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  רקע
  

מדדי אינדקס המוצגים במסמך זה פותחו במטרה למדוד את ביצועיהם של הסיגנמטים השונים של שוקי האג"ח בישראל, 

וכן, נועדו לשמש כמשפחת מדדי השקעה בתחום האג"ח בישראל. המשפחה כוללת מדדים כלליים המשלבים השקעה 

מדורגות בלבד, מדדים הכוללים גם סדרות ללא  באג"ח ממשלתיות לצד אג"ח קונצרניות, מדדים המורכבים מסדרות אג"ח

  דירוג ו/או מתחת לדירוג השקעה מקובל ומדדי אג"ח המתמחים באפיק הצמדה ספציפי (צמוד או שקלי). 

כמו כן, משפחת מדדי האג"ח של אינדקס כוללת מדדים המבוססים על קריטריונים ספציפיים להשקעה כדוגמת קבוצות 

  פעילות ומאפיינים ייחודיים אחרים, ביניהם יחסים פיננסיים מקובלים.דירוג אשראי, מח"מ, ענפי 

בנוסף על כך, לאור היותו של שוק האג"ח בישראל שונה ממרבית השווקים בעולם בבחינת בסיס ההצמדה של הסדרות, 

שאינן צמודות.  קיים צורך מהותי לציבור המשקיעים במדדים בעלי מנגנון איזון בין הסדרות הצמודות למדד לבין הסדרות

לטובת מטרה זו, פותחה באינדקס נוסחה ייחודית שמטרתה לענות על צורך זה, כאשר אשר במועד הקובע לעדכון המדד 

אחת של סדרות צמודות למדד המחירים לצרכן ושנייה של סדרות  -כל אחת מבין שתי הקבוצות של איגרות החוב הללו 

  מקבלות משקל אחיד. -שאינן צמודות 

י אינדקס המפורטים במסמך זה פותחו לצורך שימוש של יועצי ומנהלי השקעות מוסדיים, וכן, משקיעים פרטיים כל מדד

  בשוק האג"ח בישראל.

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

ו חריגה מהמתודולוגיה המפורטת מטה תיעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של כל מדד המפורסם במסמך זה. כל שינוי א

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

  להלן ביאור של מונחים עיקריים לעניין מסמך זה:

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

  שמטרתם לשקף את ביצועי אפיק השקעה מסוים.מדדי עורך המדד  -" בנצ'מרק"

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

  המונח מתייחס לרשות ניירות ערך בישראל. - "הרשות"

  חברה שהתאגדה בישראל, כפי שמוגדר בפרטי החברה באתר הבורסה. - "חברה מקומית/ישראלית"

  מחוץ לישראל, כפי שמוגדר בפרטי החברה באתר הבורסה.חברה שהתאגדה  - "חברה זרה/גלובלית"

למסחר בבורסה,  חברה שהתאגדה מחוץ לישראל, אשר אגרות חוב שהנפיקה רשומות - "נטולת זיקה לישראל"חברה 

חברה נטולת זיקה לישראל", כמשמעותה ב"הוראת של "בהגדרה  אלא אם החברה דיווחה כי לא מתקיים לגביה האמור

לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה,  ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשריתניירות  רשות

" )2021 –נוסח חדש ( לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופיקדונות של הקרן לאג"ח של חברות נטולות זיקה

  .ובכל הוראה שתבוא במקומה

  .1994 -לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד  (ב)97הוראה לפי סעיף  - "הוראה של חברות נטולות זיקה"

  חברה שאינה פיננסית. - "חברה ריאלית"

, יותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה 1975-חברה שבה, על פי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה -" חברה ממשלתית"

הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה 

  או חברת בת ממשלתית.

  תעודת התחייבות שהונפקה על ידי ממשלת ישראל או בנק ישראל. - "אג"ח ממשלתית"

תעודת התחייבות תאגידית וכן שטר הון נדחה אשר בתנאיהם נקבע כי תשלומים בגין ריבית ופדיון  - "אג"ח קונצרנית"

  זומן בלבד ובלבד שתעודת ההתחייבות או שטר ההון אינם ניתנים להמרה כפויה או למחיקה כפויה.יבוצעו במ

תעודת התחייבות תאגידית וכן שטר הון נדחה אשר ניתנים להמרה כפויה או למחיקה כפויה על רקע  - "CoCo"אג"ח 

 ארע למנפיק, לפי הודעת המפקח על הבנקיםקיימות) ש-אירוע מכונן (אירוע מכונן לספיגת הפסדי קרן או אירוע מכונן לאי

  .ו/או לפי הודעת המפקח על הביטוח

מכשיר הון שעונה על הדרישות של המפקח על הביטוח ו/או המפקח על הבנקים לצורך סיווגו כהון רובד  - "2"הון רובד 

  של המנפיק. 2

) 2. (2) מכשיר הון רובד 1אחד מהבאים: (והינם  2המוכרים כהון רובד  CoCoאג"ח קונצרנית או אג"ח  - "2אג"ח רובד 

 מכשיר הון משני מורכב.

  סדרה של אג"ח ממשלתית. - "סדרת אג"ח ממשלתית"

  סדרה של אג"ח קונצרנית. - "סדרת אג"ח קונצרנית"

  .CoCoסדרה של אג"ח  - "CoCo"סדרת אג"ח 

  .2סדרה של אג"ח רובד  -" 2"סדרת אג"ח רובד 
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  .2או סדרת אג"ח רובד  CoCoשלתית, סדרת אג"ח קונצרנית, סדרת אג"ח סדרת אג"ח ממ - "סדרת אג"ח"

  .אג"ח שהנפיקה חברה נטולת זיקה לישראלסדרה  - "זרהאג"ח  דרת"ס

  ה.דרת אג"ח שאינה סדרת אג"ח זרס - "ישראליתאג"ח  דרת"ס

  כל מדד הנושא בשמו את הביטוי "אינדקס" המחושב ומפורסם על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים. - "מדדי אינדקס"

מאגר סדרות אג"ח העומדות בתנאי הסף שיקבעו להלן הנדרשים על מנת להיכלל  - אג"ח ישראל"אינדקס "מאגר 

  במדדי אינדקס המפורטים במסמך זה.

  שכבות משקל אחיד.תקרת משקל או משקל אחיד או  - "מגבלת משקל"

  המשקל המירבי באחוזים של סדרת אג"ח במדד. - "תקרת משקל"

  משקל זהה לכל אחת מסדרות האג"ח הכלולות במדד. - "משקל אחיד"

  משקל זהה לכל אחת מסדרות האג"ח הכלולות בשכבה מסוימת במדד. - "שכבות משקל אחיד"

  ההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח, מוכפל בשער הנעילה שנקבע לאותה סדרת אג"ח, ביום מסוים. - "שווי שוק"

שער ממוצע של סדרת אג"ח כשהוא מוכפל בהון הרשום למסחר בבורסה של סדרת האג"ח  -"שווי השוק הממוצע" 

מועד עדכון מאגר אג"ח ישראל במועד הקובע לעדכון מאגר אג"ח ישראל. על אף האמור לעיל, במקרה בו בתקופה שבין 

הקרוב לבין זה שאחריו חל פדיון של חלק מהקרן בסדרת אג"ח, יחושב ההון הרשום למסחר בניכוי חלק הקרן הצפוי 

להיפדות כאמור. כאשר המנפיק הינו חברה הכלולה בענף בנקים או בענף ביטוח, לפי הסיווג הענפי של הבורסה, ובתנאי 

ו רשאי המנפיק לפדות את האג"ח בפדיון מוקדם, יחשב המועד הראשון בו רשאי המנפיק האג"ח נקבע מועד שהחל ממנ

  .לפדות את האג"ח כמועד הפדיון של האג"ח

ממוצע שערי הנעילה של סדרת אג"ח הרשומה למסחר בבורסה, שנקבעו בתום ימי המסחר בבורסה,  -"שער ממוצע" 

מאגר אג"ח ישראל, כמשמעותו להלן (להלן: "יום הממוצע החל מיום המסחר החמישי שקדם למועד הקובע לעדכון 

הראשון"), ועד למועד הקובע לעדכון מאגר אג"ח ישראל. אולם, במקרה של סדרת אג"ח שנרשמה למסחר בבורסה אחרי 

יום הממוצע הראשון, יהיה השער הממוצע, ממוצע שערי הנעילה של סדרת האג"ח, שנקבעו בתום ימי המסחר בבורסה, 

מיום רישומה של סדרת האג"ח בבורסה ועד למועד הקובע לעדכון מאגר אג"ח ישראל. חושב שער אקס לסדרת החלים 

אג"ח בתקופה שבין יום הממוצע הראשון ועד למועד הקובע, ממוצע שערי הנעילה של סדרת האג"ח יחושב כך שכל אחד 

יום האקס, יוכפל ביחס שבין שער הבסיס של משערי הנעילה כאמור בין יום הממוצע הראשון, לבין יום המסחר שקדם ל

  סדרת האג"ח ביום האקס לבין השער הקובע של סדרת האג"ח ביום המסחר שקדם ליום האקס.

מדד המעניק לכל סדרת אג"ח הנכללת בו משקל המחושב כיחס שבין שווי השוק של סדרת האג"ח  - "מדד שווי שוק"

  במדד, על פי נוסחת המדד וכפוף לתקרת משקל המוגדרת במדד.לבין שווי השוק של כל סדרות האג"ח הכלולות 

  מדד המעניק במועד הקובע משקל זהה לכל אחת מסדרות האג"ח הכלולות במדד. - "מדד משקל אחיד"

מדד המעניק משקל זהה לכל אחת מסדרות האג"ח הכלולות במדד במועד עדכון משקולות  - "מדד משקל אחיד מדורג"

בלת המשקל של סדרות אג"ח מסוימות במדד מתוקנן על פי קריטריונים שהוגדרו בנוסחת המשקל במדד, כאשר פקטור מג

  של המדד.

התשואה שבין המנורמל מדד המעניק לכל סדרת אג"ח הנכללת בו משקל המחושב כיחס  - "תשואה לפדיון"מדד משקל 

מדד, על פי נוסחת המדד וכפוף לתקרת של כל סדרות האג"ח הכלולות בהתשואה לפדיון של סדרת האג"ח לבין לפדיון 

  .משקל עודף לסדרות בעלות שיעור גבוה יותר של תשואה לפדיון ינתןבמועד הקובע בהתאם לכך,  משקל המוגדרת במדד.
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מדד השקעה ברוטו ממס, המחושב באופן שהוא כולל את התקבולים (תשלומי ריבית)  -) GTR"תשואה כוללת ברוטו (

  ששולם עליהן.ששולמו ללא ניכוי המס 

  חציון הנגזר מסך הע.נ. של סדרת אג"ח ביחס להון הרשום למסחר של סדרת האג"ח בתקופה מסוימת. -"מהירות מחזור" 

משך החיים הממוצע של סדרת אג"ח או במקרה של מדד, משך החיים המשוקלל של סדרות האג"ח הכלולות  - "מח"מ"

  במדד לפי משקלן היחסי בו.

קונצרנית או במקרה של מדד, פער התשואה לפדיון המשוקלל  ער התשואה לפדיון בין סדרת אג"חפ -" ממשלתי"מרווח 

  של סדרות האג"ח הכלולות במדד לפי משקלן היחסי בו, לבין סדרת אג"ח ממשלתית בעלת מח"מ דומה.

ם ימי המסחר של סדרת אג"ח הרשומה למסחר בבורסה, שנקבעו בתו ממשלתימרווח ממוצע  -" ממשלתי ממוצע"מרווח 

אג"ח ישראל, כמשמעותו להלן (להלן: אינדקס  בבורסה, החל מיום המסחר החמישי שקדם למועד הקובע לעדכון מאגר

אג"ח ישראל. אולם, במקרה של סדרת אג"ח שנרשמה אינדקס "יום הממוצע הראשון"), ועד למועד הקובע לעדכון מאגר 

של סדרת האג"ח,  ממשלתימרווח , ממוצע הממוצע ממשלתירווח ההמלמסחר בבורסה אחרי יום הממוצע הראשון, יהיה 

שנקבעו בתום ימי המסחר בבורסה, החלים מיום רישומה של סדרת האג"ח בבורסה ועד למועד הקובע לעדכון מאגר 

  אג"ח ישראל.אינדקס 

ממשלתית צמודת מדד  סדרת אג"חממשלתית שקלית לבין  פער התשואה לפדיון בין סדרת אג"ח - "אינפלציה גלומה"

  בעלת מח"מ דומה.

  הערך המתואם של סדרת אג"ח בהתאם לתנאי סדרת האג"ח אילו היה מגיע לפדיון בנקודת הזמן הנוכחית. -"פארי" 

המועד אשר נקבע בתשקיף האג"ח כיום בו משולם התשלום האחרון בגין סדרת האג"ח או אשר נקבע  -"מועד פדיון" 

  פיק האג"ח זכות לביצוע פדיון מוקדם מלא לאג"ח.בתשקיף האג"ח כיום בו למנ

  השנה הקלנדרית בה חל מועד פדיון של סדרת אג"ח. -"שנת פדיון" 

משך התקופה שבין יום המסחר הראשון שבו נכללות במדד סדרות אג"ח בעלות שנת פדיון מסוימת ועד  - "גלגול"מחזור 

  במדד זה.ליום המסחר האחרון החל בשנת הפדיון של סדרות האג"ח 

על מנגנון של "גלגול" סדרות האג"ח שנפדות בשנת הפדיון, כך שבכל  מדד אג"ח המבוסס -"מדד לפדיון מתגלגל" 

שנים), המדדים יכללו סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון של מחזור הגלגול  Xסיום מחזור גלגול שיוגדר מראש (תקופה בת 

  העוקב, כפי שיוגדר להלן.

  בסיס ההצמדה שהוגדר לסדרת האג"ח בתשקיף.  - "הצמדה"

  סדרות אג"ח בעלות הצמדה למדד המחירים לצרכן בישראל. - "צמוד"

  סדרות אג"ח שאינן צמודות. - "שקלי"

חלוקה באופן שווה בין המשקל המצרפי של סדרות הצמודות למדד המחירים לצרכן לבין המשקל המצרפי של  - "מאוזן"

  סדרות שאינן צמודות.

  סדרות אג"ח בעלות הצמדה לשער החליפין דולר ארה"ב. - "צמוד דולר"

  תשלום קרן או תשלום ריבית, לפי העניין. - "תשלום"

  הריבית התקופתית המשולמת בסדרת האג"ח. - "קופון"

סדרת אג"ח בעלת קופון בשיעור קבוע בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד הפדיון הסופי,  - "אג"ח בריבית קבועה"

כולל סדרת אג"ח שבתנאיה נקבע כי החל ממועד מסוים ישתנה הקופון, ובלבד שגם לאחר שינוי הקופון, תמשיך סדרת 

  האג"ח לשלם קופון בשיעור קבוע.
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בשיעור משתנה בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד הפדיון ובלבד  סדרת אג"ח בעלת קופון - "אג"ח בריבית משתנה"

שלא מדובר בסדרת אג"ח בקופון קבוע שבתנאיה נקבע כי החל ממועד מסוים ישתנה הקופון ובכפוף לכך שלאחר שינוי 

  הקופון האמור, תמשיך סדרת האג"ח לשלם קופון בשיעור קבוע.

  קופון לכל משך התקופה עד למועד הפדיון הסופי. סדרת אג"ח שאינו נושאת - "אג"ח ללא קופון"

הערכת סיכויי הפירעון של סדרת אג"ח קונצרנית שהונפקה, על פי סולם השוואתי שנקבע לעניין יכולת עמידת  - "דירוג"

  מנפיק סדרת האג"ח בהתחייבויות, בהתאם לשיטת הערכה שקבעה חברת דירוג.

חברת הדירוג לגבי מאזן הסיכונים הניצבים בפני המנפיק על פני טווח הזמן הערכת  - )Rating Outlook( "אופק דירוג"

על פי רוב, אופק דירוג הינו חודשים.  24עד  18לל בטווח של ההערכה לגבי הכיוון הצפוי של הדירוג, בדרך כוארוך -הבינוני

  .)Stableיציב (או  )Negativeשלילי (, )Positiveחיובי (

  סקת בדירוג אשר נוהגת לפרסם בפומבי דירוגים על סדרות אג"ח קונצרניות בישראל.חברה העו - "חברת דירוג"

או דירוג מקביל לו או  (-BBB) סדרת אג"ח קונצרנית בעלת דירוג לפחות -) Investment Grade( "סדרה בדירוג השקעה"

  לחילופין, סדרת אג"ח שהונפקה על ידי ממשלת ישראל ו/או בנק ישראל. 

) או דירוג +BBסדרת אג"ח קונצרנית בעלת דירוג לכל היותר ( -) Non-Investment Grade( וג השקעה""סדרה ללא דיר

  מקביל לו או לחילופין, סדרת אג"ח קונצרנית שאינה מדורגת על ידי אחת מחברות הדירוג.

  מדד בעל תנאי סף להכללת סדרות בדירוג השקעה בלבד. - "מדורג"

  מדד בעל תנאי סף להכללת סדרות ללא דירוג השקעה בלבד. - "לא מדורג"

"HY" - ) מונח המתייחס לסדרות אג"ח בתשואה גבוההHigh Yield.(  

דירוג הניתן כאשר חברת הדירוג סבורה כי חדלות הפירעון של התחייבות מסוימת יהפוך  -) Default("חדלות פירעון" 

דרת האג"ח יחדל לשלם את כל התחייבויותיו, או את חלקן המהותי, במועדי לאירוע של חדלות פירעון כולל וכי מנפיק ס

הפירעון שלהן או לחילופין, כאשר חברת הדירוג סבורה כי מנפיק סדרת האג"ח חדל לפרוע באופן סלקטיבי התחייבות 

  ספציפית או סוג מסוים של התחייבות, אך ימשיך לעמוד בפירעונות של התחייבויות אחרות במועדן.

  לפחות אחת מהבטוחות הבאות: - בטוחה""

) מניות של 3) נכס מטלטלין. (2) נכס נדל"ן. (1שעבוד קבוע ראשון בדרגה על לפחות אחד מהנכסים הבאים: (  )א

) זכויות. 7) חשבון בנק (6) פיקדון בבנק. (5) ניירות ערך הנסחרים בבורסה ו/או בשוק מוסדר (4חברה פעילה. (

 ) רווחי פרויקט.8(

 בנקאית.ערבות   )ב

 ערבות מדינה.  )ג

לרבות שעבוד שבמועד הנפקת האג"ח לא היה ראשון בדרגה, אולם בשל הסרת  - "שעבוד קבוע ראשון בדרגה"

  השעבודים שקדמו לו, לא קיימים בפועל שעבודים הקודמים לו בדרגה.

"LV" - הנמדדת באמצעות חישוב , מתמסויחציון של קבוצת אג"ח רמת תנודתיות נמוכה של סדרות אג"ח מסוימות ביחס ל

  אג"ח ודירוגן מנמוך לגבוה.קבוצת  הסטיות התקן של סדרות אג"ח באות

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

הרווח הנקי המצטבר של חברה בשנה הקלנדרית שקדמה לעדכון המדד. יובהר כי מידע זה יעודכן  - "רווח נקי שנתי"

  אחת לשנה טרם המועד הקובע לעדכון המדדים של חודש מאי.
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יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת ההון העצמי בניכוי נכסים בלתי מוחשים של מנפיק סדרת  - "הון עצמי מוחשי למאזן"

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

  חישוב יחס זה יבוצע אחת לשנה טרם המועד הקובע לעדכון המדדים של חודש מאי.

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

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

יובהר כי חישוב יחס זה יבוצע טרם המועד הקובע לעדכון המדדים על בסיס הדוחות הכספיים של הרבעוניים האחרונים 

  של המנפיק.

