממשקל זהה לכל אחת  - משקל אחיד"שכבות "

 השוק שווי לבין המניות של השוק שווי שבין הנכללת בו משקל המחושב כיחס מניהמדד המעניק לכל  - "מדד שווי שוק"

  .לתקרת משקל המוגדרת במדד נוסחת המדד וכפוף פי על, במדד הכלולות המניות כל של

  .במדדבמועד עדכון המשקולות  הכלולות במדד המניותמדד המעניק משקל זהה לכל אחת מ - "מדד משקל אחיד"

במועד עדכון משקולות במדד,  הכלולות במדד המניותמדד המעניק משקל זהה לכל אחת מ - "מדורג "מדד משקל אחיד

  כאשר פקטור מגבלת המשקל של מניות מסוימות במדד מתוקנן על פי קריטריונים שהוגדרו בנוסחת המשקל של המדד.

כולל את התקבולים (דיבידנדים)  שב באופן שהואדד השקעה ברוטו ממס, המחומ - )GTR(תשואה כוללת ברוטו "

  ששולמו והזכויות שניתנו בגין המניות הכלולות בו ללא ניכוי המס ששולם עליהן.

מדד השקעה המשקף את השינויים בשערי ניירות הערך הכלולים במדד בתוספת השקעה  - )"NTR(תשואה כוללת נטו "

  .שחילקו ניירות הערך הכלולים במדד, לאחר ניכוי המס המשולם בגינםמתקבולי הדיבידנד ו/או הריביות  100%של 
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  במדדים כלליים תנאי סף
  

מאגר אשר יעמדו בתנאי הסף הכלליים הנדרשים על מנת להיכלל ב מניותיכללו רק המפורטים במסמך זה במדדי אינדקס 

. נגרעה לכל מדד ומפורטים להלן"), בנוסף לתנאי הסף הספציפיים המוגדרים מאגר המניות(להלן: " גלובליאינדקס מניות 

  .ממאגר המניותבמועד גריעתה  המניהמכל המדדים בהם כלולה סדרת  המניה, תיגרע ממאגר המניות מניה

 התנאים הלגבי יתקיימובמועד הקובע לעדכון המדדים בהגדרתו להלן, אשר  מניה,תיכלל בו כל  מאגר המניותבמועד עדכון 

  הבאים: המצטברים

  שעריהן מפורסמים באופן שוטף ופומבי במערכות המידע של בורסות לניירות ערך ו/או בלומברג ו/או  -פרסום שערים

FactSet ו/אוRefinitv  רויטרס).-(לשעבר תומסון 

  במאגר המניותעשויות להיכלל ו/או בבורסות חו"ל בת"א שנסחרות במסחר הרציף בבורסה  מניותרק  -מסחר רציף .

 .במאגר המניותלא תיכלל כלולה ברשימות "דלי סחירות" או "שימור" או אשר ) OTC(הנסחרת מחוץ לבורסה  מניה

  שנפתחו בה הליכי מחיקה ממסחר לא  מניהשנמצאת בהשעיית מסחר ו/או  מניה -השעיה/הליך מחיקה ממסחר

 .במאגר המניותתיכלל 

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד ,בכורהמניות  רגילות, מניותרק  -סוג מניהADR מדרגה (II ת מניה גלובליות ותעוד, ומעלה

)GDR) הנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (London Stock Exchange International Order Book( ,

 .במאגר המניותעשויות להיכלל ת סחירות ) על מניות וקרנות נאמנוETF, קרנות סל (REITיחידות השתתפות, מניות 

  לרבות מדינת ישראל,  עםהתאגד במדינה אשר אינה בעלת קשרים דיפלומטיים  שמנפיקהמניה  -מקום התאגדות

 .במאגרלא תיכלל מדינות המוגדרות כמדינות אויב של מדינת ישראל, 

  מניה של חברה הנמנית על רשימת חברות שהוטלו עליהן סנקציות השקעה בידי ממשלת  -מניות תחת סנקציות

 .במאגרלא תיכלל , האוסר השקעה בחברות סיניות מסוימות) 13959(לרבות צו נשיא ארה"ב  ארה"ב ו/או האיחוד האירופי

  עשויות להיכלל  10%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החזקות ציבור

 .במאגר המניות
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  תנאי סף ספציפיים במדדים
  

  הייטק ישראלי בחו"לאינדקס 

המדד כולל מניות של חברות ישראליות וחברות עם זיקה לישראל שנסחרות בבורסות מחוץ לישראל ונמנות על תעשיות 

  .טכנולוגיה עילית ושירותים עתירי ידע בהייטק בישראל

-מוגדר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל (הלמ"ס) בהתאם להגדרות ארגון ה "הייטק" המונח

OECD וארגון ה-Eurostat כרשימה של פעילויות כלכליות המסווגות לפי שני תחומים עיקריים: תעשיות ,

  ההייטק).בתחום  טכנולוגיה עילית (ענפי תעשייה בתחום ההייטק) ושירותים עתירי ידע בהייטק (ענפי שירותים

תחומי ההתמחויות הבאים של החברות מגזרי הפעילות ו/או להכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם ל

  הכלולות:

  וייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה למחצה (חברות המתמחות בפיתוח  -שבביםSemiconductors או (

  שבבים. ליצירת המשמשציוד 

  וייצור חומרה וציוד טכנולוגי כדוגמת מחשבים וציוד היקפי, ציוד תקשורת, חברות המתמחות בפיתוח  -ציוד טכנולוגי

 ומוצרי אלקטרוניקה אישיים. ציוד אלקטרוני עסקי

  והפצת תוכנות לשימושים מגוונים.חברות המתמחות בפיתוח  -תוכנה 

  ת תוכנות ומתן שירותים טכנולוגיים כדוגמת מיחשוב ענן, והפצחברות המתמחות בפיתוח  -שירותים טכנולוגיים

 אבטחת סייבר ושירותים מקוונים אחרים.

 ) מסחר מקווןeCommerce( -  בבניית ותפעול אתרי סחר מקוון ובמתן שירותי מסחר אלקטרוני חברות המתמחות

 .ומכירות אונליין ושירותי קניות אונליין

  טכנולוגיות וכלים דיגיטליים ליישום בסקטור הפיננסי כדוגמת טכנולוגיות לתחום חברות המתמחות בפיתוח  -פינטק

 , תשלומים דיגיטליים, בנקאות דיגיטלית ומסחר מקוון בני"ע ובמטבעות דיגיטליים.טק)-הביטוח ביטוח (אינשור

  טכנולוגיות מתקדמות לייצור אנרגיה מתחדשת (שאינה מתכלה). חברות המתמחות בפיתוח -קלינטק 

 טק).-וייצור טכנולוגיות מתקדמות ליישום במגזר החקלאי (אגרוחברות המתמחות בפיתוח  - טק-אגרו 

  ירותים ש מתןמערכות טכנולוגיות לניתוח נתוני בריאות,  חברות המתמחות בפיתוח -טכנולוגיות בתחום הבריאות

 מיכשור רפואי.ויצרני  )Telemedicineשירותי רפואה מקוונת (, דיגיטליים לתחום הבריאות

  וייצור אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בתעשיות חברות המתמחות בפיתוח  - ביטחוןהחלל והבתחום טכנולוגיות

 הביטחוניות ותחום החלל והתעופה.

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

 פעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.נובעות מאחת ה
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים:  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

 תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד לישראלשמשויכות חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".שיוך גיאוגרפי של חברה

  הן מניות רגילות. -סוג מניה 

  לירה שטרלינג או פרנק שוויצריאירו, הן נקובות בדולר ארה"ב, דולר קנדי,  -מטבע. 

 אוסטריה, בלגיה, הולנד, צרפת, קנדה, במדינות הבאות: ארה"ב, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות  - מקום מסחר

אף על פי כן, היה ונמצא כי  נסחרות במקביל בבורסה בת"א. ואינן, שוויץ ספרד, פורטוגלאיטליה, בריטניה, גרמניה, 

במועד הקובע, משקלן המצרפי של כל המניות שעמדו בכל יתר תנאי הסף של המדד ונסחרות בבורסה במדינה מסוימת 
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א יכללו במדד בעדכון , כל המניות הנסחרות בבורסה במדינה מסוימת כאמור לעיל ל10%כאמור לעיל לא עלה על 

  המדד הקרוב.

  דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 150-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק. 

 החודשים  12לך ארה"ב במהדולר  100,000-משלא תפחת ה כספית יומית ממוצעת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 על פי סיווג  בתחומים העונים על הגדרות "הייטק" של הלמ"ספועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מ תעורך המדד, כאשר לכל הפחות הפעילויות הבאות מהוו

טק; טכנולוגיות -פינטק; קלינטק; אגרו; )eCommerceשבבים; ציוד טכנולוגי; תוכנה; שירותים טכנולוגיים; מסחר מקוון (

 . ביטחוןהחלל והבתחום בתחום הבריאות; טכנולוגיות 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

  ".טקהיישל "הגדרה על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ה
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  Online Streamingאינדקס 

המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב או באירופה ומתמחות בתחום הזרמת מדיה: מוזיקה, תכני וידאו 

 .ושידורים חיים

בהתאם לכך, מטרת המדד היא . הזרמת מדיהלחברות המתמחות בתחומי מתייחס " Online Streamingהמונח "

) ושידורים VODבהזרמת מדיה מסוג מוזיקה, תכני וידאו לפי דרישה (מתמחות להתמקד במניות של חברות ש

  חיים באופן מקוון.

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

  וידאו (בהזרמת חברות המתמחות  -הזרמה מקוונת של תכני וידאוStreaming Video(.  

 בהזרמת מוזיקה (חברות המתמחות  - הזרמה מקוונת של מוזיקהStreaming Music(.  

  שידורים חיים (הזרמה מקוונת שלLive Streaming( -  באינטרנטשידורים חיים בהזרמת חברות המתמחות.  

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ ספציפי ומצא כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת הפעילויות  5%-נובעות מהפעילויות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

  בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  בתנאים הבאים:במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניה אמריקאיות (ת ותעוד מניות רגילות, הן -סוג מניהADR מדרגה (II ת ותעודאו  ומעלה) מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונגסין (יפן, אוסטרליה, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 י.סינגפור, דולר יין יפני, דולר הונג קונגאוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  חברות 30 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובעמיליון  250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 250,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות הזרמת מדיה  מיבתחופועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה בנתח שוק  25%-למעלה מ תהפעילויות הבאות מהוו

הזרמה מקוונת של תכני  ם:באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביי 5%-שלא יפחת מ

 ).Live Streamingשידורים חיים (הזרמה מקוונת של ; הזרמה מקוונת של תכני וידאו ;מוזיקה

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".Online Streaming"ההגדרה של שלהן הולמים ותואמים את על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות 
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 Pets Careאינדקס 

 .המדד כולל מניות של חברות גלובליות שפעילות בתחום המזון והטיפול בחיות מחמד

אשר קשורות לעולמם של חיות המחמד, מייצור מזון וציוד רפואי, " מתייחס למגוון פעילויות Pets Careהמונח "

  .וטרינרייםדרך קמעונאות מתמחה למוצרים המיועדים לחיות מחמד וכלה בתרופות שירותים 

 הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

  לחיות מחמדיצרני מזון וציוד רפואי  

 קמעונאות מתמחה לחיות מחמד 

 תרופות ושירותים וטרינריים 

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת  5%-נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

  הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, הולנד, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

 .פינלנדשוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, לוקסמבורג,  אוסטריה,אירלנד, פורטוגל, יוון, בלגיה, איטליה, ספרד, 

  כתר דני, כתר נורבגי לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, בהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  מיליון דולר ארה"ב במועד הקובע. 250-הן בעלות שווי שוק שלא יפחת מ -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך במהדולר ארה"ב  250,000-ה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת מהן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 בתחום המזון והטיפול בחיות מחמד לפי סיווג עורך המדד, כאשר פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה  25%-לכל הפחות הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

זון וציוד באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים: יצרני מ 5%-בנתח שוק שלא יפחת מ

 רפואי לחיות מחמד; קמעונאות מתמחה לחיות מחמד; תרופות ושירותים וטרינריים.

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".Pets Careההגדרה של "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את 
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 אינדקס תשלומים דיגיטליים

 .שנסחרות בבורסות בארה"ב או באירופה ומתמחות בתחום התשלומים הדיגיטלייםגלובליות המדד כולל מניות של חברות 

המונח "תשלומים דיגיטליים" מתייחס לתחום התשלומים הכספיים הנעשים באמצעים מקוונים או אלקטרונים 

באמצעים פיזיים כדוגמת מזומן או צ'קים. תחום התשלומים הדיגיטליים מורכב מחברות  ואינם כרוכים

שירותים ופתרונות קצה בתחום התשלומים הדיגיטליים המתמחות בסליקת ועיבוד תשלומים דיגיטליים, 

 ותשתיות טכנולוגיות לתחום התשלומים הדיגיטליים.

  התאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד ב

  חברות המתמחות בפיתוח פלטפורמות מקוונות ואלקטרוניות לצורך העברות  -סליקת ועיבוד תשלומים דיגיטליים

  כספיות בין צרכנים ועסקים ברחבי העולם.

 חברות המתמחות בפיתוח תוכנה ויישומים מתקדמים  - שירותים ופתרונות קצה בתחום התשלומים הדיגיטליים

  .שירותי ענן למסחר מקווןומתן  פלטפורמת סליקה לתשלומים בניידהתומכים בביצוע תשלומים דיגיטליים כדוגמת 

 חברות המתמחות בפיתוח חומרה וציוד טכנולוגי שנדרש  - תשתיות טכנולוגיות לתחום התשלומים הדיגיטליים

 ים דיגיטליים.לצורך ביצוע תשלומ

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ מניות אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של 

 5%-נובעות מאחת הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

  באחת הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :ות במדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המני ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  הן מניות רגילות -סוג מניה. 

 הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות: ישראל, ארה"ב, קנדה, בריטניה, גרמניה, צרפת,  - מקום מסחר

 .הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, פורטוגל, יוון, אירלנד, אוסטריה, לוקסמבורג, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, פינלנד

 טרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי, כתר דני, כתר הן נקובות בשקל חדש, דולר ארה"ב, דולר קנדי, לירה ש - מטבע

 .נורבגי

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 500-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 המדד. כל המניות העומדות ביתר תנאיהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12ארה"ב במהלך  דולר 500,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 הן הונפקו על ידי חברות הפועלות בתחום התשלומים הדיגיטליים על פי סיווג עורך המדד, כאשר  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה  25%-למעלה מלכל הפחות הפעילויות הבאות מהוות 

סליקת ועיבוד  באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים: 5%-בנתח שוק שלא יפחת מ

התשלומים תשתיות טכנולוגיות לתחום ; שירותים ופתרונות קצה בתחום התשלומים הדיגיטליים; תשלומים דיגיטליים

 .הדיגיטליים

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה של "תשלומים דיגיטליים".
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  eGamingאינדקס 

שבבים ו ת משחקיםוקונסולרשת ומשחקי וידאו, יצרניות של  משחקיהמפתחות גלובליות חברות מניות של המדד כולל 

  .גרפיים

 " מתייחס לתחום המשחקים האלקטרוניים ומורכב מחברות המפתחות את המשחקים עצמםeGamingהמונח "

והמכשיר האלקטרוני שבו שבבים לעיבוד גרפי  ויצרני החומרה שמהווה חלק בלתי נפרד מעולם המשחקים:

 .מופעל המשחק (קונסולה)

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

  חברות המתמחות בפיתוח משחקים המיועדים להפעלה על גבי מכשיר  -מפתחות משחקי רשת ומשחקי וידאו

  או ישירות על גבי רשת האינטרנט. אלקטרוני כדוגמת קונסולת משחקים

  לייצור בין היתר חברות אשר מפתחות ומייצרות מוליכים למחצה למעבדים גרפיים המיועדים  -שבבים גרפיים יצרניות

 קונסולות משחקים.

  מחשבים ייעודיים המשמשים להפעלת משחקי וידאו.חברות אשר מפתחות ומייצרות  -יצרניות קונסולות משחקים 

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת  25%-נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

  הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל ףבנוס

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

 הונג קונגסין (, יפןפינלנד, שוויץ, שבדיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .בלבד)

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 , דולר הונג קונג.ין יפני כתר נורבגי,

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 500-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 בתחום המשחקים האלקטרוניים לפי סיווג עורך המדד, כאשר פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה  50%-לכל הפחות הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

 מפתחות משחקי באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים: 25%-בנתח שוק שלא יפחת מ

 .יצרניות קונסולות משחקים; יצרניות שבבים גרפיים לקונסולות; רשת ומשחקי וידאו

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".eGamingל "הולמים ותואמים את ההגדרה שעל ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן 
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 אינדקס מפעילי בורסות עולמיות

 .המדד כולל את מניות הבורסות הנסחרות בשווקים מפותחים

חברות המתמחות בהפעלת  - בורסות לניירות ערך וסחורותשל פי סיווג עורך המדד הכללת מניה במדד תיעשה על 

  וניהול בורסות לניירות ערך וסחורות.

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחום ההתמחות המפורט לעיל.
  

  ים:במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבא ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  הן מניות רגילות. -סוג מניה 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, פורטוגל, אוסטריה, לוקסמבורג, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .בלבד) הונג קונגסין (

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .ין יפני, דולר הונג קונגאוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק. 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת מאופיינות בתמורהן  - סחירות

 .למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד,  בורסות לניירות ערך וסחורותפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 .כנסות החברה בדוח התקופתי האחרוןמה 50%-למעלה מ המהוו הפעילות לעילכאשר לכל הפחות 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 בורסות לניירות ערך וסחורות.תחום על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את 
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 מדדים גלובלייםאינדקס מנהלי סל ו

) או עורכות מדדים ETFהמדד כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב או באירופה ומנהלות קרנות סל (

 .)ETFהמשמשים כנכס מעקב בקרנות סל (

וניהול מדדים אינם פעילויות אשר מדווחות בהכרח כמגזר פעילות נפרד אלא חלק מתחום פעילות  )ETFקרנות סל (ניהול 

רחב יותר (קרנות נאמנות ודאטה פיננסי בהתאמה) ועל כן, לא ניתן בהכרח לגזור הכנסות או רווחיות של כל חברה 

ומצא כי הן עומדות  ופן ספציפיאשר עורך המדד בחן אותן באיכללנה במדד חברות מפעילויות אלה. בהתאם לכך, ת

 במועד הקובע בתנאי הסף הבאים:

 קרנות סל ( ימנהלETF( 

o  קרנות סל (החברה מנהלתETF (מיליארד דולר ארה"ב. 1-הנסחרות בארה"ב או באירופה בהיקף שלא יפחת מ 

o  קרנות סל ( 10החברה מנהלת לכל הפחותETF (.הנסחרות בארה"ב או באירופה 

o  העיקרי של החברה על פי סיווג עורך המדד הינו ניהול נכסים פיננסיים.תחום הפעילות 

 מנהלי מדדים  

o קרנות סל (עבור  החברה מעניקה זכות שימוש במדדיםETF ( הנסחרות בארה"ב או באירופה כאשר סך הנכסים

 מיליארד דולר ארה"ב. 1-הנעקב בהן לא יפחת מ

o קרנות סל עבור  החברה מעניקה זכות שימוש במדדים)ETF ( קרנות הנסחרות בארה"ב או באירופה כאשר מספר

 .10-אשר עושה בהם שימוש לא יפחת מ) ETFסל (ה
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  הן מניות רגילות. -סוג מניה 

 צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, במדינות הבאות: הן רשומות למסחר באחת מהבורסות  - מקום מסחר

  .פינלנדשוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

  כתר דני,  שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,לירה דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .כתר נורבגי

  30 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובעמחצי מיליארד  הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

תנאי כל המניות העומדות ביתר הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי  חברות

 המדד.

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 שתחום הפעילות העיקרי של החברה על פי סיווג עורך המדד הינו ניהול חברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 1-הנסחרות בארה"ב או באירופה בהיקף שלא יפחת מ) ETFקרנות סל ( 10לכל הפחות מנהלות נכסים פיננסיים, 

עורכות מדדים המשמשים כנכס מעקב אשר הונפקו על ידי חברות מיליארד דולר ארה"ב במועד הקובע, או לחילופין, 

מיליארד דולר  1-הנסחרות בארה"ב או באירופה והיקף הנכסים הנעקב בהן לא יפחת מ )ETFקרנות סל ( 10לפחות ב

 ארה"ב במועד הקובע.
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 Financial Dataאינדקס 

נתונים פיננסיים בזמן אמת הזרמת  המדד כולל מניות של חברות גלובליות שמפתחות ומספקות מערכות מידע הכוללות

 .ואנליזה של מידע פיננסי

מהכנסותיהן  25%-ומצא כי למעלה מהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי 

נובעות מפעילויות של פיתוח והספקת מערכות מידע הכוללות נתונים פיננסיים בזמן אמת ואנליזה של מידע פיננסי ו/או 

  באחת הפעילויות לעיל. 5%-שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ
  

  :דד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון המ ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניות רגילות.הן  -סוג מניה 

 צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, במדינות הבאות: הן רשומות למסחר באחת מהבורסות  - מקום מסחר

  .פינלנדשוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .כתר נורבגי

  30 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובעמחצי מיליארד  הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

כל המניות העומדות ביתר תנאי הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי  חברות

 המדד.

 החודשים  12לך דולר ארה"ב במה 500,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 בתחום הדאטה הפיננסי לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות  פועלותהחברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה בנתח שוק  25%-הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

ת מידע פיתוח והספקת מערכובאחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים:  5%-שלא יפחת מ

 .אנליזה של מידע פיננסיהכוללות נתונים פיננסים בזמן אמת;  פיתוח והספקת מערכות מידע הכוללות 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".Financial Dataשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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 Food Brands Top10אינדקס 

, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין אשר בבעלותן מותגי מזון ברחבי העולםהחברות הגלובליות,  10את כולל המדד 

 .המניות העומדות בתנאי המדד

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

  מזוןבייצור ועיבוד המתמחות חברות  -יצרני מזון. 

  ייצור מיצים, משקאות קלים ומשקאות אנרגיה: ייצור משקאות ללא אלכוהולהמתמחות בחברות  -יצרני משקאות. 

  רשתות בתי קפה., בשירותי הסעדה: רשתות מזון מהירהמתמחות חברות  -מסעדות ובתי קפה 

מהכנסותיהן  75%-למעלה מ צא כימניות אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומהמניות אשר תיכללנה במדד הן של 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, הולנד, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

 .פינלנדשוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, בלגיה, איטליה, ספרד, 

  כתר דני, כתר נורבגי לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, בהן נקובות  -מטבע. 

 חברות 10יכללו במדד . בנוסף, דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ יפחתהן בעלות שווי שוק שלא  -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו  שלהן שווי השוקאשר 

 החודשים שקדמו  12ארה"ב במהלך  דולרמיליון  1-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .למועד הקובע

 כאשר לכל הפחות  על פי סיווג עורך המדד, בתחומי המזוןפועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

יצרני מזון, יצרני משקאות, מסעדות  מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון: 75%-הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

 ובתי קפה.

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

", כולל Food Brandsשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 

 .מזון ברחבי העולם מותגיה של כל חברה שמנייתה נכלתת במדד בבעלותבחינה שאכן 
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  גלובלי אינדקס רכב חשמלי

 .המתמחות בפיתוח וייצור רכבים חשמלייםגלובליות המדד כולל מניות של חברות 

המונח "רכב חשמלי" מתייחס לכלי רכב גלגלי המונע על ידי אנרגיה חשמלית (בשונה מכלי רכב המבוססים 

  על מנוע בעירה פנימית)

  סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות: הכללת מניה במדד תיעשה על פי

  רכבים חשמליים.חברות המפתחות ומייצרות  - רכב חשמלייצרני 

  יצרני אוטובוסים , משאיות חשמליותחברות המפתחות ומייצרות כלי תחבורה כדוגמת  -כלי תחבורה חשמליים יצרני

 .יצרני קורקינטים חשמלייםו יצרני קטנועים ואופנועים חשמליים, עבודה חשמלייםיצרני קולנועיות ורכבי , חשמליים

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת  5%-נובעות מפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

 הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  דד בתנאים הבאים:במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במ ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודמניות בכורה,  מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ת מניה גלובליות ותעודאו  ומעלה

)GDR) הנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (London Stock Exchange International Order Book.( 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .בלבד) הונג קונגסין (יפן, אוסטרליה, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, ל חדש, שקבהן נקובות  -מטבע

 .ין יפני, דולר הונג קונגאוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובעמיליון  250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך דולר ארה"ב במה 250,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 לכל הפחות  , כאשרעורך המדדבתחום הרכב החשמלי לפי סיווג פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

החברה מחזיקה בנתח שוק ו/או  החברה בדוח התקופתי האחרון מהכנסות 25%-ממהוות למעלה הפעילויות הבאות 

כלי יצרני  ;רכב חשמלייצרני  אחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים:ב 5%-שלא יפחת מ

 .תחבורה חשמליים

לעיל ובמקביל, אחת מבין הפעילויות ב 5%-שלא יפחת מבנתח שוק מבין כלל המניות של החברות אשר מחזיקות בנוסף, 

המניות בעלות שווי השוק הגבוה  10, יכללו במדד עד 25%שיעור ההכנסות שלהן מסך הפעילויות לעיל לא יעלה על 

 ביותר.

מניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי בשל אופיו הייחודי של המדד, כל ה

 ".רכב חשמליההגדרה של "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את 
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 סייבר גלובלי משקל שווהאינדקס 

כולל מניות של חברות גלובליות המתמחות בתחום אבטחת הסייבר, תוך מתן משקל אחיד במועד הקובע לכל מניה  המדד

  במדד.

  :הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחום ההתמחות

נים בתחום אבטחת חברות המתמחות בפיתוח וניהול פלטפורמות, תשתיות טכנולוגיות ומתן שירותים מקוו - אבטחת סייבר

  הסייבר. 