מנפיק סדרת אג"ח, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של  תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של -"תזרים" 

  השנתיים של המנפיק. יובהר כי מידע זה יעודכן אחת לשנה טרם המועד הקובע לעדכון המדדים של חודש מאי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של מנפיק סדרת אג"ח, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים  -"תזרים רבעוני" 

הרבעוניים של המנפיק. יובהר כי חישוב יחס זה יבוצע טרם המועד הקובע לעדכון המדדים על בסיס הדוחות הכספיים של 

  של הרבעוניים האחרונים של המנפיק.
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  תנאי סף כלליים במדדים
  

אג"ח אינדקס  מאגרבבמדדי אינדקס יכללו רק סדרות אג"ח אשר יעמדו בתנאי הסף הכלליים הנדרשים על מנת להיכלל 

אינדקס ישראל כהגדרתו לעיל, בנוסף לתנאי הסף הספציפיים המוגדרים במדדים השונים. נגרעה סדרת אג"ח ממאגר 

  אג"ח ישראל.אינדקס אג"ח ישראל, תיגרע סדרת האג"ח מכל המדדים בהם כלולה סדרת האג"ח במועד גריעתה ממאגר 

מועד עדכון המדדים ג"ח אשר בתום חמישה ימי מסחר טרם אג"ח ישראל תיכלל בו כל סדרת אאינדקס במועד עדכון מאגר 

  (להלן: "המועד הקובע") יתקיימו לגביה התנאים המצטברים הבאים:

  אג"ח ישראל.אינדקס רק סדרות אג"ח שהונפקו בשקלים חדשים עשויות להיכלל במאגר  -מטבע 

 אג"ח ישראל. אינדקס יכלל במאגר רק סדרות אג"ח אשר רשומות למסחר בבורסה בת"א עשויות לה - רישום למסחר

 אג"ח ישראל.אינדקס סדרת אג"ח הנסחרת מחוץ לבורסה או אשר רשומה כנייר ערך מוסדי לא תיכלל במאגר 

  סדרת אג"ח שנמצאת בהשעיית מסחר ו/או סדרת אג"ח שנפתחו בה הליכי מחיקה  -השעיה/הליך מחיקה ממסחר

 אג"ח ישראל.אינדקס ממסחר לא תיכלל במאגר 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-רק סדרות אג"ח ששווי השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ -שווי שוק

אג"ח ישראל. סדרת אג"ח שאינה נכללת במאגר אג"ח ישראל במועד הקובע עשויה להיכלל במאגר אינדקס במאגר 

 מיליון ש"ח. 120-ו נמוך מאג"ח ישראל רק אם שווי השוק הממוצע שלה במועד הקובע אינאינדקס 

  אג"ח אינדקס אג"ח ישראל במועד הקובע עשויה להיכלל במאגר אינדקס סדרת אג"ח שאינה נכללת במאגר  -סחירות

 50,000-ימי המסחר שקדמו למועד הקובע לא תפחת מ 5-ישראל רק אם התמורה הכספית היומית שלה בכל אחד מ

בכפוף לכללי העיגול  0.00001-קדמה למועד הקובע לא תפחת מבמהלך חצי השנה ש המהירות המחזור שלו ש"ח

המפורטים בפרק "הבהרות" להלן. יובהר כי סדרת אג"ח שנרשמה למסחר בבורסה אחרי יום הממוצע הראשון כהגדרתו 

 אג"ח ישראל במסגרת העדכון הקרוב.אינדקס לעיל, לא תוכל להיכלל במאגר 

  הקובע יהיה לפחותרק סדרות אג"ח שדירוגן במועד  -דירוג (CCC-)  או דירוג מקביל לו או לחילופין, סדרות אג"ח שאינן

אג"ח ישראל. לעניין זה, יובהר כי אינדקס מדורגות במועד העדכון על ידי אחת מחברות הדירוג, עשויות להיכלל במאגר 

הדירוג ולאחר מכן, דירוגה  או דירוג מקביל לו על ידי אחת מחברות (-CCC) סדרת אג"ח שדירוגה הופחת מתחת לדירוג

אג"ח ישראל אלא אם כן אחת מחברות הדירוג תדרג אותה בדירוג אשר יהיה אינדקס הופסק, לא תוכל להיכלל במאגר 

 או דירוג מקביל לו. (-CCC)לפחות 

ע הן לעניין במידה וסדרת אג"ח תדורג הן על ידי מעלות והן על ידי מידרוג, הדירוג הנמוך מבין שני הדירוגים יהיה הקוב

סיווגה כסדרה בדירוג השקעה כהגדרתה לעיל והן לעניין סיווגה בקבוצת הדירוג המתאימה. במקרים בהם סדרת אג"ח 

מדורגת רק על ידי חברת דירוג אחת, דירוג זה יהיה הקובע הן לעניין סיווגה כסדרה בדירוג השקעה והן לעניין סיווגה 

  בקבוצת הדירוג המתאימה.

צות דירוג, יחולו הכללים המנויים לעיל ויובהר כי סדרת אג"ח בעלת דירוגים שונים על ידי חברות דירוג במדדים של קבו

  שונות לא תיכלל ביותר ממדד אחד של קבוצות דירוג.
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  תנאי סף ספציפיים במדדים
  

 אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב המדד הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח 

 ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.ים פיננסים" לא תיכלל על "מכשיר-סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

 כללי שקליאינדקס אג"ח 

בריבית קבועה המדד הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח השקלי (לא צמוד) בדירוג השקעה 

 ).BBB-בישראל. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות שקליות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. בבורסה נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  כלל חל טרם מועד העדכון הבא לא תיסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 כללי צמודאינדקס אג"ח 

המדד הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הצמוד למדד בדירוג השקעה בריבית קבועה 

 ).BBB-. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (בישראל

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 
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  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע. במידה

  כללי מדורגאינדקס קונצרני 

המדד הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג השקעה בישראל. המדד כולל 

 ).BBB-איגרות חוב קונצרניות שדירוגן לפחות (

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון רון שלה אגב שיום המסחר האחסדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  אינדקס קונצרני ר. קבועה

יס המדד הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בריבית קבועה בישראל תוך איזון בס

 ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  Top100 - EWאג"ח חברות ישראל אינדקס 

) ומנפיקותיהן התאגדו BBB-צמודות מדד ושקליות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (אגרות חוב קונצרניות  100כולל המדד 

בישראל, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד, כאשר במועד הקובע ניתן 

 משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדות לעמוד בתנאלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדר בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. CoCoסדרות אג"ח ו/או 

  תיכלל במדד.סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 
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  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

 הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  100יכללו במדד  - שווי שוק דירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

ממוצע  במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק  )א(

 )סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדדהגבוה ביותר מבין שווי השוק ת מבטא א 1כאשר בסדר יורד (

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   )ב(

וייווספו או נמוך ממנו  120-בדירוג שווה לממוצע  שנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק

  או גבוה ממנו. 80-בדירוג שווה לממוצע  למדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ג(

בדירוג הנמוך ממוצע  גו על פי דירוג שווי שוקסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דור 100-יותר מ

  סדרות האג"ח. 100ביותר מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

בדירוג הגבוה ממוצע  ספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוקסדרות האג"ח, תיוו 100-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 100יכללו 

 אינדקס אג"ח שקלי מדורג

רני השקלי (לא צמוד) בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצהמדד 

 ).BBB-בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( שקליותכולל איגרות חוב קונצרניות 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עד העדכון הבא לא תיכלל חל טרם מוסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 ל ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג ע

  שקלי-60אינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל והן A-איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( 60המדד כולל 

 .בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף



 

   109מתוך  15עמוד                     אינדקס אג"ח ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (נפיק עשויות להיכלל במדד בנוסף, עד שלוש סדרות אג"ח של אותו מ עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

  תיכלל במדד.סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת  משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםלהיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת  במדד במועד הקובע עשויה

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד . 

  הקובע מבין הסדרות הגבוה ביותר במועד הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  60יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק  )א(

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  75-בדירוג שווה ל ממוצעדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק שנכללו במ

  או גבוה ממנו. 45-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

ורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפ  )ג(

בדירוג הנמוך ביותר  ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  60-יותר מ

  סדרות האג"ח. 60מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו 

ספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והו  )ד(

בדירוג הגבוה  ממוצעסדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  60-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 60ו יכלל

סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  3-מנמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )ה(

ואילך (ב) בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף 

 יבוצע מחדש.

  שקלי Topאינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל והן A-איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( 100המדד כולל 

 .בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד

  :דדי הסף הבאים על מנת להיכלל במלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (בנוסף, עד שלוש סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל במדד  עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זווח", יילקחו בחשבון המסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביט

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת  משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםבמדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת 
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  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד . 

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  100יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוקבמועד הקובע   )א(

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  120-לבדירוג שווה  ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 80-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ג(

בדירוג הנמוך  ממוצעסדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק סדרות האג"ח, יגרעו מהמדד  100-יותר מ

  סדרות האג"ח. 100ביותר מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

בדירוג הגבוה  ממוצעסדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  100-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 100יכללו 

סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  5-מתר נמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יו  )ה(

ואילך (ב) בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף 

 יבוצע מחדש.

  משקל שווה -שקלי  Topאינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל והן A-איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( 100המדד כולל 

, כאשר במועד הקובע ניתן משקל בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד

 שווה לכל סדרת אג"ח במדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדיל, על הסדרות לעמוד בתנאלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לע בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (בנוסף, עד שלוש סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל במדד  עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. רק סדרות אג"ח -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת  משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםבמדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד . 

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  100דד יכללו במ - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק  )א(

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  120-בדירוג שווה ל ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 80-בדירוג שווה ל ממוצעוי שוק למדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שו
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אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ג(

בדירוג הנמוך  ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  100-יותר מ

  סדרות האג"ח. 100"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו ביותר מבין כל סדרות האג

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

הגבוה בדירוג  ממוצעסדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  100-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 100יכללו 

סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  5-מנמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )ה(

ואילך (ב) ך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמו

 יבוצע מחדש.

 ונשק דלקיםללא אינדקס שקלי מדורג 

 ), אשר מנפיקותיהן התאגדו בישראלBBB-המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (

 3כאשר במועד הקובע משקל סדרת אג"ח במדד נקבע על פי מזהמים,  דלקיםבתעשיות הנשק והפקת  ואינם פועלים

  .פקטורים: יחס שוטף של מנפיק האג"ח, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומרווח ממשלתי

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן ות כהגדרתן לעיל רק סדרות אג"ח קונצרני -סוג מנפיק

סדרות אג"ח של מנפיקים הפועלים בתחום ייצור נשק ובתחום ייצור דלקים מזהמים (ייצור בנוסף,  עשויות להיכלל במדד.

 .והפקת נפט וגז או הפקת פחם), לפי סיווג עורך המדד, לא תיכללנה במדד

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  ת אג"ח שאינה רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדר -מח"מ

 נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע. וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג

 ללא בנקים אינדקס שקלי מדורג

), אשר מנפיקותיהן התאגדו בישראל ולא BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (המדד 

 .סווגו ע"י הבורסה בענף "בנקים"

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  ץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחו -מקום התאגדות 

  לא תיכלל במדד על ידי הבורסה בענף "בנקים" תסדרת אג"ח שמנפיקתה מסווג -סיווג ענפי. 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.
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  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) ביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה או דירוג מק

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  תשואה לפדיוןמשקל  - שקליTop50 אינדקס 

בעלות שווי השוק הגבוה ביותר  ),BBB-בריבית קבועה שדירוגן לפחות (שקליות איגרות חוב קונצרניות  50כולל המדד 

, כאשר במועד הקובע ניתן משקל עודף לסדרות בעלות שיעור גבוה במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד

 .יותר של תשואה לפדיון

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (בנוסף, עד שתי סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל במדד  עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

 ועד הקובע של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במסדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת  משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםבמדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) לו עשויות להיכלל במדד או דירוג מקביל .

או  (-A)במועד הקובע לא יפחת דירוגה רק אם  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת 

 .דירוג מקביל לו

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  50יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  המדד, בכפוף לאמור להלן:העומדות בתנאי 

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק  )ו(

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   )ז(

או נמוך ממנו וייווספו  60-בדירוג שווה ל ממוצעפי דירוג שווי שוק שנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על 

  או גבוה ממנו. 40-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ח(

בדירוג הנמוך ביותר  ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  50-ותר מי

  סדרות האג"ח. 50מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו 

בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט   )ט(

בדירוג הגבוה  ממוצעסדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  50-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 50יכללו 

סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  משתינמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )י(

' ואילך יבוצע בבעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף 

 מחדש.

 אינדקס אג"ח צמוד מדורג

ק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל עוקב אחר הביצועים של שוהמדד 

 ).BBB-איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (
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  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי פדיון  מועדשיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) דה או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במי

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  צמודות-75אינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל A-איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( 75המדד כולל 

 .מבין הסדרות העומדות בתנאי המדדוהן בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל במדד  5, עד בנוסף עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

  שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת לא תיכלל  משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםבמדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. 

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע האג"ח בעלות שווי השוק  סדרות 75יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק   )א(

ומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן ע  )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  90-בדירוג שווה ל ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 60-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד אם לאחר   )ג(

בדירוג הנמוך ביותר  ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  75-יותר מ

  סדרות האג"ח. 75 מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

בדירוג הגבוה  ממוצעסדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  75-פחות מ

שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד 

 סדרות האג"ח. 75יכללו 
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סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  5-מנמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )ה(

ואילך  (ב)בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף 

 יבוצע מחדש.

  צמודות-25אינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל A-איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( 25המדד כולל 

 .והן בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (יות להיכלל במדד בנוסף, עד שתי סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשו עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת  משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת במדד במועד ה

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד .

או  (A)-מ הקובע לא יפחתבמועד דירוגה רק אם  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת 

 .דירוג מקביל לו

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  25יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע דירוג שווי שוקבמועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי    )א(

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  30-בדירוג שווה ל ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 20-בדירוג שווה ל ממוצעדורגו על פי דירוג שווי שוק  למדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ג(

תר בדירוג הנמוך ביו ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  25-יותר מ

  סדרות האג"ח. 25מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

בדירוג הגבוה  ממוצעשוק  סדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי 25-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 25יכללו 

סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  משתינמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )ה(

ואילך (ב) י השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף בעלות דירוג שוו

 יבוצע מחדש.

  צמוד Topאינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל A-בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( צמודות מדדאיגרות חוב קונצרניות  100המדד כולל 

 .הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדדוהן בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד 
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  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (בנוסף, עד שלוש סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל במדד  עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

  אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  יכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת לא ת משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםבמדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד . 

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  100יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק  )א(

ר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אש  )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  120-בדירוג שווה ל ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 80-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד  אם  )ג(

בדירוג הנמוך  ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  100-יותר מ

  סדרות האג"ח. 100ד יכללו ביותר מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמד

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

בדירוג הגבוה  ממוצעסדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  100-פחות מ

נאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר ת

 סדרות האג"ח. 100יכללו 

סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  5-מנמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )ה(

ואילך (ב) מסעיף  בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל

 יבוצע מחדש.

  משקל שווה -צמוד  Topאינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל A-בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( צמודות מדדאיגרות חוב קונצרניות  100המדד כולל 

ניתן משקל , כאשר במועד הקובע והן בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד

 שווה לכל סדרת אג"ח במדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (בנוסף, עד שלוש סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל במדד  עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

  אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 
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  יכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת לא ת משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםבמדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד . 

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  100יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק  )א(

ר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אש  )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  120-בדירוג שווה ל ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 80-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד  אם  )ג(

בדירוג הנמוך  ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  100-יותר מ

  סדרות האג"ח. 100ד יכללו ביותר מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמד

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

בדירוג הגבוה  ממוצעסדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  100-פחות מ

נאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר ת

 סדרות האג"ח. 100יכללו 

סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח  5-מנמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )ה(

ואילך (ב) מסעיף  בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל

 יבוצע מחדש.

 ונשק דלקיםללא מדורג  צמודאינדקס 

 ), אשר מנפיקותיהן התאגדו בישראלBBB-בריבית קבועה שדירוגן לפחות (איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד המדד כולל 

 3על פי כאשר במועד הקובע משקל סדרת אג"ח במדד נקבע מזהמים,  דלקיםבתעשיות הנשק והפקת  ואינם פועלים

  .פקטורים: יחס שוטף של מנפיק האג"ח, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומרווח ממשלתי

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

 על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  - סוג מנפיק

סדרות אג"ח של מנפיקים הפועלים בתחום ייצור נשק ובתחום ייצור דלקים מזהמים (ייצור בנוסף,  עשויות להיכלל במדד.

 .והפקת נפט וגז או הפקת פחם), לפי סיווג עורך המדד, לא תיכללנה במדד

  לישראל לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  אינה רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח ש -מח"מ

 נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 ירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הד

 ללא בנקים מדורג צמודאינדקס 

), אשר מנפיקותיהן לא סווגו על ידי BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (המדד 

 .הבורסה בענף "בנקים"

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  דד" לא תיכלל במעל ידי הבורסה בענף "בנקים תסדרת אג"ח שמנפיקתה מסווג -סיווג ענפי. 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 דירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, ה

  ללא בנקיםTop60  מדורג צמודאינדקס 

), אשר מנפיקותיהן לא סווגו על ידי A-איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( 60כולל המדד 

 העומדות בתנאי המדד.הבורסה בענף "בנקים", בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע ת אג"ח סדר - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  תיכלל במדד" לא על ידי הבורסה בענף "בנקים תסדרת אג"ח שמנפיקתה מסווג -סיווג ענפי. 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע ג"ח בעלות שווי השוק סדרות הא 60יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק  )א(

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   )ב(

או נמוך ממנו וייווספו  75-בדירוג שווה ל ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 45-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ג(

בדירוג הנמוך ביותר  ממוצעהאג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק סדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות  60-יותר מ

  סדרות האג"ח. 60מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ד(

בדירוג הגבוה  ממוצעהאג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק סדרות  60-פחות מ
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ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 60יכללו 

רות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג"ח סד מששנמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )ה(

' ואילך יבוצע בבעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף 

 מחדש.

  תשואה לפדיוןמשקל  - צמודTop60 אינדקס 

בעלות שווי השוק הגבוה ביותר  ),BBB-לפחות (איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן  60כולל המדד 

, כאשר במועד הקובע ניתן משקל עודף לסדרות בעלות שיעור גבוה במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד

 .יותר של תשואה לפדיון

  :דדי הסף הבאים על מנת להיכלל במלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

המנפיק הינו חברה כאשר (בנוסף, עד שתי סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל במדד  עשויות להיכלל במדד.

כל סדרות האג"ח של המנפיק,  בסכימה זוהמסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון 

 ).גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה

 ועד הקובע של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במסדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת  משנהסדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםבמדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד .

או  (-A)במועד הקובע לא יפחת דירוגה רק אם  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת 

 .דירוג מקביל לו

  הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות הממוצע סדרות האג"ח בעלות שווי השוק  60יכללו במדד  - שווי שוקדירוג

  העומדות בתנאי המדד, בכפוף לאמור להלן:

  .ממוצע במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד על פי דירוג שווי שוק   )ו(

אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר   )ז(

או נמוך ממנו וייווספו  75-בדירוג שווה ל ממוצעשנכללו במדד טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

  או גבוה ממנו. 45-בדירוג שווה ל ממוצעלמדד סדרות האג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג שווי שוק 

חר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד אם לא  )ח(

בדירוג הנמוך ביותר  ממוצעסדרות האג"ח, יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק  60-יותר מ

  סדרות האג"ח. 60מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד יכללו 

אם לאחר גריעת סדרות האג"ח מהמדד והוספת סדרות האג"ח למדד, כמפורט בסעיף (ב) לעיל, יכללו במדד   )ט(

בדירוג הגבוה  ממוצעעל פי דירוג שווי שוק  סדרות האג"ח, תיווספנה למדד סדרות האג"ח אשר דורגו 60-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח העומדות ביתר תנאי המדד שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף (ב) לעיל, עד שבמדד 

 סדרות האג"ח. 60יכללו 

ח סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות האג" משתינמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר   )י(

' ואילך יבוצע בבעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף 

 מחדש.
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 אינדקס אג"ח דולר מדורג

עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד לשער הדולר בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד המדד 

  ).BBB-ות צמודות דולר ארה"ב בריבית קבועה שדירוגן לפחות (כולל איגרות חוב קונצרני

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  רק סדרות אג"ח שצמודות לשער החליפין דולר ארה"ב עשויות להיכלל במדד. -הצמדה 

  טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל  חלסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח 

  במשקל שווהישראלים אג"ח מנפיקים אינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר במועד BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (המדד 

 סדרות אג"ח במדד.הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוגים מקבילים להם עשויות להיכלל במדד

 וגים יהיה הקובע.במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדיר

  שקלי AAA-Aאינדקס 

 ).AAA) לבין (A-בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין ( שקליותהוא כולל איגרות חוב קונצרניות המדד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 
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  סדרת אג"ח  לא יפחת משנה. רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע במדדסדרת אג"ח עשויה להיכלל  -מועד פדיון

 .משנתייםרק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדשאינה נכללת 

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 ברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מח

  ת"א AAA-Aאינדקס 

) שנסחרות בבורסה AAA) לבין (A-הוא כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 בת"א.

  :הבאים על מנת להיכלל במדדי הסף לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) ל לו עשויות להיכלל במדד. במידה או דירוג מקבי

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  ריאליות פקטור מרווח AAA-Aאינדקס 

), אשר AAA) לבין (A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

ותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח מנפיק

 הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 בענף על "פיננסי" עשויות להיכלל במדד.או 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -פדיון מועד

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.
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  1-4מנפיקים במשקל שווה  A-AAA אינדקס

בעלות משך חיים ממוצע , )A-שדירוגן לפחות (כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, המדד 

, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של סדרות אג"ח שנים 4עד ה של שנ

 במדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.רק  - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

ון שלה במועד הקובע רק אם מועד הפדי במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  עשויות להיכלל במדד.  משנהשנים ולא יפחת  4רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על  -מח"מ

המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם 

 .שנתייםמ

  ירוגן במועד הקובע יהיה לפחות רק סדרות אג"ח שד -דירוג(A-)  .או דירוגים מקבילים להם עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  ומעלה מאוזן AAאינדקס 

ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה.  AAעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג המדד 

 ).AA-המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-) יל לו עשויות להיכלל במדד. במידה או דירוג מקב

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 ומעלה שקלי AAאינדקס 

ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד  AAעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג המדד 

 ).AA-קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( כולל איגרות חוב

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 זיקה.  בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולותנרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 ים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוג

 ומעלה צמוד AAאינדקס 

ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל  AAעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג המדד 

 ).AA-איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

עד הקובע רק אם מועד הפדיון שלה במו במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 0-3 ומעלה שקלי AAאינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ובעלות AA-קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( המדד כולל איגרות חוב

 .שנים 3משך חיים ממוצע של עד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן יל רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לע -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. שנים 3על רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה  -מח"מ 
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  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 ירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הד

 0-3 ומעלה צמוד AAאינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל AA-בריבית קבועה שדירוגן לפחות (צמודות מדד המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

 .שנים 3ובעלות משך חיים ממוצע של עד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  ץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחו -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. שנים 3על רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה  -מח"מ 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  פחות רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה ל -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 2-4 ומעלה שקלי AAאינדקס 

 עדשנתיים ), בעלות משך חיים ממוצע של AA-המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (

 .שנים 4

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  שנים ולא יפחת משנתיים עשויות להיכלל במדד.  4רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על  -מח"מ

-סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת מ

 שנים. 3

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 2-4 ומעלה צמוד AAאינדקס 

שנתיים של  בעלות משך חיים ממוצע ),AA-בריבית קבועה שדירוגן לפחות (צמודות מדד המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

 .שנים 4 עד
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  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  ם ולא יפחת משנתיים עשויות להיכלל במדד. שני 4רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על  -מח"מ

-סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת מ

 שנים. 3

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  ריאליות שקלי AAA-AAאינדקס 

לא סווגו על ) ומנפיקותיהן AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 ידי הבורסה בענף על "פיננסי".

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 "פיננסי" עשויות להיכלל במדד.בענף על או 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  יבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח בר -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  יאליות צמודר AAA-AAאינדקס 

) ומנפיקותיהן לא סווגו AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 על ידי הבורסה בענף על "פיננסי".

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 בענף על "פיננסי" עשויות להיכלל במדד.או 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 
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  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב ח סדרת אג" -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-) קביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה או דירוג מ

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  פיננסי שקלי AAA-AAאינדקס 

) ומנפיקותיהן סווגו על ידי AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 הבורסה בענף על "פיננסי".

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  פיננסי" עשויות להיכלל במדד. רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגות על ידי הבורסה בענף על -סיווג ענפי" 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 ירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הד

  פיננסי צמוד AAA-AAאינדקס 

) ומנפיקותיהן סווגו על AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 ידי הבורסה בענף על "פיננסי".

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע  של חברה נטולת זיקהסדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגות על ידי הבורסה בענף על "פיננסי" עשויות להיכלל במדד. -סיווג ענפי 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדשאינה נכללת  סדרת אג"חבמדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.
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  0-2ת"א  AAA-AAאינדקס 

שמנפיקותיהן ), AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 התאגדו בישראל ובעלות משך חיים ממוצע של עד שנתיים.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  סים" על "מכשירים פיננ-על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  על שנתייםרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה  -מח"מ

 .משנהנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל ופי סמועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AAA)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 כלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להי

  נמוך משקל מינוף פיננסי - 0-3 ישראל AAA-AAאינדקס 

), שמנפיקותיהן AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

כאשר במועד הקובע ניתן משקל עודף לסדרות בעלות שיעור  שנים 3התאגדו בישראל ובעלות משך חיים ממוצע של עד 

 .של הון למאזןגבוה 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.רק  - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  שנים 3על רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה  -מח"מ

 .משנתייםהקובע לא יפחת נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AAA)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  קבוע 3מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

), כאשר AAA) לבין (AA-קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (כולל איגרות חוב המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 3משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 

  :היכלל במדדי הסף הבאים על מנת ללעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  יפחת משנהרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא  -מח"מ

 .משנתייםנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AAA)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  קבוע 4מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

), כאשר AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד ושקליות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 4משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 ות זיקה. בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולנרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  יפחת משנהרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא  -מח"מ

 .משנתייםנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AAA)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 "ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל במדד. במידה וסדרת אג

  קבוע 5מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

), כאשר AAA) לבין (AA-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 5מח"מ המדד על  משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 מדד.עשויות להיכלל ב

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  יפחת משנהרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא  -מח"מ

 .משנתייםנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AAA)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 "ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל במדד. במידה וסדרת אג
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  משקל שווה AA אג"ח אינדקס

), כאשר AA) לבין (+AA-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (המדד 

 במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 ק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.ר - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 ע.להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקוב

 2-4מאוזן  AA ישראל אינדקס

שמנפיקותיהן ), AA) לבין (+AA-בטווח דירוג שבין (בריבית קבועה שקליות וצמודות מדד המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

, כאשר במועד הקובע בסיס ההצמדה מאוזן בין שקלים שנים 4 עדשנתיים בעלות משך חיים ממוצע של והתאגדו בישראל 

 .לצמודים

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חת משנתיים עשויות להיכלל במדד. שנים ולא יפ 4רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על  -מח"מ

-סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת מ

 שנים. 3

  יהיה לפחות רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AA+) עשויות  הםל יםמקביל יםאו דירוג

 דה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל במדד. במי

 מנפיקים ישראלים AA-Aאינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו AA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג (המדד 

 בישראל.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 
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 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 מדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל ב

 מנגנון מרווח AA-Aאינדקס 

), כאשר משקל AA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג (המדד 

 מרווח ממשלתי של קבוצות הדירוג במדד.הסדרות במדד נקבע בהתאם למנגנון 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - יקה לישראלז

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 1-3ישראל  AA-Aאינדקס 

 3ה עד ), במח"מ שנAA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג (המדד 

 שנים, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 ד.עשויות להיכלל במד

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  שנים או יפחת משנה עשויות להיכלל במדד.  3שלהן במועד הקובע לא יעלה על  רק סדרות אג"ח שהמח"מ -מח"מ

סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד 

 הקובע לא יפחת משנתיים.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  סינטטי 3מח"מ  AA-Aאינדקס 

), כאשר AA) לבין (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 3משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 
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  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף תומסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  פחת משנהירק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא  -מח"מ

 .משנתייםנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 סדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל במדד. במידה ו

 שקלי AA-Aאינדקס 

 ).AA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג (המדד 

  :על מנת להיכלל במדדי הסף הבאים לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  ג"ח שמנפיקותיהן בעלות רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים האחרונות עשויות להיכלל במדד.רק סדרות א -רווח נקי 

  מסווגת על ידי הבורסה בענף על "פיננסי", עשויה  אינהסדרת אג"ח, שמנפיקתה  -תזרים מזומנים של מנפיק האג"ח

 להיכלל במדד רק במידה והתזרים של מנפיק האג"ח בשנתיים האחרונות הינו חיובי.

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  פחות רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה ל -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  0-2שקלי  A-AAאינדקס 

 ).AA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג (המדד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שמנפיקה -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  על שנתייםרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה  -מח"מ

 .משנהנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 
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  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 צמוד AA-Aאינדקס 

 ).AA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג (המדד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  להיכלל במדד. רק סדרות אג"ח שמנפיקותיהן בעלות רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים האחרונות עשויות -רווח נקי 

  מסווגת על ידי הבורסה בענף על "פיננסי", עשויה  אינהסדרת אג"ח, שמנפיקתה  -תזרים מזומנים של מנפיק האג"ח

 להיכלל במדד רק במידה והתזרים של מנפיק האג"ח בשנתיים האחרונות הינו חיובי.

  טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל חל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 . במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל במדד

  0-2צמוד  AA-Aאינדקס 

+), בעלות משך חיים AA) לבין (A-כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 ממוצע של עד שנתיים.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 ק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד.ר - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  על שנתייםרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה  -מח"מ

 .משנהנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.
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  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  מאוזן Aאינדקס 

בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד  Aונצרני בדירוג עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקהמדד 

 ).A) לבין (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון ם המסחר האחרון שלה אגב שיוסדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  תקרת מנפיק Aאינדקס 

הקובע  ), כאשר במועדA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג (המדד 

 לעדכון המדד נקבעת תקרת מנפיק מזערית ככל הניתן בהתאם לכמות המנפיקים במדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -ףעל ידי הבורסה בענ ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע. להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר

  משקל שווה A אג"ח אינדקס

), כאשר במועד A) לבין (+A-המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (

 .הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע  של חברה נטולת זיקהסדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

ד הפדיון שלה במועד הקובע רק אם מוע במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  סינטטי 3מח"מ  Aאינדקס 

+), כאשר משקולות A) לבין (A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 3המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע  של חברה נטולת זיקהסדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  יפחת משנהרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא  -מח"מ

 .משנתייםת נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפח

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  סינטטי 4מח"מ  Aאינדקס 

+), כאשר משקולות A) לבין (A-איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (כולל המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 4המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 

  :על מנת להיכלל במדד י הסף הבאיםלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  יפחת משנהרק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא  -מח"מ

 .משנתייםנכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת 
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  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 צמוד  Aאינדקס 

בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות  Aעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג המדד 

 ).A) לבין (+A-קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין ( חוב

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 דד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל במ

  שקלי  Aאינדקס 

בריבית קבועה בישראל. המדד כולל  Aעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג המדד 

 ).A) לבין (+A-ח דירוג שבין (איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה בטוו

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - לישראלזיקה

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדע עשויה להיכלל במועד הקוב במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

 רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  - דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  חיובי ואיציב דירוג שקלי אופק  Aאינדקס 

ואופק  קותיהן התאגדו בישראל, שמנפי)A) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג (המדד 

 .הדירוג שלהן במועד הקובע הינו יציב או חיובי

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

 חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -דיון מועד פ

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  עשויות להיכלל במדד. במידה יהיה יציב או חיוביבמועד הקובע סדרות אג"ח שאופק הדירוג שלהן רק  -דירוג אופק 

היא לא תיכלל במדד במידה ואופק הדירוג שלה יהיה שלילי באחת וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, 

 מחברות הדירוג.

  מנפיקים ישראליםשקלי  Aאינדקס 

 בישראל.) שמנפיקותיהן התאגדו A) לבין (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (המדד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  יכלל חל טרם מועד העדכון הבא לא תסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 2-4ישראל  Aאינדקס 

יים ), בעלות משך חA) עד (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג (המדד 

 שנים ומנפיקותיהן התאגדו בישראל. 4ממוצע של שנתיים עד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  שנים או יפחת משנתיים עשויות להיכלל במדד.  4סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על רק  -מח"מ

-סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת מ

 שנים. 3
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  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) יותר ולכל ה(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  סדרות האג"ח  שתי סדרת האג"ח נמנית עם, בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח במקרה -מגבלת סדרות למנפיק

 ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד. שהנפיק המנפיק ממוצע הגבוה ביותר מבין סדרות האג"חבעלות שווי השוק ה

  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 

), שמנפיקותיהן התאגדו A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (המדד 

"השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח", כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל בישראל ולא סווגו על ידי הבורסה בענף 

 עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן דרתן לעיל רק סדרות אג"ח קונצרניות כהג -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  או בענף "ביטוח" לא תיכלל השקעה ואחזקותענף "במסווגת על ידי הבורסה ה אג"ח שמנפיקת תסדר -סיווג ענפי "

 במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  דרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהג -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  -מח"מ

 בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים. נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  .או דירוגים מקבילים להם עשויות להיכלל במדד

היה במועד הקובע י הסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם דירוג

במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים לו.  או דירוג מקביל (A)לפחות 

 יהיה הקובע.

  פקטור מרווחומעלה  Aישראל צמוד אינדקס 

בישראל,  ), שמנפיקותיהן התאגדוA-כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (המדד 

 כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 להיכלל במדד. רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות - הצמדה 

  רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  -מח"מ

 נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  .או דירוגים מקבילים להם עשויות להיכלל במדד

במועד הקובע יהיה  הסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם דירוג
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תר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יולו.  או דירוג מקביל (A)לפחות 

 יהיה הקובע.

  פקטור מרווחומעלה  Aישראל שקלי אינדקס 

), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר A-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (המדד 

  הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר.במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  יכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות לה -מח"מ

 נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  .או דירוגים מקבילים להם עשויות להיכלל במדד

במועד הקובע יהיה  הועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם דירוגסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במ

במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים לו.  או דירוג מקביל (A)לפחות 

 יהיה הקובע.

  Aשקלי מדורג עד  אינדקס

בריבית קבועה בישראל. המדד  A-BBB יהקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוגעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח המדד 

 ).A) לבין (BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. רשמה למסחר נלחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

 רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  - דירוג(BBB-)  ולכל היותר(A)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  Aצמוד מדורג עד  אינדקס

בריבית קבועה בישראל. המדד כולל  A-BBB יבדירוג הצמוד למדדעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני המדד 

 ).A) לבין (BBB-בריבית קבועה בטווח דירוג שבין ( צמודות מדדאיגרות חוב קונצרניות 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

 רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  - דירוג(BBB-)  ולכל היותר(A)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  כללי BBB-HYאינדקס 

ב ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חו BBBעוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוגי המדד 

 ).BBB, שדירוגן לכל היותר (+הבריבית קבועצמודות למדד שקליות או קונצרניות 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון אחרון שלה אגב שיום המסחר הסדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לכל היותר  -דירוג(BBB+)  או דירוג מקביל לו או לחילופין, סדרות אג"ח

שאינן מדורגות במועד הקובע על ידי אחת מחברות הדירוג ואשר לא דורגו בעבר כחדלות פירעון, עשויות להיכלל במדד. 

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  2-4וזן מח"מ אינדקס קונצרני מא

 .2-4) ובעלות מח"מ BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (המדד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן לעיל רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  שנים ולא יפחת משנתיים עשויות להיכלל במדד.  4עלה על רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא י -מח"מ

-סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת מ

 שנים. 3

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.
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  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 

פת פדיון של ), בעלות תקוBBB-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (המדד 

 שנים. 5שנתיים עד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - לישראלזיקה

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  שנים וחודש לא  5סדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת משנתיים וחודש או יעלה על  -מועד פדיון

במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא  תיכלל

 שנים במועד הקובע. 3-יפחת מ

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 ירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת ד

  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 

), בעלות תקופת פדיון של BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (המדד 

 שנים ומעלה. 5

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 ק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.ר - הצמדה 

  שנים וחודש לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח  5-סדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת מ -מועד פדיון

 שנים במועד הקובע. 6-מ שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה BBB-בריבית קבועה, שדירוגן לפחות ( שקליותכולל איגרות חוב קונצרניות המדד 

 בענף על "פיננסי".

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן דרתן לעיל רק סדרות אג"ח קונצרניות כהג -סוג מנפיק

 בענף על "פיננסי" עשויות להיכלל במדד.או 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 
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 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עד העדכון הבא לא תיכלל חל טרם מוסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. במידה

 וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  צמוד CoCoאינדקס 

), אשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות BBB-בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (מדד צמודות כולל איגרות חוב קונצרניות המדד 

קיימות) שארע -המרה כפויה או למחיקה כפויה על רקע אירוע מכונן (אירוע מכונן לספיגת הפסדי קרן או אירוע מכונן לאיל

 .ו/או לפי הודעת המפקח על הביטוח למנפיק, לפי הודעת המפקח על הבנקים

  :להיכלל במדד י הסף הבאים על מנתלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  סדרות אג"ח  רק -סוג מנפיקCoCo .עשויות להיכלל במדד 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  תיגרע בתום יום המסחר האחרון שלהסדרת אג"ח  -מועד פדיון. 