מהכנסותיהן  50%-המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כי למעלה מ

  ת בתחום ההתמחות המפורט לעיל.נובעות מהפעילות המפורט
  

  :המניות במדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סין (הונג קונג בלבד), יפן

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .דולר הונג קונג, ין יפני כתר נורבגי,

  חברות 40עד ד בנוסף, יכללו במד .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 .כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 מ החודשים שקדמו למועד הקובע שלא תפחת 12הן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת במהלך  - סחירות-

 עבור מניות שנסחרות בבורסות זרות. ארה"ב דולר 250,000

 כאשר לכל הפחות לפי סיווג עורך המדד, אבטחת סייבר בתחום ות פועלהחברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 ה בדוח התקופתי האחרון.מהכנסות החבר 50%-למעלה מ המהוו פעילות זו

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".אבטחת סייברשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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 AIמבוסס  - ס תיירות גלובליאינדק

     ).AIעל פי סיווג מערכת בינה מלאכותית ( התיירותלובליות ומתמחות בתחום המדד כולל מניות של חברות ג

אתרי סקי, פארקי  ,(בתי מלון בתי מלון ואתרי נופשמוגדר כתחום הכולל, בין היתר, את הפעילויות הבאות: יירות תחום הת

(בניית ותפעול אתרי אינטרנט, מובייל ואפליקציות המשמשים להזמנות  סוכנות נסיעות מקוונת, )שעשועים והפלגות נופש

  .)כרטיסי תעופה וחופשות בבתי מלון ואתרי נופש

במטרה  AI21) של חברת הבינה המלאכותית NLPהמדד מבוסס על טכנולוגיה שפותחה באמצעות עיבוד שפה טבעית (

ייעודי  NLPלאתר ולסווג מניות של חברות בהתאם לפעילויות עסקיות שהוגדרו על ידי עורך המדד. במדד זה נוצר מודל 

  .התיירותשמטרתו לענות על השאלה איזה חברה פועלת בתחום 

דומה לאופן ) היא למעשה אלגוריתם ממוחשב ומתוחכם מאוד שתהליך הניתוח שלו NLPטכנולוגיה לעיבוד שפה טבעית (

שבני אדם מתקשרים זה עם זה ולא רק טקסט שמתורגם לשפת מכונה. במילים אחרות, מדובר במחשב שמסוגל לבצע 

אחרות שהוגדרו בצורה מדויקת  מטלות בתחום השפה, כדוגמת תמצות של טקסט ארוך מאוד, תיקון דקדוק או מטלות

  סיווג ענפי של חברות.ל"מכונה". במקרה דנן, מדובר בטכנולוגיה שפותחה לצורך 

הוא שלב האימון, אשר אפשר להקבילו ללימוד דקדוק לשוני אצל ילדים. השלב השני  NLPהשלב הראשון ביצירת מודל 

של המודל הינו יצירת דאטה בצורת טקסט על כל חברה וטעינתו למערכת. בשלב זה המערכת מבצעת ניתוח שפה טבעית 

הפעילות של החברה. בשלב  " ניתן כמענה לשאלה מה תחוםתיירותמונח "בהתאם למודל ומותיר את החברות אשר ה

". תהליך זה כולל בחינה "תיירותאחרון מבצעת אינדקס תהליך בחינה נוסף לסיווג כל החברות שהתקבלו לגביהן תוצאת 

כי חברה שלא ". יובהר תיירותשל גורם אנושי וזאת כדי לוודא שאכן תחומי הפעילות של החברה תואמים את ההגדרה "

  תיכלל במדד. לא AIסווגה בתחום הפעילות של המדד על ידי טכנולוגיית 

פרופ' . החברה הוקמה על ידי יואב שוהם בינה מלאכותיתהיא חברה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות  AI21 - AI21 Labsאודות 

 מודלים מקיפים לניתוח שפה תמפתח. החברה אמנון שעשועפרופ' ייסד מובילאיי , אורי גושן ומלמדעי המחשב מסטנפורד

במסגרת זו, ניתן "לאמן" מודלים מותאמים לצרכים עסקיים כדוגמת סיווג פעילויות עסקיות, התמחויות  .)NLPטבעית (

הן תוצר של שנים של תהליכי מחקר ופיתוח של חוקרי בינה  AI21של  NLP-ספציפיות, מיקוד גיאוגרפי ועוד. מעבדות ה

  www.ai21.com. למידע נוסף: בארץ ובחו"למלאכותית מובילים 

 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניה אמריקאיות (ת ותעודמניות רגילות, הן  -סוג מניהADR מדרגה (II או יחידות השתתפות ומעלה. 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

סין יפן,  זילנד,-ניופינלנד, אוסטרליה, שוויץ, דנמרק, נורבגיה, פורטוגל, יוון, אוסטריה, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .ורסינגפ, בלבד) הונג קונג(

  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר דני, כתר נורבגי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע 

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר זילנדי,  -ניודולר  אוסטרלי,דולר 

  חברות 60 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 .כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך דולר ארה"ב במה 250,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

  סיווג התמחותAI -  אשר סווגו על ידי טכנולוגיית חברות הן הונפקו על ידיAI  :בתי כבעלות פעילות בתחומים הבאים

 .סוכנות נסיעות מקוונתמלון ואתרי נופש; 

o המתמחות בניהול ותפעול בתי מלון ואתרי נופש הכוללים אירוח בשילוב חברות  - בתי מלון ואתרי נופש

 והפלגות נופש. פארקי שעשועיםאטרקציות לתיירים כדוגמת אתרי סקי, 
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o אתרי אינטרנט, מובייל ואפליקציות המשמשים חברות המתמחות בבניית ותפעול  - סוכנות נסיעות מקוונת

  וחופשות בבתי מלון ואתרי נופש. להזמנות כרטיסי תעופה

 פעילות בתחומים הללו מוגדרת על ידי עורך המדד באמצעות עמידה בסף מינימלי של אחד מהפרמטרים הבאים:קיום 

לכל ) 3 ;מתחומי הפעילותרווחיות גלומה  25% לכל הפחות) 2; מצרפיות מתחומי הפעילות הכנסות 40% לכל הפחות) 1

 ביחס להכנסות החברה; בתחומי הפעילותהשקעות מו"פ  3% לכל הפחות )4; הפעילותבתחומי  נתח שוק 5% הפחות

מיליון  50ג בהיקף של משווי החברה בעת הרכישה/מיזוג ו/או רכישה/מיזו 10%מעל  בתחומי הפעילות) מיזוגים ורכישות 5

  .דולר ומעלה

רק במידה ועיקר ההכנסות מוגדרת על ידי עורך המדד של חברה בתחומים לעיל  עיקר הפעילותאף על פי האמור לעיל, 

המצרפיות של החברה תהיינה מתחומי הפעילות לעיל. יובהר כי בתהליך קביעת משקלות המדד במועד הקובע, משקל 

  .75%-מ לא יפחתבתחומים המפורטים לעיל  שעיקר פעילותןהמניות 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

  "."תיירות שלעל ידי גורם אנושי של עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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 AIמבוסס  - שבבים גלובליאינדקס 

      ).AI(חברות גלובליות המתמחות בתחומי שבבים על פי סיווג מערכת בינה מלאכותית  המדד כולל מניות של

במטרה  AI21) של חברת הבינה המלאכותית NLPהמדד מבוסס על טכנולוגיה שפותחה באמצעות עיבוד שפה טבעית (

ייעודי  NLPלאתר ולסווג מניות של חברות בהתאם לפעילויות עסקיות שהוגדרו על ידי עורך המדד. במדד זה נוצר מודל 

  .שבביםשמטרתו לענות על השאלה איזה חברה פועלת בתחום ה

מה לאופן ) היא למעשה אלגוריתם ממוחשב ומתוחכם מאוד שתהליך הניתוח שלו דוNLPטכנולוגיה לעיבוד שפה טבעית (

שבני אדם מתקשרים זה עם זה ולא רק טקסט שמתורגם לשפת מכונה. במילים אחרות, מדובר במחשב שמסוגל לבצע 

אחרות שהוגדרו בצורה מדויקת  מטלות בתחום השפה, כדוגמת תמצות של טקסט ארוך מאוד, תיקון דקדוק או מטלות

  ווג ענפי של חברות.ל"מכונה". במקרה דנן, מדובר בטכנולוגיה שפותחה לצורך סי

הוא שלב האימון, אשר אפשר להקבילו ללימוד דקדוק לשוני אצל ילדים. השלב השני  NLPהשלב הראשון ביצירת מודל 

של המודל הינו יצירת דאטה בצורת טקסט על כל חברה וטעינתו למערכת. בשלב זה המערכת מבצעת ניתוח שפה טבעית 

הפעילות של  " ניתן כמענה לשאלה מה תחום)שבביםמוליכים למחצה (נח "בהתאם למודל ומותיר את החברות אשר המו

מוליכים למחצה  החברה. בשלב אחרון מבצעת אינדקס תהליך בחינה נוסף לסיווג כל החברות שהתקבלו לגביהן תוצאת "

ים את ההגדרה ". תהליך זה כולל בחינה של גורם אנושי וזאת כדי לוודא שאכן תחומי הפעילות של החברה תואמ(שבבים)

תיכלל  לא AI". יובהר כי חברה שלא סווגה בתחום הפעילות של המדד על ידי טכנולוגיית מוליכים למחצה (שבבים) "

  במדד.

פרופ' . החברה הוקמה על ידי יואב שוהם בינה מלאכותיתהיא חברה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות  AI21 - AI21 Labsאודות 

 מודלים מקיפים לניתוח שפה תמפתח. החברה אמנון שעשועפרופ' ייסד מובילאיי גושן ומ, אורי למדעי המחשב מסטנפורד

במסגרת זו, ניתן "לאמן" מודלים מותאמים לצרכים עסקיים כדוגמת סיווג פעילויות עסקיות, התמחויות  .)NLPטבעית (

כי מחקר ופיתוח של חוקרי בינה הן תוצר של שנים של תהלי AI21של  NLP-ספציפיות, מיקוד גיאוגרפי ועוד. מעבדות ה

  www.ai21.com. למידע נוסף: מלאכותית מובילים בארץ ובחו"ל

 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניה אמריקאיות (ת ותעודאו הן מניות רגילות  -סוג מניהADR מדרגה (II ומעלה. 

  צרפת, הולנד, בלגיה, איטליה, גרמניה, ארה"ב, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

 .פורטוגל, יוון, אוסטריהספרד, 

  אירודולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע ,. 

  80 עד יכללו במדדבנוסף,  .מיליון דולר ארה"ב במועד הקובע 500-בעלות שווי שוק ציבור שלא יפחת מהן  -שווי שוק 

כל המניות העומדות ביתר תנאי הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי  חברות

 המדד.

 החודשים  12לך במה ארה"ב דולר 0-0,0050מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

  סיווג התמחותAI -  חברות אשר סווגו על ידי טכנולוגיית הן הונפקו על ידיAI  בתחומים הבאים: כבעלות פעילות

 .)שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום  ;)שבבים( מוליכים למחצהיצרני 

o  אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה בייצור רכיבים חברות המתמחות  - )שבבים( מוליכים למחצהיצרני

 למחצה.

o מוליכים  ליצירת המשמשציוד  חברות המתמחות בפיתוח וייצור של - )שבבים( מוליכים למחצהוד לתחום צי

  .למחצה
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 פעילות בתחומים הללו מוגדרת על ידי עורך המדד באמצעות עמידה בסף מינימלי של אחד מהפרמטרים הבאים:קיום 

לכל ) 3 ;מתחומי הפעילותרווחיות גלומה  25% לכל הפחות) 2; מצרפיות מתחומי הפעילות הכנסות 40% לכל הפחות) 1

 ביחס להכנסות החברה; בתחומי הפעילותהשקעות מו"פ  3% לכל הפחות )4; בתחומי הפעילות נתח שוק 5% הפחות

מיליון  50ג בהיקף של רכישה/מיזו משווי החברה בעת הרכישה/מיזוג ו/או 10%מעל  בתחומי הפעילות) מיזוגים ורכישות 5

  .דולר ומעלה

רק במידה ועיקר ההכנסות מוגדרת על ידי עורך המדד של חברה בתחומים לעיל  עיקר הפעילותאף על פי האמור לעיל, 

המצרפיות של החברה תהיינה מתחומי הפעילות לעיל. יובהר כי בתהליך קביעת משקלות המדד במועד הקובע, משקל 

  .75%-פעילותן בתחומים המפורטים לעיל לא יפחת מ המניות שעיקר

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

"מוליכים  שלעל ידי גורם אנושי של עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 

  ".(שבבים) למחצה
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 AIמבוסס  - אנרגיה ירוקה גלובליאינדקס 

המדד כולל מניות של חברות הפועלות בתחומי האנרגיה ירוקה על פי סיווג המבוסס על מערכת בינה 

      ).AIמלאכותית (

במטרה  AI21) של חברת הבינה המלאכותית NLPהמדד מבוסס על טכנולוגיה שפותחה באמצעות עיבוד שפה טבעית (

ייעודי  NLPלאתר ולסווג מניות של חברות בהתאם לפעילויות עסקיות שהוגדרו על ידי עורך המדד. במדד זה נוצר מודל 

  .אנרגיה ירוקהשמטרתו לענות על השאלה איזה חברה פועלת בתחום ה

שלו דומה לאופן  ) היא למעשה אלגוריתם ממוחשב ומתוחכם מאוד שתהליך הניתוחNLPטכנולוגיה לעיבוד שפה טבעית (

שבני אדם מתקשרים זה עם זה ולא רק טקסט שמתורגם לשפת מכונה. במילים אחרות, מדובר במחשב שמסוגל לבצע 

אחרות שהוגדרו בצורה מדויקת  מטלות בתחום השפה, כדוגמת תמצות של טקסט ארוך מאוד, תיקון דקדוק או מטלות

  צורך סיווג ענפי של חברות.ל"מכונה". במקרה דנן, מדובר בטכנולוגיה שפותחה ל

הוא שלב האימון, אשר אפשר להקבילו ללימוד דקדוק לשוני אצל ילדים. השלב השני  NLPהשלב הראשון ביצירת מודל 

של המודל הינו יצירת דאטה בצורת טקסט על כל חברה וטעינתו למערכת. בשלב זה המערכת מבצעת ניתוח שפה טבעית 

הפעילות של החברה.  " ניתן כמענה לשאלה מה תחוםאנרגיה ירוקהאשר המונח "בהתאם למודל ומותיר את החברות 

". תהליך אנרגיה ירוקהבשלב אחרון מבצעת אינדקס תהליך בחינה נוסף לסיווג כל החברות שהתקבלו לגביהן תוצאת "

". אנרגיה ירוקה" זה כולל בחינה של גורם אנושי וזאת כדי לוודא שאכן תחומי הפעילות של החברה תואמים את ההגדרה

  תיכלל במדד. לא AIיובהר כי חברה שלא סווגה בתחום הפעילות של המדד על ידי טכנולוגיית 

פרופ' . החברה הוקמה על ידי יואב שוהם בינה מלאכותיתהיא חברה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות  AI21 - AI21 Labsאודות 

 מודלים מקיפים לניתוח שפה תמפתח. החברה אמנון שעשועפרופ' ייסד מובילאיי , אורי גושן ומלמדעי המחשב מסטנפורד

במסגרת זו, ניתן "לאמן" מודלים מותאמים לצרכים עסקיים כדוגמת סיווג פעילויות עסקיות, התמחויות  .)NLPטבעית (

רי בינה הן תוצר של שנים של תהליכי מחקר ופיתוח של חוק AI21של  NLP-ספציפיות, מיקוד גיאוגרפי ועוד. מעבדות ה

  www.ai21.com. למידע נוסף: מלאכותית מובילים בארץ ובחו"ל

 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניה אמריקאיות (ת ותעודהן מניות רגילות,  -סוג מניהADR מדרגה (II או יחידות השתתפות ומעלה. 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

 זילנד,-ניו פינלנד, אוסטרליה,שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, פורטוגל, יוון, אוסטריה, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונג(סין יפן, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר  זילנדי, -ניודולר  אוסטרלי,דולר  כתר נורבגי,

  100 עד יכללו במדדבנוסף,  .מיליון דולר ארה"ב במועד הקובע 500-מ בעלות שווי שוק ציבור שלא יפחתהן  -שווי שוק 

כל המניות העומדות ביתר תנאי הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי  חברות

 המדד.

 החודשים  12לך במה ארה"ב דולר 0-0,0025מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

  סיווג התמחותAI -  חברות אשר סווגו על ידי טכנולוגיית הן הונפקו על ידיAI הבאים:  כבעלות פעילות בתחומים

Renewable Energy-Materials; Renewable Energy-Ecosystem ;Renewable Energy-Production. 

o Renewable Energy-Ecosystem -  להפקה מתקדמות טכנולוגיות מערכות של ייצור ו בפיתוחחברות המתמחות

 . וכו' תאי דלקעמדות טעינה, וללות מתקדמות, סכגון:  ירוקהאנרגיה  ושימור
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o Renewable Energy-Materials - בהפקה, כרייה או ייצור של חומרים המשמשים כבסיס  חברות המתמחות

  (ליתיום, אורניום, סיליקון וכו'.) ליצירת אנרגיה ירוקה

o Renewable Energy-Production - רוח, אנרגיה סולארית  תנרגיקת אנרגיה ירוקה כגון: אפהמתמחות בה חברות

  ).מים ואנרגיה גיאותרמית (אדמה תאנרגי ,(שמש)

 מהפרמטרים הבאים:פעילות בתחומים הללו מוגדרת על ידי עורך המדד באמצעות עמידה בסף מינימלי של אחד קיום 

לכל ) 3 ;מתחומי הפעילותרווחיות גלומה  25% לכל הפחות) 2; מצרפיות מתחומי הפעילות הכנסות 40% לכל הפחות) 1

 ביחס להכנסות החברה; בתחומי הפעילותהשקעות מו"פ  3% לכל הפחות )4; בתחומי הפעילות נתח שוק 5% הפחות

מיליון  50ג בהיקף של משווי החברה בעת הרכישה/מיזוג ו/או רכישה/מיזו 10%מעל  בתחומי הפעילות) מיזוגים ורכישות 5

  .דולר ומעלה

רק במידה ועיקר ההכנסות מוגדרת על ידי עורך המדד של חברה בתחומים לעיל  עיקר הפעילותאף על פי האמור לעיל, 

המדד במועד הקובע, משקל המצרפיות של החברה תהיינה מתחומי הפעילות לעיל. יובהר כי בתהליך קביעת משקלות 

  .75%-המניות שעיקר פעילותן בתחומים המפורטים לעיל לא יפחת מ

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

אנרגיה של "ותואמים את ההגדרה על ידי גורם אנושי של עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים 

  ".ירוקה
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 אינדקס חדשנות רפואית גלובלי

שירותים ו מכשור רפואי חדשניכדוגמת  המדד כולל מניות של חברות גלובליות שמתמחות בתחומי חדשנות רפואית

 .טכנולוגיים בתחום הבריאות

כיום בתחום הרפואי, מפיתוח אשר נחשבות לחדשניות " מתייחס למגוון פעילויות חדשנות רפואיתהמונח "

  וייצור של מכשור רפואי חדשני, דרך שירותי מיחשוב ענן ותוכנה ייעודית לתחום ועד לשירותי רפואה מקוונת.

תחומי ההתמחויות הבאים של החברות מגזרי הפעילות ולהכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם ל

  הכלולות:

  בעלי מתקדם לטובת מטופלים ו/או חברות אשר מפתחות ומייצרות ציוד ומכשור רפואי  - חדשנימכשור רפואי

 תפקידים בתחום הרפואה.

 חברות ומוסדות שירותי מיחשוב ענן המשמשים חברות המתמחות בפיתוח  - שירותים טכנולוגיים בתחום הבריאות

פיתוח אמצעים דיגיטליים (פלטפורמת ותוכנה ייעודית ושירותים טכנולוגיים לתחום הבריאות בתחום הבריאות, פיתוח 

 שירותי רפואה מקוונת.לומובייל)  טאינטרנ

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  י הפעילות ובתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.נובעות מהפעילויות המפורטות במגזר
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונגסין (יפן, אוסטרליה, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבקובות הן נ -מטבע

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר אוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  חברות 50 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 250,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל  החדשנות הרפואית מיבתחופועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

; מכשור רפואי חדשני :נסות החברה בדוח התקופתי האחרוןמהכ 25%-למעלה מ תהפחות הפעילויות הבאות מהוו

 .שירותים טכנולוגיים בתחום הבריאות

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".ותואמים את ההגדרה של "חדשנות רפואיתעל ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים 
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  Metaverse Economyאינדקס 

דיגיטלי,  גלובליות המתמחות בתחומים המהווים את הבסיס לעולם המטאוורס: בידור אינדקסכולל מניות של חברות המדד 

, בעלות דירוג הזיקה מים דיגיטליים ותשתיות דיגיטליותפלטפורמות דיגיטליות, רכיבים טכנולוגיים מתקדמים, תשלו

 הגבוה ביותר מבין החברות העומדות בתנאי המדד. טאוורסלכלכלת המ

 )Universeהטיה של המילה  ,Verseוורס (-מעבר) ו=  Meta( "מטאמורכב מצמד המונחים "ס" המונח "מטאוור

מתייחס למערכת שמורכבת מאינסוף עולמות וירטואליים או וירטואליים למחצה שרובם נוצרו על ידי יוצרי ו

), מציאות VR(, מציאות מדומה אינטרנטכדוגמת רשת המתקיימים על גבי פלטפורמות שונות ותוכן ומשתמשים 

וטכנולוגיות נוספות. בין העולמות השונים והפלטפורמות השונות ) IoT), אינטרנט של הדברים (ARרבודה (

סיסטם) שיאפשרו העברת נתונים, נכסים, דמויות, תוכן, נכסים פיננסיים -וורס יתקיימו מערכות (אקו-במטא

  וכדומה בצורה רציפה ועקבית.

 סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות: הכללת מניה במדד תיעשה על פי

 חברות המתמחות בפיתוח והפצה של טכנולוגיות, תשתית וחומרה המשמשות ליצירה תכני בידור - בידור דיגיטלי 

 או שירותי דיגיטליים: מפתחות משחקי רשת ומשחקי וידאו, יצרניות קונסולות משחקים, הזרמה מקוונת של תכני מוזיקה

 מדיה מקוונים.

 חברות המתמחות בפיתוח כלים דיגיטליים, מדיה חברתית ופלטפורמות מסחר המאפשרות  - פלטפורמות דיגיטליות

 ליוצרים בודדים ליצור, לשתף ולבצע עסקאות ישירות.

 רים לצרכניםחברות המתמחות בפיתוח וייצור רכיבים טכנולוגיים מתקדמים המאפש - רכיבים טכנולוגיים מתקדמים 

 ולעסקים לקיים אינטראקציה במציאות וירטואלית. זה כולל ייצור של מכשירים לבישים, מוליכים למחצה רכיבי חומרה

 ותוכנה.

 חברות המתמחות בסליקת ועיבוד תשלומים דיגיטליים, שירותים, פתרונות קצה ותשתיות - תשלומים דיגיטליים 

 טכנולוגיות לתחום התשלומים הדיגיטליים.

 חברות המתמחות בפיתוח, תפעול והפצה של טכנולוגיות ושירותים הקשורים לתשתיות רשת - תשתיות דיגיטליות 

  ומחשוב ענן.

 מהכנסותיהן 25%-מהמניות אשר תיכללנה במדד הן של מניות אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כי למעלה 

 5%-שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מת המפורטים לעיל ו/או נובעות מאחת הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחו

  באחת הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.

החברות הפעילות בתחומים שהוגדרו לעיל ואשר עמדו ביתר תנאי הסף של המדד מדורגות על ידי עורך המדד בדירוג 

  מטרים הבאים:". דירוג זה מבוצע על בסיס הפרמטאוורס"זיקה לכלכלת 

 מטאוורסדיווחי החברה בנוגע לפעילויות כלכלת  -

  מטאוורסשלבי המחקר והפיתוח וההשקעות שביצעה החברה במו"פ הקשור לכלכלת  -

 (נתח שוק) מטאוורסהיקף הפעילות היחסי של החברה בתחומי פעילות כלכלת  -

המידע לפיו מבוצע הדירוג לעיל מבוסס על דיווחים פומביים ומידע פומבי זמין אחר שעורך המדד מנטר ומעבד בנוגע 

עבור כל חברה שעמדה בתנאי הסף של המדד, וכן, ממידע הנגזר ממאגרי מידע ומתהליכים  מטאוורסלפעילויות כלכלת 

  אוטומטיים שפיתח עורך המדד.
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  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,הכלליים שפורטו לעיללעמידה בתנאי הסף  בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, הולנד, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה,  הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות: -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) נגהונג קוסין (יפן, אוסטרליה, 

  כתר דני, כתר נורבגי, לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, בהן נקובות  -מטבע 

 י.סינגפור, דולר יין יפני, דולר הונג קונגאוסטרלי, דולר 

  דולר ארה"ב במועד הקובעמיליון  250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק. 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 250,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל  מטאוורסכלכלת בתחומי פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

ת החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה בנתח מהכנסו 25%-הפחות הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

 בידור דיגיטלי; פלטפורמותבאחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים:  5%-שוק שלא יפחת מ

 דיגיטליות; רכיבים טכנולוגיים מתקדמים; תשלומים דיגיטליים; תשתיות דיגיטליות.

מדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי בשל אופיו הייחודי של ה

  ".Metaverse Economy"ההגדרה של על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את 

 יתר החברות הפועלות באותו בעלות דירוג זיקה לכלכלת מטאוורס הגבוה יותר מבין הן  - זיקה לכלכלת מטאוורס

) 1על בסיס הפרמטרים הבאים: ( עורך המדד תחום פעילות כפי שהוגדר לעיל, כאשר תהליך הדירוג מבוצע על ידי

ציון  - מחקר ופיתוח) 2; (מטאוורסכלכלת לפעילויות ציון המבוסס על דיווחים פומביים של החברה בנוגע  - מידע פומבי

ציון  - נתח שוק) 3( ;מטאוורסוח וההשקעות שביצעה החברה במו"פ הקשור לכלכלת המבוסס על שלבי המחקר והפית

 המבוסס על היקף הפעילות היחסי של החברה בתחומי פעילות כלכלת מטאוורס.