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

), שמנפיקתן מסווגת על ידי Aכולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות למדד, שדירוגן לפחות (המדד 

הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ 

 שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדהכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא לעמידה בתנאי הסף בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  במדד. סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" עשויות להיכלל במדד. -סיווג ענפי 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  שנים עשויות להיכלל במדד. סדרת  3-רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת מ -מועד פדיון

מועד הפדיון שלה במועד הקובע  אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם

 שנים. 4-לא יפחת מ

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  200-רק סדרות אג"ח ששווי השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ -שווי שוק

במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם שווי השוק הממוצע שלה במועד  במדדבמדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת 

 מיליון ש"ח. 220-מוך מהקובע אינו נ

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  במקרה בו מנפיק הנפיק מספר סדרות אג"ח, סדרת האג"ח נמנית עם חמש סדרות האג"ח  -מגבלת סדרות למנפיק

 "ח שהנפיק המנפיק ואשר עומדות בשאר תנאי הסף של המדד.בעלות מועד הפדיון הארוך ביותר מבין סדרות האג

  לעניין זה, יודגש כי יילקחו בחשבון כל סדרות האג"ח של המנפיק, כולל סדרות שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה.
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  2רובד  -אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 

), שמנפיקתן מסווגת על BBB-שדירוגן לפחות ( כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות למדד,המדד 

 .2ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" ועונות להגדרה של אג"ח רובד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד. 2רובד ו/או סדרות אג"ח 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" עשויות  -סיווג ענפי 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  הבא לא תיכלל  חל טרם מועד העדכוןסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 .תיגרע בתום יום המסחר האחרון שלה CoCoסדרת אג"ח אף על פי האמור לעיל,  לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד. או 

  אינדקס צמודות בנקים וביטוח

), שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה Aכולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (המדד 

 בענף "בנקים" או "ביטוח".

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח" עשויות להיכלל במדד. -סיווג ענפי 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנתיים עשויות להיכלל במדד. סדרת  -מועד פדיון

במועד הקובע אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד הפדיון שלה 

 שנים. 3-לא יפחת מ

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  ישראל אינדקס צמודות בנקים

כולל סדרות אשר בתשקיפן נקבע כי הן ניתנות להמרה ( כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועההמדד 

 .חברות המפוקחות על ידי בנק ישראלהונפקו על ידי ו )A-, שדירוגן לפחות ()מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן או

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד. CoCoסדרות אג"ח ו/או 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

 עשויות להיכלל במדד.הונפקו על ידי חברות המפוקחות על ידי בנק ישראל שרק סדרות אג"ח  - תחום פעילות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 
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  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח  משנהרק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת  -מועד פדיון

במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע לא שאינה נכללת 

 יפחת משנתיים.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  בנקים CoCoאינדקס אג"ח 

), אשר בתשקיפן נקבע BBB-קבועה, שקליות וצמודות למדד, שדירוגן לפחות (כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית המדד 

-כי הן ניתנות להמרה כפויה או למחיקה כפויה על רקע אירוע מכונן (אירוע מכונן לספיגת הפסדי קרן או אירוע מכונן לאי

 קיימות) שארע למנפיק, לפי הודעת המפקח על הבנקים.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  סדרות אג"ח  רק -מנפיק סוגCoCo .עשויות להיכלל במדד 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  י הבורסה בענף "בנקים" עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגת על יד -סיווג ענפי 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  תיגרע בתום יום המסחר האחרון שלהסדרת אג"ח  -מועד פדיון. 

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  10-בנקים CoCoאינדקס 

), שהונפקו על ידי בנקים בישראל AA-איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות ( 10המדד כולל 

ניתנות להמרה או מחיקה על בסיס מנגנון לספיגת הפסדי קרן והן בעלות שווי השוק הגבוה ואשר בתשקיפן נקבע כי הן 

  .אי המדדביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנ

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  סדרות אג"ח  רק -סוג מנפיקCoCo בנוסף, עד שתי סדרות אג"ח של אותו מנפיק עשויות להיכלל עשויות להיכלל במדד .

 .במדד

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" עשויות להיכלל במדד. -סיווג ענפי 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לא תיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת משנה סדרת אג"ח שמועד הפדיון שלה במועד הקובע יפחת  -מועד פדיון

 במועד הקובע. משנתייםיה להיכלל במדד רק אם מועד הפדיון שלה לא יפחת במדד במועד הקובע עשו

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  וחב' ממשלתיותאינדקס אג"ח בנקים 

), שמנפיקתן מסווגת על -AAעה, שדירוגן לפחות (כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות למדד בריבית קבוהמדד 

  הונפקו על ידי חברות ממשלתיות.או שידי הבורסה בענף "בנקים" 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 
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  רק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות  -סיווג ענפי

 לעיל (מדינת ישראל היא בעלת השליטה בהן), עשויות להיכלל במדד.ממשלתיות כהגדרתן 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון חרון שלה אגב שיום המסחר האסדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-רק סדרות אג"ח ששווי השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ -שווי שוק

במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם שווי השוק הממוצע שלה במועד  במדדבמדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת 

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג)AA-( .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

-) ומנפיקותיהן סווגו על ידי הבורסה בתתA-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (המדד 

 ענף "שירותים פיננסיים".-ענף "ביטוח" או בתת

  :הסף הבאים על מנת להיכלל במדד ילעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  ענף "שירותים פיננסיים" -ענף "ביטוח" או בתת-מסווגת על ידי הבורסה בתתרק סדרות אג"ח שמנפיקתן  -סיווג ענפי

 עשויות להיכלל במדד.

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון גב שיום המסחר האחרון שלה אסדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  חברות בנייה בישראלאינדקס אג"ח 

יהן התאגדו ) ומנפיקותBBB-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות למדד, שדירוגן לפחות (המדד 

 ענף "בנייה".-בישראל וסווגו על ידי הבורסה בתת

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  עשויות להיכלל במדד.בנייהענף "-תתרק סדרות אג"ח שמנפיקתן מסווגת על ידי הבורסה ב -סיווג ענפי " 

  הגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כ -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 



 

   109מתוך  50עמוד                     אינדקס אג"ח ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד 

  אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

) והונפקו AA-וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לכל הפחות (המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות שקליות 

  על ידי חברות ממשלתיות.

 י הסף הבאים על מנת להיכלל במדד:לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  ל היא בעלת השליטה רק סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות ממשלתיות כהגדרתן לעיל (מדינת ישרא -סוג מנפיק

בהן), עשויות להיכלל במדד. יחד עם זאת, היה ובמועד קובע מסוים יתברר שהמדד צפוי לכלול פחות מתשע סדרות 

אג"ח שהונפקו על ידי חברות ממשלתיות, תתווספנה למדד סדרות אג"ח ממשלתיות עד שהמדד יכלול תשע סדרות 

קובע מסוים, יתברר שהמדד צפוי לכלול שמונה סדרות אג"ח  אג"ח בסך הכל, בהתאם לכללים הבאים; היה ובמועד

שהונפקו על ידי חברות ממשלתיות, תתווסף למדד סדרת האג"ח הממשלתית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר; היה 

ובמועד קובע מסוים, יתברר שהמדד צפוי לכלול שבע סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות ממשלתיות, תתווספנה 

אג"ח הממשלתית הצמודה למדד המחירים לצרכן בעלת שווי השוק הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח למדד סדרת ה

הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן וסדרת האג"ח הממשלתית השקלית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר מבין 

ל שש סדרות אג"ח שהונפקו סדרות האג"ח השקליות הממשלתיות; היה ובמועד קובע מסוים, יתברר שהמדד צפוי לכלו

על ידי חברות ממשלתיות, תתווספנה למדד סדרת האג"ח הממשלתית הצמודה למדד המחירים לצרכן בעלת שווי השוק 

הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן וסדרת האג"ח הממשלתית השקלית 

ג"ח השקליות הממשלתיות, וכן, סדרת האג"ח הממשלתית בעלת שווי בעלת שווי השוק הגבוה ביותר מבין סדרות הא

השוק הגבוה ביותר, שאינה נמנית על שתי הסדרות המתווספות; היה ובמועד קובע מסוים, יתברר שהמדד צפוי לכלול 

 חמש סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות ממשלתיות, תתווספנה למדד שתי סדרות האג"ח הממשלתית הצמודות למדד

המחירים לצרכן בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן ושתי 

סדרות האג"ח הממשלתיות השקליות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין סדרות האג"ח השקליות הממשלתיות; היה 

יקים שעומדים בהגדרת חברה ממשלתית, תתווסף ובמועד קובע מסוים, יתברר שהמדד צפוי לכלול פחות משישה מנפ

 למדד סדרת האג"ח הממשלתית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  ובע יהיה לפחות רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הק -דירוג(AA-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה 

הן מגובה, לפחות באופן חלקי, כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות למדד, שסכום הקרן שלהמדד 

 בבטוחה.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  רק סדרות אג"ח שסכום הקרן שלהן מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה עשויות להיכלל במדד. -בטוחה 

  שווי  סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם -יחס בטוחה לחוב

 .75%-הבטוחה (על פי הדוח הכספי האחרון של המנפיק) לשווי האג"ח במועד הקובע לא יפחת מ

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

), בעלות מועד פדיון BBB-(איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות  60כולל המדד 

של שנה ומעלה, ששיעור ההון העצמי למאזן של מנפיקותיהן הוא הגבוה ביותר מבין שאר מנפיקי הסדרות העומדות בתנאי 

  המדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. רשמה למסחר נלחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  על "פיננסי" או "השקעה ואחזקות" לא תיכלל במדד.-סדרת אג"ח שמנפיקתה מסווג על ידי הבורסה בענף -סיווג ענפי 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

ד הפדיון שלה במועד הקובע רק אם מוע במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות שרמת המינוף הפיננסי שלהם  60רק  -של מנפיק האג"ח מינוף פיננסי נמוך

היא הנמוכה ביותר ביחס לשאר החברות שהנפיקו סדרות אג"ח העומדות בתנאי המדד כפי שיוגדר להלן עשויות להיכלל 

 במדד:

גר אינדקס אג"ח ישראל על פי במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל סדרות האג"ח הקונצרניות הנכללות במא  .א

 דירוג הון עצמי מוחשי למאזן של מנפיקי סדרות האג"ח.

אף על פי האמור בסעיף א' לעיל, היה וההון העצמי המוחשי למאזן רבעוני של מנפיק מסוים יהיה נמוך יותר בשני   .ב

מי מוחשי למאזן לגבי רבעונים רצופים ביחס להון העצמי המוחשי למאזן המפורט בסעיף א' לעיל, דירוג הון עצ

 המנפיק המסוים יתבסס על ההון העצמי המוחשי למאזן הרבעוני של אותו מנפיק.

במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן סדרות האג"ח   .ג

או נמוך ממנו וייווספו  75-וג שווה לשנכללו במדד זה טרם עדכון המדד ואשר דורגו על פי דירוג הון עצמי למאזן בדיר

 או גבוה ממנו. 45-למדד סדרות אג"ח שלא נכללו במדד ואשר דורגו על פי דירוג הון עצמי למאזן בדירוג שווה ל
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אם לאחר גריעת סדרות אג"ח מהמדד והוספת סדרות אג"ח למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל, יכללו במדד כאמור   .ד

מהמדד סדרות אג"ח אשר דורגו על פי דירוג הון עצמי מוחשי למאזן בדירוג הנמוך  סדרות אג"ח, יגרעו 60-יותר מ

 סדרות אג"ח. 60ביותר מבין כל סדרות האג"ח שעמדו בתנאים שפורטו בסעיף ב. לעיל, עד שבמדד יכללו 

כאמור אם לאחר גריעת סדרות אג"ח מהמדד והוספת סדרות אג"ח למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל, יכללו במדד   .ה

סדרות אג"ח, תיווספנה למדד סדרות אג"ח אשר דורגו על פי דירוג הון עצמי מוחשי למאזן בדירוג הגבוה  60-פחות מ

ביותר מבין כל סדרות האג"ח הנכללות במאגר אינדקס אג"ח ישראל שלא עמדו בתנאים שפורטו בסעיף ב. לעיל, 

 סדרות אג"ח. 60עד שבמדד יכללו 

האג"ח הכלולות במדד יש יותר מארבע סדרות אג"ח של מנפיק מסוים, יגרעו סדרות נמצא כי ברשימת סדרות   .ו

האג"ח בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של אותו מנפיק כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף ג' ואילך 

 יבוצע מחדש.

אג"ח של מנפיקים המסווגים  ) סדרות45נמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר מארבעים וחמש (  .ז

על ידי הבורסה באותו ענף, יגרעו סדרות האג"ח בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של הענף כאמור 

 והתהליך המתואר לעיל מסעיף ג' ואילך יבוצע מחדש.

מדינה נמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר משמונה סדרות אג"ח של מנפיקים שהתאגדו ב  .ח

מסוימת מחוץ לישראל, יגרעו סדרות האג"ח בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של מנפיקים מהמדינה 

 כאמור והתהליך המתואר לעיל מסעיף ג' ואילך יבוצע מחדש.

סדרות אג"ח בעלות סוג הצמדה מסוים (שקלי או  30-נמצא כי ברשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד יש יותר מ  .ט

מדד), יגרעו סדרות האג"ח בעלות דירוג שווי השוק הממוצע הנמוך יותר של סוג ההצמדה כאמור והתהליך צמוד 

 המתואר לעיל מסעיף ג' ואילך יבוצע מחדש.

  שכבות מדורגות מח"מ  A-AAAאינדקס 

ובנוסף, הן  )A-שדירוגן לפחות (בריבית קבועה,  ,שקליות וצמודות מדדישראליות, כולל איגרות חוב קונצרניות המדד 

 .נכללות בתנאי הסף של שכבות המח"מ והדירוג המוגדרות במדד

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 ינן צמודות עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שא - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד.  משנהשנים ולא יפחת  6רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על  -מח"מ

-מהמח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם 

 .משנתיים

  ירוגן במועד הקובע יהיה לפחות רק סדרות אג"ח שד -דירוג(A-)  .או דירוגים מקבילים להם עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  מפורט להלן:שכבות מבחינת דירוג אגרות החוב הכלולות בו והמח"מ שלהן, במועד הקובע, כ 3במדד  –שכבות מח"מ 

  .שנים 6שנים ולא יעלה על  3-אשר המח"מ שלהן לא יפחת מ AAA אג"ח המדורגות  בדירוג

  .שנים ולא יפחת משנתיים 5), אשר המח"מ שלהן לא יעלה על AA) לבין (+-AAאג"ח המדורגות בטווח הדירוג שבין (

 .שנים ולא יפחת משנה 3יעלה על ) אשר המח"מ שלהן לא A) לבין (+-Aאג"ח המדורגות בטווח הדירוג שבין (
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  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 

), בעלות מועד פדיון של שנה A-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (המדד 

 ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 בענף על "פיננסי" עשויות להיכלל במדד.או 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע ח סדרת אג" - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  שנים עשויות להיכלל במדד. 7רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על  -מח"מ 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  200-רק סדרות אג"ח ששווי השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ -שווי שוק

כללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם שווי השוק הממוצע שלה במועד במדד. סדרת אג"ח שאינה נ

 מיליון ש"ח. 220-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 רוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת די

  רק סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברות שהתזרים שלהן בשנתיים האחרונות הינו  -תזרים מזומנים של מנפיק האג"ח

 חיובי ובנוסף, אין להן תזרים רבעוני שלילי בשלוש רבעונים רצופים עשויות להיכלל במדד.

 מ' 500סדרה אינדקס שקלי מדורג תקרת 

 מיליון ש"ח. 500) ובעלות שווי שוק של עד BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (המדד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עד העדכון הבא לא תיכלל חל טרם מוסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  500רק סדרות אג"ח ששווי השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו עולה על  -שווי שוק

ה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד רק אם שווי השוק הממוצע שלה במועד במדד. סדרת אג"ח שאינ

 מיליון ש"ח. 450הקובע אינו עולה על 

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 ברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מח
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 במרווח גבוהאינדקס אג"ח 

), אשר המרווח הממשלתי BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (המדד 

כל סדרות האג"ח שעומדת בכל יתר תנאי הסף של הממוצע שלהן במועד הקובע זהה או גבוה משיעור המרווח החציוני 

 .של המדד

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 ק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.ר - הצמדה 

  רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  -מח"מ

 בע לא יפחת משנתיים.נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקו

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 שיעור המרווח מ זהה או גבוההממוצע שלהן במועד הקובע  הממשלתימרווח שהרק סדרות אג"ח  - מרווח ממשלתי

 ותעשוי , כפי שחושב למדד על בסיס כל סדרות האג"ח העומדות בכל יתר תנאי הסף במועד הקובע,החציוני של המדד

 להיכלל במדד.

 קופון גבוה אג"חאינדקס 

 הקופוןאשר המרווח ), AA) עד (+A-בטווח דירוג (כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, המדד 

 .כל סדרות האג"ח שעומדת בכל יתר תנאי הסף של המדדהחציוני של  מהקופוןשלהן במועד הקובע זהה או גבוה 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדעמוד בתנאלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות ל בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה  -מח"מ

 ד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם המח"מ שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים.נכללת במד

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 חת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג א

 למדד  שקיים, כפי החציוני של המדד מהקופון זהה או גבוהלהן במועד הקובע שהקופון שרק סדרות אג"ח  - קופון גבוה

 להיכלל במדד. ותעשוי על בסיס כל סדרות האג"ח העומדות בכל יתר תנאי הסף במועד הקובע,

  אג"ח סקטור באלאנסאינדקס 

), כאשר במועד הקובע BBB-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (המדד 

 קבוצות אג"ח: פיננסים, נדל"ן וסקטורים אחרים. 3לעדכון המדד מבוצע איזון סקטוריאלי של משקל המדד בין 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדעמוד בתנאלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות ל בנוסף
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  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

ד הפדיון שלה במועד הקובע רק אם מוע במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס 

), כאשר AA) לבין (+AA-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (המדד 

במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה 

 החודשים האחרונים. 12-ת בהגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצע

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון מסחר האחרון שלה אגב שיום הסדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(AA-)  ולכל היותר(AA+) ו דירוגים מקבילים להם עשויות א

 .הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג

  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 

כאשר במועד  ),A) לבין (+A-כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (המדד 

הקובע ניתן פקטור משקל עודף לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה 

 החודשים האחרונים. 12-בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב

  :דדי הסף הבאים על מנת להיכלל במלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים פיננסים" -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן רק סדרות אג"ח קונצרניות כהגדרתן לעיל  -סוג מנפיק

 עשויות להיכלל במדד.

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.. - הצמדה 
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  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 לא יפחת משנה.

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A-)  ולכל היותר(A+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 .הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע ר מחברת דירוג אחת, הדירוגלהיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יות

  צמוד-מנגנון שקליאינדקס מדינה 

כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף המדד 

הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה 

 החודשים האחרונים. 12-הממוצעת ב

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  עה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח בריבית קבו -ריבית 

  סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. רק -הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

  אינדקס מדינת ישראל שקלי

 כולל איגרות חוב בריבית קבועה שקליות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א.המדד 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדבתנאלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד  בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון

שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע לא 

 יפחת משנתיים.

  מיליארד ש"ח עשויות להיכלל  5-רק סדרות אג"ח ששווי השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ -שווי שוק

 במדד.

  אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה המדד 

 בת"א.

  :כלל במדדי הסף הבאים על מנת להילעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. -הצמדה 

  הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח רק סדרות אג"ח שמועד  -מועד פדיון

שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע לא 

 .יפחת משנתיים
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  ארד ש"ח עשויות להיכלל מילי 5-רק סדרות אג"ח ששווי השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ -שווי שוק

 במדד.