 .תחומי ההתמחות המפורטים לעילחברות מכל אחד מחמשת  10במועד הקובע לעדכון המדד יכללו במדד עד 
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 אגירת אנרגיה גלובליאינדקס 

 .אנרגיה אגירתהמדד כולל מניות של חברות גלובליות המתמחות בפיתוח טכנולוגיות בתחום 

שמקורה בתהליכים  בתהליכים הקשורים לאגירת אנרגיה" מתייחס לחברות המתמחות אנרגיה אגירתהמונח "

בהתאם לכך, המדד מתמקד שאינם מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם. , טבעיים מתמשכים

ולהפקת  אגירת אנרגיהלטכנולוגיות תעשייתיות, בפיתוח  הטענת סוללותבחברות העוסקות בייצור ליתיום, ב

  .תאי דלקאנרגיה מ

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 כחומר גלם עיקרי בתהליך ייצור סוללות חשמליות.בייצור ליתיום המשמש חברות המתמחות  - יצרני ליתיום 

 בפיתוח טכנולוגיות וכלים ייעודיים לצורך הטענת סוללות לשימוש חברות המתמחות  - תעשייתיות הטענת סוללות

 .תעשייתי

 בפיתוח טכנולוגיות לאגירת אנרגיה.חברות המתמחות  - טכנולוגיות אגירת אנרגיה 

 אנרגיה מתאי דלק.להפקת ת והמתמחות בפיתוח טכנולוגיחברות  - טכנולוגיות תאי דלק 

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :ועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאיםבמ ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

 צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  - מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .טאיוואןרום קוריאה, סינגפור, ד, בלבד) הונג קונגסין (יפן, אוסטרליה, 

 כתר דני, כתר  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  - מטבע

 .דולר טאיוואניסינגפור, וון קוריאני, ין יפני, דולר הונג קונג, דולר דולר אוסטרלי,  נורבגי,

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  דולר ארה"ב במועד הקובע.מיליון  200-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 250,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות  אגירת אנרגיהפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

יצרני ליתיום; הטענת סוללות מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מת הפעילויות הבאות מהוו

 .טכנולוגיות תאי דלק ;אנרגיהאגירת טכנולוגיות  ;תעשייתיות

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".אגירת אנרגיהההגדרה של "ותואמים את על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים 
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 AIמבוסס  -גלובלי חיוניות ס תשתיות אינדק

על פי סיווג מערכת בינה החיוניות  התשתיותהמדד כולל מניות של חברות גלובליות ומתמחות בתחום 

     ).AIמלאכותית (

תקשורת (טלפוניה, דואר, שידורי  : תשתיותהפעילויות הבאותאת  ,כולל, בין היתרמוגדר כתחום ה חיוניותהתשתיות תחום ה

, ניהול תשתית מים וביוב), תשתיות חשמל מים והולכת הפקתתשתיות אינטרנט), תשתיות מים (רדיו וטלוויזיה ציבוריים, 

מסילות ציבוריים,  אוטובוסים, תשתיות תחבורה (שדות תעופהותשתיות הולכת גז ונפט ואנרגיה (ייצור, אחסון והולכה), 

  , נמלי ים, נמלי תעופה, כבישים).ברזל

במטרה  AI21) של חברת הבינה המלאכותית NLPבאמצעות עיבוד שפה טבעית (המדד מבוסס על טכנולוגיה שפותחה 

ייעודי  NLPלאתר ולסווג מניות של חברות בהתאם לפעילויות עסקיות שהוגדרו על ידי עורך המדד. במדד זה נוצר מודל 

  .החיוניות התשתיותשמטרתו לענות על השאלה איזה חברה פועלת בתחום 

) היא למעשה אלגוריתם ממוחשב ומתוחכם מאוד שתהליך הניתוח שלו דומה לאופן NLPטבעית (טכנולוגיה לעיבוד שפה 

שבני אדם מתקשרים זה עם זה ולא רק טקסט שמתורגם לשפת מכונה. במילים אחרות, מדובר במחשב שמסוגל לבצע 

גדרו בצורה מדויקת אחרות שהו מטלות בתחום השפה, כדוגמת תמצות של טקסט ארוך מאוד, תיקון דקדוק או מטלות

  ל"מכונה". במקרה דנן, מדובר בטכנולוגיה שפותחה לצורך סיווג ענפי של חברות.

הוא שלב האימון, אשר אפשר להקבילו ללימוד דקדוק לשוני אצל ילדים. השלב השני  NLPהשלב הראשון ביצירת מודל 

לב זה המערכת מבצעת ניתוח שפה טבעית של המודל הינו יצירת דאטה בצורת טקסט על כל חברה וטעינתו למערכת. בש

הפעילות של החברה.  ניתן כמענה לשאלה מה תחום "חיוניות  תשתיותבהתאם למודל ומותיר את החברות אשר המונח "

. תהליך "חיוניות תשתיות"בשלב אחרון מבצעת אינדקס תהליך בחינה נוסף לסיווג כל החברות שהתקבלו לגביהן תוצאת 

חיוניות  תשתיות"ורם אנושי וזאת כדי לוודא שאכן תחומי הפעילות של החברה תואמים את ההגדרה זה כולל בחינה של ג

  תיכלל במדד. לא AI. יובהר כי חברה שלא סווגה בתחום הפעילות של המדד על ידי טכנולוגיית "

פרופ' . החברה הוקמה על ידי יואב שוהם בינה מלאכותיתהיא חברה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות  AI21 - AI21 Labsאודות 

 מודלים מקיפים לניתוח שפה תמפתח. החברה אמנון שעשועפרופ' ייסד מובילאיי , אורי גושן ומלמדעי המחשב מסטנפורד

במסגרת זו, ניתן "לאמן" מודלים מותאמים לצרכים עסקיים כדוגמת סיווג פעילויות עסקיות, התמחויות  .)NLPטבעית (

הן תוצר של שנים של תהליכי מחקר ופיתוח של חוקרי בינה  AI21של  NLP-יקוד גיאוגרפי ועוד. מעבדות הספציפיות, מ

  www.ai21.com. למידע נוסף: מלאכותית מובילים בארץ ובחו"ל

 

  :ודנה המניות במדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון המדד תעמ ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

  צרפת, הולנד, בלגיה, איטליה, גרמניה, ארה"ב, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

 .פורטוגל, יוון, אוסטריה, פינלנדספרד, 

  אירודולר ארה"ב, בהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 60 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 .כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך דולר ארה"ב במה 250,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

  סיווג התמחותAI -  חברות אשר סווגו על ידי טכנולוגיית הן הונפקו על ידיAI  הבאים:כבעלות פעילות בתחומים 

o ) תשתיות תקשורתCommunications Infrastructure( -  ת תקשורתושירותי תשתיבחברות המתמחות, 

 . סלולריים הקמת מגדליםפריסת סיבים ו
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o ) תשתיות מיםWater Infrastructure( - אחסון, טיפול, בדיקה, הפצה ומכירה שלחברות המתמחות בייצור , 

 . ציבורייםו מים לשימושים ביתיים, תעשייתיים

o ) תשתיות חשמל ואנרגיהEnergy / Electricity Infrastructure( -  בהקמה של תשתיות, חברות המתמחות

 של חשמל ואנרגיה. הולכה ואחסון ,ייצור

o  הולכת גז ונפטתשתיות )Gas & Oil transportation Utility( -  בהקמת תשתיות הולכת גז חברות המתמחות

 כגון צינורות המוליכים אנרגיה (גז ונפט) ומתקנים לאחסון ואגירת אנרגיה. ונפט

o ) תשתיות תחבורהTransportation Infrastructure( -  בפיתוח הקמה ותפעול של תשתיות חברות המתמחות

 תחבורה כגון נמלי תעופה, נמלים ימיים, כבישים וגשרים.

, למעט תחום תחומי ההתמחות המפורטים לעילמחברות מכל אחד  10במועד הקובע לעדכון המדד יכללו במדד עד 

  חברות. 20, אשר יכלול עד ואנרגיהתשתיות חשמל 

 פעילות בתחומים הללו מוגדרת על ידי עורך המדד באמצעות עמידה בסף מינימלי של אחד מהפרמטרים הבאים:קיום 

לכל ) 3 ;מתחומי הפעילותרווחיות גלומה  25% לכל הפחות) 2; מצרפיות מתחומי הפעילות הכנסות 40% לכל הפחות) 1

 ביחס להכנסות החברה; בתחומי הפעילותהשקעות מו"פ  3% לכל הפחות )4; הפעילות בתחומי נתח שוק 5% הפחות

מיליון  50ג בהיקף של משווי החברה בעת הרכישה/מיזוג ו/או רכישה/מיזו 10%מעל  בתחומי הפעילות) מיזוגים ורכישות 5

  .דולר ומעלה

רק במידה ועיקר ההכנסות מוגדרת על ידי עורך המדד של חברה בתחומים לעיל  עיקר הפעילותאף על פי האמור לעיל, 

המצרפיות של החברה תהיינה מתחומי הפעילות לעיל. יובהר כי בתהליך קביעת משקלות המדד במועד הקובע, משקל 

  .75%-המניות שעיקר פעילותן בתחומים המפורטים לעיל לא יפחת מ

י הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנא

 "תשתיות שלעל ידי גורם אנושי של עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 

  ".חיוניות
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  אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי

  .שבביםמתמחות בתחום הציוד לייצור גלובליות ההמדד כולל מניות של חברות 

ציוד לתחום  של החברות הכלולות: הבא תההתמחולתחום הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם 

  ").שבבים(" מוליכים למחצה ליצירת המשמשציוד  חברות המתמחות בפיתוח וייצור של - )שבבים( מוליכים למחצה

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אותן באופן ספציפי ומצא כי אשר עורך המדד בחןהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  לעיל. בתחום ההתמחות המפורטנובעות מהפעילויות המפורטות 
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  אמריקאיות (ת מניה ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, דרום קוריאה, בלבד) הונג קונגסין (יפן, אוסטרליה, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 וון קוריאני., סינגפורי, דולר יין יפני, דולר הונג קונגדולר אוסטרלי,  כתר נורבגי,

  חברות 50 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 500-מ שלא יפחתהן בעלות שווי שוק  -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במהדולר  500,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות  ציוד לשבביםפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 .מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון 50%-למעלה מ תהפעילויות הבאות מהוו

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".ציוד לשבביםשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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   EWאינדקס מוליכים למחצה גלובלי 

המתמחות בתחום המוליכים למחצה, תוך מתן משקל אחיד במועד הקובע לכל  גלובליות מניות של חברותכולל המדד 

  .מניה במדד

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

  תכונות של הולכה למחצה.בייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי חברות המתמחות  - )שבבים( מוליכים למחצהיצרני 

  מוליכים למחצה ליצירת המשמשציוד  חברות המתמחות בפיתוח וייצור של - )שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום.  

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II ומעלה. 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונגסין (יפן, אוסטרליה, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 י.סינגפור, דולר יין יפני, דולר הונג קונגאוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר  ")שבבים(" מוליכים למחצהפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 מוליכים למחצהיצרני מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מ תלכל הפחות הפעילויות הבאות מהוו

 .)שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום  ;)שבבים(

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".מוליכים למחצהשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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   Global Manufacturersאינדקס 

 .בעלות סך ההכנסות הגבוה ביותר מבין המניות העומדות בתנאי המדדהיצרניות הגלובליות  50המדד כולל את 

. בהתאם לכך, הכללת מניה במדד Services)) או שרותים (Manufacturersסוגים: ייצור ( 2-באופן מסורתי חברות מתחלקות ל

  תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 טבק, אלכוהול ויצרני מזון  

 יצרני מוצרים אישיים ולבית  

 יצרני טקסטיל ומוצרי הלבשה והנעלה 

 יצרני מוצרי צריכה  

 יצרני רכב וחלקי חילוף  

 יצרני שבבים וציוד שבבים  

 אלקטרוניקהמוצרי רני מחשבים, טלפונים ויצ  

  תקשורת ורשתותיצרני ציוד  

 יצרני מוצרי תעשיה מגוונים לסיטונאים  

  ,רכבות וספינותציוד הנדסי כבדיצרני מכונות ,  

 חברות בנייה וציוד לבנייה 

 יצרני תרופות  

 מתכות ייצור וכריית  

 יצרני כימיקלים  

  אנרגיה מתחדשתיצרני  

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

 נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד ,בכורהמניות  מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ת מניה גלובליות ותעוד, ומעלה

)GDR) הנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (London Stock Exchange International Order Book(  או

 .יחידות השתתפות

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונגסין (

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר אוסטרלי, דולר  נורבגי, כתר

  דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק. 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

  הפועלות בתחום הייצור לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות הפעילויות הן הונפקו על ידי חברות  - התמחותתחום

יצרני מוצרים אישיים ; יצרני מזון, אלכוהול וטבק מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון: 50%-הבאות מהוות למעלה מ

; יצרני שבבים וציוד שבבים; יצרני רכב וחלקי חילוף; צריכה יצרני מוצרי; יצרני טקסטיל ומוצרי הלבשה והנעלה; ולבית

יצרני ; יצרני מוצרי תעשיה מגוונים לסיטונאים; יצרני ציוד תקשורת ורשתות; יצרני מחשבים, טלפונים ומוצרי אלקטרוניקה

; יצרני כימיקלים; וכריית מתכותייצור ; יצרני תרופות; חברות בנייה וציוד לבנייה; מכונות, ציוד הנדסי כבד, רכבות וספינות
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ייצור והפקת נפט באחד התחומים הבאים: יצרני נשק, הפועלות חברות אנרגיה מתחדשת. אף על פי האמור לעיל, יצרני 

  לא תיכללנה במדד. לפי סיווג עורך המדד,, הפקת פחםאו  וגז

יל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לע

 ".Manufacturersשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 

  הגבוה ביותר מבין הינו  סך ההכנסות שלהןאשר  חברות 50יכללו במדד לעדכון המדד במועד הקובע  -סך הכנסות

 המדד. כל המניות העומדות ביתר תנאי
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 אינדקס פודטק גלובלי

 .)FoodTechהמדד כולל מניות של חברות גלובליות המתמחות בתחום טכנולוגיות מזון (

המונח "פודטק" מתייחס ליישומים טכנולוגיים שמשולבים כיום בעולם המזון, החל בטכנולוגיות המיועדות 

פיתוח וייצור ציוד טכנולוגי לשימושים שונים בעולם , תחליפי מזון, דרך ייצור ועיבוד מוצרי מזון טבעייםלשלבי 

  המזון וכלה בטכנולוגיות המפותחות לצורך גידול וייצור רכיבי מזון.

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 פירות, ירקות, אגוזים כולל  טבעיים ותוספי מזון מזון בייצורחברות המתמחות  - ייצור ועיבוד מוצרי מזון טבעיים

  .ומוצרי חלב

 סויה וכו'.חברות המתמחות בייצור ושיווק של תחליפי מזון מבוססי חלבון - ייצור ושיווק תחליפי מזון , 

 קצירת ל המשמשים ייעודיות וציוד טכנולוגימכונות חברות המתמחות בייצור  - ציוד מתקדם לתחום ייצור ועיבוד מזון

  קרקעות. עיבודיבולים, עיבוד מזון, מערכות השקיה ו

 ייצור ועיבוד של ת, השבחתהנדסלטכנולוגיים  בפיתוח פתרונותחברות המתמחות  - טכנולוגיות לגידול וייצור מזון ,

  רכיבי מזון.

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת  5%-נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

 הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :במדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II או יחידות השתתפות ומעלה. 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

פינלנד, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סין (הונג קונג בלבד), יפן

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .דולר הונג קונג, ין יפני כתר נורבגי,

  מיליון ש"ח במועד הקובע עבור מניות שנסחרות בבורסה בת"א  20-מ שווי שוק ציבור שלא יפחתהן בעלות  -שווי שוק

 בנוסף, יכללו במדד דולר ארה"ב במועד הקובע עבור מניות שנסחרות בבורסות זרות. מיליון 250-מ ושווי שוק שלא יפחת

כל המניות העומדות ביתר יותר מבין הגבוה בהינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי  חברות 50עד 

 .תנאי המדד

 מהחודשים שקדמו למועד הקובע שלא תפחת  12הן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת במהלך  - סחירות-

עבור מניות שנסחרות בבורסות  ארה"ב דולר 250,000-מ לא תפחתש"ח עבור מניות שנסחרות בבורסה בת"א ו 50,000

 זרות.

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות מזון  טכנולוגיותבתחום פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה בנתח שוק  25%-הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

; ייצור ועיבוד מוצרי מזון טבעייםפומביים:  באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים 5%-שלא יפחת מ

 .טכנולוגיות לגידול וייצור מזון; ציוד מתקדם לתחום ייצור ועיבוד מזון; ייצור ושיווק תחליפי מזון

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".פודטקשל "במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה  על ידי עורך המדד,
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 גלובלי Top10אינדקס יצרני מזון 

בין המניות מבבורסות בארה"ב או באירופה ים שנסחרשווי השוק הגבוה ביותר  יצרני המזון בעלי 10המדד כולל את 

 .העומדות בתנאי המדד

חברות המתמחות בייצור  - "יצרני מזון"הפעילות  לתחוםהכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם 

  .ממתקים ועיבוד יבולים, חטיפים וושמני מזון רטבים, מוצרי חלב, בשר ופירות יםכדוגמת:  מזוןמוצרי ועיבוד 

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות במגזר הפעילות המפורט לעיל.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

 .פינלנדשוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, לוקסמבורג, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .כתר נורבגי

  חברות 10יכללו במדד בנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 .כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל במגזר הפעילות "יצרני מזון" הפועלות חברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 ה בדוח התקופתי האחרון.מהכנסות החבר 50%-למעלה מ המהוו פעילות זוהפחות 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

  ".יצרני מזוןשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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 Global Metals & Minerals Producersאינדקס 

 .גלובליות המתמחות בכריית והפקת מתכות ומינרלים המדד כולל מניות של חברות

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 בכרייה וייצור של אלומיניום ובמיחזור של אלומיניום לשימושים שונים.חברות המתמחות  - אלומיניום 

 וחומרי סיליקון.בכרייה וייצור של סיליקון חברות המתמחות  - סיליקון 

 בכרייה וייצור של נחושת.חברות המתמחות  - נחושת 

 בכרייה של ליתיום, ייצור תרכובות ליתיום וייצור רכיבים אלקטרונים מבוססי ליתיום.חברות המתמחות  - ליתיום 

 ל נכסים המתמחות ום וחברות ניהובכרייה של אורניום, פיתוח מתקנים מבוססי אורניחברות המתמחות  - אורניום

 בהשקעה באורניום.

 ) כסףSilver( -  בכרייה של כסף כחומר גלם.חברות המתמחות 

 כגון טנטלום, ניוביום, הפניום,  חומרי גלם נדיריםייצור ושיווק של  ייה,כרבחברות המתמחות  - חומרי גלם נדירים

 .רניום, גליום ואינדיום

 מינרליםו , טיטניוםניקלעפרות ברזל, בכרייה של מתכות ומינרלים כגון: חברות המתמחות  - מתכות ומינרלים מגוונים 

  מסוגים שונים.

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונגסין (

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר אוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  חברות 80 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 150-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 10%-מ לא יפחת בהןשיעור החזקות הציבור  - שיעור החזקות ציבור. 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 250,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות  מתכות וכרייהפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

; ליתיום; נחושת; ןסיליקו ;אלומיניוםמהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מ תהפעילויות הבאות מהוו

באחד הפועלות חברות אף על פי האמור לעיל,  .מתכות ומינרלים מגווניםם; חומרי גלם נדירי; )Silverכסף (; אורניום

 לא תיכללנה במדד. לפי סיווג עורך המדד,, הפקת פחםאו  ייצור והפקת נפט וגזהתחומים הבאים: יצרני נשק, 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".מפיקי מתכות ומינרליםשל "ההגדרה ותואמים את על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים 

 מכל אחד משמונה תחומי ההתמחות המפורטים  חברות 10יכללו במדד עד לעדכון המדד במועד הקובע  - סך הכנסות

כל המניות המסווגות באותו תחום פעילות והעומדות ביתר תנאי הגבוה ביותר מבין הינו  לעיל אשר סך ההכנסות שלהן

 המדד.
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  Global Semiconductorsאינדקס 

 הגבוה ביותר מבין המניות העומדות בתנאי המדד. ההכנסות סךבעלות הגלובליות  חברות השבבים 50כולל את המדד 

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

  בייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה למחצה.חברות המתמחות  - )שבבים( מוליכים למחצהיצרני 

  מוליכים למחצה ליצירת המשמשציוד  חברות המתמחות בפיתוח וייצור של - )שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום.  

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונגסין (

  כתר דני,  בדי,לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שדולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 י.סינגפור, דולר יין יפני, דולר הונג קונגאוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק.  

 שקדמו החודשים  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר  ")שבבים(" מוליכים למחצהפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 מוליכים למחצהיצרני מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מ תלכל הפחות הפעילויות הבאות מהוו

באחד התחומים הבאים: הפועלות חברות אף על פי האמור לעיל,  .)שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום  ;)שבבים(

 לא תיכללנה במדד. לפי סיווג עורך המדד,, הפקת פחםאו  ייצור והפקת נפט וגזיצרני נשק, 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".Semiconductorsשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 

  הגבוה ביותר מבין הינו  סך ההכנסות שלהןאשר  חברות 50יכללו במדד לעדכון המדד במועד הקובע  -סך הכנסות

  כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.
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 AIמבוסס  - פודטק גלובליאינדקס 

) על פי סיווג מערכת FoodTechהמדד כולל מניות של חברות גלובליות המתמחות בתחומי טכנולוגיות מזון (

  .בינה מלאכותית

במטרה  AI21) של חברת הבינה המלאכותית NLPניתוח שפה טבעית (טכנולוגיה שפותחה באמצעות המדד מבוסס על 

ייעודי  NLPלאתר ולסווג מניות של חברות בהתאם לפעילויות עסקיות שהוגדרו על ידי עורך המדד. במדד זה נוצר מודל 

  .הפודטקשמטרתו לענות על השאלה איזה חברות פועלות בתחום 

שה אלגוריתם ממוחשב ומתוחכם מאוד שתהליך העיבוד שלו דומה לאופן ) היא למעNLPטכנולוגיה לניתוח שפה טבעית (

שבני אדם מתקשרים זה עם זה ולא רק טקסט שמתורגם לשפת מכונה. במילים אחרות, מדובר במחשב שמסוגל לבצע 

מטלות בתחום השפה, כדוגמת תמצות של טקסט ארוך מאוד, תיקון דקדוק או מטלות אחרות שהוגדרו בצורה מדויקת 

  "מכונה". במקרה דנן, מדובר בטכנולוגיה שפותחה לצורך סיווג ענפי של חברות.ל

הוא שלב האימון, אשר אפשר להקבילו ללימוד דקדוק לשוני אצל ילדים. השלב השני  NLPהשלב הראשון ביצירת מודל 

ניתוח שפה טבעית של המודל הינו יצירת דאטה בצורת טקסט על כל חברה וטעינתו למערכת. בשלב זה המערכת מבצעת 

" ניתן כמענה לשאלה מה תחום הפעילות של החברה. בשלב פודטקבהתאם למודל ומותירה את החברות אשר המונח "

". תהליך זה כולל בחינה פודטקאחרון מבצעת אינדקס תהליך בחינה נוסף לסיווג כל החברות שהתקבלו לגביהן תוצאת "

". יובהר כי חברה שלא פודטקפעילות של החברות תואמים את ההגדרה "של גורם אנושי וזאת כדי לוודא שאכן תחומי ה

  לא תיכלל במדד. AIטכנולוגיית סווגה בתחום הפעילות של המדד על ידי 

פרופ' . החברה הוקמה על ידי יואב שוהם בינה מלאכותיתהיא חברה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות  AI21 - AI21 Labsאודות 

 מודלים מקיפים לניתוח שפה תמפתח. החברה אמנון שעשועפרופ' ייסד מובילאיי רי גושן ומ, אולמדעי המחשב מסטנפורד

במסגרת זו, ניתן "לאמן" מודלים מותאמים לצרכים עסקיים כדוגמת סיווג פעילויות עסקיות, התמחויות  .)NLPטבעית (

הן תוצר של שנים של תהליכי מחקר ופיתוח של חוקרי בינה  AI21של  NLP-ספציפיות, מיקוד גיאוגרפי ועוד. מעבדות ה

  www.ai21.com. למידע נוסף: מלאכותית מובילים בארץ ובחו"ל
 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II או יחידות השתתפות ומעלה. 

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

סין יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, פורטוגל, יוון, אוסטריה, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונג(

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר אוסטרלי, דולר  כתר נורבגי,

  מיליון ש"ח במועד הקובע עבור מניות שנסחרות בבורסה בת"א  20-בעלות שווי שוק ציבור שלא יפחת מהן  -שווי שוק

 יכללו במדדבנוסף,  .מיליון דולר ארה"ב במועד הקובע עבור מניות שנסחרות בבורסות זרות 100-ושווי שוק שלא יפחת מ

כל המניות העומדות ביתר הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי  חברות 60 עד

 תנאי המדד.

  עשויות להיכלל  10%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החזקות ציבור

 .במדד

 החודשים  12לך במה ארה"ב דולר 50,0001-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

  סיווג התמחותAI -  אשר סווגו על ידי טכנולוגיית חברות הן הונפקו על ידיAI  :כבעלות פעילות בתחומים הבאים

Flavors & Food Additives Manufacturing ;Food Technology ;Agricultural Technology. 
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o Food Technology -  ,ייצור ושיווק של פתרונות טכנולוגיים להנדסת, השבחת, ייצור ועיבוד חברות המתמחות בפיתוח

 . ותחליפי מזון מבוססי חלבון, סויה וכו' של רכיבי מזון

o Flavors & Food Additives Manufacturing - תוספי מזון ומשקאות אחרים, תמציות טעםבייצור  חברות המתמחות 

   .באמצעות אמצעים אנליטיים מתקדמים

o Agricultural Technology - המתמחות במגוון פעילויות הקשורות לטכנולוגיות חקלאיות כגון: חקלאות  חברות

  סביבה מבוקרת ומדויקת, ביוטכנולוגיה חקלאית, רובוטיקה ואוטומציה.

 ם:פעילות בתחומים הללו מוגדרת על ידי עורך המדד באמצעות עמידה בסף מינימלי של אחד מהפרמטרים הבאיקיום 

לכל ) 3 ;מתחומי הפעילותרווחיות גלומה  25% לכל הפחות) 2; מצרפיות מתחומי הפעילות הכנסות 40% לכל הפחות) 1

 ביחס להכנסות החברה; בתחומי הפעילותהשקעות מו"פ  3% לכל הפחות )4; בתחומי הפעילות נתח שוק 5% הפחות

מיליון  50ג בהיקף של בעת הרכישה/מיזוג ו/או רכישה/מיזומשווי החברה  10%מעל  בתחומי הפעילות) מיזוגים ורכישות 5

  .דולר ומעלה

רק במידה ועיקר ההכנסות מוגדרת על ידי עורך המדד של חברה בתחומים לעיל  עיקר הפעילותאף על פי האמור לעיל, 

הקובע, משקל המצרפיות של החברה תהיינה מתחומי הפעילות לעיל. יובהר כי בתהליך קביעת משקלות המדד במועד 

  .75%-המניות שעיקר פעילותן בתחומים המפורטים לעיל לא יפחת מ

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".פודטקשל "על ידי גורם אנושי של עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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  Marine Shippingאינדקס 

  מתמחות בהובלה ושינוע של סחורות ומוצרים דרך נתיבי הים.חברות גלובליות הכולל המדד 

חברות המתמחות בהובלה  -הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחום ההתמחות של שילוח ימי 

פן ושינוע של סחורות ומוצרים דרך נתיבי הים. המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות אשר עורך המדד בחן אותן באו

  מהכנסותיהן נובעות מהפעילויות המפורטות בתחום ההתמחות המפורט לעיל. 50%-ספציפי ומצא כי למעלה מ
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II ותעודאו  ומעלה) ת מניה גלובליותGDR (

 ).London Stock Exchange International Order Bookהנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (

  צרפת, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, ישראל, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, אירלנד, פורטוגל, יוון, הולנד, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונגסין (

  כתר דני,  לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, , שקל חדשבהן נקובות  -מטבע

 י.סינגפור, דולר יין יפני, דולר הונג קונגאוסטרלי, דולר  נורבגי, כתר

  חברות 30 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 תנאי המדד. כל המניות העומדות ביתרהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה אלף דולר 250-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות  שילוח ימיהפועלות בתחום הן הונפקו על ידי חברות  - תחום התמחות

הפועלות חברות אף על פי האמור לעיל, ה בדוח התקופתי האחרון. מהכנסות החבר 50%-למעלה מ המהוו פעילות זו

 לא תיכללנה במדד. לפי סיווג עורך המדד,, הפקת פחםאו  ייצור והפקת נפט וגזבאחד התחומים הבאים: יצרני נשק, 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".שילוח ימישל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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 עולמיערך אינדקס 

המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות  1,000מניות, בעלות דירוג הערך הגבוה ביותר מבין  180המדד כולל 

) ויחס שווי פעילות לרווח לפני הוצאות P/E), הרווח (P/B, כאשר דירוג זה מתבסס על מכפילי ההון (בבורסות מחוץ לישראל

  י הסף של המדד.) של החברות העומדות בתנאEV/EBITDAריבית מס פחת והפחתות (

ערך משוקלל שמתבסס  על פי דירוגהמניות מדורגות במועד הקובע לעדכון המדד המדד מבוסס על מניות גלובליות, כאשר 

  סים הבאים בכל מניה במועד הקובע:היח 3על 

 ) מכפיל רווח"P/E "(-  יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה ברווח (הפסד) המצטבר של

  רה בארבעת הרבעונים המדווחים האחרונים שלה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.החב

 ) מכפיל הון"P/B "(-  יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה בהון העצמי למאזן של אותה

  חברה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

 "הוצאות ריבית מס פחת והפחתות שווי פעילות לרווח לפני )EV/EBITDA( "-  יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת

השנתי של החברה  רווח הנקי(מונה) ב החברה בתוספת החוב שלה ובניכוי מזומנים ושווי מזומניםשל השוק הנוכחי שווי  

  .(מכנה) בתוספת הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות

 המניות בעלות דירוג הערך הגבוה ביותר לעדכון המדד הקרוב. 180מתקבלות בסוף תהליך דירוג הערך כאמור 
 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד ,בכורהמניות  מניות רגילות, הן -סוג מניהADR מדרגה (II ת מניה גלובליות ותעוד, ומעלה

)GDR) הנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (London Stock Exchange International Order Book( ,

 .REITמניות או יחידות השתתפות 

  צרפת, הולנד, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

סין יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, אירלנד, פורטוגל, יוון, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונג(

  כתר דני, כתר נורבגי, לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, בהן נקובות  -מטבע 

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר אוסטרלי, דולר 

  רק מניות אשר שווי השוק שלהן  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 2-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק

 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל המניות שעמדו ביתר תנאי הסף, עשויות להיכלל במדד. 1,000הינו בין 

  עשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעוררק מניות  -שיעור החזקות ציבור

 .במדד

 החודשים שקדמו  12ארה"ב במהלך  מיליון דולר 1-מינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופי - סחירות

 .למועד הקובע

  הגבוה הינו שלהן דירוג ערך משוקלל לעדכון המדד הקובע אשר במועד  חברות 180דד יכללו במ -דירוג מניות ערך

 :להלן, בכפוף לאמור כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדביותר מבין 

במועד הקובע לעדכון המדדים ידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד על פי דירוג ערך משוקלל   .א

ויחס שווי פעילות  )P/E), מכפיל רווח (P/Bהיחסים הבאים בכל מניה במועד הקובע: מכפיל הון ( 3שמתבסס על 

של קבוצת המניות  1-ל 0בצע נרמול בין ). תחילה מתEV/EBITDAלרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתות (

שערכיה נמוכים מהחציון (עבור כל יחס פיננסי בנפרד) ולאחר מכן, מדורגות המניות על פי דירוג ערך משוקלל 

מהציון הנמוך ביותר (חיובי) לציון הגבוה ביותר (שלילי) באמצעות סכימת הערכים המנורמלים כאמור. יובהר כי 

הציון שתקבל המניה בפרמטר  -יחס הפיננסי שלה עולה על החציון ל מניה מסוימת ו/או שהבמידה ואין מידע זמין ע

 .0.5מקובע על  EV/EBITDA. בנוסף, יובהר כי הציון מניות בנקים בגין היחס של 1הנבחן הוא 
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במדד שנכללו במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות   .ב

שלא או נמוך ממנו וייווספו למדד מניות  200-בדירוג שווה לערך משוקלל אשר דורגו על פי דירוג טרם עדכון המדד ו

 או גבוה ממנו. 150-בדירוג שווה לערך משוקלל דורגו על פי דירוג נכללו במדד ואשר 

מניות, יגרעו  180-יותר מ במדדלו כלילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ג

שעמדו בתנאים שפורטו המניות כל בדירוג הנמוך ביותר מבין ערך משוקלל דירוג מניות אשר דורגו על פי  מהמדד

 מניות. 180יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףב

מניות,  180-פחות מ במדדכללו יאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ד

העומדות ביתר המניות כל בדירוג הגבוה ביותר מבין  ערך משוקללדירוג מניות אשר דורגו על פי  למדדתיווספנה 

 .מניות 180יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףתנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו ב

תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד מסוימת פרט לארה"בהיה ומספר המניות המשויכות למדינה   .ה

ערך משוקלל הגבוה ביותר והתהליך המפורט דירוג המניות ב 10, יוותרו במדד 10על עלה " שיוך גיאוגרפי של חברה

 ' יבוצע מחדש.דסעיף 

ערך משוקלל  דירוגהמניות ב 40, יוותרו במדד 40היה ומספר המניות הנכללות בסקטור כלכלי מסוים במדד עלה על   .ו

 יבוצע מחדש. ד'הגבוה ביותר והתהליך המפורט סעיף 
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 עולמי צמיחהאינדקס 

המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות  1,000הגבוה ביותר מבין  הצמיחהמניות, בעלות דירוג  180המדד כולל 

של החברות  האחרונות והצפי קדימההצמיחה הממוצעת בשנים , כאשר דירוג זה מתבסס על בבורסות מחוץ לישראל

  העומדות בתנאי הסף של המדד.
 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד ,בכורהמניות  מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II מניה גלובליות ת ותעוד, ומעלה

)GDR) הנסחרות בבורסת לונדון ברשימת הניירות הבינלאומיים (London Stock Exchange International Order Book( ,

 .REITיחידות השתתפות או מניות 

  צרפת, הולנד, בריטניה, גרמניה, ארה"ב, קנדה, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

סין יפן, פינלנד, אוסטרליה, שוויץ, שבדיה, דנמרק, נורבגיה, אוסטריה, אירלנד, פורטוגל, יוון, בלגיה, איטליה, ספרד, 

 .סינגפור, בלבד) הונג קונג(

  כתר דני, כתר נורבגי, לירה שטרלינג, אירו, פרנק שוויצרי, כתר שבדי,דולר קנדי, דולר ארה"ב, בהן נקובות  -מטבע 

 .סינגפורין יפני, דולר הונג קונג, דולר אוסטרלי, דולר 

  רק מניות אשר שווי השוק שלהן  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 2-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק

 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל המניות שעמדו ביתר תנאי הסף, עשויות להיכלל במדד. 1,000הינו בין 

  עשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעוררק מניות  -שיעור החזקות ציבור

 .במדד

 החודשים שקדמו  12ארה"ב במהלך  מיליון דולר 1-מינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופי - סחירות

 .למועד הקובע

  "הגבוה הינו שלהן משוקלל  צמיחהדירוג לעדכון המדד הקובע אשר במועד  חברות 180דד יכללו במ -דירוג "צמיחה

 :להלן, בכפוף לאמור כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדביותר מבין 

משוקלל  צמיחהבמועד הקובע לעדכון המדדים ידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד על פי דירוג   .א

 Futureוצפי צמיחה עתידית ( )ROA(נכסים תשואה על השמתבסס על היחסים הבאים בכל מניה במועד הקובע: 

Growth .( מהחציון (עבור כל יחס פיננסי בנפרד)  גבוהיםשל קבוצת המניות שערכיה  1-ל 0תחילה מתבצע נרמול בין

ביותר (שלילי)  הנמוךביותר (חיובי) לציון  גבוהמשוקלל מהציון ה צמיחהולאחר מכן, מדורגות המניות על פי דירוג 

באמצעות סכימת הערכים המנורמלים כאמור. יובהר כי במידה ואין מידע זמין על מניה מסוימת ו/או שהיחס הפיננסי 

מתוך החברות שדירוגן בחציון העליון, רק חברות  .0תקבל המניה בפרמטר הנבחן הוא הציון ש -החציון מ נמוךשלה 

 5מתוך  3-שנים ו 5שנים עבור מניות בעלות נתונים עד  5מתוך  4שעמדו במועד הקובע בצמיחה עקבית בהכנסות (

עשויות להיכלל במדד. בשלב הסינון האחרון שנים),  5-שנים עבור מניות בעלות נתונים של יותר מ 7מתוך  5שנים / 

 .השנים שקדמו למועד הקובע וצפי צמיחה עתידית 5-יחושב לכל חברה ממוצע צמיחה בהכנסות ב

שנכללו במדד במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות   .ב

או נמוך ממנו וייווספו למדד מניות  200-בדירוג שווה לצמיחה משוקלל אשר דורגו על פי דירוג טרם עדכון המדד ו

 או גבוה ממנו. 150-בדירוג שווה לצמיחה משוקלל דורגו על פי דירוג שלא נכללו במדד ואשר 

מניות, יגרעו  180-יותר מ במדדכללו ילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ג

שעמדו בתנאים שפורטו המניות כל בדירוג הנמוך ביותר מבין צמיחה משוקלל דירוג מניות אשר דורגו על פי  מהמדד

 מניות. 180יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףב

מניות,  180-פחות מ במדדכללו יאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ד

העומדות ביתר המניות כל בדירוג הגבוה ביותר מבין  צמיחה משוקללדירוג דורגו על פי  מניות אשר למדדתיווספנה 

 .מניות 180יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףתנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו ב
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תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד מסוימת פרט לארה"בהיה ומספר המניות המשויכות למדינה   .ה

צמיחה משוקלל הגבוה ביותר והתהליך דירוג המניות ב 10, יוותרו במדד 10 ה על" עליאוגרפי של חברהשיוך ג

 המפורט סעיף ד' יבוצע מחדש.

צמיחה דירוג המניות ב 40, יוותרו במדד 40היה ומספר המניות הנכללות בסקטור כלכלי מסוים במדד עלה על   .ו

 יבוצע מחדש.משוקלל הגבוה ביותר והתהליך המפורט סעיף ד' 
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  סטריט-ישראליות בוולאינדקס 

-המדד כולל מניות של חברות ישראליות וחברות עם זיקה לישראל שנסחרות בבורסות האמריקאיות הממוקמות ברחוב וול

  .יורק בארה"ב-סטריט בעיר ניו
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים:  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

 תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד לישראלשמשויכות חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".שיוך גיאוגרפי של חברה

  הן מניות רגילות. -סוג מניה 

 בורסת  :יורק בארה"ב-אמריקאיות הממוקמות ברחוב וול סטריט בעיר ניובבורסות הן רשומות למסחר  - מקום מסחר

  ). מניה שנסחרת הן בבורסה בת"א והן בבורסות בארה"ב לא תיכלל במדד.NASDAQובורסת נאסד"ק ( )NYSEיורק (-ניו

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 100עד יכללו במדד בנוסף,  .במועד הקובעדולר ארה"ב  מיליון 100-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה דולר 50,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע
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  ארה"ב 30אינדקס ביג טק 

 אשר החברות האמריקאיות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הנסחרות בבורסות ארה"ב 30המדד כולל את 

 ים.טכנולוגים תחומיבמתמחות 

תחומי ההתמחויות הבאים של החברות מגזרי הפעילות ו/או להכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם ל

  הכלולות:

  וייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה למחצה (חברות המתמחות בפיתוח  -שבביםSemiconductors או (

  שבבים. ליצירת המשמשציוד 

  וייצור חומרה וציוד טכנולוגי כדוגמת מחשבים וציוד היקפי, ציוד תקשורת, חברות המתמחות בפיתוח  -ציוד טכנולוגי

 ומוצרי אלקטרוניקה אישיים. קיציוד אלקטרוני עס

  והפצת תוכנות לשימושים מגוונים.חברות המתמחות בפיתוח  -תוכנה 

  והפצת תוכנות ומתן שירותים טכנולוגיים כדוגמת מיחשוב ענן, חברות המתמחות בפיתוח  -שירותים טכנולוגיים

 אבטחת סייבר ושירותים מקוונים אחרים.

 ) מסחר מקווןeCommerce( -  בבניית ותפעול אתרי סחר מקוון ובמתן שירותי מסחר אלקטרוני חברות המתמחות

 .ומכירות אונליין ושירותי קניות אונליין

  טכנולוגיות וכלים דיגיטליים ליישום בסקטור הפיננסי כדוגמת טכנולוגיות לתחום חברות המתמחות בפיתוח  -פינטק

 בנקאות דיגיטלית ומסחר מקוון בני"ע ובמטבעות דיגיטליים., תשלומים דיגיטליים, טק)-הביטוח ביטוח (אינשור

  טכנולוגיות מתקדמות לייצור אנרגיה מתחדשת (שאינה מתכלה). חברות המתמחות בפיתוח -קלינטק 

 טק).-וייצור טכנולוגיות מתקדמות ליישום במגזר החקלאי (אגרוחברות המתמחות בפיתוח  - טק-אגרו 

  ירותים ש מתןמערכות טכנולוגיות לניתוח נתוני בריאות,  חברות המתמחות בפיתוח -טכנולוגיות בתחום הבריאות

 ויצרני מיכשור רפואי. )Telemedicineשירותי רפואה מקוונת (, דיגיטליים לתחום הבריאות

  וייצור אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בתעשיות חברות המתמחות בפיתוח  - ביטחוןהחלל והבתחום טכנולוגיות

 ות ותחום החלל והתעופה.הביטחוני
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים:  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 30יכללו במדד בנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת מאופיינות בתמורהן  - סחירות

 .למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות בתחומים הטכנולוגיים פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

שבבים; ציוד טכנולוגי; תוכנה; מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מ תהפעילויות הבאות מהוו

טק; טכנולוגיות בתחום הבריאות; טכנולוגיות -פינטק; קלינטק; אגרו; )eCommerceשירותים טכנולוגיים; מסחר מקוון (

 . ביטחוןהחלל והבתחום 

טו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפור

  ".טקשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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  Work From Homeאינדקס 

 עבודה מרחוק.המתמחות בפיתוח שירותים טכנולוגיים מקוונים להמדד כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב, 

" מתייחס לגישה חדשה בשוק העבודה של ימינו, במסגרתה יותר ויותר עובדים Work From Homeהמונח "

שכירים עוברים לעבוד מהבית או ממקום שאינו המשרד הקבוע, וכן, יותר עצמאיים ועסקים מציעים את 

היא להתמקד שירותיהם מרחוק, בין אם ללקוחות קצה ובין אם לעסקים אחרים. בהתאם לכך, מטרת המדד 

  עבודה מרחוק.בפיתוח שירותים טכנולוגיים מקוונים לבמניות של חברות שמתמחות 
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים:  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע.                     

  חברות 60 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 המדד, כאשר לכל על פי אחד סיווג עורך  הפועלות בתחום עבודה מהביתהן הונפקו על ידי חברות  - תחום התמחות

; פלטפורמת עבודה מקוונת מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון: 25%-הפחות הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

 .מקוונים ITשרותי ; שירותי מחשוב ענן לעבודה מרחוק; פלטפורמת אונליין לפרילנסרים

לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי  בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו

  ".Work From Homeעל ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה של "
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  גלובלי אינדקס סייבר למיחשוב ענן

 .ענןשנסחרות בבורסות בארה"ב ומתמחות באבטחת סייבר למיחשוב גלובליות המדד כולל מניות של חברות 

המונח "סייבר למיחשוב ענן" מתייחס לשרשרת פעילויות הקשורות לאבטחה קיברנטית של מיחשוב ענן 

)Cloud Computing(פיתוח וניהול פלטפורמות טכנולוגיות לסייבר מורכב מחברות המתמחות ב , כאשר תחום זה

 סייבר למיחשוב ענן.בתחום  ITשירותי סייבר למיחשוב ענן ותשתיות טכנולוגיות לתחום , למיחשוב ענן

 הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 חברות המתמחות בפיתוח פלטפורמות של אבטחת  - פיתוח וניהול פלטפורמות טכנולוגיות לסייבר למיחשוב ענן

בעבודה  ITענן ארגוני, אבטחת מידע ארגוני בגישה מרחוק, הגנת נקודות קצה בגישה מרחוק, אבטחת ותאימות 

  בסביבת ענן, ניהול זהויות דיגיטליות במיחשוב ענן וגישה מרחוק.

  בפיתוח חומרה ופתרונות טכנולוגיים  חברות המתמחות - סייבר למיחשוב ענןתשתיות טכנולוגיות לתחום

לאבטחת דוא"ל ומידע בגישה מרחוק, אבטחת מיחשוב ענן ותקשורת מובייל, אבטחת ביג דאטה בענן, אבטחת קוד 

 פתוח במיחשוב ענן ואבטחת תשתיות מיחשוב מקצה לקצה בגישה מרחוק.

  שירותיIT  יומי סייבר למיחשוב ענן, חקר ביצועים חברות המתמחות בגילוי ומניעת א - סייבר למיחשוב ענןבתחום

ואבטחת מיחשוב ענן, מתן פתרונות ושירותי אבטחת סייבר בגישה מרחוק, פיתוח וניהול פלטפורמות להערכת חשיפות 

 סייבר בגישה מרחוק, פיתוח וניהול פלטפורמות זהות "חכמות" לעבודה בסביבת מיחשוב ענן.

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ ר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיאשהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת  5%-נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

  הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים:  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 30 עד יכללו במדדבנוסף,  דולר ארה"ב במועד הקובע. מיליון 500-מהן בעלות שווי שוק שלא יפחת  -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 הפועלות בתחום אבטחת סייבר לאבטחת ענן לפי סיווג עורך המדד, כאשר חברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה  25%-לכל הפחות הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

פיתוח וניהול : באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים 5%-שוק שלא יפחת מבנתח 

סייבר בתחום  ITשירותי ; סייבר למיחשוב ענןתשתיות טכנולוגיות לתחום ; פלטפורמות טכנולוגיות לסייבר למיחשוב ענן

 .למיחשוב ענן

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ההגדרה של "סייבר למיחשוב ענן".על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את 
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 אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב

 .שנסחרות בבורסות בארה"ב ומתמחות בפיתוח תשתיות אזרחיות בארה"בהמדד כולל מניות של חברות 

לפעילויות הקשורות לפיתוח תשתיות אזרחיות ומורכב מחברות המתמחות " מתייחס תשתיות ובינויהמונח "

  , בייצור ואספקת ציוד לתחום התשתיות והבינוי וקבלני ביצוע לתחום.חומרי גלם לתשתיות ובינויבייצור 

  במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות: הכללת מניה

 לתחום  מתכות מיוחדותו אלומיניום, ברזל ופלדהחברות המתמחות בכריית  - יצרני חומרי גלם לתשתיות ובינוי

  .חומרי בנייןהתשתיות והבינוי וחברות המייצרות 

 מכונות וכלי רכב כבדים, מכונות וציוד בנייה, בייצור ואספקת חברות המתמחות  - יצרני וספקי ציוד תשתיות ובינוי

מכונות וציוד חקלאי, מנועי קטר וחלקי חילוף לרכבות, מערכות חימום, אוורור ומיזוג אויר, מערכות מנוע והנעה, 

  .םרכיבים וציוד חשמלייו סיטונאות מכונות וציוד תעשייתי, ציוד בנייה, ציוד משאבה ושאיבה

 בניה והנדסה, סלילת כבישים וגשרים, שירותים בביצוע עבודות  חברות המתמחות - קבלני ביצוע תשתיות ובינוי

 .שירותי תמיכה עסקיתושירותי הדברה, שירותי קרקע ולוגיסטיקה , סביבתיים וציוד

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא מניות המניות אשר תיכללנה במדד הן של 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניות רגילות בלבדהן  -סוג מניה. 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  מיליארד דולר ארה"ב במועד הקובע. 1-הן בעלות שווי שוק שלא יפחת מ -שווי שוק  

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 על פי אחד סיווג עורך המדד, כאשר  הפועלות בתחום התשתיות והבינויהן הונפקו על ידי חברות  - תחום התמחות

יצרני חומרי גלם  מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון: 25%-לכל הפחות הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

 .בלני ביצוע תשתיות ובינויק; יצרני וספקי ציוד תשתיות ובינוי; לתשתיות ובינוי

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

  ".תשתיות ובינויאת ההגדרה של " הולמים ותואמיםעל ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן 
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  Cloud Computingאינדקס 

 .)Cloud Computingכולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב ומתמחות במיחשוב ענן (המדד 

" מתייחס לשימוש ההולך וגובר של אנשים פרטיים וחברות בטכנולוגיות של מיחשוב Cloud Computingהמונח "

ן וקישוריות בענן. ענן, אשר מבוססות לרוב על שירותי חישוב ועיבוד בענן, אחסון מידע ובסיסי נתונים בענ

), פלטפורמות ענן כשירות IaaSתחום מיחשוב ענן מורכב מחברות המתמחות בפיתוח תשתיות ענן כשירות (

)PaaS) ותוכנות ענן כשירות (SaaS.( 

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 ) תשתיות ענן כשירותIaaS (-  חברות המתמחות בפיתוח והצעת שירותים לשימוש במשאבי מחשב מרחוק, לרבות

  ).Virtual Machinesמכונות חישוב וירטואליות (

 ) פלטפורמות ענן כשירותPaaS (-  חברות המתמחות בפיתוח שירותי מיחשוב ענן מגוונים המשמשים הן לצורך

  ות של המשתמש בסביבת ענן.שימוש במשאבי מיחשוב מרחוק והן להרצת אפליקצי

 ) תוכנות ענן כשירותSaaS (-  חברות המתמחות בפיתוח תוכנות ויישומים הניתנים באמצעות אירוח באתר הספק

)OnSite Software.כחלופה לרכישת תוכנה והתקנתה הפיזית במחשבי/שרתי המשתמש (  

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ פן ספציפי ומצא כיאשר עורך המדד בחן אותן באוהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים:  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 50 עד יכללו במדדבנוסף,  הן בעלות שווי שוק שלא יפחת ממיליארד דולר ארה"ב במועד הקובע. -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 כאשר לכל הפחות הפועלות בתחום מיחשוב הענן לפי סיווג עורך המדד, חברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

); IaaSמהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון: תשתיות ענן כשירות ( 50%-הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

 ).SaaS); תוכנות ענן כשירות (PaaSפלטפורמות ענן כשירות (

באופן ספציפי בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון 

 ".Cloud Computingההגדרה של "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את 
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 Travelאינדקס 

 .)Travelהמדד כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב ומתמחות בתחום הנסיעות והאירוח (

חברות תעופה לשירותים העיקריים המהווים את תחום הנסיעות והאירוח כדוגמת מתייחס  "Travel" המונח

לענף ייעודיות טכנולוגיות תחבורה, בתי מלון ואתרי נופש, בתי קזינו, הפלגות נופש, פארקי שעשועים ושירותי ו

  .התיירות

  חברות הכלולות:הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של ה

 בשירותי תעופה אזרחית.חברות המתמחות  - חברות תעופה  

  חברות המתמחות בפיתוח טכנולוגיות בשירותי הסעות והשכרת רכב, וחברות המתמחות  -שירותי תחבורה

  המאפשרות שימוש בכלי תחבורה באמצעות האינטרנט.

 המתמחות בניהול ותפעול בתי מלון ואתרי נופש הכוללים אירוח בשילוב אטרקציות חברות  - בתי מלון ואתרי נופש

 והפלגות נופש. פארקי שעשועיםלתיירים כדוגמת אתרי סקי, 

  המתמחות בניהול ותפעול בתי קזינוחברות  -בתי קזינו. 

 ואפליקציות המשמשים להזמנות אתרי אינטרנט, מובייל חברות המתמחות בבניית ותפעול  - סוכנות נסיעות מקוונת

  וחופשות בבתי מלון ואתרי נופש. כרטיסי תעופה

  מערכות כדוגמת מערכות טכנולוגיות לענף התיירות חברות המתמחות בפיתוח  - לענף התיירותייעודיות טכנולוגיות

 ים למכירת כרטיסים.מועדוני הנוסע המתמיד ושירותים מקוונניהול בתי מלון ואתרי נופש, , תוכנות לבידור למטוסים

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת הפעילויות  5%-נובעות מהפעילויות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

  בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 ארה"בבהן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר.  

  ארה"ב הן נקובות בדולר -מטבע. 