  מק"מאינדקס 

כאשר במועד הקובע ניתן משקל עודף לסדרות בעלות שיעור גבוה יותר , מק"מ שהונפקו על ידי בנק ישראלכולל המדד 

 .של תשואה לפדיון

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  עשויות להיכלל במדד.שהונפקו על ידי בנק ישראל כהגדרתן לעיל ממשלתיות רק סדרות אג"ח  -סוג מנפיק 

  עשויות להיכלל במדד.ללא קופון רק סדרות אג"ח  -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

 עשויות להיכלל במדד. חודשים 3-מלא יפחת ע שלהן במועד הקוב שמועד הפידיוןרק סדרות אג"ח  - מועד פדיון 

  נובמבר -שקלי לפדיון  ממשלתיאינדקס 

ומועד איגרות חוב שקליות בריבית קבועה שהונפקו על ידי מדינת ישראל מק"מ שהונפקו על ידי בנק ישראל וכולל המדד 

 הפדיון הסופי שלהן חל במהלך חודש נובמבר.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.ללא קופון ו/או רק סדרות אג"ח  -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - דההצמ 

  רק סדרות אג"ח בנוסף,  עשויות להיכלל במדד.שמועד פדיונן חל במהלך חודש נובמבר רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון

 עשויות להיכלל במדד.עלה על שנה וחודש שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא י

  מיליארד ש"ח עשויות להיכלל  1-השוק הממוצע שלהן במועד הקובע אינו נמוך מרק סדרות אג"ח ששווי  -שווי שוק

 במדד.

חל בחודש נובמבר הקרוב. הפדיון המוגדר במדד, יכללו במדד רק סדרות אג"ח אשר מועדן פדיונן חודש של  ועד לתחילת

ר מועד פדיונן חל בחודש אשת אג"ח ולמדד סדריתווספו מהמדד  נהת אג"ח שתיגרעובמקום סדרבמהלך חודש נובמבר, 

היה ונפדתה סדרת אג"ח מסוג מק"מ שנכללה במדד ומנגד טרם נרשם  נובמבר הבא (קרי, שנה לאחר התווספותן למדד).

  למסחר מק"מ לשנה העוקבת, עשוי להתווסף למדד מק"מ שמועד פדיונו הקרוב ביותר למק"מ שעתיד להתווסף למדד.

  קבוע 1מח"מ  -אג"ח שקלי אינדקס 

), כאשר משקולות המדד AA-(שדירוגן לפחות קונצרניות שקליות בריבית קבועה, וממשלתיות כולל איגרות חוב המדד 

 במועד העדכון החודשי.שנה  מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על

  :להיכלל במדד י הסף הבאים על מנתלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  על "מכשירים -על ידי הבורסה בענף ותמסווגשאינן קונצרניות כהגדרתן לעיל ממשלתיות ורק סדרות אג"ח  -סוג מנפיק

 פיננסים" עשויות להיכלל במדד.

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד.  שנים 3יעלה על הקובע לא רק סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן במועד  -מח"מ 
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  שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות קונצרניות רק סדרות אג"ח  -דירוג(AA-) עשויות להיכלל במדד.  ואו דירוג מקביל ל

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

  קבוע 2 מח"מ - מדינה שקלי אינדקס

כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע המדד 

 במועד העדכון החודשי. שנתייםאת מח"מ המדד על 

  :להיכלל במדדי הסף הבאים על מנת לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע  2 מח"מ - אינדקס מדינה צמוד

כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן המדד 

 במועד העדכון החודשי. שנתייםשמקבע את מח"מ המדד על 

  :במדדי הסף הבאים על מנת להיכלל לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. -הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על ן שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה רק סדרות אג"ח שמועד הפדיו -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע 3 מח"מ - מדינה שקלי אינדקס

כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 3את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. רק סדרות -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע 3 מח"מ - אינדקס מדינה צמוד

כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 3שמקבע את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף
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  דרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.רק ס -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. -הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע  4 מח"מ - ימדינה שקל אינדקס

כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 4את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על משנה רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע  4 מח"מ - אינדקס מדינה צמוד

כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 4שמקבע את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  דרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.רק ס -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. -הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על יפחת משנה רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע 4 מח"מ - מאוזןאינדקס מדינה 

צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע שקליות וכולל איגרות חוב ממשלתיות המדד 

 במועד העדכון החודשי.ומאזן את בסיס ההצמדה שנים  4באופן שמקבע את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. רק -הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים
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  קבוע 5 מח"מ - אינדקס מדינה שקלי

כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 5את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע 5 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 5שמקבע את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. -הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על הן במועד הקובע לא יפחת משנה רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון של -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע 5 מח"מ - מאוזןאינדקס מדינה 

צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע שקליות ות חוב ממשלתיות כולל איגרוהמדד 

 במועד העדכון החודשי.ומאזן את בסיס ההצמדה שנים  5באופן שמקבע את מח"מ המדד על 

  :במדדי הסף הבאים על מנת להיכלל לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

  סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. רק -הצמדה 

  עשויות שנים  10ולא יעלה על רק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת משנה  -מועד פדיון

להיכלל במדד. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד 

 שנים. 9ולא יעלה על  הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנתיים

  קבוע  10 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 5את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 
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  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח  שנהמרק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת  -מועד פדיון

שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע לא 

 .שנתייםמיפחת 

  קבוע 10 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

מחושבים במועד הקובע באופן כולל איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד המדד 

 שנים במועד העדכון החודשי. 5שמקבע את מח"מ המדד על 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. רק סדרות -ריבית 

  רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד. -הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. סדרת אג"ח שנה מרק סדרות אג"ח שמועד הפדיון שלהן במועד הקובע לא יפחת  -מועד פדיון

שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד בעדכון הקרוב רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע לא 

 ם.משנתיייפחת 

  אינדקס מדינה מאוזן

 עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כוללהמדד 

 איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  רק סדרות אג"ח ממשלתיות כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -סוג מנפיק 

  גדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כה -ריבית 

  סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. רק -הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכלל סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת . במדד

 לא יפחת משנה.

 אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

) A( שבין דירוג בטווח ,שאינן צמודות או שצמודות למדד ,בריבית קבועה קונצרניותו ממשלתיות חוב איגרות כוללהמדד 

שהונפקו בשוק המקומי כאשר מועד הפדיון  מידרוג, בדירוג) Aa1( לבין) A2( שבין דירוג בטווח או מעלות בדירוג) +AA( לבין

יודגש כי המח"מ  של המדד. התקופתיבמועד העדכון שנים  7שנה ומעלה והמח"מ המירבי שלהן אינו עולה על שלהן הינו 

  שנים. 4.5המשוקלל של המדד במועד הקובע לא יעלה על 

  המדד בנוי משכבות האג"ח הבאות:

 (שקליות) אג"ח ממשלתיות לא צמודות 

 אג"ח ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן 

  בקבוצת דירוג שקליות אג"ח קונצרניותAA 

  בקבוצת דירוג צמודות אג"ח קונצרניותAA 

  בדירוגי (שקליות אג"ח קונצרניותAו (-)A+ בלבד (ללא דירוג (A- (או מקביל לו 

  בדירוגי (צמודות אג"ח קונצרניותA (ו-)A+ בלבד (ללא דירוג (A- (או מקביל לו 

  כל אחת מקבוצות האג"ח הללו זוכה למשקל קבוע במדד, כפי שנקבע בנוסחת חישוב המדד להלן.



 

   109מתוך  62עמוד                     אינדקס אג"ח ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
 לאור העובדה כי שוק האג"ח בישראל מורכב מסדרות צמודות למדד לצד סדרות שאינן צמודות, הוחלט להחיל במדד

 למדד לבין הסדרות שאינן צמודות באופן שיחלק באופן שווה את בסיס ההצמדהמנגנון איזון קבוע בין הסדרות הצמודות 

 של המדד בין סדרות הצמודות למדד המחירים לצרכן לבין הסדרות שאינן צמודות. 

מדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות המוצג במסמך זה פותח במטרה לשמש כמדד השקעה העומד בקריטריונים 

  . 2008ביוני  23י של משרד הפנים מתאריך שנקבעו בחוזר המנהל הכלל

בהתאם להוראות הנוגעות לנכסי הבסיס המותרים להשקעה ולהוראות הנוגעות למדיניות ההשקעה המותרת על פי החוזר 

לעיל, המדד יעקוב אחר איגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בבורסה לצד אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בבורסה 

כאשר הדירוג המינימלי לכל אגרת חוב קונצרנית לא יפחת  25%י במדד לא יעלה במועד הקובע על אשר משקלן המצרפ

  ) בדירוג מידרוג.A2) בדירוג מעלות או (A(-מ

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -וג על ידי הבורסה בענףסדרת אג"ח שמנפיקה מסו -מנפיק סוג 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  לעניין זה, רק סדרות במדד תיכלל לאבמועד הקובע הינה פחות משנה  שלה הפדיון שמועד ח"אג סדרת -מועד פדיון .

 עשויות להיכלל במדד. משנהלמעלה אג"ח בעלות מועד פדיון של 

  שנים לא תיכלל במדד 7סדרת אג"ח שהמח"מ שלה במועד הקובע עולה על  -מח"מ. 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  200-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 220-הקובע אינו נמוך מ

  הבא לא תיכלל חל טרם מועד העדכון סופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.

  שבין דירוג בטווחרק סדרות אג"ח  -דירוג )A (לבין )AA+ (עשויות להיכלל במדד. במידה  הםל יםמקביל יםאו דירוג

 מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר 

 מדינה-אג"ח חברות מנגנוןאינדקס 

, כאשר משקל כל קבוצה במדד בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדדממשלתיות ו קונצרניותהמדד כולל איגרות חוב 

  .מדינה-אג"ח חברות מנגנוןבנפרד) נקבע בהתאם ל ואג"ח מדינה חברותאג"ח (

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  חל טרם מועד העדכון הבא לא תיכללסופי מועד פדיון שיום המסחר האחרון שלה אגב סדרת אג"ח  -מועד פדיון 

רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע  במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדדסדרת אג"ח שאינה נכללת במדד. 

 לא יפחת משנה.
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  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  500-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 550-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת,
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  אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון

), BBB-( שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לפחות רות חוב קונצרניות בריבית קבועה,איג 40 עד המדד כולל

לשנת הפדיון נפדית, סדרת אג"ח המשתייכת  משנת הפדיון הקרובהכאשר סדרת אג"ח המבוסס על מנגנון לפדיון, שבו 

  תופסת את מקומה.  הארוכה ביותר במדד

ולא בסדרת אג"ח לפדיון  2028, תוחלף בסדרת אג"ח לפדיון בשנת 2023לדוגמה, סדרת אג"ח שתיפדה במהלך שנת 

תיפדנה  2023ון בשנת שנות פדיון שונות, עד אשר כל סדרות האג"ח לפדי 6-. במצב זה המדד יורכב מסדרות מ2023בשנת 

  . 2024-2028ואז יורכב המדד מסדרות אג"ח מהשנים 

יובהר כי ככל שיתאפשר, בכל מועד קובע יאוזן בסיס ההצמדה של המדד בין סדרות צמודות למדד לבין סדרות שאינן 

(שנת פדיון אחרת)  במדד, כאשר כל קבוצה צמודותלא רות חוב איג 20-ו מדדרות חוב צמודות איג 20צמודות והמדד יכלול 

  סדרות שונות לכל היותר. 4תתבסס על 

שלבים, אשר  Xסולם בעל  באופן שמדמהמשלבת סדרות אג"ח  מנגנון לפדיוןעם אג"ח מדורג של אסטרטגיית השקעה 

בכל תקופה שבה נפדית סדרת אג"ח מהשלב הנמוך ביותר בסולם, סדרת אג"ח המשתייכת לשלב הגבוה ביותר בסולם 

, המדד מורכב בכל עת מסדרות אג"ח המפוזרות בשנות הפדיון השונות (כל שנת פדיון מקומה. הלכה למעשהתופסת את 

שנת מנפדות מוחלפות בסדרות אג"ח במדד אשר סדרות האג"ח הקצרות ביותר  במהלך השנהמייצגת שלב בסולם), כאשר 

  הפדיון הארוכה ביותר שעומדת בתנאי המדד.

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנאלעמידה בתנאי הסף הכ בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  סדרת אג"ח שאינה נכללת בנוסף,  עשויות להיכלל במדד.שנים  6שמועד פדיונן הינו עד רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון

 רק אם מועד הפדיון שלה במועד הקובע לא יפחת משנה. במדדבמועד הקובע עשויה להיכלל  במדד

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת,

  בכל מועד עדכון חודשי, תעודכן רשימת סדרות האג"ח הכלולות במדד בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

 על פי שנת הפדיון וסוג העומדות ביתר תנאי הסף במדדבמועד הקובע לעדכון המדד יחולקו כל סדרות האג"ח   .א

 י הסף של המדד וידורגו בכל קבוצה על פי שווי שוק ממוצע.ההצמדה שלהן בכפוף לעמידתן בכל תנא

 יבוצע הדירוג, 4-דיון וסוג הצמדה מסוים תפחת מ', כמות הסדרות בשנת פאהיה ואחר ביצוע הדירוג האמור בסעיף   .ב

 .האמור בסעיף א' לגבי שנת הפדיון המסוים כאמור מחדש

כי במידה וכל  (יובהרבמועד עדכון המדדים יגרעו מהמדד סדרות האג"ח אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד.   .ג

היה ). שינויים במדד במועד העדכון יהיולא סדרות האג"ח שנכללו במדד במועד הקובע יעמדו בתנאי הסף של המדד, 

ג"ח בעלות הדירוג הגבוה ביותר מבין אלו שלא אחת או יותר מהמדד, ייווספו למדד סדרות הא ונגרעה סדרת אג"ח

 משתייכות לאותה קבוצה (שנת פדיון וסוג הצמדה זהה) של סדרת האג"ח שנגרעה. נכללו במדד ואשר
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 לעיל, יכללו במדד כאמור פחות ג'אם לאחר גריעת סדרות אג"ח מהמדד והוספת סדרות אג"ח למדד, כמפורט בסעיף   .ד

 ד סדרות האג"ח בעלות הדירוג הגבוה ביותר מבין אלו שלא נכללו במדד ואשרסדרות אג"ח, תיווספנה למד 40-מ

  סדרות אג"ח. 40משתייכות לאותה שנת פדיון של סדרת האג"ח שנגרעה, עד שבמדד יכללו 

מדד יתעדכן כלפי מעלה בשנת פדיון אחת (כלומר, עם תחילת מנגנון הפדיון בעם תחילתה של שנה קלנדרית חדשה, 

בעת פדיונן של סדרות  2028ובנוסף, יתווספו אליו סדרות משנת  2027עד  2023דד יכלול סדרות מהשנים , המ2023שנת 

לדוגמה), סדרת  2023( הקצרה ביותר במדד). בעת פדיונה של סדרת אג"ח במדד המשתייכת לשנת הפדיון 2023משנת 

במקרה הזה), תתווסף למדד. היה ולא  2028(הארוכה ביותר במדד אג"ח בעלת סוג הצמדה זהה המשתייכת לשנת הפדיון 

 , תתווסף למדדהפדיון הארוכה ביותר במדדנמצאה סדרת אג"ח בעלת סוג הצמדה זהה המשתייכת לשנת הפדיון של 

  .הפדיון הארוכה ביותר במדדסדרת אג"ח בעלת סוג הצמדה שונה המשתייכת לשנת 

  שנים) 6(מתגלגל כל  2024אינדקס לפדיון 

), אשר מועדן פדיונן חל BBB-( בריבית קבועה, שדירוגן לפחותשקליות וצמודות מדד רות חוב קונצרניות המדד כולל איג

  .2024נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  .הנוכחי מחזור הגלגולשנים מתחילת  6כעבור 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

 דה ודירוגה במועד הקובע של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במיסדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או  - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. 2024שמועד פדיונן בשנת רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת,

 6עד לתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת במדד, יכללו במדד רק סדרות אג"ח קונצרניות אשר מועדן פדיונן חל כעבור 

. אי לכך, 2024נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי.

למרות האמור לעיל, במהלך שנת הפדיון, במקום . 2024במדד רק סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון החל במהלך שנת יכללו 

אשר מועד הפדיון שלה יהיה סמוך ליום המסחר האחרון בשנת סדרת אג"ח שתיגרע מהמדד תתווסף למדד סדרת מק"מ, 

  הפדיון.

  הינו מדד לפדיון מתגלגל כהגדרתו לעיל. המדד

  שנים) 4(מתגלגל כל  2025לפדיון  AAA-Aאינדקס 

), אשר מועדן פדיונן חל כעבור A-( בריבית קבועה, שדירוגן לפחותשקליות וצמודות מדד המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

  .2025נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  .הנוכחי מחזור הגלגולשנים מתחילת  4

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 
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 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. 2025שמועד פדיונן בשנת רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  הקובע יהיה לפחות רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד  -דירוג(A-) עשויות להיכלל במדד. במידה  ואו דירוג מקביל ל

 .הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג

 4עד לתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת במדד, יכללו במדד רק סדרות אג"ח קונצרניות אשר מועדן פדיונן חל כעבור 

. אי לכך, 2025נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי.

. למרות האמור לעיל, במהלך שנת הפדיון, במקום 2025יכללו במדד רק סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון החל במהלך שנת 

אשר מועד הפדיון שלה יהיה סמוך ליום המסחר האחרון בשנת , סדרת אג"ח שתיגרע מהמדד תתווסף למדד סדרת מק"מ

  הפדיון.

  הינו מדד לפדיון מתגלגל כהגדרתו לעיל. המדד

  שנים) 3(מתגלגל כל  2025לפדיון  AA-Aאינדקס 

אשר מועדן ), AA) לבין (+A-בטווח דירוג שבין (בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה  .הנוכחי מחזור הגלגולשנים מתחילת  3פדיונן חל כעבור 

  .2025הינה 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -וג על ידי הבורסה בענףסדרת אג"ח שמנפיקה מסו -מנפיק סוג 

  סדרת אג"ח שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד. -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. 2025שמועד פדיונן בשנת רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון 

  ל מיליון ש"ח עשויות להיכל 100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוגA  ולכל היותר(AA+)  או דירוגים מקבילים להם עשויות

 .הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע להיכלל במדד. במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג

 3עד לתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת במדד, יכללו במדד רק סדרות אג"ח קונצרניות אשר מועדן פדיונן חל כעבור 

. אי לכך, 2025נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  גלגול הנוכחי.שנים מתחילת מחזור ה

למרות האמור לעיל, במהלך שנת הפדיון, במקום . 2025יכללו במדד רק סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון החל במהלך שנת 

שלה יהיה סמוך ליום המסחר האחרון בשנת אשר מועד הפדיון סדרת אג"ח שתיגרע מהמדד תתווסף למדד סדרת מק"מ, 

  הפדיון.

  הינו מדד לפדיון מתגלגל כהגדרתו לעיל. המדד
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  שנים) 6מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל  2026אינדקס לפדיון 

     דירוגן לפחותשמנפיקותיהן התאגדו בישראל ובריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

)-BBB כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל  ,הנוכחי מחזור הגלגולשנים מתחילת  6), אשר מועדן פדיונן חל כעבור

  .2026נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  .מנפיק של סדרות אג"ח במדד

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

 דה ודירוגה במועד הקובע של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במיסדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. 2026שמועד פדיונן בשנת רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון 

  ל מיליון ש"ח עשויות להיכל 100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.

 6עד לתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת במדד, יכללו במדד רק סדרות אג"ח קונצרניות אשר מועדן פדיונן חל כעבור 

אי לכך,  .2026נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  הנוכחי. שנים מתחילת מחזור הגלגול

למרות האמור לעיל, במהלך שנת הפדיון, במקום . 2026יכללו במדד רק סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון החל במהלך שנת 

ה סמוך ליום המסחר האחרון בשנת אשר מועד הפדיון שלה יהיסדרת אג"ח שתיגרע מהמדד תתווסף למדד סדרת מק"מ, 

  הפדיון.