  חברות 50 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארדמ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 .כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך דולר ארה"ב במהמיליון  1-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .למועד הקובע

 בתחום טכנולוגיות תיירות לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או שהחברה מחזיקה מהכנסות  25%-הפחות סך הפעילויות הבאות מהוות למעלה מ

חברות תעופה;  באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונים פומביים:  5%-בנתח שוק שלא יפחת מ

טכנולוגיות סוכנות נסיעות מקוונת; בתי קזינו; ; הפלגות נופש; פארקי שעשועיםבתי מלון ואתרי נופש;  ; תחבורהשירותי 

 .תלענף התיירוייעודיות 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".Travelההגדרה של "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את 
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 גלובלי אינדקס שילוח אווירי ויבשתי

 .משאיות וצי רכבהובלה בהמדד כולל מניות של חברות שנסחרות בארה"ב ומתמחות בשילוח אווירי או יבשתי באמצעות 

או  מוצרים מהיצרן/היבואן אל הצרכן וזאת באמצעות כלי טיס לשליחת" מתייחס אווירי ויבשתי שילוחהמונח "

הרחב כולל גם חברות המובילות סחורות יבשתית (משאיות וצי רכב ייעודי להובלות). תחום השילוח הובלה 

  צרים באמצעות רכבות ואוניות משא.ומו

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 בהובלת סחורות ומוצרים בכלי טיס כגון מטוסים ורחפנים.חברות המתמחות  - שילוח אווירי  

 צי רכב ייעודי להובלותמשאיות ובאמצעות בהובלת סחורות ומוצרים חברות המתמחות  - שילוח יבשתי.  

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת  5%-נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

 הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :מדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות ב ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 500-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר  השילוח האווירי והיבשתיבתחום פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

הובלה  ;שילוח אווירי מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון: 25%-למעלה מ תלכל הפחות הפעילויות הבאות מהוו

 יבשתית.

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".שילוח אווירי ויבשתישל "ההגדרה ותואמים את על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים 
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 גלובלי אינדקס בריאות דיגיטלית

 .ברות שנסחרות בארה"ב ומתמחות בתחום הבריאות הדיגיטליתהמדד כולל מניות של ח

המדד " מתייחס למגוון פעילויות הנוגעות לתחום הבריאות הדיגיטלית. בהתאם לכך, בריאות דיגיטליתהמונח "

מניות של חברות שמפתחות ומייצרות מכשור רפואי דיגיטלי, מפתחות מערכות טכנולוגיות לניתוח מורכב מ

  ).Telemedicineספקות שירותים דיגיטליים לתחום הבריאות ושירותי רפואה מקוונת (נתוני בריאות, מ

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

 של נתוני מידע  חברות אשר מפתחות ומייצרות ציוד ומכשור רפואי עם יכולת שידור דיגיטלית - מכשור רפואי דיגיטלי

 למטופלים ו/או לבעלי תפקידים בתחום הרפואה.

 ענן ובינה מלאכותית  חברות המתמחות בפיתוח פלטפורמות טכנולוגיות כדוגמת מיחשוב - ניתוח נתוני בריאות

 המיועדות לאיסוף, אחסון, ניטור וניתוח של מידע רפואי באמצעים דיגיטליים.

 חברות המתמחות במתן שירותים דיגיטליים לתחום הבריאות, לרבות  - שירותים דיגיטליים לתחום הבריאות

פתרונות טכנולוגיים לתהליכי ניהול עובדים, ספקים ומטופלים בתחום הבריאות, ביטוחי בריאות אונליין ואבטחת סייבר 

 לתחום הבריאות הדיגיטלית.

 רפואה מקוונת ישירות )Telemedicine( - פלטפורמת אינטרנחברות המתמחות בפיתוח אמצעים ד) טיגיטליים 

 ומובייל) או במתן שירותי רפואה מקוונת.

מהכנסותיהן  25%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

באחת  5%-נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל ו/או שהן בעלות נתח שוק שלא יפחת מ

  הפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :במדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  40 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארדחצי מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

כל המניות העומדות ביתר תנאי הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי  חברות

 המדד.

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל  הבריאות הדיגיטליתבתחום פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון ו/או החברה מחזיקה בנתח  25%-למעלה מ תהפחות הפעילויות הבאות מהוו

; מכשור רפואי דיגיטלי ים פומביים:באחת מבין הפעילויות הבאות על פי דיווחיה או על פי נתונ 5%-שוק שלא יפחת מ

 .)Telemedicine( רפואה מקוונת ישירות; שירותים דיגיטליים לתחום הבריאות; ניתוח נתוני בריאות

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".בריאות דיגיטליתההגדרה של "שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את על ידי עורך המדד, במטרה לוודא 
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 Top10אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב 

הנסחרות בבורסות ארה"ב ומתמחות  REIT-בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין מניות ה REIT-מניות ה 10המדד כולל את 

 .בהשקעה והחזקה של נדל"ן למגורים בארה"ב

)",  Residential REITsערך במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחום הפעילות "נדל"ן למגורים (הכללת נייר 

יחידות דיור, מקבצי דיור ובנייני , ניהול ותפעול של השכרהמניות ריט שמתמחות ברכישה, פיתוח, בעלות, אשר מורכב מ

  .מגורים

מנכנסיהן  50%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  המאזני או מהכנסותיהן נובעות מהפעילות המפורטת לעיל.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניות הן  -סוג מניהREIT. 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 10יכללו במדד בנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 .העומדות ביתר תנאי המדדכל המניות הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 נדל"ן למגורים" ( הפועלות בתחום חברותידי הן הונפקו על  - תחום התמחות"Residential REITs( סיווג עורך המדד,  לפי

 ה בדוח התקופתי האחרון.מהכנסות החברמנכסי החברה ו/או  50%-למעלה מ המהוו פעילות זוכאשר לכל הפחות 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".נדל"ן למגוריםשל "עילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפ
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 Shopping Centers REITאינדקס 

שנסחרות בארה"ב ומתמחות בהשקעה והחזקה של נכסים קמעונאיים ומסחריים  REITהמדד כולל יחידות השתתפות מסוג 

 .בארה"ב

הנכסים הבאים: קניונים, מרכזי קניות לנדל"ן קמעונאי המכיל את סוג " מתייחס Shopping Centersהמונח "

  פתוחים ומרכזים מסחריים שכונתיים.

)",  Shopping Centers REITs( מרכזי קניותהכללת נייר ערך במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחום הפעילות "

נים, מרכזי קניות אאוטלט, מרכזי שמתמחות ברכישה, פיתוח, בעלות, ליסינג, ניהול ותפעול של קניומניות ריט אשר מורכב מ

  קניות שכונתיים וקהילתיים.

מנכנסיהן  50%-למעלה מ כיאשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא המניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  המאזני או מהכנסותיהן נובעות מהפעילות המפורטת לעיל.

  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניות הן  -סוג מניהREIT. 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 30 עד יכללו במדדבנוסף,   .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 500-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות  לפי מרכזי קניות הפועלות בתחום חברותידי הן הונפקו על  - תחום התמחות

 ה בדוח התקופתי האחרון.מהכנסות החברמנכסי החברה ו/או  50%-למעלה מ המהוו פעילות זו

באופן ספציפי בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון 

 ".Shopping Centersשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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  Tech Top10אינדקס 

החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הנסחרות בבורסות ארה"ב אשר מתמחות בתחום  10כולל את המדד 

  טכנולוגי ייחודי.

  מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:הכללת 

  וייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה למחצה (חברות המתמחות בפיתוח  -שבביםSemiconductors או (

  שבבים. ליצירת המשמשציוד 

  חומרה וציוד טכנולוגי.וייצור חברות המתמחות בפיתוח  -ציוד טכנולוגי 

  והפצת תוכנות לשימושים מגוונים.חברות המתמחות בפיתוח  -תוכנה 

  והפצת תוכנות ומתן שירותים טכנולוגיים כדוגמת מיחשוב ענן, חברות המתמחות בפיתוח  -שירותים טכנולוגיים

 אבטחת סייבר ושירותים מקוונים אחרים.

 ) מסחר מקווןeCommerce( -  בבניית ותפעול אתרי סחר מקוון ובמתן שירותי מסחר אלקטרוני חברות המתמחות

 .ומכירות אונליין ושירותי קניות אונליין

  טכנולוגיות וכלים דיגיטליים ליישום בסקטור הפיננסי, לרבות עבור חברות ביטוח חברות המתמחות בפיתוח  -פינטק

למתן  P2Pת וופלטפורמ בני"ע ובמטבעות דיגיטליים , תשלומים דיגיטליים, בנקאות דיגיטלית, מסחר מקווןטק)-(אינשור

 ).Crowdfundingאשראי וגיוסי הון המוניים (

  טכנולוגיות מתקדמות לייצור אנרגיה מתחדשת (שאינה מתכלה). חברות המתמחות בפיתוח -קלינטק 

 ק).ט-וייצור טכנולוגיות מתקדמות ליישום במגזר החקלאי (אגרוחברות המתמחות בפיתוח  - טק-אגרו 

  ירותים ש מתןמערכות טכנולוגיות לניתוח נתוני בריאות,  חברות המתמחות בפיתוח -טכנולוגיות בתחום הבריאות

 ויצרני מיכשור רפואי. )Telemedicineשירותי רפואה מקוונת (, דיגיטליים לתחום הבריאות

 מתקדמות. תקשורתוייצור ציוד ותשתיות חברות המתמחות בפיתוח  - תקשורתטכנולוגיות בתחום ה 

  וייצור אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בתעשיות חברות המתמחות בפיתוח  - ביטחוןהחלל והבתחום טכנולוגיות

 הביטחוניות ותחום החלל והתעופה.
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

 20%-מ לא יפחת בהןשיעור החזקות הציבור  - שיעור החזקות ציבור. 

  חברות 10יכללו במדד בנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 שקדמו החודשים  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות בתחומים הטכנולוגיים פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

ו/או החברה מחזיקה בנתח שוק  מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון 50%-למעלה מ תהפעילויות הבאות מהוו

שבבים; ציוד טכנולוגי; תוכנה; : דיווחיה או על פי נתונים פומבייםת על פי באחת מבין הפעילויות הבאו 25%-שלא יפחת מ

טק; טכנולוגיות בתחום הבריאות; טכנולוגיות -פינטק; קלינטק; אגרו; )eCommerceשירותים טכנולוגיים; מסחר מקוון (

 . ביטחוןהחלל והבתחום ; טכנולוגיות תקשורתבתחום ה

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".Techשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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  אופן קביעתTop10 -  החברות אשר יקיימו את התנאים  10 , יכללו בוכל המניות העומדות ביתר תנאי המדדמבין

 הבאים:

o  כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדמבין החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר  5יכללו במדד. 

o  החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, רק מניות בעלות הכנסה  5מבין המניות שיעמדו ביתר תנאי המדד ואינן

עשויות השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתית צומחת (חיובית ביחס לקודמתה) במהלך שנתיים מתוך 

בו רק במידה שרשמה הכנסה שנתית  מניה שאינה נכללת במדד במועד הקובע, עשויה להיכלל .במדדלהיכלל 

השנים שקדמו למועד הקובע  5 אחת מבין במהלך כל 10%-צומחת (חיובית ביחס לקודמתה) בשיעור של יותר מ

 רווח חיובי שנתיים טרם המועד הקובע לעדכון המדד.בעלת ו

o לות דירוג שווי השוק המניות בע 3מניות מאותו תחום פעילות (למען הסר ספק, יכללו  3-לא יכללו במדד יותר מ

 הגבוה ביותר מבין אותו תחום פעילות והמדד יושלם מהמניה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר מתחום פעילות אחר).



 

   95מתוך  61עמוד                 אינדקס מניות גלובלי: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 

  Top10 שבבים ארה"באינדקס 

  .בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הנסחרות בבורסות ארה"ב חברות השבבים 10כולל המדד 

  על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:הכללת מניה במדד תיעשה 

  בייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה למחצה.חברות המתמחות  - )שבבים( מוליכים למחצהיצרני 

  מוליכים למחצה ליצירת המשמשציוד  חברות המתמחות בפיתוח וייצור של - )שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום.  

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  המניות במדד בתנאים הבאים:במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ותעוד או מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 10יכללו במדד בנוסף,  .הקובעדולר ארה"ב במועד  מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

  על פי סיווג עורך המדד, כאשר  ")שבבים(" מוליכים למחצהפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - התמחותתחום

 מוליכים למחצהיצרני מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מ תלכל הפחות הפעילויות הבאות מהוו

  .)שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום  ;)שבבים(

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".מוליכים למחצהשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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 סקטוריאליפיזור ארה"ב מניות ערך אינדקס 

המניות בדירוג הערך  5של חברות אמריקאיות כאשר כל אחד מבין הסקטורים המרכזיים מיוצג על ידי המדד כולל מניות 

)Valueהגבוה ביותר מבין כל המניות מאותו סקטור שעמדו בתנאי הסף (.  

  תהליך סינון המניות במדד במועד הקובע מבוצע באופן הבא:

  לפי שווי השוק שלהן במועד הקובע מדורגותכל המניות שעמדו בתנאי הסף לעיל. 

  יותר מבין כל המניות בסקטור המניות בעלות שווי השוק הגבוה ב 50כל המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג

הבאים: אנרגיה, בריאות, חומרי גלם, טכנולוגיה, המרכזיים  הסקטורים 11-תיכללנה במדד. המדד מחולק ללא שלהן 

 מחזורית, נדל"ן, פיננסים, תעשיה, תקשורת ותשתיות. צריכה בסיסית, צריכה

  נוכחיה בין מכפיל הרווחהעתידי ל מכפיל הרווחהיחס בין על פי  מדורגותכל המניות שנותרו בכל סקטור. 

  מבין כל המניות  1-בעלות היחס שגדול וקרוב ככל הניתן להמניות  20כל המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג

 תיכללנה במדד.לא להן בסקטור ש

  כל המניות שנותרו בכל סקטור מדורגות על פי היחסים הבאים: מכפיל הון, מכפיל מכירות ומכפיל תזרים מזומנים, כאשר

-ל 0הדירוג מבוצע על פי שיקלול הציונים המנורמלים המתקבלים לכל מניה מכל אחד מהיחסים (בכל יחס יש ציון בין 

 .ר המניות בסקטור שלה והמשקל של כל יחס הינו שליש בשיקלול הדירוג)שכל מניה מקבלת בהתאם לשא 1

  מבין כל בעלות היחס האיכותי ביותר בשקלול הפרמטרים המניות  5כל המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג

 תיכללנה במדד.לא  המניות בסקטור שלהן

  המניות בדירוג הערך ( 5מניות המייצגות את  55צפויים להתקבל עד  האחרוןבתום השלבValue הגבוה ביותר מבין כל (

 הסקטורים המרכזיים. 11המניות מאותו סקטור עבור 
 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  או מניות  מניות רגילותהן  -סוג מניהREIT. 

 תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד לארה"בשמשויכות חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".שיוך גיאוגרפי של חברה

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 55 עד יכללו במדדבנוסף,  .ארה"ב במועד הקובעדולר  מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים שקדמו  12לך ארה"ב במה ממיליון דולרהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .הקובעלמועד 

 המניות בדירוג הערך ( 5הן נכללות בין  - דירוג ערךValue הגבוה ביותר מבין כל המניות מאותו סקטור שעמדו בתנאי (

 , בהתאם לשלבים הבאים:המפורטים לעיל הסף

o מהמדד כל  ויגרעוכל המניות שעמדו בתנאי הסף לעיל לפי שווי השוק שלהן במועד הקובע  ידורגו שלב ראשוןב

המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל המניות בסקטור  50המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג 

 שלהן.

o נוכחיה בין מכפיל הרווחהעתידי ל מכפיל הרווחהיחס בין ידורגו כל המניות שנותרו בכל סקטור על פי שלב שני ב 

-בעלות היחס שגדול וקרוב ככל הניתן להמניות  20ועד הקובע בדירוג מהמדד כל המניות שאינן מדורגות במ ויגרעו

 מבין כל המניות בסקטור שלהן. 1

o שלישי ידורגו כל המניות שנותרו בכל סקטור על פי היחסים הבאים: מכפיל הון, מכפיל מכירות ומכפיל תזרים שלב ב

מזומנים, כאשר הדירוג מבוצע על פי שיקלול הציונים המנורמלים המתקבלים לכל מניה מכל אחד מהיחסים (בכל 

המשקל של כל יחס הינו שליש שלה ובסקטור  שכל מניה מקבלת בהתאם לשאר המניות 1-ל 0בין יחס יש ציון 
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בעלות היחס האיכותי המניות  5מהמדד כל המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג  ויגרעודירוג) שיקלול הב

 מבין כל המניות בסקטור שלהן.ביותר בשקלול הפרמטרים 

o  המניות בדירוג הערך 5מניות המייצגות את  55צפויים להתקבל עד  האחרוןבתום השלב )Value הגבוה ביותר מבין (

 הסקטורים המרכזיים. 11כל המניות מאותו סקטור עבור 
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  Mega 20 US Banksאינדקס 

  .שנסחרים בבורסות בארה"ב ומתמחים בפעילות בנקאית מסורתית בארה"בגדולים מניות של בנקים  20המדד כולל 

מספקים שירותי הפקדה וניהול המוסדות בנקאיים לפעילות של המונח "פעילות בנקאית מסורתית" מתייחס 

  למגורים. מזומנים, הלוואות צרכניות ומסחריות, פקדונות ומשכנתאות

  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניות רגילות בלבדהן  -סוג מניה. 

 תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד לארה"בשמשויכות חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".שיוך גיאוגרפי של חברה

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 20בנוסף, יכללו במדד  .מיליון דולר ארה"ב במועד הקובע 500-בעלות שווי שוק שלא יפחת מהן  -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 דמו החודשים שק 12לך ארה"ב במה מיליון דולר 1-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר בארה"ב  בנקאות מסורתיתהפועלות בתחום הן הונפקו על ידי חברות  - תחום התמחות

 כנסות החברה בדוח התקופתי האחרון.מה 25%-למעלה מ המהוו פעילות זו
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 מניות ערך ארה"באינדקס 

המניות בעלות שווי השוק הגבוה  1,000מניות שנסחרות בארה"ב, בעלות דירוג הערך הגבוה ביותר מבין  80המדד כולל 

) ויחס שווי פעילות לרווח לפני הוצאות P/E), הרווח (P/Bביותר הנסחרות בארה"ב, כאשר דירוג זה מתבסס על מכפילי ההון (

  בתנאי הסף של המדד.) של החברות העומדות EV/EBITDAריבית מס פחת והפחתות (

ערך משוקלל  על פי דירוגהמניות מדורגות במועד הקובע לעדכון המדד המדד מבוסס על מניות הנסחרות בארה"ב, כאשר 

  סים הבאים בכל מניה במועד הקובע:היח 3שמתבסס על 

 ) מכפיל רווח"P/E "(- טבר של יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה ברווח (הפסד) המצ

  החברה בארבעת הרבעונים המדווחים האחרונים שלה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

 ) מכפיל הון"P/B "(-  יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה בהון העצמי למאזן של אותה

  חברה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

 " לרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתותשווי פעילות )EV/EBITDA( "-  יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת

השנתי של החברה  רווח הנקי(מונה) ב החברה בתוספת החוב שלה ובניכוי מזומנים ושווי מזומניםשל השוק הנוכחי שווי  

  .(מכנה) בתוספת הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות

 המניות בעלות דירוג הערך הגבוה ביותר לעדכון המדד הקרוב. 80כאמור מתקבלות בסוף תהליך דירוג הערך 
 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  או מניות  מניות רגילותהן  -סוג מניהREIT. 

 תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד לארה"בשמשויכות חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".שיוך גיאוגרפי של חברה

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  מיליארד דולר ארה"ב במועד הקובע 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק. 

  עשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעוררק מניות  -שיעור החזקות ציבור

 .במדד

 החודשים שקדמו  12ארה"ב במהלך  מיליון דולר 1-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .למועד הקובע

  הגבוה הינו שלהן דירוג ערך משוקלל לעדכון המדד הקובע אשר במועד  חברות 80דד יכללו במ -דירוג מניות ערך

 :, בכפוף לאמור להלןכל המניות העומדות ביתר תנאי המדדביותר מבין 

במועד הקובע לעדכון המדדים ידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד על פי דירוג ערך משוקלל   .א

ויחס שווי פעילות  )P/E), מכפיל רווח (P/Bהקובע: מכפיל הון ( היחסים הבאים בכל מניה במועד 3שמתבסס על 

של קבוצת המניות  1-ל 0). תחילה מתבצע נרמול בין EV/EBITDAלרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתות (

שערכיה נמוכים מהחציון (עבור כל יחס פיננסי בנפרד) ולאחר מכן, מדורגות המניות על פי דירוג ערך משוקלל 

יון הנמוך ביותר (חיובי) לציון הגבוה ביותר (שלילי) באמצעות סכימת הערכים המנורמלים כאמור. יובהר כי מהצ

הציון שתקבל המניה בפרמטר  –במידה ואין מידע זמין על מניה מסוימת ו/או שהיחס הפיננסי שלה עולה על החציון 

 .0.5מקובע על  EV/EBITDAל . בנוסף, יובהר כי הציון מניות בנקים בגין היחס ש1הנבחן הוא 

שנכללו במדד במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות   .ב

שלא או נמוך ממנו וייווספו למדד מניות  100-בדירוג שווה לערך משוקלל אשר דורגו על פי דירוג טרם עדכון המדד ו

 או גבוה ממנו. 60-בדירוג שווה לערך משוקלל רוג דורגו על פי דינכללו במדד ואשר 
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מניות, יגרעו  80-יותר מ במדדכללו ילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ג

שעמדו בתנאים שפורטו המניות כל בדירוג הנמוך ביותר מבין ערך משוקלל דירוג מניות אשר דורגו על פי  מהמדד

 מניות. 80יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףב

מניות,  80-פחות מ במדדכללו יאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ד

העומדות ביתר המניות כל בדירוג הגבוה ביותר מבין  ערך משוקללדירוג מניות אשר דורגו על פי  למדדתיווספנה 

 .מניות 80יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףפורטו בתנאי המדד שלא עמדו בתנאים ש

ערך משוקלל דירוג המניות ב 15, יוותרו במדד 15היה ומספר המניות הנכללות בסקטור כלכלי מסוים במדד עלה על   .ה

 הגבוה ביותר והתהליך המפורט סעיף ד' יבוצע מחדש.
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  מומנטום ענפי Large Cap ארה"ב מניותאינדקס 

בעלות שווי המניות  5המדד כולל מניות של חברות אמריקאיות כאשר כל אחד מבין הסקטורים המרכזיים מיוצג על ידי 

חברות המסווגות משקל המניות במדד מוטה לטובת ו הגבוה ביותר מבין כל המניות מאותו סקטור שעמדו בתנאי הסף השוק

 הסקטוריםביחס ליתר  סקטור בתקופה שקדמה לעדכון המדד גבוהביצועי מניות ה(בסקטורים בעלי מומנטום תשואה חיובי 

  במדד).

  תהליך סינון המניות במדד במועד הקובע מבוצע באופן הבא:

  לפי שווי השוק שלהן במועד הקובע מדורגותכל המניות שעמדו בתנאי הסף לעיל. 

  יותר מבין כל המניות בסקטור המניות בעלות שווי השוק הגבוה ב 5כל המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג

הבאים: אנרגיה, בריאות, חומרי גלם, טכנולוגיה, המרכזיים  הסקטורים 11-תיכללנה במדד. המדד מחולק ללא שלהן 

 צריכה בסיסית, צריכה מחזורית, נדל"ן, פיננסים, תעשיה, תקשורת ותשתיות.
 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,ים שפורטו לעיללעמידה בתנאי הסף הכללי בנוסף

  מניות רגילות בלבדהן  -סוג מניה. 

 תהליך בפרק "אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד לארה"בשמשויכות חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".שיוך גיאוגרפי של חברה

 בארה"ב.הן רשומות למסחר באחת מהבורסות הנמצאות  - מקום מסחר  

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 5בנוסף, יכללו במדד  .מיליארד דולר ארה"ב במועד הקובע 10-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

באותו הסקטור כל המניות הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי מכל סקטור 

 הסקטורים בארה"ב. 11מניות אשר מייצגות את  55העומדות ביתר תנאי המדד, קרי, במועד הקובע יכללו במדד עד 

  עשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעוררק מניות  -שיעור החזקות ציבור

 .במדד

 החודשים שקדמו  12ארה"ב במהלך  מיליון דולר 1-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .למועד הקובע
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 AIמבוסס  - ארה"ב סייבראינדקס 

המדד כולל מניות של חברות הנסחרות בבורסות ארה"ב ופועלות בתחומי סייבר על פי סיווג מערכת בינה 

  מלאכותית.

במטרה  AI21) של חברת הבינה המלאכותית NLPטכנולוגיה שפותחה באמצעות ניתוח שפה טבעית (המדד מבוסס על 

ייעודי  NLPלאתר ולסווג מניות של חברות בהתאם לפעילויות עסקיות שהוגדרו על ידי עורך המדד. במדד זה נוצר מודל 

  שמטרתו לענות על השאלה איזה חברות פועלות בתחום הסייבר.

) היא למעשה אלגוריתם ממוחשב ומתוחכם מאוד שתהליך העיבוד שלו דומה לאופן NLPח שפה טבעית (טכנולוגיה לניתו

שבני אדם מתקשרים זה עם זה ולא רק טקסט שמתורגם לשפת מכונה. במילים אחרות, מדובר במחשב שמסוגל לבצע 

ות שהוגדרו בצורה מדויקת מטלות בתחום השפה, כדוגמת תמצות של טקסט ארוך מאוד, תיקון דקדוק או מטלות אחר

  ל"מכונה". במקרה דנן, מדובר בטכנולוגיה שפותחה לצורך סיווג ענפי של חברות.

הוא שלב האימון, אשר אפשר להקבילו ללימוד דקדוק לשוני אצל ילדים. השלב השני  NLPהשלב הראשון ביצירת מודל 

כת. בשלב זה המערכת מבצעת ניתוח שפה טבעית של המודל הינו יצירת דאטה בצורת טקסט על כל חברה וטעינתו למער

בהתאם למודל ומותירה את החברות אשר המונח "סייבר" ניתן כמענה לשאלה מה תחום הפעילות של החברה. בשלב 

אחרון מבצעת אינדקס תהליך בחינה נוסף לסיווג כל החברות שהתקבלו לגביהן תוצאת "סייבר". תהליך זה כולל בחינה 

את כדי לוודא שאכן תחומי הפעילות של החברות תואמים את ההגדרה "סייבר". יובהר כי חברה שלא של גורם אנושי וז

  לא תיכלל במדד. AIטכנולוגיית סווגה בתחום הפעילות של המדד על ידי 

 פרופ'. החברה הוקמה על ידי יואב שוהם בינה מלאכותיתהיא חברה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות  AI21 - AI21 Labsאודות 

 מודלים מקיפים לניתוח שפה תמפתח. החברה אמנון שעשועפרופ' ייסד מובילאיי , אורי גושן ומלמדעי המחשב מסטנפורד

במסגרת זו, ניתן "לאמן" מודלים מותאמים לצרכים עסקיים כדוגמת סיווג פעילויות עסקיות, התמחויות  .)NLPטבעית (

הן תוצר של שנים של תהליכי מחקר ופיתוח של חוקרי בינה  AI21של  NLP-ספציפיות, מיקוד גיאוגרפי ועוד. מעבדות ה

  www.ai21.com. למידע נוסף: מלאכותית מובילים בארץ ובחו"ל
 

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  ת מניה אמריקאיות (ואו תעודהן מניות רגילות  -סוג מניהADR מדרגה (II ומעלה. 

  ארה"בבהן רשומות למסחר  -מקום מסחר. 

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  במועד הקובע דולר ארה"ב מיליון 250-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק. 

 החודשים  12לך במה ארה"ב דולר 500,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

  סיווג התמחותAI -  אשר סווגו על ידי טכנולוגיית חברות הן הונפקו על ידיAI  :כבעלות פעילות בתחומים הבאיםCloud 

Security ;Anti-Fraud Security ;Cloud Security-SASE ;Computer/Web Security. 

o  Cloud Security-  אבטחה קיברנטית של מיחשוב ענןחברות המתמחות בפעילויות של )Cloud Computing :(

בתחום  ITלמיחשוב ענן, תשתיות טכנולוגיות לתחום סייבר למיחשוב ענן ושירותי  פלטפורמות טכנולוגיות לסייבר

המתמחות . מדובר בחברות Cloud Security-SASE. בתחום זה יש התמחות משנה המכונה: סייבר למיחשוב ענן

ואבטחה כשירות מחשוב ענן ישירות  )WAN( רחבה תקשורת רשתבפתרונות אבטחה על גבי הענן אשר מציעות 

 למקור החיבור ולא למרכז נתונים.

o Anti-Fraud Security -  טכנולוגיים למניעת הונאות, זיופים ומעילות.חברות המתמחות בפיתוח פתרונות  

o Computer/Web Security - ולשימושים באינטרנט מערכות מחשבחברות המתמחות בפתרונות אבטחה ל.  
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 פעילות בתחומים הללו מוגדרת על ידי עורך המדד באמצעות עמידה בסף מינימלי של אחד מהפרמטרים הבאים:קיום 

לכל ) 3 ;מתחומי הפעילותרווחיות גלומה  25% לכל הפחות) 2; מצרפיות מתחומי הפעילות הכנסות 40% לכל הפחות) 1

 ביחס להכנסות החברה; בתחומי הפעילותהשקעות מו"פ  3% לכל הפחות )4; בתחומי הפעילות נתח שוק 5% הפחות

מיליון  50ג בהיקף של /מיזומשווי החברה בעת הרכישה/מיזוג ו/או רכישה 10%מעל  בתחומי הפעילות) מיזוגים ורכישות 5

  .דולר ומעלה

רק במידה ועיקר ההכנסות מוגדרת על ידי עורך המדד של חברה בתחומים לעיל  עיקר הפעילותאף על פי האמור לעיל, 

המצרפיות של החברה תהיינה מתחומי הפעילות לעיל. יובהר כי בתהליך קביעת משקלות המדד במועד הקובע, משקל 

  .75%-פעילותן בתחומים המפורטים לעיל לא יפחת מהמניות שעיקר 

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 על ידי גורם אנושי של עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה של "סייבר".
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  חברות ביטוח ארה"בס אינדק

  .חברות ביטוח אמריקאיות הנסחרות בארה"בכולל המדד 

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

 נובעות מהפעילויות המפורטות בתחום ההתמחות המפורט לעיל.
  

  במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים: ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  הן מניות רגילות. -סוג מניה 

  רק מניות של חברות שהתאגדו בארה"ב עשויות להיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  ארה"בבהן רשומות למסחר  -מקום מסחר. 

  ארה"בדולר בהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 40עד  בנוסף, יכללו במדד .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליון 500-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 .כל המניות העומדות ביתר תנאי המדדהגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 20%-מ לא יפחת בהןשיעור החזקות הציבור  - שיעור החזקות ציבור. 

 החודשים  12ארה"ב במהלך  דולר 500,000-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 כאשר לכל הפחות  ,על פי סיווג עורך המדדהביטוח פועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 .כנסות החברה בדוח התקופתי האחרוןמה 50%-למעלה מ המהוו הפעילות לעיל
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 מומנטום ארה"באינדקס 

המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות  1,000הגבוה ביותר מבין  המומנטוםמניות, בעלות דירוג  180המדד כולל 

  .בארה"ב
 

  :המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאיםבמועד הקובע לעדכון  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

  מניה אמריקאיות (ת ותעוד מניות רגילות,הן  -סוג מניהADR מדרגה (II יחידות השתתפות או מניות ומעלה ,REIT. 

  ארה"בבהן רשומות למסחר  -מקום מסחר. 

  דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  רק מניות אשר שווי השוק שלהן  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 2-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק

 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל המניות שעמדו ביתר תנאי הסף, עשויות להיכלל במדד. 1,000הינו בין 

  עשויות להיכלל 20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעוררק מניות  -שיעור החזקות ציבור 

 .במדד

 החודשים שקדמו  12ארה"ב במהלך  מיליון דולר 1-מהן מאופיינות בתמורה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת  - סחירות

 .למועד הקובע

  הינו שלהן משוקלל ה המומנטוםדירוג לעדכון המדד הקובע אשר במועד  מניות 180דד יכללו במ -דירוג מומנטום

 :, בכפוף לאמור להלןביתר תנאי המדדכל המניות העומדות הגבוה ביותר מבין 

המניות אשר עמדו בתנאי הסף לעיל, יגרעו המניות אשר יכללו בעשירון העליון באחד מבין הפרמטרים  1,000מתוך   .א

החודשים שקדמו למועד  12-ב סטיית תקןאו (רמת מינוף קיצונית) , שיעור חוב למאזן גבוה הבאים: מכפיל מכירות

 קיצונית).(תנודתיות הקובע 

 2משוקלל שמתבסס על  מומנטוםידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד על פי דירוג בשלב הבא   .ב

 8-ע בשער המניה במועד הקובע ביחס לשער המניה הממוצ) 1(הבאים בכל מניה במועד הקובע:  הפרמטרים

י המסחר שקדמו למועד הקובע לבין ימ 50-יחס שבין שער המניה הממוצע ב) ה2החודשים שקדמו למועד הקובע; (

 . ימי המסחר שקדמו למועד הקובע 200-שער המניה הממוצע ב

שנכללו במדד במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות   .ג

וך ממנו וייווספו למדד מניות או נמ 200-בדירוג שווה למומנטום משוקלל אשר דורגו על פי דירוג טרם עדכון המדד ו

 או גבוה ממנו. 150-בדירוג שווה למומנטום משוקלל דורגו על פי דירוג שלא נכללו במדד ואשר 

מניות, יגרעו  180-יותר מ במדדכללו ילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ד

שעמדו בתנאים המניות כל בדירוג הנמוך ביותר מבין משוקלל  מומנטוםדירוג מניות אשר דורגו על פי  מהמדד

 מניות. 180יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףשפורטו ב

מניות,  180-פחות מ במדדכללו יאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ה

העומדות המניות כל בדירוג הגבוה ביותר מבין  מומנטום משוקללדירוג מניות אשר דורגו על פי  למדדתיווספנה 

 .מניות 180יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו ב

מומנטום דירוג המניות ב 40, יוותרו במדד 40היה ומספר המניות הנכללות בסקטור כלכלי מסוים במדד עלה על   .ו

 ף ד' יבוצע מחדש.משוקלל הגבוה ביותר והתהליך המפורט סעי
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 סין 30אינדקס ביג טק 

החברות הסיניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הנסחרות בבורסות ארה"ב והונג קונג  30המדד כולל את 

 .אשר מתמחות בתחומים טכנולוגיים

ההתמחויות הבאים של החברות תחומי מגזרי הפעילות ו/או להכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם ל

  הכלולות:

  וייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה למחצה (חברות המתמחות בפיתוח  -שבביםSemiconductors או (

  שבבים. ליצירת המשמשציוד 

  ד תקשורת, וייצור חומרה וציוד טכנולוגי כדוגמת מחשבים וציוד היקפי, ציוחברות המתמחות בפיתוח  -ציוד טכנולוגי

 ומוצרי אלקטרוניקה אישיים. ציוד אלקטרוני עסקי

  והפצת תוכנות לשימושים מגוונים.חברות המתמחות בפיתוח  -תוכנה 

  והפצת תוכנות ומתן שירותים טכנולוגיים כדוגמת מיחשוב ענן, חברות המתמחות בפיתוח  -שירותים טכנולוגיים

 אבטחת סייבר ושירותים מקוונים אחרים.

 וון (מסחר מקeCommerce( -  בבניית ותפעול אתרי סחר מקוון ובמתן שירותי מסחר אלקטרוני חברות המתמחות

 .ומכירות אונליין ושירותי קניות אונליין

  טכנולוגיות וכלים דיגיטליים ליישום בסקטור הפיננסי כדוגמת טכנולוגיות לתחום חברות המתמחות בפיתוח  -פינטק

 תשלומים דיגיטליים, בנקאות דיגיטלית ומסחר מקוון בני"ע ובמטבעות דיגיטליים., טק)-הביטוח ביטוח (אינשור

  טכנולוגיות מתקדמות לייצור אנרגיה מתחדשת (שאינה מתכלה). חברות המתמחות בפיתוח -קלינטק 

 טק).-וייצור טכנולוגיות מתקדמות ליישום במגזר החקלאי (אגרוחברות המתמחות בפיתוח  - טק-אגרו 

  ירותים ש מתןמערכות טכנולוגיות לניתוח נתוני בריאות,  חברות המתמחות בפיתוח -טכנולוגיות בתחום הבריאות

 ויצרני מיכשור רפואי. )Telemedicineשירותי רפואה מקוונת (, דיגיטליים לתחום הבריאות

  ים מתקדמים בתעשיות וייצור אמצעים טכנולוגיחברות המתמחות בפיתוח  - ביטחוןהחלל והבתחום טכנולוגיות

 הביטחוניות ותחום החלל והתעופה.
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

 אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדדשמשויכות לסין (כולל הונג קונג) חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".תהליך שיוך גיאוגרפי של חברהבפרק "

  ת מניה אמריקאיות (ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

  בארה"ב או בסין (הונג קונג בלבד)באחת מהבורסות הנמצאות הן רשומות למסחר  -מקום מסחר. 

  דולר הונג קונג, דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 30יכללו במדד בנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

  כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 על פי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות בתחומים הטכנולוגיים פועלות החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

ו/או החברה מחזיקה בנתח שוק  מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון 50%-למעלה מ תהפעילויות הבאות מהוו

שבבים; ציוד טכנולוגי; תוכנה; : דיווחיה או על פי נתונים פומבייםבאחת מבין הפעילויות הבאות על פי  25%-משלא יפחת 

טק; טכנולוגיות בתחום הבריאות; טכנולוגיות -פינטק; קלינטק; אגרו; )eCommerceשירותים טכנולוגיים; מסחר מקוון (

 . ביטחוןהחלל והבתחום 

המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי  בשל אופיו הייחודי של המדד, כל

 ".טקעל ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה של "
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 אינדקס חברות צריכה סיניות

 .בתחום הצריכה הבסיסית והמחזוריתומתמחות המדד כולל מניות של חברות סיניות שנסחרות בהונג קונג או בארה"ב 

  הבאים של החברות הכלולות: למגזרי הפעילותהכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם 

 מזון ומוצרי יסוד 

 קמעונאות מזון ומוצרי יסוד 

 מוצרי צריכה 

 כלי רכב וחלקי חילוף 

 שירותי צריכה 

 קמעונאות כללית 
  

  :במועד הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאים ,שפורטו לעיל לעמידה בתנאי הסף הכלליים בנוסף

 אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדדשמשויכות לסין (כולל הונג קונג) חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".תהליך שיוך גיאוגרפי של חברהבפרק "

  אמריקאיות (ת מניה ותעודאו  מניות רגילותהן  -סוג מניהADR מדרגה (II .ומעלה 

  בארה"ב או בסין (הונג קונג בלבד)באחת מהבורסות הנמצאות הן רשומות למסחר  -מקום מסחר. 

  דולר הונג קונג, דולר ארה"בבהן נקובות  -מטבע. 

  חברות 60 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 20%-מ לא יפחת בהןשיעור החזקות הציבור  - שיעור החזקות ציבור. 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

  על המסווגות באחד מבין הסקטורים הבאים: צריכה בסיסית או צריכה מחזורית חברות הן הונפקו על ידי  - סיווג ענפי

  .פי סיווג עורך המדד
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  Asia Semiconductorsאינדקס 

 .למחצה)המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות אסיה ומתמחות בתחום השבבים (מוליכים 

  הכללת מניה במדד תיעשה על פי סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות הבאים של החברות הכלולות:

  בייצור רכיבים אלקטרוניים בעלי תכונות של הולכה למחצה.חברות המתמחות  - )שבבים( מוליכים למחצהיצרני 

  מוליכים למחצה ליצירת המשמשציוד  וייצור שלחברות המתמחות בפיתוח  - )שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום.  

מהכנסותיהן  50%-למעלה מ אשר עורך המדד בחן אותן באופן ספציפי ומצא כיהמניות אשר תיכללנה במדד הן של חברות 

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

  :הקובע לעדכון המדד תעמודנה המניות במדד בתנאים הבאיםבמועד  ,לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל בנוסף

 אמור בהתאם ל על פי סיווג עורך המדד לאחת ממדינות אסיהשמשויכות חברות הן הונפקו על ידי  - שיוך גיאוגרפי

 ".תהליך שיוך גיאוגרפי של חברהבפרק "

  מניות רגילות.הן  -סוג מניה 

  סינגפור, דרום קוריאה, , סין (כולל הונג קונג)יפן, הן רשומות למסחר באחת מהבורסות במדינות הבאות:  -מקום מסחר

יצוין כי מניות הנסחרות בבורסות בסין (למעט בהונג קונג) הכלולות במדד הן מניות שרק משקיעים סיניים  .טאיוואן

 שן.ומשקיעים זרים, שקיבלו אישור מיוחד מממשלת סין, רשאים לרוכ

  וון קוריאני. ,ניטאיווא, דולר סינגפורדולר יואן סיני, , יין יפני, דולר הונג קונגבהן נקובות  -מטבע 

  חברות 40 עד יכללו במדדבנוסף,  .דולר ארה"ב במועד הקובע מיליארד 1-מ הן בעלות שווי שוק שלא יפחת -שווי שוק 

 כל המניות העומדות ביתר תנאי המדד.הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע השוק אשר שווי 

 החודשים  12לך ארה"ב במה דולר 500,000-מה כספית יומית ממוצעת שלא תפחת הן מאופיינות בתמור - סחירות

 .שקדמו למועד הקובע

 המדד, כאשר  על פי סיווג עורך ")שבבים(" מוליכים למחצהפועלות בתחום החברות הן הונפקו על ידי  - תחום התמחות

 מוליכים למחצהיצרני מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון:  50%-למעלה מ תלכל הפחות הפעילויות הבאות מהוו

  .)שבבים( מוליכים למחצהציוד לתחום  ;)שבבים(

בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

 ".Semiconductorsשל "על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן הולמים ותואמים את ההגדרה 
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  עדכון המדדים
  

  מועדי עדכון

בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו לעיל, (במהלך חודש דצמבר)  שנתיעל בסיס  ויעודכנו יבחנו יםהרכבי המדדבאופן כללי, 

. אף על פי האמור לעיל, וכן, הנפקות חדשות בשוק , החזקות הציבור והסחירותביניהם ילקחו בחשבון שינויים בשווי השוק

  ודכן הרכב המדד בתדירות רבעונית:במדדים מסוימים שיפורטו להלן יע

 ארה"במנטום מו אינדקס 

 ארה"ב  מניות אינדקסLarge Cap מומנטום ענפי 

 דצמברמרץ, יוני, ספטמבר ו יםחודשהשל  השלישיחמישי  בימיבתום יום המסחר שיחול יכנסו לתוקף בפועל השינויים 

  וזאת בכפוף לתנאים שלהלן: ")המדדים עדכון ימועד(להלן ולעיל: "

, יידחה מועד חו"ל שבהן נסחרות מניות הנכללות במדדזה לא יתקיים מסחר בבורסה בתל אביב או בבורסות  במועדאם  )1

 אביב והן בבורסות חו"ל. לתום יום המסחר הבא ובלבד שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה בתל המדדים עדכון

יום המסחר הבא ובלבד  לתום מדדיםהזה המסחר לא יסתיים בשלב מסחר הנעילה, יידחה מועד עדכון  במועדאם  )2

 חו"ל. שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה בתל אביב והן בבורסות

 , כמפורט להלן.המדדיםלעדכון  לעיל, לא יחול שינוי במועד הקובע 2-ו 1עיפים כאמור בס המדדיםנדחה מועד עדכון  )3

מסוים ובלבד שלא  המדדיםרשאי לדחות או להקדים מועד עדכון  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל, 

 לעיל.לאמור להיקבע בהתאם  שאמור היה המדדיםימי מסחר ממועד עדכון  30-יוקדם או יאוחר ביותר מ

לעיל ולהלן: "המועד המדדים ( יחול בתום יום חמישי שקדם בשלושה שבועות למועד עדכון המדדיםהמועד הקובע לעדכון 

רשאי לדחות או להקדים מועד קובע מסוים  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל,  .)"יםהמדדעדכון הקובע ל

היה להיקבע  שאמורהמדדים ימי מסחר מהמועד הקובע לעדכון  30-ובלבד שלא יוקדם או יאוחר ביותר מהמדדים לעדכון 

 בהתאם לאמור לעיל.

המועד טרם ימי מסחר  5עד  יפורסמו במידת האפשר עדכוני המדד התקופתייםמתוספות, גריעות ושינויים אחרים הנובעים 

 .הקובע לעדכון המדדים

על אף שינויי שוק שיתרחשו אחר המועד הקובע וישפיעו על הרכב המניות במדדים, יובאו בחשבון במועד העדכון הבא. 

המנויות  מהעילות יותר או אחתהמדדים תתקיים  הקובע לבין מועד עדכון המועד שבין במקרה בו בתקופה ,האמור לעיל

  במדדי אינדקס במועד העדכון הקרוב. המניהבמקרים מיוחדים" להלן, לא תיכלל  מניות בפרק "גריעת

  אופן העדכון

  :להלן השלבים המפורטים לפי במדדים הכלולות המניות רשימת תעודכן, עדכון מועד בכל

 .למדדשהוגדרו  הסף בתנאי עומדות הקובע במועד אשר המניות כללמדד  ייווספו, המדד עדכון במועד  .א

 למדד.שהוגדרו  הסף בתנאי אינן עומדות הקובע במועד אשר המניות כל מהמדד יגרעו, המדד עדכון במועד  .ב
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 עדכון משקולות רבעוני וצירוף מניות למדדים במסלול מהיר

 בימיבתום יום המסחר שיחול יחול עדכון משקלות רבעוני אשר יכנס לתוקפו על בסיס שנתי, על מדדים שהרכבם יעודכן 

, עשויות . במסגרת עדכון זהחמישי השלישי בחודשים מרץ, יוני וספטמבר (להלן ולעיל: "מועד עדכון המשקולות הרבעוני")

  מניות אשר יעמדו בתנאים המצטברים הבאים: יםלהתווסף למדד

  לעדכון המדדים.האחרון ד הקובע המניה נרשמה למסחר אחרי המוע  .א

 מועד עדכון המשקולות הרבעוני.ימי מסחר לכל הפחות טרם  30המניה נרשמה למסחר   .ב

 המניה עומדת בתנאי הסף של המדד.  .ג

המנהל הכללי של עורך המדד פרסם הודעה המפרטת את רשימת המדדים בהם תיכלל המניה החל ממועד עדכון   .ד

 המשקולות הרבעוני הבא.

חמישי השלישי של החודשים מרץ, יוני וספטמבר לא יתקיים יום מסחר בבורסה בתל אביב ובבורסות  ביוםאם יובהר כי 

חו"ל, יידחה עדכון המשקולות הרבעוני לתחילת יום המסחר הבא אחריו בו מתקיים מסחר הן בבורסה בתל אביב והן 

, יידחה עדכון המשקולות הרבעוני לתום יום המסחר בבורסות חו"ל. היה וביום זה חל חול המועד סוכות או חול המועד פסח

הראשון שלאחר חול המועד ובלבד שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה בתל אביב והן בבורסות חו"ל. אם המסחר לא 

יסתיים בשלב מסחר הנעילה, יידחה עדכון המשקולות הרבעוני לתום יום המסחר הבא אחריו בו מתקיים מסחר הן בבורסה 

 ביב והן בבורסות חו"ל.בתל א

מסוים ובלבד  עדכון משקולות רבעונירשאי לדחות או להקדים מועד  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל, 

  לעיל.לאמור להיקבע בהתאם  שאמור היה רבעוניהמשקולות הימי מסחר ממועד עדכון  30-שלא יוקדם או יאוחר ביותר מ

 רבעוניהמשקולות ה יחול בתום יום חמישי שקדם בשלושה שבועות למועד עדכון רבעוניהמשקולות ההמועד הקובע לעדכון 

רשאי  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל,  .)"רבעוניהמשקולות הלעיל ולהלן: "המועד הקובע לעדכון (

ימי מסחר  30-ביותר מ ובלבד שלא יוקדם או יאוחר רבעוניהמשקולות הלדחות או להקדים מועד קובע מסוים לעדכון 

  היה להיקבע בהתאם לאמור לעיל. שאמור רבעוניהמשקולות המהמועד הקובע לעדכון 

  צירוף מניות למדדים בעקבות פיצול או מיזוג של חברות

  בבורסות חו"ל עשוי להביא לשינויים הבאים במדד:או בבורסה בתל אביב פיצול ומיזוג של חברות אשר מניותיהן נסחרות 

המניה המתפצלת, גם  נכללה למדד בהלהוסיף מניה שפוצלה,  רשאי המנהל הכללי של עורך המדד - מניהפיצול   .א

המנהל הכללי של עורך המדד יפרסם הודעה בנוגע למועד צירופה . של המדדאם המניה אינה עומדת בתנאי הסף 

 שפוצלה.המניה של 

גם , במדד שנכללה חלף מניה מתמזגת, קולטתלהוסיף מניה  רשאי המנהל הכללי של עורך המדד - החלפת מניה  .ב

המנהל הכללי של עורך המדד יפרסם הודעה בנוגע למועד . של המדדבתנאי הסף  אם המניה הקולטת אינה עומדת

 הקולטת.המניה צירופה של 

  במקרים מיוחדים מניותגריעת 

 :להלן המפורטות ובדרכים מדד במועדים שלהלןהמ מניה תיגרע, שלהלן מהעילות יותר או אחת התקיימה

 סמוך מהמדד המניה תיגרעאו בשל כל עילה אחרת, במועד  כספיים חות"דו הגשת אי בשל מניהב המסחר הושעה  .א

 .בה המסחר השעיית לאחר

 סמוך לאחר קבלת הדיווח מהחברה על כך מהמדדתיגרע המניה  התקבלה על ידי הניצעים הצעת רכש מלאה למניה,  .ב

  במלואה.שהצעת הרכש התקבלה 

  סמוך לאחר מיזוגה. מהמדדמניה מתמזגת תיגרע   .ג

 .המנהל הכללי של עורך המדדשיקבע  במועד מהמדדתיגרע המניה  ,הוחלט על מחיקת המניה מהרישום למסחר  .ד
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תיגרע  לעיל בשל עילה שלא פורטה במניין העילות מהמדדהחליט כי יש לגרוע מניה  המנהל הכללי של עורך המדד  .ה

  כאמור. המנהל הכללי של עורך המדדשיקבע  במועד מהמדדהמניה 

, מהמדד לגריעתה אחד ממועד יותר קיים, השונות לעילות ובהתאם, מהמדד מניה לגריעת יותר או עילות שתי התקיימו

בוטלה העילה לגריעתה של מניה  .בסעיפים לעיל לאמור בהתאם לגריעתה ביותר המוקדם במועד מהמדד המניה תיגרע

  .מהמדדהמניה  לבטל את גריעת המנהל הכללי של עורך המדדלעיל, רשאי  כאמור מהמדד

 של המתוכנן גריעתה מועד על עורך המדד ובה יודיע באתר עורך המדד הודעה תפורסם מהמדד מניה של גריעתה לפני

  .המניה

  תהליך שיוך גיאוגרפי של חברה במדדי אינדקס

 ).Domicile( התושבות שלה מקוםברירת המחדל של השיוך הגיאוגרפי של חברה במדדי אינדקס הינו   .א

איי בהאמה, איי הבתולה (ארה"ב), איי אחת מהמדינות הבאות:  הינו התושבות ומקוםאף על פי האמור בסעיף א. היה   .ב

 ברמודה, ג'רנסי, ג'רסי, גיברלטר, איי מרשל, אנדורה, הבתולה (בריטניה), איי מרשל, איי קיימן, איי פוקלנד (בריטניה)

סנט מארטן  ,סן ברתלמי (צרפת)סיישל, האי מאן, מונאקו, מאוריציוס, ליכטשנטיין, מלטה, מקאו, דומיניקה, (בריטניה), 

        יתבסס על מטה החברה, השיוך הגיאוגרפי של חברה קוראסאוסן מרינו, פלאו,  ,סן מרטן (צרפת) ,(הולנד)

)Country of Headquarters.(  

 יהיה ישראל.חברה ההשיוך הגיאוגרפי של אף על פי האמור בסעיף א', אם מטה החברה הינו בישראל,   .ג

ב' לעיל, היה והן מקום התושבות של חברה אינו ישראל והן מטה החברה מחוץ לישראל, -אף על פי האמור בסעיפים א'  .ד

 יהיה ישראל.חברה ההשיוך הגיאוגרפי של , בישראל(מו"פ) העיקרי שלה פיתוח המחקר והמרכז אולם 

יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי על ידי עורך בלבד, שפורט לעיל בתנאי המו"פ כל המניות אשר עמדו  יובהר כי

עובדים שאכן מרכז המחקר והפיתוח שלהן בישראל הינו העיקרי שלהן וזאת בהתבסס על כמות המדד, במטרה לוודא 

 ונפח פעילות.