  הינו מדד לפדיון מתגלגל כהגדרתו לעיל. המדד

  שנים) 6(מתגלגל כל  2028אינדקס לפדיון 

), אשר מועדן פדיונן חל BBB-( בריבית קבועה, שדירוגן לפחותשקליות וצמודות מדד המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

  .2028נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  .הנוכחי מחזור הגלגולשנים מתחילת  6כעבור 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

 של חברה נטולת זיקה לישראל עשויה להיכלל במדד רק במידה ודירוגה במועד הקובע סדרת אג"ח  - זיקה לישראל

 בבורסה ערב תיקון ההוראה של חברות נטולות זיקה. נרשמה למסחר לחילופין ש או או דירוג מקביל לו )AA(יהיה לפחות 

  עשויות להיכלל במדד. רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל או שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. 2028שמועד פדיונן בשנת רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע רק סדרות אג"ח ששווי השוק  -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(BBB-) יכלל במדד. או דירוג מקביל לו עשויות לה

 במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.



 

   109מתוך  68עמוד                     אינדקס אג"ח ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
 6עד לתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת במדד, יכללו במדד רק סדרות אג"ח קונצרניות אשר מועדן פדיונן חל כעבור 

. אי לכך, 2028מך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה נכון למועד פרסום מס שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי.

. למרות האמור לעיל, במהלך שנת הפדיון, במקום 2028יכללו במדד רק סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון החל במהלך שנת 

ת אשר מועד הפדיון שלה יהיה סמוך ליום המסחר האחרון בשנסדרת אג"ח שתיגרע מהמדד תתווסף למדד סדרת מק"מ, 

  הפדיון.

    הינו מדד לפדיון מתגלגל כהגדרתו לעיל. המדד
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  שנים) 7(מתגלגל כל  2030אינדקס שקלי לפדיון 

שנים  7), אשר מועדן פדיונן חל כעבור A( בריבית קבועה, שדירוגן לפחותשקליות המדד כולל איגרות חוב קונצרניות 

  .2030שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה נכון למועד פרסום מסמך זה,  .הנוכחי מחזור הגלגולמתחילת 

  :י הסף הבאים על מנת להיכלל במדדלעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל, על הסדרות לעמוד בתנא בנוסף

  במדד.על "מכשירים פיננסים" לא תיכלל -סדרת אג"ח שמנפיקה מסווג על ידי הבורסה בענף -מנפיק סוג 

  שמנפיקה התאגד מחוץ לישראל לא תיכלל במדד.סדרת אג"ח  -מקום התאגדות 

  רק סדרות אג"ח בריבית קבועה כהגדרתן לעיל עשויות להיכלל במדד. -ריבית 

 רק סדרות אג"ח שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד. - הצמדה 

  עשויות להיכלל במדד. 2030שמועד פדיונן בשנת רק סדרות אג"ח  -מועד פדיון 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן הממוצע "ח ששווי השוק רק סדרות אג -שווי שוק

במועד שלה רק אם שווי השוק הממוצע במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד סדרת אג"ח שאינה נכללת  .במדד

 מיליון ש"ח. 120-הקובע אינו נמוך מ

  רק סדרות אג"ח קונצרניות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות  -דירוג(A)  .או דירוג מקביל לו עשויות להיכלל במדד

, הסדרה לא או דירוג מקביל לו (-A)אף על פי האמור לעיל, במידה ודירוגה של סדרה שנכללת במדד יופחת לדירוג 

 רוג אחת, הדירוג הנמוך מבין הדירוגים יהיה הקובע.במידה וסדרת אג"ח תדורג על ידי יותר מחברת דיתיגרע מהמדד. 

 7עד לתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת במדד, יכללו במדד רק סדרות אג"ח קונצרניות אשר מועדן פדיונן חל כעבור 

. אי לכך, 2030נכון למועד פרסום מסמך זה, שנת הפדיון הרלוונטית למדד זה הינה  שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי.

. למרות האמור לעיל, במהלך שנת הפדיון, במקום 2030יכללו במדד רק סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון החל במהלך שנת 

אשר מועד הפדיון שלה יהיה סמוך ליום המסחר האחרון בשנת סדרת אג"ח שתיגרע מהמדד תתווסף למדד סדרת מק"מ, 

  הפדיון.

  לעיל. הינו מדד לפדיון מתגלגל כהגדרתו המדד
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  עדכון המדדים
  

  מועדי עדכון

התאם לתנאי הסף שהוגדרו לעיל, ביניהם ילקחו בחשבון ב חודשיעל בסיס  ויעודכנו יבחנו יםהרכבי המדדבאופן כללי, 

יום בתום השינויים יכנסו לתוקף . שינויים בשווי השוק, בדירוג ובמועדי הפדיון וכן, הרחבות סדרה והנפקות חדשות בשוק

  וזאת בכפוף לתנאים שלהלן: ")המדדים מועד עדכון(להלן ולעיל: " לפני יום המסחר האחרון בחודשהמסחר 

להלן: (זה לא יתקיים מסחר בבורסה בתל אביב או בבורסות המנויות בתוספת השנייה לחוק ניירות ערך  במועדאם  )1

ותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה ובלבד שבא הקודםיום המסחר  לתום המדדים מועד עדכון יוקדם, )"בורסות חו"ל"

 אביב והן בבורסות חו"ל. בתל

לפני  האחרון יום המסחר לתום המדדיםמועד עדכון  יוקדם, חל בחול המועד סוכות או בחול המועד פסחזה  מועדאם  )2

 חו"ל. ובלבד שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה בתל אביב והן בבורסות כאמור חול המועד

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

 מועד עדכוןטרם ימי מסחר  2פשר, עד תוספות, גריעות ושינויים אחרים הנובעים מהעדכון החודשי יפורסמו במידת הא

  .המדדים

שינויי שוק שיתרחשו אחר המועד הקובע וישפיעו על הרכב סדרות האג"ח במדדים, יובאו בחשבון במועד העדכון הבא. על 

במקרה בו בתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד עדכון המדדים תתקיים אחת או יותר מהעילות המנויות  ,אף האמור לעיל

  בפרק "גריעת סדרות אג"ח במקרים מיוחדים" להלן, לא תיכלל הסדרה במדדי אינדקס במועד העדכון הקרוב.

או   (-CCC)סדרת אג"ח מתחת לדירוג במקרה בו בתקופה שבין המועד הקובע לבין מועד עדכון המדדים יופחת דירוגה של

דירוג מקביל לו ידי אחת מחברות הדירוג, לא תיכלל הסדרה במדדי אינדקס במועד העדכון הקרוב אלא אם כן עד למועד 

  או דירוג מקביל לו.  (-CCC)עדכון המדדים דירוג זה יוסר ואחת מחברות הדירוג תדרג אותה בדירוג אשר יהיה לפחות

שבין המועד הקובע לבין מועד עדכון המדדים יופחת דירוגה של סדרת אג"ח מתחת לדרגת השקעה  במקרה בו בתקופה

כמפורט לעיל, לא תיכלל הסדרה במדדי אינדקס שבתנאי הסף שלהם הוגדרו סדרות בדירוג השקעה בלבד במועד העדכון 

  הקרוב.

וזאת  חודשי בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו לעיל,על בסיס  ןויעודכ ןהרכב המדד יבחבמדד לפדיון מתגלגל כהגדרתו לעיל, 

עד לתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת בכל מדד. מתחילתה של שנת הפדיון המוגדרת בכל מדד ועד לסיומה, סדרות 

האג"ח הנכללות במדד יבחנו ויעודכנו על בסיס חודשי בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו לעיל ובהתאם להנחיות שפורטו לעיל, 

  ימי המסחר האחרונים של שנת הפדיון, לא יתווספו למדד סדרות אג"ח שאינן מסוג מק"מ. 10-דיון, למעט באולם בשנת הפ

  אופן העדכון

  בכל מועד עדכון, תעודכן רשימת סדרות האג"ח הכלולות במדדים לפי השלבים המפורטים להלן:

בתנאי הסף הכלליים של  עומדותלכל מדד כל סדרות האג"ח אשר במועד הקובע  ייווספובמועד עדכון המדדים,   .א

 המדדים וכן, בתנאי הסף הספציפיים של המדד.

בתנאי הסף הכלליים של  אינן עומדותמכל מדד כל סדרות האג"ח אשר במועד הקובע  יגרעובמועד עדכון המדדים,   .ב

 המדדים או באחד מתנאי הסף הספציפיים של המדד.
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  במדד לפדיון מתגלגלאופן העדכון 

  :להלן השלבים המפורטים לפי במדד הכלולות ח"האג סדרות רשימת תעודכן, חל בשנת הפדיון שאינו עדכון מועד בכל

 .המדד של הסף בתנאי עומדות הקובע במועד אשר ח"האג סדרות כל למדד ייווספו, המדד עדכון במועד  .א

 .המדד של הסף בתנאי אינן עומדות הקובע במועד אשר ח"האג סדרות כל מהמדד יגרעו, המדד עדכון במועד  .ב

  :להלן השלבים המפורטים לפי במדד הכלולות ח"האג סדרות רשימת תעודכןבשנת הפדיון של כל מדד, 

, אשר מועד הפדיון שלה יהיה סמוך ליום המסחר במועד בו תיגרע סדרת אג"ח במדד, תתווסף למדד סדרת מק"מ  .א

 האחרון בשנת הפדיון.

מק"מ כאמור בהתאם למשקלה של סדרת  סדרתבע משקלה של החל מהמועד בו תתווסף סדרת מק"מ כאמור, יקו  .ב

 האג"ח שנגרעה כאמור מהמדד טרם גריעתה מהמדד.
  

  מ במדד.סדרות מק"יובהר כי לא יחולו מגבלות באשר למשקלן של זה,  לעניין

כפי שהוגדר לעיל, מחזור גלגול יסתיים בסוף יום המסחר האחרון של שנת הפדיון. בהתאם לכך, בסיומה של שנת הפדיון 

  :להלן השלבים המפורטים לפי במדד הכלולות ח"האג סדרות רשימת תעודכןשל כל מדד, 

על פי משקלן  ת מק"מוסדרמהמדד  יגרעוימי המסחר האחרונים של שנת הפדיון, בסופו של כל יום מסחר  10במהלך   .א

ממשקל המדד, למעט ביום המסחר האחרון של שנת הפדיון, אשר  %10היחסי במדד וזאת עד לשיעור מירבי של 

 שנותרו במדד. מק"מ כל סדרותמהמדד  יגרעובסופו 

 המדד של הסף בתנאי יעמדו אשר ח"האג סדרות כל למדד ייווספוימי המסחר האחרונים של שנת הפדיון,  10במהלך   .ב

, כאשר לעניין מועד הפדיון של סדרות האג"ח, תנאי שנת הפדיוןימי מסחר טרם יום המסחר האחרון של  14בתום 

המשקל המצרפי של כל  הסף לסדרות העשויות להיכלל במדד יוגדר על פי שנת הפדיון של מחזור הגלגול העוקב.

וזאת כאמור עד לשיעור  באותו יום מסחרשיגרעו  ת מק"מוסדרסדרות האג"ח המתווספות למדד יקבע בהתאם למשקל 

 ממשקל המדד, למעט ביום המסחר האחרון של שנת הפדיון, בו לא יחול השיעור המירבי האמור לעיל. 10%מירבי של 

 בתנאי עמדו אשר ח"האג סדרות כללמדד  ייווספוימי המסחר האחרונים של שנת הפדיון,  10למען הסר ספק, בתום 

מועד הפדיון שלהן הינו במהלך שנת שנת הפדיון וימי מסחר טרם יום המסחר האחרון של  14תום ב המדד של הסף

 הפדיון של מחזור הגלגול העוקב.

מסוג מק"מ ואשר  שאינןימי המסחר האחרונים של שנת הפדיון, יכללו במדד סדרות אג"ח  10היה ובמהלך אחד מבין   .ג

מועד הפדיון שלהן חל בשנת הפדיון הנוכחית, סדרות האג"ח כאמור יגרעו מהמדד במועדן ולא יאוחר מתום יום המסחר 

 האחרון של שנת הפדיון.

 בתנאי עמדו אשר ח"האג סדרות כל למדד ייווספו לעיל, .ג קטן בהתאם לאמור בסעיףבמקרה של גריעת סדרת אג"ח   .ד

, כאשר לעניין מועד הפדיון של סדרות שנת הפדיוןימי מסחר טרם יום המסחר האחרון של  14 בתום המדד של הסף

המשקל  האג"ח, תנאי הסף לסדרות העשויות להיכלל במדד יוגדר על פי שנת הפדיון של מחזור הגלגול העוקב.

באותו מסוג מק"מ שיגרעו  שאינןסדרות אג"ח המצרפי של כל סדרות האג"ח המתווספות למדד יקבע בהתאם למשקל 

 .יום מסחר

ממשקל המדד בכל יום מסחר)  10%גריעת סדרות האג"ח מהמדד ומנגד התווספות סדרות למדד בצורה הדרגתית (עד   .ה

 לדמות תהליך מציאותי של גלגול סדרות אג"ח ממחזור גלגול אחד למשנהו.נועדה 
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  גריעת סדרות אג"ח במקרים מיוחדים

 העילות שלהלן, תיגרע סדרת אג"ח ממדדי אינדקס במועדים שלהלן ובדרכים המפורטות להלן:התקיימה אחת או יותר מ

הושעה המסחר בסדרת אג"ח בשל אי הגשת דו"חות כספיים במועד, תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס במועד   .א

  השעייתה מהמסחר.

) בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, 2.ב.6-) ו2.א.6הושעה המסחר בסדרת אג"ח בשל אחת העילות המפורטות בסעיפים   .ב

  תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס סמוך לאחר השעיית המסחר בה.

ב לעיל, תיגרע סדרת האג"ח ממדדי -הושעה המסחר בסדרת אג"ח, בשל עילה שונה מהעילות המפורטות בסעיפים א ו  .ג

ובאו במניין הימים, היום בו הושעתה ימי מסחר מהמועד בו הושעתה. לעניין מנין הימים כאמור, לא י 4אינדקס בחלוף 

  סדרת האג"ח מהמסחר והיום בו תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס.

בסדרת אחרון היום מסחר בתום הוחלט על פדיון מוקדם מלא של סדרת אג"ח, תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס   .ד

 כאמור.האג"ח 

סדרת האג"ח מהרישום למסחר בבורסה בשל נקבע לסדרת אג"ח יום מסחר אחרון, בשל כך שהוחלט על מחיקת   .ה

  עילה שונה מהעילה המפורטת בסעיף ד לעיל, תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס באופן המפורט להלן:

מתקיים מועד עדכון המדדים לפני יום המסחר האחרון בסדרת האג"ח כאמור לעיל, תגרע סדרת האג"ח ממדדי  )1

 אינדקס במועד עדכון המדדים כאמור.

יים מועד עדכון המדדים עד ליום המסחר האחרון בסדרת האג"ח כאמור או נקבע יום המסחר האחרון לא מתק )2

בסדרת האג"ח ביום המסחר שקדם למועד עדכון המדדים או לאחריו, תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס בחלוף 

ר בו נקבע יום המסחר ימי מסחר מהמועד בו נקבע לה יום מסחר אחרון. לא יובאו במניין הימים, יום המסח 4

 האחרון, מועד עדכון המדדים ומועד גריעת סדרת האג"ח ממדדי אינדקס.

לעיל, לא התקיים בסדרת האג"ח שלב מסחר נעילה ביום המסחר שקדם למועד  2-ו 1על אף האמור בפסקאות  )3

המסחר שלאחר גריעתה של סדרת האג"ח ממדדי אינדקס, ידחה מועד גריעתה ממדדי אינדקס כאמור לתחילת יום 

היום בו יתקיים בסדרת האג"ח שלב מסחר נעילה או לתחילת יום המסחר שיתקיים לאחר יום המסחר האחרון 

 בסדרת האג"ח, המוקדם מביניהם.

ימי מסחר בין היום בו נקבע יום המסחר האחרון בסדרת האג"ח לבין יום המסחר האחרון  4-התקיימו פחות מ )4

בתחילת יום המסחר שלאחר יום המסחר האחרון בסדרת האג"ח. לעניין מנין  בסדרת האג"ח, תיגרע סדרת האג"ח

הימים כאמור, לא יובאו במניין הימים, היום בו נקבע יום המסחר האחרון בסדרת האג"ח ויום המסחר האחרון 

 בסדרת האג"ח.

ג"ח נוספות יגרעו תיגרע בתום יום המסחר האחרון שלה, וכן, סדרות א CoCoסדרת אג"ח אף על פי האמור לעיל,  )5

בתום יום המסחר האחרון שלהן בכפוף להחלטת עורך המדד אשר תתקבל על פי שיקולי סחירות והודעה בגין 

 הגריעה תפורסם באתר עורך המדד.

הוחלט על החלפת סדרת אג"ח (להלן: "הסדרה המוחלפת") בסדרת אג"ח אחרת (להלן: "הסדרה המחליפה")   .ו

לחוק החברות, תיגרע הסדרה המוחלפת ממדדי אינדקס לאחר  350ורטים בסעיף במסגרת הליך שעומד בתנאים המפ

אישור בית המשפט להחלפה האמורה על פי לוח הזמנים שתפרסם החברה ובמקומה תיכנס למדדי אינדקס הסדרה 

 המחליפה ובלבד שבמועד ההחלפה האמורה יתקיימו התנאים המצטברים להלן:

 ליום המסחר האחרון של הסדרה המוחלפת. הסדרה המחליפה תירשם למסחר בסמוך )1

 כל תנאי התשלום של הסדרה המחליפה זהים לכל תנאי התשלום של הסדרה המוחלפת. )2

 הדירוג של הסדרה המחליפה זהה או גבוה מהדירוג של הסדרה המוחלפת. )3

ס הסדרה המחליפה עומדת בתנאי הסף הכלליים של המדד הראשי ובתנאי הסף הספציפיים של מדדי אינדק )4

 בהם נכללת הסדרה המוחלפת.
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ע.נ. של הסדרה  1ע.נ. של הסדרה המחליפה או לפחות  1ע.נ. של הסדרה המוחלפת תהיה לפחות  1התמורה בגין  )5

 המחליפה בתוספת מזומן.

 אין מניעה טכנית להחליף את הסדרות במדדי אינדקס כאמור. )6

ימי  4תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס בחלוף מיליון ש"ח,  75-פחת שווי השוק של סדרת אג"ח בתום יום מסחר מ  .ז

או במועד העדכון הקרוב, כמוקדם  ₪מיליון  75-מסחר מהמועד בו היה שווי השוק של הסדרה כאמור נמוך לראשונה מ

מיליון ש"ח והיום בו תיגרע  75-מביניהם. במניין הימים כאמור, לא יובאו המועד בו פחת לראשונה השווי של הסדרה מ

"ח ממדדי אינדקס. על אף האמור לעיל, אם לא התקיים בסדרה כאמור שלב מסחר נעילה ביום המסחר סדרת האג

שקדם למועד גריעתה של סדרת האג"ח ממדדי אינדקס, ידחה מועד גריעתה ממדדי אינדקס כאמור, לתחילת יום 

י זה לא יחול על סדרות תנא על אף האמור לעיל, המסחר שלאחר היום בו התקיים בסדרת האג"ח שלב מסחר נעילה.

 חודשים במועד כאמור. 12אשר פדיונן הסופי הינו עד 

) או דירוג מקביל לו על ידי אחת מחברות הדירוג תיגרע ממדדי -CCCדורגה סדרת אג"ח ודירוגה הופחת מתחת לדירוג (  .ח

הימים כאמור, לא יובאו במניין אינדקס בחלוף יום מסחר מהמועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה כאמור. לעניין מניין 

 הימים, היום בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה והיום בו תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס.