מחקר מרכז אף על פי האמור בסעיפים לעיל, היה וחברה התאגדה מחוץ לישראל, מטה החברה מחוץ לישראל וכן   .ה

(מו"פ) מחוץ לישראל, ברם לאחר בדיקת עורך המדד, מתברר כי המנכ"ל, רובם המוחלט של חברי הדירקטוריון, פיתוח ו

 החברה תסווג כישראלית, ע"פ שיקול עורך המדד. -רוב בעלי המניות וההנהלה הינם ישראלים 

הינו חד ערכי ומניה מסוימת לא תשויך גיאוגרפית ליותר  במדדי אינדקס חברהכל השיוך הגיאוגרפי של יובהר כי   .ו

  ממדינה אחת בכל המדדים.
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  המדדים חישוב
  

  יםבמדד מניה חישוב משקל

  :שלהלן הנוסחה פי על יחושב יםבמדד מניה משקל

𝑊 =  
𝑄 × 𝑃 × 𝐹 × 𝐹

∑ ( 𝑄 × 𝑃 × 𝐹 × 𝐹 )
 

𝑊   .במדד i מניה משקל  - 

n -  או העתידות להיכלל במדד, לפי העניין במדד הנכללות המניות מספר.  

𝑄  
, כמפורט בפרק "חישוב המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  -

  פקטור מגבלת משקל" להלן.

𝐹   , כמפורט בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.t ביום i מניה של פקטור מגבלת המשקל - 

𝑃   t ביום i מניה של הבסיס שער  - 

𝐹  
). במקרה WMRשעון לונדון במערכת המידע הבינלאומית רויטרס ( 16:00בשעה  ורסםשפהאחרון שער החליפין  -

  ".1"-, השער שווה לבשער חליפין זהה לשער חליפין שבו מחושב המדדשל מניה שנסחרת 

  

  פקטור מגבלת משקלחישוב 

לתקרת המשקל המקסימלית  מסוימותפקטור מגבלת משקל הוא למעשה המנגנון שמתאים את המשקל של מניות 

  הקובע לעדכון המדד.במועד  ות. הפקטור מחושב לפי נתוני המנישנקבעה למניה במדד

  שווי שוק חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי

  המדדים להלן הינם מדדי שווי שוק ומשקלם במועד הקובע יוגבל לפי התקרות המפורטות להלן:

  תקרת משקל  מדד
 6%  אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל

 Online Streaming  10%אינדקס 
 Pets Care  6%אינדקס 

 6%  דיגיטליים גלובליאינדקס תשלומים 
 eGaming  6%אינדקס 

 10%  אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים
 Financial Data  10%אינדקס 

 8%  אינדקס רכב חשמלי גלובלי
 AI  5%מבוסס  - גלובלי תיירותאינדקס 
AI  %3מבוסס  - גלובלי שבביםאינדקס   
AI  %3מבוסס  - גלובלי אנרגיה ירוקהאינדקס   
 5%  חדשנות רפואית גלובליאינדקס 
Metaverse Economy  %5אינדקס   

 5%  אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי
 AI  5%מבוסס  - גלובליחיוניות  תשתיותאינדקס 

 6%  אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
Global Manufacturers  %5אינדקס   

%5  אינדקס פודטק גלובלי  
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 15%  גלובלי Top10אינדקס יצרני מזון 
Global Metals & Minerals Producers  %5אינדקס   
Global Semiconductors  %5אינדקס   

AI  %5מבוסס  - אינדקס פודטק גלובלי  
%3  אינדקס ערך עולמי  

%3  עולמי צמיחהאינדקס   
%5  סטריט-אינדקס ישראליות בוול  

%8  ארה"ב 30אינדקס ביג טק   
Work From Home  %4אינדקס   

%6  ענן גלובליאינדקס סייבר למיחשוב   
%4  אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב  

Cloud Computing  %4אינדקס   
Travel  %4אינדקס   

%6  אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי  
%6  אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי  

Shopping Centers REIT  %6אינדקס   
Top10  %15אינדקס שבבים ארה"ב   

%5  סקטוריאליאינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור   
Mega 20 US Banks  %12 אינדקס  
%10  מומנטום ענפי Large Capארה"ב  מניות אינדקס  

%3  אינדקס מומנטום ארה"ב  
%8  סין 30אינדקס ביג טק   

%4  אינדקס חברות צריכה סיניות  
Asia Semiconductors  %8אינדקס   

  

 :שלהלן השלבים פי על חישוב הפקטוריםמועד ביחושב ים לעיל מדדבפקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת 

 לפי הנוסחה שלהלן:, iיחושב השווי של מניה   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃 × 𝐹 × 𝐹  

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד i מניה משקל  - 

𝑄   .המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃   .במועד חישוב הפקטורים i מניה של הבסיס שער - 

𝐹  
). WMRשעון לונדון במערכת המידע הבינלאומית רויטרס ( 16:00בשעה  ורסםשפהאחרון שער החליפין  -

  ".1"-במקרה של מניה שנסחרת בשער חליפין זהה לשער חליפין שבו מחושב המדד, השער שווה ל

𝐹  
למניה,  אולם, אם לא חושב בעבר פקטור מגבלת משקל. i למניה פקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב -

  ".1"-שווה להפקטור יהיה 

 ן:, לפי הנוסחה שלהל)להלן: "המשקל לבדיקת הפקטור"(לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i יחושב משקל מניה  .ב

𝑊 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

∑ 𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑊   .במדד i מניהמשקל לבדיקת פקטור של   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

 המשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת המשקל, לפי הנוסחה שלהלן:שמדד ביחושב השווי של כל מניות   .ג

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝 − 𝑀𝐶𝑎𝑝  
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𝑀𝐶𝑎𝑝   .המשקל היה נמוך ממגבלתהמשקל לבדיקת הפקטור שלהן  מדד אשרבמניות ההשווי של כל   - 

𝑛  
שלהן שווה או גבוה ממגבלת המשקל שנקבע  מספר המניות במדד אשר המשקל לבדיקת הפקטור  -

  .במדד להן

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

  :של כל מניות המדד, לפי הנוסחה שלהלן יחושב השווי המתוקנן  .ד

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

1 − ∑ 𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד כל המניותהשווי המתוקנן של   - 

𝐶𝑎𝑝   .מניה גדול או שווה ממגבלת המשקל של אותה משקלהש iמגבלת המשקל שנקבע למניה   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

𝑛   .כמשמעותו לעיל - 

  :פי הנוסחאות שלהלן, על iה יחושב השווי המתוקנן של מני  .ה

 כאשר המשקל לבדיקת פקטור של מניה נמוך ממגבלת המשקל: )1(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

 המשקל שנקבע לאותה מניה כאשר המשקל לבדיקת פקטור של מניה שווה או גדול ממגבלת )2(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝐶𝑎𝑝 × 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד iהשווי המתוקנן של מניה   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

 :במדד, לפי הנוסחה שלהלן iיחושב פקטור מגבלת המשקל של מניה   .ו

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑄 × 𝑃
 

וזאת , לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת מהמניות במדדו  החישוב כאמור בס"קלאחר עריכת   .ז

 .לעילב -א ולעיל, בס"ק ו בדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק 

היה המשקל לבדיקת פקטור של מניה אחת או יותר, לפי החישוב החדש כאמור לעיל, גבוה ממגבלת המשקל שנקבע 

זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר מניה שהמשקל לבדיקת הפקטור בפרק למניה במדד, יחושב מחדש כל האמור 

  .שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לה במדד
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  מדדי משקל אחידחישוב פקטור מגבלת משקל ב

  משקל אחיד: ימדד הינם יםהבא יםהמדד

 אינדקס מפעילי בורסות עולמיות 

  אינדקסFood Brands Top10 

  משקל שווהאינדקס סייבר גלובלי  

  אינדקס מוליכים למחצה גלובליEW  

 ס אינדקGlobal Manufacturers  

  אינדקסGlobal Metals & Minerals Producers  

  אינדקסGlobal Semiconductors 

  אינדקסMarine Shipping 

  אינדקס נדל"ן למגורים ארה"בTop10 

 אינדקסTop10 Tech   

 אינדקס מניות ערך ארה"ב 

  מבוסס  -סייבר ארה"ב אינדקסAI  

  חברות ביטוח ארה"באינדקס  

  :שלהלן הנוסחה פי על חישוב הפקטוריםבמועד מדד משקל אחיד יחושב בפקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת 

𝐹 =  
𝑄 . × 𝑃 .

𝑄
𝑖
𝑘 × 𝑃𝑖

𝑘
 

𝐹   .i מניה של פקטור מגבלת המשקל  - 

𝑄   .במועד חישוב הפקטורים במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. i מניה של הנעילה שער  - 

𝑄 .   .במועד חישוב הפקטורים שווי השוק הנמוך במדדבעלת  i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃 .   .בעלת שווי השוק הנמוך במדד במועד חישוב הפקטורים i מניה של הנעילה שער - 
  

  Online Streaming אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

מניות בעלות  - Pure-מניות שמסווגות כלמניה, אולם זו תקפה רק על  10%במדד קיימת במועד הקובע תקרת משקל של 

הזרמה מקוונת של תכני  ;הזרמה מקוונת של תכני מוזיקהבתחומי ההתמחות הבאים:  50%-שיעור הכנסות שלא יפחת מ

  ).Live Streamingשידורים חיים (הזרמה מקוונת של ; וידאו

ופקטור מגבלת המשקל שלהן Quasi -כ תסווגנה 50%מניות ששיעור ההכנסות המצטברות מפעילויות אלה לא יעלה על 

  .4%יותאם באופן שתקרת המשקל שלהן במדד במועד הקובע לא יעלה על 

  Pets Care אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

מניות בעלות  - Pure-למניה, אולם זו תקפה רק על מניות שמסווגות כ 6%במדד קיימת במועד הקובע תקרת משקל של 

יצרני מזון וציוד רפואי לחיות מחמד; קמעונאות מתמחה בתחומי ההתמחות הבאים:  25%-שיעור הכנסות שלא יפחת מ

  לחיות מחמד; תרופות ושירותים וטרינריים.

ופקטור מגבלת המשקל שלהן Quasi -תסווגנה כ 25%מניות ששיעור ההכנסות המצטברות מפעילויות אלה לא יעלה על 

  .3%יותאם באופן שתקרת המשקל שלהן במדד במועד הקובע לא יעלה על 



 

   95מתוך  82עמוד                 אינדקס מניות גלובלי: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
במדד כלל המניות תקרת המשקל של באופן ש Quasi-תסווג כאשר יותאם פקטור מגבלת המשקל של כל מניה בנוסף, 

  .30%לא תעלה במועד הקובע על  Quasi-תסווגנה כאשר 

  מנהלי סל ומדדים גלובליים אינדקס במדדור מגבלת משקל התאמת פקט

) ומסווגת ETFחברה המנהלת קרנות סל (לגבי מניה של למניה, אולם  10%במדד קיימת במועד הקובע תקרת משקל של 

מניה של חברה המשמשת כעורך מדד או לחילופין, על ידי עורך המדד בתחום בנקאות להשקעות ושירותי ברוקראז' 

, יותאם פקטור מגבלת המשקל באופן שתקרת המשקל לא המדד כבורסה לניירות ערך וסחורותומסווגת על ידי עורך 

  .5%על במועד הקובע תעלה 

  Financial Data אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

תקרת באופן שיותאם  מסווגת על ידי עורך המדד כבורסה לניירות ערך וסחורותאשר פקטור מגבלת המשקל של כל מניה 

  .50%במועד הקובע על  לא תעלה ת כבורסה לניירות ערך וסחורותומסווגבמדד אשר כלל המניות המשקל של 

  רכב חשמלי גלובלי אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

מניות בעלות  - Pure-למניה, אולם זו תקפה רק על מניות שמסווגות כ 8%במדד קיימת במועד הקובע תקרת משקל של 

  .כלי תחבורה חשמלייםיצרני  ;רכב חשמלייצרני בתחומי ההתמחות הבאים:  25%-שיעור הכנסות שלא יפחת מ

ופקטור מגבלת המשקל שלהן Quasi -תסווגנה כ 25%מניות ששיעור ההכנסות המצטברות מפעילויות אלה לא יעלה על 

  .4%יעלה על יותאם באופן שתקרת המשקל שלהן במדד במועד הקובע לא 

במדד כלל המניות תקרת המשקל של באופן ש Quasi-תסווג כאשר יותאם פקטור מגבלת המשקל של כל מניה בנוסף, 

  .30%לא תעלה במועד הקובע על  Quasi-תסווגנה כאשר 

  Metaverse Economy אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל מסוג מדד משקל שווי שוק. המדד הינו 

לעיל. בהתאם לכך, יבוצע במדד התחומים המוגדרים  5יחולק המשקל של כל תחום שווה בשווה בין ", שווי שוקבמדדי 

 הבאה:שמטרתו לייצר במועד הקובע משקל אחיד בין תחומי הפעילות במדד לפי הנוסחה  בשלב זה תיקנון

𝐹 =  𝐹 ×
𝑊𝑖𝑛𝑑

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡
 

𝐹   .i מניהפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של  - 

𝐹   .i למניהפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב   - 

𝑊𝑖𝑛𝑑   .חלקי סך כמות המנפיקים במדד) 100במדד ( Iמשקל שווה לכל תחום פעילות   - 

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡   במדד, כפי שחושב לעיל. Iסך המשקל המצרפי של כל המניות הנכללות בתחום פעילות מסוים   - 
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  Global Manufacturersאינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל אחיד מדורג. המדד הינו 

לפרמטרים בהתאם  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של משקל אחידמשקל במדדי 

  הבאים:

𝐹 =  𝐹 ×
𝐸𝑅

𝐸𝑅
×

𝐼𝐷

𝐼𝐷
×

𝑂𝑃

𝑂𝑃
 

𝐹   .i מניהפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של  - 

𝐹   .i למניהפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב   - 

𝐸𝑅   .i מניה של יחס הכנסות לעובד  - 

𝐸𝑅   .ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע יחס הכנסות לעובד  - 

𝐼𝐷   .i מניה ימי מלאי שליחס   - 

𝐼𝐷   .העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובעימי מלאי ממוצע של המניות יחס   - 

𝑂𝑃   .i מניה שיעור רווח תפעולי של - 

𝑂𝑃   .שיעור רווח תפעולי ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע - 

תקרת המשקל לאחר התיקנון האמור לעיל, יחושבו משקלות צפויים למניות שיכללו במדד במועד העדכון. היה וימצא כי 

, יתוקנן פקטור המשקל של המניה ה"חורגת" 1%-, או לחילופין, משקלה הצפוי של מניה יהיה נמוך מ5%של מניה תעלה על 

. תהליך זה יימשך עד אשר משקלן הצפוי של כל המניות במדד 5%ולא יעלה על  1%-עד אשר משקל הצפוי לא יפחת מ

  .5%ולא יעלה על  1%-לא יפחת מ

  Global Metals & Minerals Producersאינדקס  מגבלת משקל במדד ורהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל אחיד מדורג. המדד הינו 

: במדדהתחומים המוגדרים  8שווה בשווה בין פעילות במדד  של כל תחוםהמשקל יחולק ", משקל אחידמשקל במדדי 

, כאשר משקל של מתכות ומינרלים מגווניםם; חומרי גלם נדירי; )Silverכסף (; אורניום; ליתיום; נחושת; ןסיליקו ;אלומיניום

יבוצע בשלב זה תיקנון בהתאם לכך, קבע לפי שיעור הרווח הגולמי שלה ביחס לשאר החברות בתחומה. ימניה בודדת 

ולהטות את המשקל בתוך כל קבוצת מניות הנכללות  במדד תחומי הפעילותלייצר במועד הקובע משקל אחיד בין שמטרתו 

  הנוסחה הבאה:לפי בתחום פעילות מסוים במדד 

𝐹 =  𝐹 ×
𝑊𝑖𝑛𝑑

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡
×

𝐺𝑅𝑃

𝐺𝑅𝑃
 

𝐹   .i מניהפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של  - 

𝐹   .i למניהפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב   - 

𝑊𝑖𝑛𝑑   .חלקי סך כמות המנפיקים במדד) 100במדד ( Iמשקל שווה לכל תחום פעילות   - 

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡   במדד, כפי שחושב לעיל. Iסך המשקל המצרפי של כל המניות הנכללות בתחום פעילות מסוים   - 

𝐺𝑅𝑃   בין השנה שקדמה למועד הקובע לבין השנה לפניה. i מניה שלרווח גולמי שיעור   - 

𝐺𝑅𝑃  
בין השנה שקדמה למועד  ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע רווח גולמישיעור   -

  .הקובע לבין השנה לפניה

לאחר התיקנון האמור לעיל, יחושבו משקלות צפויים למניות שיכללו במדד במועד העדכון. היה וימצא כי תקרת המשקל 

, יתוקנן פקטור המשקל של המניה 0.5%-, או לחילופין, משקלה הצפוי של מניה יהיה נמוך מ5%של מניה תעלה על 
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. תהליך זה יימשך עד אשר משקלן הצפוי של כל 5%ולא יעלה על  0.5%-ה"חורגת" עד אשר משקל הצפוי לא יפחת מ

  .5%ולא יעלה על  0.5%-המניות במדד לא יפחת מ

  Global Semiconductors אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל אחיד מדורג. המדד הינו 

לפרמטרים בהתאם  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של אחיד משקלמשקל במדדי 

  הבאים:

𝐹 =  𝐹 ×
𝑅𝑂𝐴

𝑅𝑂𝐴
×

𝐼𝐷

𝐼𝐷
×

𝑅𝐺

𝑅𝐺
 

𝐹   .i מניהפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של  - 

𝐹   .i למניההמשקל האחרון שחושב פקטור מגבלת   - 

𝑅𝑂𝐴   .i מניה של )ROAשיעור תשואה על הנכסים (  - 

𝑅𝑂𝐴-  ) שיעור תשואה על הנכסיםROA( ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע.  

𝐼𝐷   .i מניה ימי מלאי שליחס   - 

𝐼𝐷   .של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובעימי מלאי ממוצע יחס   - 

𝑅𝐺   בין השנה שקדמה למועד הקובע לבין השנה לפניה. i מניה שלצמיחה בהכנסות השנתיות שיעור  - 

𝑅𝐺  
בין השנה  של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע בהכנסות השנתיותממוצע  צמיחהשיעור  -

  .הקובע לבין השנה לפניהשקדמה למועד 

לאחר התיקנון האמור לעיל, יחושבו משקלות צפויים למניות שיכללו במדד במועד העדכון. היה וימצא כי תקרת המשקל 

, יתוקנן פקטור המשקל של המניה ה"חורגת" 1%-, או לחילופין, משקלה הצפוי של מניה יהיה נמוך מ5%של מניה תעלה על 

. תהליך זה יימשך עד אשר משקלן הצפוי של כל המניות במדד 5%ולא יעלה על  1%-חת מעד אשר משקל הצפוי לא יפ

  .5%ולא יעלה על  1%-לא יפחת מ

  AIמבוסס  - תיירות גלובלי אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל מסוג מדד שווי שוק מתואם. המדד הינו 

באופן שבו ינורמלו הציונים המתקבלים לכל  כללי, ESGציון על בסיס תבוצע התאמת פקטורים במדד ", שווי שוקבמדדי 

או לחילופין,  10%יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.1-ל 0.9חברה בין 

  .10%יופחת עד 

), 30-שלילי או גבוה מ"קיצוני" ( Trailing EBITDA 12M-ל EVכפיל במניות בעלות מתבוצע התאמת פקטורים במדד בנוסף, 

  .10%-ביופחת  iבאופן שבו הפקטור האחרון שחושב למניה 

  AIמבוסס  -גלובלי חיוניות תשתיות  אינדקס במדדור מגבלת משקל התאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל מסוג מדד שווי שוק מתואם. המדד הינו 

באופן שבו ינורמלו הציונים המתקבלים לכל  כללי, ESGציון על בסיס תבוצע התאמת פקטורים במדד ", שווי שוקבמדדי 

או לחילופין,  10%יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.1-ל 0.9חברה בין 

  .10%יופחת עד 

 Energy( תשתיות אנרגיה בנוסף, במקרה בו במועד הקובע תעלה תקרת המשקל של אחד מבין תחומי הפעילות הבאים:

/Electricity Infrastructure) תשתיות תקשורת ,(Communications Infrastructureתשתיות מים ,( )Water Infrastructure ,(

, 40%על  )Transportation Infrastructureתשתיות תחבורה (ו Gas & Oil transportation Utility( תשתיות הולכת גז ונפט
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המסווגות באותו תחום פעילות עד שהמשקל המצרפי של כל המניות מאותו תחום לא יותאמו הפקטורים של כל המניות 

  .40%יעלה על 

  AIמבוסס  - שבבים גלובלי אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל מסוג מדד שווי שוק מתואם. המדד הינו 

, באופן שבו "סביבה)(Environment בקטגוריית " ESGציון על בסיס תבוצע התאמת פקטורים במדד ", וקשווי שבמדדי 

יוכפל בציון המנורמל שהתקבל,  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.1-ל 0.9ינורמלו הציונים המתקבלים לכל חברה בין 

  .10%או לחילופין, יופחת עד  10%קרי, יעלה עד 

  AIמבוסס  - אנרגיה ירוקה גלובלי אינדקס משקל במדד ור מגבלתהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל מסוג מדד שווי שוק מתואם. המדד הינו 

באופן שבו ינורמלו הציונים , צמיחה ברווח הנקי השנתיבמניות בהתאם לתבוצע התאמת פקטורים במדד ", שווי שוקבמדדי 

יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.1-ל 0.9המתקבלים לכל חברה בין 

  .10%או לחילופין, יופחת עד  10%

, באופן שבו ינורמלו "חוסן שרשרת אספקהבקטגוריית " ESGציון על בסיס תבוצע התאמת פקטורים במדד  האחרוןבשלב 

יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.1-ל 0.9חברה בין הציונים המתקבלים לכל 

  .10%או לחילופין, יופחת עד  10%עד 

  AIמבוסס  - פודטק גלובלי אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל מסוג מדד שווי שוק מתואם. המדד הינו 

באופן שבו ינורמלו הציונים , EBITDA-מרווח הבמניות בהתאם לתבוצע התאמת פקטורים במדד ", שווי שוקבמדדי 

רי, יעלה עד יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, ק iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.25-ל 0.75המתקבלים לכל חברה בין 

  .25%או לחילופין, יופחת עד  25%

באופן שבו ינורמלו הציונים המתקבלים  בהתאם לצמיחה בהכנסות השנתיות,תבוצע התאמת פקטורים במדד  בשלב הבא

או  25%יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.25-ל 0.75לכל חברה בין 

  .25%לחילופין, יופחת עד 

, באופן שבו ינורמלו ליטת גזי חממה"פבקטגוריית " ESGציון על בסיס תבוצע התאמת פקטורים במדד  האחרוןבשלב 

נורמל שהתקבל, קרי, יעלה יוכפל בציון המ iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.1-ל 0.9הציונים המתקבלים לכל חברה בין 

  .10%או לחילופין, יופחת עד  10%עד 

  Marine Shippingאינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל אחיד מדורג. המדד הינו 

לפרמטרים בהתאם  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של משקל אחידמשקל במדדי 

  הבאים:

𝐹 =  𝐹 ×
𝐷𝐶

𝐷𝐶
×

𝐺𝑃

𝐺𝑃
×

𝑅𝐺

𝑅𝐺
 

𝐹   .i מניהפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של  - 

𝐹   .i למניהפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב   - 

𝐷𝐶   .i מניה יחס חוב למאזן של  - 
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𝐷𝐶   .יחס חוב למאזן ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע  - 

𝐺𝑃   .i מניה של גולמישיעור רווח   - 

𝐺𝑃   .ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע גולמישיעור רווח   - 

𝑅𝐺   בין השנה שקדמה למועד הקובע לבין השנה לפניה. i מניה שיעור צמיחה בהכנסות השנתיות של - 

𝑅𝐺  
בין השנה שיעור צמיחה ממוצע בהכנסות השנתיות של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע  -

  .למועד הקובע לבין השנה לפניה שקדמה

לאחר התיקנון האמור לעיל, יחושבו משקלות צפויים למניות שיכללו במדד במועד העדכון. היה וימצא כי תקרת המשקל 

, יתוקנן פקטור המשקל של המניה ה"חורגת" 1%-, או לחילופין, משקלה הצפוי של מניה יהיה נמוך מ5%של מניה תעלה על 

. תהליך זה יימשך עד אשר משקלן הצפוי של כל המניות במדד 5%ולא יעלה על  1%-י לא יפחת מעד אשר משקל הצפו

  .5%ולא יעלה על  1%-לא יפחת מ

  עולמיערך אינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל שווי שוק מתואם. המדד הינו 

 3בהתאם לשקלול  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של שווי שוקמשקל במדדי 

פחתות ויחס שווי פעילות לרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת וה )P/E), מכפיל רווח (P/Bמכפיל הון (הפרמטרים הבאים: 

)EV/EBITDA.(  והפקטור האחרון שחושב למניה  1.5-ל 0.75הציונים המתקבלים לכל מניה ינורמלו ביןi  יוכפל בציון המנורמל

  .25%או לחילופין, יופחת עד  50%שהתקבל, קרי, יעלה עד 

  עולמיצמיחה אינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל שווי שוק מתואם. המדד הינו 

 3בהתאם לשקלול  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של שווי שוקמשקל במדדי 

הפרמטרים הבאים: צמיחה בהכנסות ביחס לשנה קודמת, צמיחה ברווח ביחס לשנה קודמת, צמיחה בתזרים ביחס לשנה 

יוכפל בציון המנורמל  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.5-ל 0.75הציונים המתקבלים לכל מניה ינורמלו בין  ודמת.ק

  .25%או לחילופין, יופחת עד  50%שהתקבל, קרי, יעלה עד 

מכירות "קיצוני", באופן שבו הפקטור האחרון שחושב מכפיל במניות בעלות תבוצע התאמת פקטורים במדד בשלב הבא 

המכירות של יתר המניות במדד,  ימכפילהעשירונים העליונים ביחס ל 2-המכירות שלה הינו נכלל במכפיל , אשר iלמניה 

  .25%-יופחת ב

   Top10 Techאינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

השנים שקדמו לעדכון  3רווח שנתי חיובי במשך שנתיים מתוך מניה אשר מנפיקה לא רשם פקטור מגבלת המשקל של 

 .0.5-השנים שקדמו לעדכון המדד, יתוקנן ב 5מתוך  3המדד או במשך 

  Mega 20 US Banks אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

המדד הינו מסוג מדד שווי שוק מתואם. בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל 

), ROEתשואה על ההון (, )P/B( בהתאם לפרמטרים הבאים: מכפיל הוןבמדדי שווי שוק", תבוצע התאמת פקטורים במדד 

המתקבלים המשוקללים , באופן שבו ינורמלו הציונים )Efficiency Ratio) ויחס יעילות (Net Interest Marginמרווח ריביות (

או יופחת  50%יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.5-ל 0.75לכל חברה בין 

  .25%עד 
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  מניות ערך ארה"ב אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל אחיד מדורג. המדד הינו 

 במידה ואופיינה i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של משקל אחידמשקל במדדי 

 1.3-ל 0.7בין ינורמלו לכל מניה הציונים המתקבלים  .החודשים שחלפו טרם המועד הקובע 12בתנודתיות גבוהה במהלך 

  .30%או לחילופין, יופחת עד  30%יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה 

כאמור יהיה המשקל ויה יחושב המשקל המצרפי של כל המניות הנכללות בסקטור כלכלי מסוים במדד. ה בשלב הבא,

כל המניות זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר בפרק מדד, יחושב מחדש כל האמור מסוים בלסקטור כלכלי  30%-גבוה מ

  .30%הנכללות בסקטור כלכלי מסוים לא יעלו על 

  AIמבוסס  -סייבר ארה"ב  אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

פרק "חישוב פקטור מגבלת בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור במסוג מדד משקל אחיד מדורג. המדד הינו 

לתחומי בהתאם  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של משקל אחידמשקל במדדי 

  ההתמחות הבאים אשר הוגדרו על ידי עורך המדד:

  

 iתיקנון פקטור מניה   תחום התמחות
Cloud Security-SASE  2 

Cloud Security  1.5 
Anti-Fraud Security  1.5 

Computer/Web Security  1 
  

"קיצוני", באופן שבו הפקטור האחרון שחושב  מכפיל רווח גולמיבמניות בעלות תבוצע התאמת פקטורים במדד בשלב הבא 

של יתר  הרווח הגולמי ימכפילביחס ל עשירון תחתוןאו ב עליוןהעשירון שלה הינו ב מכפיל הרווח הגולמי, אשר iלמניה 

  .20%-המניות במדד, יופחת ב

, באופן שבו ינורמלו הציונים "אתיקה עסקיתבקטגוריית " ESGציון על בסיס במדד תבוצע התאמת פקטורים  האחרוןבשלב 

יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.1-ל 0.9המתקבלים לכל חברה בין 

  .10%או לחילופין, יופחת עד  10%

  חברות ביטוח ארה"באינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל אחיד מדורג. המדד הינו 

לפרמטרים בהתאם  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של משקל אחידמשקל במדדי 

  הבאים:

𝐹 =  
𝑄 . × 𝑃 .