דורגה סדרת אג"ח בדירוג השקעה כמוגדר לעיל והפכה להיות סדרה ללא דירוג השקעה כמוגדר לעיל תיגרע ממדדי   .ט

ימי מסחר מהמועד בו נתקבל דיווח על  4ה בלבד בחלוף אינדקס שבתנאי הסף שלהם הוגדרו סדרות בדירוג השקע

דירוג הסדרה כאמור או במועד העדכון הקרוב, כמוקדם מביניהם. לעניין מניין הימים כאמור, לא יובאו במניין הימים, 

  היום בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה והיום בו תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס.

או  (-AA)קס שבתנאי הסף שלהם הוגדרו סדרות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות דורגה סדרת אג"ח במדדי אינד  .י

או דירוג מקביל לו על ידי אחת מחברות הדירוג תיגרע ממדדי  (-AA)דירוג מקביל לו ודירוגה הופחת מתחת לדירוג 

ימים כאמור, לא יובאו ימי מסחר מהמועד בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה כאמור. לעניין מניין ה 4אינדקס בחלוף 

 במניין הימים, היום בו נתקבל דיווח על דירוג הסדרה והיום בו תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס.

החברה אמורה הייתה לשלם תשלום למחזיקי סדרת אג"ח והתשלום לא שולם במועד בו היה על החברה לשלמו או   .יא

לשלמו, תיגרע סדרת האג"ח סמוך לאחר מועד  שהחברה הודיעה כי לא תשלם את התשלום במועד בו היה עליה

התשלום שלא שולם או לאחר מסירת ההודעה כאמור, לפי העניין. על אף האמור לעיל, במקרה שבו הודיעה החברה, 

ימים מהמועד בו היה על החברה לשלמו ("המועד  7-טרם מועד התשלום, כי התשלום ישולם במועד שלא יאוחר מ

תיגרע ממדדי אינדקס. היה והתשלום לא שולם עד המועד הדחוי או במועד הדחוי, תיגרע הדחוי"), סדרת האג"ח לא 

 סדרת האג"ח סמוך לאחר המועד הדחוי.

הוחלט על ביצוע הסדר חוב לסדרת אג"ח אשר כולל המרת חלק ו/או מלוא סדרת האג"ח למרכיבים הוניים (מניות,   .יב

ימי מסחר לאחר פרסום ההודעה על אישור ההסדר כאמור  4לוף אופציות וכו'), תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס בח

או במועד העדכון הקרוב, כמוקדם מביניהם. לעניין מנין הימים כאמור, לא יובאו במניין הימים, היום בו פורסמה ההודעה 

 על אישור ההסדר כאמור והיום בו תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס.

נגנון לספיגת הפסדי קרן, במסגרתו תומר סדרת האג"ח למניות, תיגרע סדרת החברה הודיעה למחזיקים על הפעלת מ  .יג

ימי מסחר לאחר פרסום ההודעה על אישור ההסדר כאמור או במועד העדכון הקרוב,  4האג"ח ממדדי אינדקס בחלוף 

עלת המנגנון כמוקדם מביניהם. לעניין מנין הימים כאמור, לא יובאו במניין הימים, היום בו פורסמה ההודעה על הפ

 לספיגת הפסדי קרן כאמור והיום בו תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס.

) 75%-החברה הודיעה למחזיקים כי אינה עומדת ביחס בטוחה לחוב כהגדרתו לעיל (שווי בטוחה לשווי אג"ח נמוך מ  .יד

תיגרע  בשטרי הנאמנות, או שבמועד פרסום הדו"ח הרבעוני ציינה כי אינה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו

 .ימי מסחר לאחר פרסום ההודעה 21 עדסדרת האג"ח ממדדי אינדקס 

התקיימו שתי עילות או יותר לגריעת סדרת אג"ח ממדדי אינדקס, ובהתאם לעילות השונות, קיים יותר ממועד אחד לגריעתה 

 ה בהתאם לאמור בסעיפים לעיל.ממדדי אינדקס, תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס במועד המוקדם ביותר לגריעת
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ביום המסחר שקדם למועד הגריעה (להלן:  14:00בוטלה העילה לגריעתה של סדרת אג"ח ממדדי אינדקס עד שעה 

"המועד האחרון לביטול העילה"), לא תיגרע סדרת האג"ח ממדדי אינדקס. על אף האמור לעיל, בחול המועד סוכות ובחול 

  ביום המסחר שקדם למועד הגריעה.  12:00ל העילה יהיה בשעה המועד פסח המועד האחרון לביטו

בוטלה העילה לגריעתה של סדרת אג"ח ממדדי אינדקס, לאחר המועד האחרון לביטול העילה, תיגרע סדרת האג"ח 

  ממדדי אינדקס.

עד גריעתה לפני גריעתה של סדרת אג"ח ממדדי אינדקס תפורסם הודעה באתר עורך המדד ובה יודיע עורך המדד על מו

  המתוכנן של סדרת האג"ח ממדדי אינדקס. 
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  המדדים חישוב
  

  חישוב משקל סדרת אג"ח

 משקל סדרת אג"ח במדד יחושב על פי הנוסחה שלהלן:

𝑊 =  
𝑄 × 𝑃 × 𝐹

∑ ( 𝑄 × 𝑃 × 𝐹 )
 

𝑊   במדד. iמשקל סדרת אג"ח   - 

n -   העתידות להיכלל במדד, לפי העניין.מספר סדרות האג"ח הנכללות במדד או  

𝑄  
במדד במועד חישוב הפקטורים לפני תחילת המסחר, כמפורט בפרק  iההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח   -

  "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.

𝐹   , כמפורט בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.tביום  iפקטור מגבלת המשקל של סדרת אג"ח  - 

𝑃   .tביום  iשער הבסיס של סדרת אג"ח   - 

  סוג נוסחת חישוב

  במדדים:וקיום מנגנון איזון משקל קבוצתי להלן פירוט על סוג נוסחת החישוב 

  איזון משקל קבוצתי סוג מדד  שם מדד

 --- שווי שוק אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

 --- שווי שוק  שקלי כלליאינדקס אג"ח 

 --- שווי שוק צמוד כלליאינדקס אג"ח 

 ---  שווי שוק  כללי מדורגאינדקס קונצרני 

 קיים שווי שוק  אינדקס קונצרני ר. קבועה

 ---  משקל אחיד  EW - Top100אינדקס אג"ח חברות 

 --- שווי שוק אינדקס אג"ח שקלי מדורג

 ---  שווי שוק  שקלי-60אינדקס 

 ---  שווי שוק  שקלי Topאינדקס 

 ---  משקל שווה  משקל שווה -שקלי  Topאינדקס 

 ---  שווי שוק  ונשק דלקיםללא אינדקס שקלי מדורג 

 ---  שווי שוק  ללא בנקים אינדקס שקלי מדורג

  משקל תשואה לפדיון -שקלי  Top50אינדקס 
משקל תשואה 

  לפד'
--- 

 --- שווי שוק אינדקס אג"ח צמוד מדורג

 ---  שווי שוק  צמוד-75אינדקס 

 ---  שווי שוק  צמוד-25אינדקס 

 ---  שווי שוק  צמוד Topאינדקס 

 ---  משקל שווה  משקל שווה -צמוד  Topאינדקס 

 ---  שווי שוק  ונשק דלקיםללא מדורג  צמודאינדקס 

 ---  שווי שוק  ללא בנקים אינדקס צמוד מדורג

 ---  שווי שוק  ללא בנקים Top60אינדקס צמוד מדורג 

  תשואה לפדיוןמשקל  - צמוד Top60אינדקס 
משקל תשואה 

  לפד'
--- 

 --- שווי שוק  אינדקס אג"ח דולר מדורג
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  איזון משקל קבוצתי סוג מדד  שם מדד

  אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווהאינדקס 
משקל אחיד 

  מדורג
--- 

 ---  שווי שוק  שקלי AAA-Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  ת"א AAA-Aאינדקס 

  ריאליות פקטור מרווח AAA-A אינדקס
משקל אחיד 

  מדורג
--- 

 ---  שווי שוק  1-4מנפיקים במשקל שווה  A-AAAאינדקס 

 קיים שווי שוק ומעלה מאוזן AAאינדקס 

 --- שווי שוק  ומעלה שקלי AAאינדקס 

 --- שווי שוק  ומעלה צמוד AAאינדקס 

 ---  שווי שוק  0-3 ומעלה שקלי AAאינדקס 

 ---  שווי שוק  0-3 ומעלה צמוד AAאינדקס 

 ---  שווי שוק  2-4 ומעלה שקלי AAאינדקס 

 ---  שווי שוק  2-4 ומעלה צמוד AAאינדקס 

 --- שווי שוק  ריאליות שקלי AAA-AAאינדקס 

 --- שווי שוק  ריאליות צמוד AAA-AAאינדקס 

 --- שווי שוק  פיננסי שקלי AAA-AAאינדקס 

 --- שווי שוק 0-2ת"א  AAA-AAאינדקס 

   שווי שוק מתואם  נמוך משקל מינוף פיננסי - 0-3ישראל  AA-AAAאינדקס 

 ---  שווי שוק  קבוע 3מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

 ---  שווי שוק  קבוע 4מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

 ---  שווי שוק  קבוע 5מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

 ---  משקל אחיד  משקל שווה AA אג"ח אינדקס

 קיים  שווי שוק  2-4 מאוזן AA ישראל אינדקס

 ---  שווי שוק  מנפיקים ישראלים AA-Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  מנגנון מרווח AA-Aאינדקס 

 קיים  שווי שוק  1-3ישראל  AA-Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  סינטטי 3מח"מ  AA-Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  שקלי AA-Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  צמוד AA-Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  0-2 שקלי A-AAאינדקס 

 ---  שוקשווי   0-2 צמוד AA-Aאינדקס 

 קיים שווי שוק  מאוזן Aאינדקס 

 --- שווי שוק  תקרת מנפיק Aאינדקס 

 ---  משקל אחיד  משקל שווה A אג"ח אינדקס

 ---  שווי שוק  סינטטי 3מח"מ  A אינדקס

 ---  שווי שוק  סינטטי 4מח"מ  A אינדקס

 ---  שווי שוק  צמוד Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  שקלי Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  מנפיקים ישראלים שקלי Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  חיוביאו יציב דירוג שקלי אופק  Aאינדקס 

 קיים שווי שוק 2-4ישראל  Aאינדקס 

  ומעלה פקטור מרווח A ישראל אינדקס
משקל אחיד 

  מדורג
--- 

  ומעלה פקטור מרווח Aצמוד  ישראל אינדקס
משקל אחיד 

  מדורג
--- 
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  איזון משקל קבוצתי סוג מדד  שם מדד

  ומעלה פקטור מרווח Aשקלי  ישראל אינדקס
משקל אחיד 

  מדורג
--- 

 ---  שווי שוק  Aאינדקס צמוד מדורג עד 

 ---  שווי שוק  Aאינדקס שקלי מדורג עד 

 ---  שווי שוק  כללי BBB-HYאינדקס 

 קיים שווי שוק 2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 

 קיים  שווי שוק  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 

 קיים  שווי שוק  + שנים5מדורג אינדקס קונצרני 

 --- שווי שוק אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

 --- שווי שוק צמוד CoCoאינדקס 

  אינדקס אג"ח בנקים וביטוח
משקל אחיד 

  מדורג
--- 

 ---  שווי שוק  2רובד  -אינדקס שקלי בנקים וביטוח 

 ---  שווי שוק  אינדקס צמודות בנקים וביטוח

 ---  שווי שוק  בנקיםאינדקס צמודות 

 ---  שווי שוק  בנקים CoCoאינדקס אג"ח 

 ---  שווי שוק  10-בנקים CoCoאינדקס 

 ---  שווי שוק  וחב' ממשלתיותאינדקס אג"ח בנקים 

 --- שווי שוק אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

 ---  שווי שוק  חברות בנייה בישראלאינדקס אג"ח 

 --- שווי שוק ממשלתיותאינדקס אג"ח חברות 

 --- שווי שוק  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
משקל אחיד 

 מדורג
--- 

 ---  שווי שוק  שכבות מדורגות מח"מ A-AAAאינדקס 

 קיים שווי שוק  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 

 --- שווי שוק  'מ 500 מדורג תקרת סדרהאינדקס שקלי 

 ---  שווי שוק  אג"ח במרווח גבוהאינדקס 

 ---  שווי שוק  אג"ח קופון גבוהאינדקס 

 קיים  שווי שוק  אג"ח סקטור באלאנסאינדקס 

 ---  שווי שוק  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס 

 ---  שווי שוק  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  צמוד-מנגנון שקליאינדקס מדינה 

 --- שווי שוק  ישראל שקליאינדקס מדינת 

 --- שווי שוק  אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

משקל תשואה   מק"מאינדקס 
  לפד'

--- 

 ---  שווי שוק  נובמבר  -ממשלתי שקלי לפדיון אינדקס 

 ---  שווי שוק  קבוע 1 מח"מ - אג"ח שקליאינדקס 

 ---  שווי שוק  קבוע 2 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 ---  שווי שוק  קבוע  2 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 ---  שווי שוק  קבוע 3 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 ---  שווי שוק  קבוע  3 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 ---  שווי שוק  קבוע  4 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 ---  שווי שוק  קבוע 4 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 קיים  שווי שוק  קבוע  4 מח"מ - מאוזןאינדקס מדינה 
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  איזון משקל קבוצתי סוג מדד  שם מדד

 --- שווי שוק  קבוע  5 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 --- שווי שוק  קבוע  5 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 קיים  שווי שוק  קבוע  5 מח"מ - מאוזןאינדקס מדינה 

 ---  שווי שוק  קבוע 10 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 ---  שוק שווי  קבוע  10 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 קיים שווי שוק  אינדקס מדינה מאוזן

 ---  שווי שוק  מדינה-אג"ח חברות מנגנוןאינדקס 

  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
משקל אחיד 

  מדורג
 קיים

 קיים  משקל אחיד  אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון

 ---  שווי שוק  שנים) 6(מתגלגל כל  2024אינדקס לפדיון 

 ---  שווי שוק  שנים) 4(מתגלגל כל  2025 לפדיון AAA-Aאינדקס 

 ---  שווי שוק  שנים) 3(מתגלגל כל  2025 לפדיון AA-Aאינדקס 

מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל  2026אינדקס לפדיון 
  שנים) 6כל 

 ---  משקל אחיד

 ---  שווי שוק  שנים) 6(מתגלגל כל  2028אינדקס לפדיון 

 ---  שווי שוק  שנים) 7(מתגלגל כל  2030אינדקס לפדיון 
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  חישוב פקטור מגבלת משקל

פקטור מגבלת משקל הוא למעשה המנגנון שמתאים את המשקל של סדרות אג"ח מסוימות לתקרת המשקל שנקבעה 

ימי מסחר טרם מועד עדכון המשקולות  5לסדרת אג"ח במדד. הפקטור מחושב לפי נתוני סדרות האג"ח בתום יום המסחר 

  (להלן: "מועד חישוב הפקטורים"). החודשי או מועד עדכון מיוחד בהרכב המדד

  חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק

  להלן תקרות המשקל הקבועות של סדרות אג"ח במדדים הבאים:  .א

  תקרת משקל לסדרת אג"ח במדד  שם מדד
%2  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה  

%4  שקלי כלליאינדקס אג"ח   
%4  צמוד כלליאינדקס אג"ח   

%18  אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות  
%1.5  מנגנון מרווח A-AAאינדקס   
%20  צמוד CoCoאינדקס   

%18  בנקים CoCoאינדקס אג"ח   
%20  10-בנקים CoCoאינדקס   

%5  *שנים) 6(מתגלגל כל  2024אינדקס לפדיון   
%4  *שנים) 4(מתגלגל כל  2025לפדיון  AAA-A אינדקס  

%5  *שנים) 6(מתגלגל כל  2028אינדקס לפדיון   
%10  *שנים) 7(מתגלגל כל  2030אינדקס לפדיון   

(לסדרה שאינה מק"מ) %10   נובמבר -אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון   
 

במדדים המבוססים על סדרות אג"ח ממשלתיות בלבד לא תהיה תקרת משקל אף על פי האמור בתקרות האמורות בפסקה א',  *

במדד לפדיון מתגלגל, היה וסדרת האג"ח במדד הינה מסוג מק"מ, לסדרת אג"ח במדד (אלא אם יפורט אחרת להלן). בנוסף, 

מק"מ התווספה משקלה במדד יהא קבוע על בסיס משקלן המצרפי של סדרות האג"ח אשר נגרעו בשנת הפדיון ואשר סדרת 

אשר מועד הפדיון שלה יהיה במקומן. כפי שפורט לעיל, בגין כל סדרת אג"ח שתיגרע מהמדד בשנת הפדיון, סדרת מק"מ, 

, תקלוט את משקלה של סדרת האג"ח שנגרעה כאמור טרם גריעתה מהמדד כאשר סמוך ליום המסחר האחרון בשנת הפדיון

קבוע עד לסיומה של שנת הפדיון. אף על פי האמור לעיל, במקרה בו אותה מק"מ במדד יהיה הממועד זה משקלה של סדרת 

שנגרעה כאמור בשנת הפדיון, משקלה יגדל בהתאם למשקלה של  נוספתסדרת מק"מ תקלוט את משקל של סדרת אג"ח 

לחילופין, סדרת האג"ח הנוספת שנגרעה כאמור טרם גריעתה מהמדד ומשקל זה יוותר קבוע עד לסיומה של שנת הפדיון או 

 נוספת שתיגרע בשנת הפדיון ואשר אותה סדרת מק"מ תהיה זו שתקלוט את משקלה במדד. יגדל על בסיס משקל סדרת אג"ח
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של סדרת אג"ח במדד, תיקבע כמפורט להלן במועד הקובע  תקרת המשקל, המדדים המפורטים בסעיף א' לעיל למעט  .ב

לעדכון המדדים בהתאם לכמות סדרות האג"ח העומדות בתנאי הסף של כל מדד ובלבד שהמשקל של סדרת אג"ח 

 במועד הקובע: %20על  לא יעלהבמדדים 

  1כמות סדרות אג"ח במדד
תקרת משקל לסדרת אג"ח 

  1במדד
כמות סדרות אג"ח במדד 

  2תקרת משקל חתתהפליישום 
%20  6עד   --- 
7-8  %15  8 
9-10  %12.5  10 
11-13  %10  12 
14-16  %7.5  15 
17-23  %6  20 
24-30  %5  27 
31-44  %4  35 
45-55  %3  45 
56-75 %2.5  65 
76-100 %2  85 
101-150  %1.5  110 
151-300  %1  160 

%0.5  ומעלה 301  320 
  

תהא מחצית  2, תקרת המשקל בטור מדד (הצמדה או פרמטר אחר)נוסחת החישוב המדדים שהוגדר להם איזון קבוצתי בב .1

 מהמשקל המפורט בטור זה והוא יקבע בהתאם לכמות סדרות האג"ח בקבוצה בעלת כמות הסדרות הקטנה במדד. 

במקרה  יובהר כי במקרה של הקטנת כמות הסדרות במדד, תקרת המשקל החדשה תיכנס לתוקף במועד העדכון הקרוב, אולם .2

של הגדלת כמות הסדרות במדד, תקרת המשקל החדשה תיכנס לתוקף במועד העדכון בו לראשונה כמות הסדרות תהא 

  ויים תכופים בתקרת המשקל במדדים.לעיל. מטרת כלל זה היא למנוע שינ 3לפחות כפי שמפורט בטור 
 

 לא תעלה במועד הקובע על התקרות להלן: כל סדרות האג"ח הקונצרניות של אותו מנפיקתקרת המשקל במדד של   .ג

  *תקרת משקל למנפיק קונצרני במדד  שם מדד
%10  אינדקס קונצרני ר. קבועה  

Top100 - EW  %10אג"ח חברות ישראל אינדקס   
%10  ונשק דלקיםללא שקלי מדורג אינדקס   
%10  ונשק דלקיםללא צמוד מדורג אינדקס   
%12  ומעלה מאוזן AAאינדקס   
%12  2-4 מאוזן AA ישראל אינדקס  

%10  מנגנון מרווח AA-Aאינדקס   
%12  1-3ישראל  AA-Aאינדקס   
%10  מאוזן Aאינדקס   

%12  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ   
%12  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג   
%12  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג   

%24  צמוד CoCoאינדקס   
%24  בנקים CoCoאינדקס אג"ח   

%24  10-בנקים CoCoאינדקס   
%10  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות   

%12  סקטור באלאנסאינדקס אג"ח   
%10  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס   
%10  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס   

 



 

   109מתוך  81עמוד                     אינדקס אג"ח ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
לצורך חישוב יובהר כי כאשר המנפיק הינו חברה המסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון * 

  משקלן במדד של כל סדרות האג"ח של המנפיק, גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה.
  

, תקרת המשקל של מנפיק סדרת אג"ח במדד, תיקבע כמפורט להלן במועד המדדים המפורטים בסעיף ג' לעיל למעט  .ד

הקובע לעדכון המדדים בהתאם לכמות מנפיקי סדרות האג"ח העומדות בתנאי הסף של כל מדד ובלבד שהמשקל 

 במועד הקובע: 24%של מנפיק סדרת אג"ח במדדים לא יעלה על 

  *במדד קונצרניות ת אג"חותקרת משקל למנפיק סדר  כמות מנפיקי סדרות אג"ח במדד
%24  6עד   

7-10  %20  
11-12  %15  
13-16  %21  
17-20  %10  
21-30  %8  
31-49  %6  

%5  ומעלה 50  
 

יובהר כי כאשר המנפיק הינו חברה המסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון לצורך חישוב משקלן במדד של * 

 המנפיק, גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה.כל סדרות האג"ח של 
 

אינדקס אג"ח במרווח , תקרת מנפיק Aאינדקס , AA-A 2-0אינדקס ' וד' לעיל, במדד גלמרות האמור לעיל בפסקות   .ה

במדד, תיקבע כמפורט להלן במועד הקובע  מנפיק סדרת אג"חתקרת המשקל של  ואינדקס אג"ח קופון גבוה גבוה

לעדכון המדדים בהתאם לכמות מנפיקי סדרות האג"ח העומדות בתנאי הסף של כל מדד ובלבד שהמשקל של מנפיק 

 במועד הקובע: %20על  לא יעלהסדרת אג"ח במדדים 

  *במדד קונצרניות ת אג"חותקרת משקל למנפיק סדר  כמות מנפיקי סדרות אג"ח במדד
%20  12עד   

13-25  %10  
26-35  %5  
36-41  %3  
42-51  %2.5  
52-59  %2  
60-68  %1.75  
69-84  %1.5  

85-110  %1.25  
%1  ומעלה 111  

  

סדרות האג"ח של  יובהר כי כאשר המנפיק הינו חברה המסווגת על ידי הבורסה בענף "בנקים" או בענף "ביטוח", יילקחו בחשבון לצורך חישוב משקלן במדד של כל* 

 המנפיק, גם סדרות האג"ח שהנפיקו חברות בנות בבעלותו המלאה.

  פקטור מגבלת המשקל של סדרת אג"ח הנכללת במדד שווי שוק יחושב במועד חישוב הפקטורים על פי השלבים שלהלן:

 , לפי הנוסחה שלהלן:iיחושב השווי של סדרת אג"ח   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃 × 𝐹  

𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד. iמשקל סדרת אג"ח   - 

𝑄  

במדד במועד חישוב הפקטורים לפני תחילת המסחר. על אף  iההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח   -

האמור לעיל, במקרה בו בתקופה שבין מועד חישוב הפקטורים הקרוב לבין זה שאחריו חל פדיון של חלק 

בניכוי חלק הקרן הצפוי להיפדות  iמהקרן בסדרת אג"ח, יחושב ההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח 

  כאמור.

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. iסדרת אג"ח  שער הבסיס של - 
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𝐹  
. אולם, אם לא חושב בעבר פקטור מגבלת משקל iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח  -

  ".1"-לסדרת אג"ח, הפקטור יהיה שווה ל

 

הנוסחה , לפי )להלן: "המשקל לבדיקת הפקטור"(לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i יחושב משקל סדרת אג"ח  .ב

 שלהלן:

𝑊 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

∑ 𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑊   במדד. iמשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

יחושב השווי של כל סדרות האג"ח במדד שהמשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת המשקל, לפי הנוסחה   .ג

 שלהלן:

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝 − 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝  
המשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת  השווי של כל סדרות האג"ח במדד אשר  -

  המשקל.

𝑛  
שלהן שווה או גבוה ממגבלת המשקל  מספר סדרות האג"ח במדד אשר המשקל לבדיקת הפקטור  -

  במדד. שנקבע להן

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

  :יחושב השווי המתוקנן של כל סדרות האג"ח המדד, לפי הנוסחה שלהלן  .ד

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

1 − ∑ 𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   השווי המתוקנן של כל סדרות האג"ח במדד.  - 

𝐶𝑎𝑝 ממגבלת המשקל של אותה  שמשקלה גדול או שווה iמגבלת המשקל שנקבע לסדרת אג"ח   - 

בהתאם לתקרת המשקל  iמגבלת המשקל שנקבע לסדרת אג"ח או לחילופין,  סדרת אג"ח

בהתאם  ממגבלת המשקל של אותה סדרת אג"ח שמשקלה גדול או שווהשל המנפיק שלה 

 לכמות הסדרות למנפיק במדד המוכפלת במגבלת המשקל שנקבעה למדד. היה ונמצא כי

סך המשקל של מנפיק מסוים עשוי לחרוג מתקרת המשקל למנפיק במדד, יחושב לכל סדרה 

של מנפיק מסוים תקרת משקל בהתאם לגודלה היחסי של הסדרה בין כל סדרות המנפיק 

ובלבד שמשקלה של סדרה בודדת לא תעלה על תקרת המשקל לסדרה במדד וכי הסך 

  רת המשקל למנפיק במדד.המשקל המצרפי של אותו מנפיק לא יחרוג מתק

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

𝑛   כמשמעותו לעיל. - 

  , על פי הנוסחאות שלהלן:iיחושב השווי המתוקנן של סדרת אג"ח   .ה

 כאשר המשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח נמוך ממגבלת המשקל: )1(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

 פקטור של סדרת אג"ח שווה או גדול ממגבלת המשקל שנקבע לאותה סדרת אג"חכאשר המשקל לבדיקת  )2(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝐶𝑎𝑝 × 𝑀𝐶𝑎𝑝  
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𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד. iהשווי המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: iיחושב פקטור מגבלת המשקל של סדרת אג"ח   .ו

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑄 × 𝑃
 

לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק ו לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת מסדרות האג"ח במדד,   .ז

 ב לעיל.-י החישוב כאמור בס"ק ו לעיל, בס"ק א ווזאת בדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פ

היה המשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח אחת או יותר, לפי החישוב החדש כאמור לעיל, גבוה ממגבלת המשקל 

שנקבע לסדרת אג"ח במדד, יחושב מחדש כל האמור בפרק זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר סדרת אג"ח שהמשקל 

  גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לה במדד. לבדיקת הפקטור שלה

  חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי משקל אחיד

פקטור מגבלת המשקל של סדרת אג"ח הנכללת במדד משקל אחיד יחושב במועד חישוב הפקטורים על פי הנוסחה 

  שלהלן:

𝐹 =  
𝑄 . × 𝑃 .

𝑄
𝑖
𝑘 × 𝑃𝑖

𝑘
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל של סדרת האג"ח   - 

𝑄   במדד במועד חישוב הפקטורים. iההון הרשום למסחר של סדרת האג"ח   - 

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. iשער הנעילה של סדרת האג"ח   - 

𝑄 .   בעלת שווי השוק הנמוך במדד במועד חישוב הפקטורים. iההון הרשום למסחר של סדרת האג"ח   - 

𝑃 .   בעלת שווי השוק הנמוך במדד במועד חישוב הפקטורים. iשער הנעילה של סדרת האג"ח  - 

  לפדיון במדד משקל תשואהחישוב פקטור מגבלת משקל 

יחושב במועד חישוב הפקטורים על פי לפדיון  משקל תשואה יפקטור מגבלת המשקל של סדרת אג"ח הנכללת במדד

 השלבים שלהלן:

 , לפי הנוסחה שלהלן:iיחושב השווי של סדרת אג"ח   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃  

𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד. iסדרת אג"ח  שווי שוק  - 

𝑄  

במדד במועד חישוב הפקטורים לפני תחילת המסחר. על אף  iההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח   -

האמור לעיל, במקרה בו בתקופה שבין מועד חישוב הפקטורים הקרוב לבין זה שאחריו חל פדיון של חלק 

בניכוי חלק הקרן הצפוי להיפדות  iמהקרן בסדרת אג"ח, יחושב ההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח 

  כאמור.

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. iסדרת אג"ח  שער הבסיס של - 

  

 , לפי הנוסחה שלהלן:iסדרת אג"ח מקדם תשואה לפדיון ליחושב   .ב

𝑀𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 − 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 − 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑
+ 0.1 
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𝑀𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑   .במדד iמקדם תשואה לפדיון לסדרת אג"ח   - 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑   במועד חישוב הפקטורים. iתשואה לפדיון של סדרת אג"ח   - 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑- תשואה לפדיון הנמוכה ביותר של סדרת אג"ח הנכללת במדד.  

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑- תשואה לפדיון הגבוהה ביותר של סדרת אג"ח הנכללת במדד.  

 

, לפי הנוסחה )"המשקל לבדיקת הפקטור"להלן: (לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i יחושב משקל סדרת אג"ח  .ג

 שלהלן:

𝑊 =  
𝑀𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

∑ 𝑀𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑
 

𝑊   במדד. iמשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח   - 

𝑀𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑   כמשמעותו לעיל.  - 

 תקרת לפי במדד חלקה יקבע, כפי שמפורט להלן המדד של המשקל תקרת על עלה ח"אג סדרת של שמשקלה נמצא  .ד

, במדד ח"האג סדרות כל של העודף השיעור כל סך ".העודף השיעור: "להלן ייקרא הנותר והשיעור המדד של המשקל

 אחת אף של שמשקלה ובלבד מקדם תשואה לפדיון היחסי לפי שבמדד ח"האג סדרות שאר בין יחסי באופן יחולק

 . המדד של המשקל תקרת על יעלה לא שבמדד ח"האג מסדרות

  תקרת משקל לסדרת אג"ח במדד  שם מדד
%4  משקל תשואה לפדיון - שקלי Top50אינדקס   
%4  משקל תשואה לפדיון -צמוד  Top60אינדקס   

 
 

 של סדרות האג"ח במדד, לפי הנוסחה שלהלן:משקל  המתוקנןיחושב השווי   .ה

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑊
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד  i סדרת אג"חשל  המתוקנן משקלהשווי   - 

𝑤𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: iיחושב פקטור מגבלת המשקל של סדרת אג"ח   .ו

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝𝑀𝐼𝑁 × 𝑊

𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝𝑀𝐼𝑁-   במדד.סדרות האג"ח המינימלי של השווי המתוקנן  

𝑊   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל שחושב לסדרת אג"ח  - 
  

  התאמת פקטור מגבלת משקל במדדים בעלי מנגנון איזון הצמדה

 במדדים להלן קיים מנגנון איזון בין הסדרות הצמודות למדד לבין הסדרות שאינן צמודות:

 ר. קבועה אינדקס קונצרני  

  אינדקסAA ומעלה מאוזן  

 ישראל אינדקס AA 2-4 מאוזן 

  אינדקסAA-A  1-3ישראל  
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  אינדקסA מאוזן  

  אינדקסA  2-4ישראל  

  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ  

  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג  

  שנים5אינדקס קונצרני מדורג +  

  אינדקס אג"ח תזרימיותA ומעלה  

  קבוע 4 ממח" - מאוזןאינדקס מדינה 

  קבוע 5 מח"מ - מאוזןאינדקס מדינה 

 אינדקס מדינה מאוזן  

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק", תבוצע התאמת 

פקטורים במדדים המפורטים לעיל בסעיף זה על מנת לאזן את בסיס ההצמדה של המדד באופן שווה בין סדרות הצמודות 

  להלן: למדד המחירים לצרכן לבין הסדרות שאינן צמודות, על פי השלבים ש

 :הצמודות למדד המחירים לצרכן וכל סדרות האג"ח שאינן צמודות יחושב סך המשקל של כל סדרות אג"ח  .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝 = 1 − 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   למדד.סך המשקל של קבוצת כל סדרות האג"ח שצמודות   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   סך המשקל של קבוצת כל סדרות האג"ח שאינן צמודות למדד. - 

עלה סך המשקל של כל סדרות האג"ח באחת מבין הקבוצות לעיל ממחצית המשקל במדד (להלן: "הקבוצה הגדולה   .ב

 במדד"), תתואם לכל סדרות האג"ח בקבוצה האמורה מגבלת משקל כלהלן:

𝑊𝐺 =  
(𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥 + 𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 )

2
 

𝑊𝐺   מגבלת המשקל החדשה לקבוצה הגדולה במדד.  - 

𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥  
מגבלת משקל מקסימלית אחרונה שחושבה לקבוצה הגדולה במדד. אולם אם לא חושבה מגבלת משקל   -

  שנקבעה למדד.מקסימלית עבור הקבוצה הגדולה במדד, הערך המקסימלי יהיה שווה למגבלת המשקל 

𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 מגבלת משקל מינימלית אחרונה שחושבה לקבוצה הגדולה במדד. אולם אם לא חושבה מגבלת משקל  - 

  ".0"-מינימלית עבור הקבוצה הגדולה במדד, הערך המינימלי יהיה שווה ל

הקבוצות לעיל, תיאום מגבלת יובהר כי עם סיום הבדיקה הראשונית של סך המשקל של כל סדרות האג"ח באחת מבין 

  המשקל יבוצע רק לקבוצה זו בכל אחד מהשלבים המפורטים בפרק זה.

לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק ב' לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת מסדרות האג"ח במדד,   .ג

בס"ק ב' לעיל, בס"ק  וזאת בדרך של הצבת מגבלת המשקל החדשה בבדיקת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור

היה ונמצא כי על פי החישוב  ב' בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק", ובכל השלבים לאחר מכן.-א' ו

החדש כאמור לעיל, המשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח אחת או יותר, גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לקבוצת 

דרות האג"ח באחת מבין הקבוצות לעיל ממחצית המשקל במדד סדרות האג"ח במדד, או עלה סך המשקל של כל ס

ב', תחושב מחדש מגבלת המשקל לקבוצה הגדולה במדד וכל האמור בפרק זה, וחוזר חלילה, עד -כאמור בס"ק א' ו

אשר לא תיוותר סדרת אג"ח שהמשקל לבדיקת הפקטור שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבעה לקבוצה הגדולה במדד 

  קל לקבוצה הגדולה במדד יהיה שווה למחצית המשקל במדד.ועד אשר סך המש
 

מנפיקים  A-AAAאינדקס , אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווהאינדקס  יהתאמת פקטור מגבלת משקל במדד

  שנים) 6מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל  2026לפדיון אינדקס ו 1-4במשקל שווה 
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בהתאם לכך, לאחר מטרת התיקנון המפורט להלן הינו לייצר במועד הקובע משקל אחיד בין המנפיקים השונים במדד. 

על  ים", תבוצע התאמת פקטורים במדדמשקל אחידעריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי 

, של כל סדרות האג"ח של מנפיק מסוים במדדלסך המשקל המצרפי בהתאם  iמנת לתקנן את הפקטור של סדרת אג"ח 

  הנוסחה הבאה:לפי 

 𝐹 =  𝐹 ×
𝑊𝑡𝑎𝑟𝐼

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡𝐼

× 𝑄  

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝑊𝑡𝑎𝑟   .חלקי סך כמות המנפיקים במדד) 100במדד ( Iמשקל שווה לכל מנפיק סדרות אג"ח   - 

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡  
בפרק "חישוב פקטור במדד, כפי שחושב  Iסך המשקל המצרפי של כל סדרות האג"ח של מנפיק מסוים   -

  ".משקל אחידמגבלת משקל במדדי 

𝑄  
מסוים במדד. במידה ולמנפיק כאמור סדרת אג"ח אחת פרמטר המבוסס על כמות הסדרות של מנפיק  

  .1, אחרת 0.5בלבד במדד, הפרמטר יהיה 

במועד צמודות לשערי חליפין. במידה וסדרות האג"ח במדד אשר משקל כלל לאחר ביצוע התיקנון האמור לעיל, יבדק 

צמודות לשערי חליפין עד אשר  האג"ח במדד, תבוצע תיקנון פקטור לסדרות 8%המשקל המצרפי כאמור יעלה על הקובע 

  .8%אשר המשקל המצרפי כאמור יהיה 

יתבצע  ,9%במדד עלה על  צמודות לשערי חליפיןאשר בנוסף, היה ובתחילת יום מסחר כלשהו משקל כלל סדרות האג"ח 

  לא יאוחר מיום המסחר העוקב לו עדכון מדד מיוחד בו ייושמו מגבלות המשקל במועד הקובע.

  ואינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות ומעלה מאוזן AAאינדקס אג"ח  יבלת משקל במדדהתאמת פקטור מג

שנים במועד הקובע לעדכון המדד. בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור  5קיימת מגבלת מח"מ של עד  יםבמדד

"חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק" ו"התאמת פקטור מגבלת משקל במדדים בעלי מנגנון איזון הצמדה",  יבפרק

 5-של סדרות אג"ח בעלות מח"מ גבוה מ יםעל מנת להתאים את תקרת המשקל במדד יםתבוצע התאמת פקטורים במדד

  שנים, על פי השלבים שלהלן:

 הנוסחה המפורטת להלן:יחושב המח"מ המשוקלל של המדד על פי   .א

𝐷 = 𝑊 × 𝐷  

D -  .המח"מ המשוקלל של המדד  

n -  .מספר סדרות האג"ח הנכללות במדד  

𝑊  
במדד, כפי שחושב בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק"  iמשקלה של סדרת אג"ח   -

  ו"התאמת פקטור מגבלת משקל במדדים בעלי מנגנון איזון הצמדה".

𝐷   .tבמועד הקובע  iהמח"מ של סדרת אג"ח   - 

שנים, יוכפל פקטור מגבלת המשקל האחרון של סדרת האג"ח השקלית בעלת  5עלה המח"מ המשוקלל של המדד על   .ב

המח"מ הארוך ביותר במדד ופקטור מגבלת המשקל האחרון של סדרת האג"ח הצמודה בעלת המח"מ הארוך ביותר 

 .0.5-במדד ב

שנים, יוכפל  5יבוצע החישוב המפורט בסעיף א' לעיל. היה ולאחר חישוב זה, נותר המח"מ המשוקלל של המדד על   .ג

פקטור מגבלת המשקל האחרון של סדרת האג"ח השקלית בעלת המח"מ השני באורכו במדד ופקטור מגבלת המשקל 
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כך חוזר חלילה עד שהמח"מ המשוקלל , ו0.5-האחרון של סדרת האג"ח הצמודה בעלת המח"מ השני באורכו במדד ב

 שנים. 5של המדד לא יעלה על 

לקבוצה מסוימת במדד (קבוצת  2/3קיימת תקרת משקל מירבית של  אג"ח בנקים וחב' ממשלתיותבמדד אינדקס  בנוסף,

אחת אג"ח בנקים וקבוצת אג"ח חב' ממשלתיות). בהתאם לכך, היה ולאחר עריכת החישובים כאמור, המשקל המצרפי של 

הקבוצות במדד יעלה על תקרת המשקל המירבית כאמור, יתוקננו הפקטור האחרון שחושב לכל סדרת אג"