𝑄 × 𝑃
×

𝑃𝐵

𝑃𝐵
×

𝑆𝑜𝑙

𝑆𝑜𝑙
×

𝐶𝑙𝑎𝑖𝑚𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒

𝐶𝑙𝑎𝑖𝑚
 

𝐹   .i מניה של פקטור מגבלת המשקל  - 

𝑄   .במועד חישוב הפקטורים במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. i מניה של הנעילה שער  - 

𝑄 .   .במועד חישוב הפקטורים בעלת שווי השוק הנמוך במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃 .   .בעלת שווי השוק הנמוך במדד במועד חישוב הפקטורים i מניה של הנעילה שער - 

𝑃𝐵   .i מניה ) שלP/B( מכפיל הון  - 
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𝑃𝐵   .) ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובעP/B( מכפיל הון ממוצע  - 

𝑆𝑜𝑙   .i מניה של )Solvencyיחס הפירעון (שיעור   - 

𝑆𝑜𝑙   .ממוצע של המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובעה )Solvencyחס הפירעון (ישיעור   - 

𝐶𝑙𝑎𝑖𝑚   .i מניה שלהיחס שבין התשלומים ששולמו בגין תביעות לבין פרמיות שגבתה חברת הביטוח  - 

𝐶𝑙𝑎𝑖𝑚  
של  בגין תביעות לבין פרמיות שגבתה חברת הביטוחהיחס הממוצע שבין התשלומים ששולמו  -

 המניות העומדות בכל תנאי הסף המועד הקובע. 

לאחר התיקנון האמור לעיל, יחושבו משקלות צפויים למניות שיכללו במדד במועד העדכון. היה וימצא כי תקרת המשקל 

, יתוקנן פקטור המשקל של המניה ה"חורגת" 1%-מ, או לחילופין, משקלה הצפוי של מניה יהיה נמוך 5%של מניה תעלה על 

. תהליך זה יימשך עד אשר משקלן הצפוי של כל המניות במדד 5%ולא יעלה על  1%-עד אשר משקל הצפוי לא יפחת מ

  .5%ולא יעלה על  1%-לא יפחת מ

  מומנטום ענפי  Large Capארה"ב מניות אינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל שווי שוק מתואם. המדד הינו 

  בהתאם לשלבים שיפורטו להלן.", תבוצע התאמת פקטורים במדד שווי שוקמשקל במדדי 

בע ביחס בשלב ראשון, יחושב לכל מניה הנכללת במדד במועד הקובע ציון מומנטום על בסיס שער המניה במועד הקו

ימי  50-מהציון) וליחס שבין שער המניה הממוצע ב 50%החודשים שקדמו למועד הקובע ( 8-לשער המניה הממוצע ב

  מהציון). 50%ימי המסחר שקדמו למועד הקובע ( 200-המסחר שקדמו למועד הקובע לבין שער המניה הממוצע ב

מנטום משוקלל על בסיס ציון המומנטום שהתקבל לכל של מניות הנכללות במדד דירוג מו סקטורבשלב שני, יחושב לכל 

  מניה במדד בשלב הראשון.

  שלהלן: ההגדרותלפי , iבהתאם לשכבה במדד שבה נכללת מניה  iשל מניה האחרון יתוקנן הפקטור , אחרוןבשלב 

 iתיקנון פקטור מניה   שכבה במדד
 2  בעלי דירוג מומנטום משוקלל הגבוה ביותר במועד הקובע סקטורים 3

 1  אשר לא נכללו בשכבה העליונה ו/או התחתונהסקטורים 
 0.5 בעלי דירוג מומנטום משוקלל הנמוך ביותר במועד הקובע סקטורים 3

  

  מומנטום ארה"באינדקס  ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת מסוג מדד משקל שווי שוק מתואם. המדד הינו 

במידה ואופיינה בתנודתיות  i מניה", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של שווי שוקמשקל במדדי 

הציונים  הקובע.החודשים שחלפו טרם המועד הקובע ובמידה ועל בסיס רמת המינוף של החברה במועד  12גבוהה במהלך 

יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יופחת  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1-ל 0.5המתקבלים לכל מניה ינורמלו בין 

  .50%עד 

מכירות "קיצוני", באופן שבו הפקטור האחרון שחושב מכפיל במניות בעלות תבוצע התאמת פקטורים במדד בשלב הבא 

המכירות של יתר המניות במדד,  ימכפילהעשירונים העליונים ביחס ל 2-שלה הינו נכלל בהמכירות מכפיל , אשר iלמניה 

  .25%-יופחת ב

, באופן שבו הפקטור האחרון במניות של חברות שאינן רווחיות באופן עקביתבוצע התאמת פקטורים במדד  אחרוןבשלב 

שנים האחרונות שקדמו למועד הקובע, או ה 3, אשר רשמו רווח שנתי שלילי (הפסד) בשנתיים מתוך iשחושב למניה 

  .25%-השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע, יופחת ב 5מתוך  3-לחילופין רשמו רווח שנתי שלילי (הפסד) ב
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  במניות בעלות פוטנציאל לסחירות ונזילות מוגבלתפקטור מגבלת משקל  מקדם

על מנת ים תבוצע התאמת פקטורים במדדלאור החשיבות של סחירות, נזילות והחזקות ציבור במניות הנכללות במדדים, 

 הנוסחה הבאה:, לפי בהתאם לפרמטרים הבאים שיחושבו לכל מניה i מניהלתקנן את הפקטור של 

 IWF =  
𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡

𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 %
×

𝑇𝑉𝐹

𝑇𝑉𝐹
 

IWF -  מניהשל לות סחירות ונזי מקדם i.  

𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡   %20של  בכפוף לתקרה מירביתשיעור החזקות הציבור של המניה במועד הקובע לעדכון המדד   - 

𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡   20%שיעור החזקות ציבור של   - %

𝑇𝑉𝐹  
 לתמורה מירביתבכפוף ימי המסחר שקדמו למועד הקובע  90-ב i של מניה (תכ"מ) כספית ממוצעת תמורה -

  דולר ארה"ב. 5,000,000של 

𝑇𝑉𝐹   דולר ארה"ב. 5,000,000של  (תכ"מ) ממוצעתכספית  תמורה - 

  כמפורט להלן: TVFהמפורטים להלן יתבססו על מדדים האף על פי האמור בנוסחה לעיל, 

  (תכ"מ) כספית ממוצעת תמורה  מדד
דולר ארה"ב AI  1,500,000מבוסס  -פודטק גלובלי אינדקס   
דולר ארה"ב AI  1,500,000מבוסס  -אנרגיה ירוקה גלובלי אינדקס   
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  כון פקטור מיוחדעד

כדוגמת צירוף מניות יעודכן באופן חריג במהלך החודש במקרים מיוחדים מניות הנכללות במדד פקטור מגבלת משקל של 

מהמדדים על פי גריעת מניות או לחילופין, במקרה של  בעקבות פיצול או מיזוג של חברותאו  למדדים במסלול מהיר

 ".גריעת מניות במקרים מיוחדיםהעילות שתוארו בפרק "

, לפי החלטת המנהל הכללי של עורך המדד, יבוצע עדכון פקטור מיוחד למניות הנכללות במדד בו מתקיים במקרים אלו

לאור  "0"-לעד מסוימת ות להפחית את פקטור של מניה סמכ אירוע מהסוג לעיל. בנוסף, יש למנהל הכללי של עורך המדד

ובמקרים הרלוונטיים להגדילו חזרה לפקטור המקורי של המניה במדדים לאחר התרחשות אירוע מהסוג המתואר לעיל 

  שהאירוע הסתיים.

יתבצע לא יאוחר מיום המסחר  - 24.5%במדד כלשהו עלה על תאגיד מסוים בנוסף, היה ובתחילת יום מסחר כלשהו משקל 

לפי  %24לפי תקרת משקל של  "חורגת"השל המניה  משקלהמגבלת יעודכן פקטור העוקב לו עדכון מדד מיוחד בו 

  .יוותרו ללא שינוינתוני המניה במועד חישוב הפקטור (קרי, שער הבסיס ביום ה"חריגה"). הפרמטרים של יתר המניות במדד 

רשימת מדדי אינדקס  על עורך המדד ובה יודיע באתר עורך המדד הודעה אינדקס תפורסםעדכון פקטור מיוחד במדדי  לפני

  .לעדכון הפקטור המיוחד כאמור מתוכנןעדכון פקטור מיוחד ועל המועד ה שבהם יבוצע

  םמדדיהשערי חישוב 

 :ובכפוף להתאמות המפורטות בסעיף ב' להלן המפורטת הנוסחה פי על יחושבום המפורטים במסמך זה מדדיהשערי   .א

𝐼 , =
∑ (𝑄 × 𝐼𝑊𝐹 × 𝑃 , × 𝐹 )

𝐷
 

n -  במדד הנכללות המניות מספר.  

𝐼 ,   . jבנקודת זמן  tהמדד ביום   - 

𝑄  
, כמפורט בפרק המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  -

  "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.

𝐼𝑊𝐹-  מניה של פקטור מגבלת המשקל i ביום t.כמפורט בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן ,  

𝑃 ,   .jבנקודת זמן  t ביום i הנעילה של מניה שער  - 

𝐹  
). WMRשעון לונדון במערכת המידע הבינלאומית רויטרס ( 16:00בשעה  ורסםשפהאחרון שער החליפין  -

  ".1"-במקרה של מניה שנסחרת בשער חליפין הזהה לשער החליפין שבו מחושב המדד, ערך זה שווה ל

D - ) מחלק המדדIndex Divisor(.  

 באופן הבא:) יחושב מחדש Index Divisorמחלק המדד (, יםבהינתן אירוע חברה ו/או עדכון במדד  .ב

𝐷 =
∑ (𝑄 × 𝐼𝑊𝐹 × 𝑃 , × 𝐹 )

𝐼
 

n -  במדד הנכללות המניות מספר.  

𝐼   האחרון שחושב.המדד   - 

𝑄  
, כמפורט בפרק המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  -

  משקל" להלן."חישוב פקטור מגבלת 

𝐼𝑊𝐹-  מניה של פקטור מגבלת המשקל i ביום t.כמפורט בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן ,  

𝑃
בהתאם לאירועים המפורטים במדריך "טיפול באירועי חברה  t+1מתואם ליום  i הנעילה של מניה שער  -

  .במדדי אינדקס"
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𝐹  
). WMRשעון לונדון במערכת המידע הבינלאומית רויטרס ( 16:00בשעה  ורסםשפהאחרון שער החליפין  -

  ".1"-במקרה של מניה שנסחרת בשער חליפין הזהה לשער החליפין שבו מחושב המדד, ערך זה שווה ל

𝐷   .) המעודכןIndex Divisorמחלק המדד ( - 

המפורטים במסמך , בהתאם לשיעורי המס )NTR( תשואה כוללת נטוכל המדדים המפורטים במסמך זה יחושבו בשיטת   .ג

  ).GTR( ברוטותשואה כוללת יחד עם זאת, חלק מהמדדים יחושבו בנוסף בשיטת  ."טיפול בסוגיות מס במדדי אינדקס"

  פרסום המדדים

 .העשרונית הנקודה לאחר השנייה לספרה המעוגל חישוב לפי יפורסמו המדדיםשערי   .א

, ויתייחסו לסוף יום המסחר האחרון באתר עורך המדדבת"א מסחר בבורסה  יום כלבתחילת  יפורסם הקובע המדד  .ב

  .שבו התקיים מסחר בבורסות חו"ל

לא יפורסמו על ידי עורך  הקובע המדד שאינם מדדים, השל עורך המדד הכללי המנהל ידי על כל עוד לא יוחלט אחרת  .ג

  .המדד

  הבהרות

 המשמשים והנתונים המדד הרכב לעדכון המשמשים הנתונים לרבות, וועדכונ המדד לחישוב המשמשים הנתונים  .א

  במערכות מידע בינלאומיות.המתפרסמים  הנתונים המתפרסמים על הנתונים על יתבססו, במדד מניה משקל לחישוב

 הנקודה לאחר ספרות תפחת מחמש שלא מירבית דיוק ברמת יחושבו זה במסמך המפורטים והחישובים הנתונים כל  .ב

 והכל, המקובלים העיגול עקרונות לפי, העשרונית הנקודה שלאחר השישית הספרה עיגול של בדרך וזאת העשרונית

 אחרת. במפורש נקבע אם אלא

מדד ה הרכב את עורך המדד של הכללי המנהל יקבע אלו בהוראות כללים לגביהם נקבעו לא אשר מקרים בקרות  .ג

  .לעיל שפורטו בעקרונות בהתחשב, חישובו אופן

 של ימים טרם כניסתו 5 לכל הפחות באתר עורך המדד תפורסם עריכתו או המדד חישוב באופן שינויים על הודעה  .ד

 .המתוכנן לתוקף השינוי

 במתודולוגיה. שיחולו השינויים יפורסמו בסופה אשרהמדד  מתודולוגיית של מקיפה בחינה תבוצע לשנה אחת  .ה

המתאים עורך המדד יבחן באותו מועד את ההיצע הקיים  מניות, 10-היה ובמועד מסוים, באחד המדדים יכללו פחות מ  .ו

לבצע שינוי מתודולוגיה במסגרתו יווספו , או לחלופין וויקבע האם להפסיק את חישובלתנאי סף של המדד כאמור 

 .מניות שמתאימות לפרופיל המדד

ה' במשך כל ימי המסחר בבורסה בת"א בשנה נתונה בכפוף לקיום מסחר מקביל בבורסות -בימים ב' יםמחושב יםהמדד  .ז

חו"ל ובשוק המט"ח. בימים בהם הבורסה בת"א סגורה לרגל חג או אירוע אחר או לחילופין, לא מתקיים מסחר מקביל 

היה וביום מסחר שבו הבורסה בת"א בבורסות חו"ל או בשוק המט"ח, לא יתבצע חישוב למדד. על אף פי האמור לעיל, 

 יפרסם המדדהייתה סגורה לרגל חג, סוף שבוע או אירוע אחר ובמקביל התקיימו ימי מסחר בבורסות חו"ל, עורך 

בת"א אחרי חג, סוף שבוע או אירוע אחר, את שערי המדד בורסה הראשון שבו חזרה לפעול המסחר  יוםבתחילת 

בבורסות חו"ל בזמן שהבורסה בת"א הייתה סגורה לרגל חג, סוף שבוע או אירוע שיתייחסו לכל ימי המסחר שהתקיימו 

. רשימה של ימי החופשות בבורסות www.tase.co.ilאחר. רשימה של ימי החופשות בבורסה בת"א ניתן למצוא באתר 

  .https://www.sifma.orgחו"ל ניתן למצוא באתר: 
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  נתונים היסטוריים
  

  , ימי ושערי הבסיס של המדדים:תחילת פרסום שערי המדדים להלן מידע על מועדי

  שער בסיס יום בסיס פרסום שערי מדד תחילת  מדד

 1,000 31/12/2015 18/06/2020  אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל

 Online Streaming  02/11/2020 31/12/2015 1,000אינדקס 

 Pets Care  14/12/2020 31/12/2015 1,000אינדקס 

 1,000 31/12/2019 14/12/2020  אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי

 eGaming  18/06/2020 28/12/2017 1,000אינדקס 

 1,000 28/12/2017 10/07/2020  אינדקס מפעילי בורסות עולמיות

 1,000 28/12/2017 03/08/2020  אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים

 Financial Data  02/11/2020 31/12/2015 1,000אינדקס 

 Food Brands Top10  03/12/2021 31/12/2015 1,000אינדקס 

 1,000 31/12/2018 14/12/2020  אינדקס רכב חשמלי גלובלי

 1,000 28/12/2017 03/12/2021  משקל שווהאינדקס סייבר גלובלי 

AI 2023/02/15מבוסס  - גלובלי תיירותאינדקס   31/12/2018 1,000 

AI  /202209/02מבוסס  -גלובלי  שבביםאינדקס   31/12/2019 1,000 

 AI  08/07/2022 31/12/2018 1,000מבוסס  -גלובלי  אנרגיה ירוקהאינדקס 

 1,000 31/12/2019 17/02/2021  חדשנות רפואית גלובליאינדקס 

 Metaverse Economy  03/12/2021 31/12/2019 1,000אינדקס 

 1,000 31/12/2019 08/03/2021  אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי

AI 2023/02/15מבוסס  - גלובליחיוניות  תשתיותאינדקס   31/12/2018 1,000 

 1,000 29/12/2016 15/03/2021  גלובליאינדקס יצרני ציוד לשבבים 

 EW  22/03/2021 29/12/2016 1,000אינדקס מוליכים למחצה גלובלי 

 Global Manufacturers  02/05/2021 28/12/2017 1,000אינדקס 

 1,000 31/12/2019 05/08/2021  אינדקס פודטק גלובלי

 1,000 29/12/2016 31/05/2021  גלובלי Top10אינדקס יצרני מזון 

 Global Metals & Minerals Producers  05/07/2021 31/12/2020 1,000אינדקס 

 Global Semiconductors  21/06/2021 28/12/2017 1,000אינדקס 

 AI  10/06/2022 31/12/2019 1,000מבוסס  -אינדקס פודטק גלובלי 

 Marine Shipping  15/10/2021 28/12/2017 1,000אינדקס 

 1,000 29/12/2016 17/06/2022  אינדקס ערך עולמי

 1,000 29/12/2016 17/06/2022  אינדקס צמיחה עולמי

 1,000 31/12/2015 18/06/2020  סטריט-אינדקס ישראליות בוול

 1,000 28/12/2017 01/06/2020  ארה"ב 30אינדקס ביג טק 

 Work From Home  01/06/2020 28/12/2017 1,000אינדקס 

 1,000 28/12/2017 18/06/2020  ענן גלובליאינדקס סייבר למיחשוב 

 1,000 29/12/2016 18/06/2020  אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב

 Cloud Computing  11/08/2020 29/12/2016 1,000אינדקס 

 Travel  01/10/2020 31/12/2015 1,000אינדקס 

 1,000 31/12/2015 02/11/2020  אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי

 1,000 31/12/2016 12/11/2020  אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי

 Top10  05/07/2021 31/12/2016 1,000אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב 

 Shopping Centers REIT  23/11/2020 31/12/2015 1,000אינדקס 

 Top10 Tech  03/12/2021 31/12/2017 1,000 אינדקס
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 Top10  22/03/2021 31/12/2015 1,000אינדקס שבבים ארה"ב 

 1,000 29/12/2016 10/05/2021  אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי

 Mega 20 US Banks  01/07/2022 29/12/2016 1,000אינדקס 

2016/31/12 28/01/2022  מניות ערך ארה"באינדקס   1,000 

202211/04/  מומנטום ענפי Large Capארה"ב  מניותאינדקס   2016/31/12  1,000 

 AI  17/01/2022 28/12/2017 1,000מבוסס  -ארה"ב סייבר אינדקס 

 1,000 31/12/2016 22/07/2022  חברות ביטוח ארה"באינדקס 

 1,000 29/12/2016 17/06/2022  אינדקס מומנטום ארה"ב

 1,000 28/12/2017 02/11/2020  סין 30אינדקס ביג טק 

 1,000 28/12/2017 14/12/2020  אינדקס חברות צריכה סיניות

 Asia Semiconductors  22/02/2021 29/12/2016 1,000אינדקס 
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  פרסום נתונים
  

 אחד כל המדדים ומשקל את המרכיבים הערך ניירות המדדים, רשימות שערימדדי אינדקס, בהם  ם עדכניים עלנתוני

 של המירבי משקלם לרבות, חישובם מתודולוגית המדדים ואופןהנכללים במדדים ונתונים נוספים אודות  הערך מניירות

  .)indx.co.il( עורך המדדבאתר  ללא תשלום מפורסמים באופן שוטף הנכללים במדדים הערך ניירות

 Refinitivשל  DSS-ו Bloomberg ,EIKON כדוגמת במערכות מסחר ומידע פיננסי נבחרותלצפייה  זמיניםחלק מהנתונים כמו כן, 

 Terminal Bizportal-ו Markit, Super Bizportalשל חברת המידע הגלובלית  Eclipse-ו Sola(חברת בת של הבורסה בלונדון), 

 BE, אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנהמקבוצת  TradeOne ,FMRגלובס , A-Onlineמקבוצת  Ace-ו 2000מגמה , מקבוצת קו מנחה

 ובאתרי מידע כלכליים שונים. בי טכנולוגיה פיננסיתשל 
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  דיסקליימר
  

 ").אינדקס" :להלן ולעיל(מ "בע ופיתוח מדדים מחקר מדדי אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי אינדקס

   .כל הזכויות הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס

שחלו  וייתכן אי דיוקים וטעויות לכלול עלול המידע. אינפורמטיביים בלבדלצרכים  זה מובא המופיע במסמך המידע כל

 משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. פרסומו מאז במידע המובא לעיל שינויים

 לראות אין. המשתמש בידי רווחים ליצור זה עשוי במידע שימוש כי מתחייבת ואינה, יגרמו אם, זה במידע המופיע במסמך

 פרטני באופן להינתן האמור השקעות שיווק/לייעוץ תחליף או/ו השקעה פעולות לביצוע זה המלצה המופיע במסמך במידע

  . הקורא של העצמאי דעתו לשיקול תחליף או/ו המשקיע צרכי פי על

 אחראית איננה אולם, ערך ניירות מדדי לחישוב בדרישות עומדות זה במסמך המופיעות הנוסחאות כי מעריכה אינדקס

 משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. אלו נוסחאות של ולשלמות לאמינות, לדיוק

 השקעה ו/או שימוש בהם מצד משקיעים, משתמשים ולקוחות מכשירי עבור ערך ניירות מדדי חישוב לצורך אלו בנוסחאות

 אין, מהימנים הינם שלהערכתה מידע מקורות באמצעות המדדים את ומחשבת עורכת שאינדקס פי על אף .באשר הם

 הנכלל המידע או המדדים חישוב של השלמות את או/ו הדיוק את להבטיח אחר צד כל של או אינדקס של באפשרותה

 אחרים או תוצאתיים, עקיפים, ישירים נזקים בגין כלשהו' ג צד כל משתמש או כלפי כלפי אחראית אינה אינדקס. בהם

 להודיע מתחייבת אינה אינדקס. במדדים שגיאה או ליקוי, מטעות כתוצאה או המדדים בנתוני משימוש כתוצאה להם שיגרמו

  .במדדים שנפלו שגיאה או ליקוי, טעות על כלשהי בצורה

 חישוב, ובפיתוח בניתוח עוסקת ינדקסמדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. א

 המדדים על השקעה מקדמת מכשירי או משווקת, מאשרת, מנהלת השקעה ואינה צרכי למגוון ערך ניירות מדדי ועריכת

. אינדקס עם ברישיון התקשרות מחייב השקעה מכשירי יצירת לצורך אינדקס במדדי השימוש .מחשבת או/ו עורכת שהיא

 השקעה במסגרת מנהלים של מכשירי ידי על לשימוש אשר ניתנים אינדקס של מסחריים סימניםשמות המדדים הינם 

 אין אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. לאינדקס. רישיון בתוקף

 במוצרי ההשקעה לכדאיות בנוגע שלישי צד כל משתמש ו/או כל כלפי, משתמע או מפורש באופן, אחריות או מחויבות כל

 ביצועי אחר לעקוב מדדי אינדקס של ליכולת או במוצרי השקעה על מדדי אינדקס בפרט או בכלל ההון בשוק השקעה

  . ההון שוק

הכרוכים בהסתמכות על מידע, נתונים ותהליכים כמותיים המשמשים לצורך  לסיכונים מודעים להיות צריכים משקיעים

וב מדדי ניירות ערך. המידע והנתונים שבהם נעשה שימוש עלולים לכלול טעויות כתוצאה מהסתמכות פיתוח, עריכת וחיש

על מקורות מידע שגויים/לא עדכניים ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם ובנוסף, ייתכנו טעויות או אי דיוקים כתוצאה 

 כדי בתהליך וכשלים טעויות בנתונים מטרתם לאתראקטיביים ש בצעדים נוקטת אינדקס מכשלים טכניים בתהליך. בעוד

ושגיאות מסוג זה לא  לחלוטין שטעויות לא ניתן להבטיח, שלהם על תוצאות המדדים הפוטנציאלית ההשפעה את למזער

  יתרחשו בפועל. 

 אישור קבלת ללא ממנו חלק כל או, זה מסמך לפרסם או/ו לצטט, לשכפל, להעתיק אינדקס. אין של רכושה הינו זה מסמך

 שמורות. הזכויות כל. ומראש בכתב

 


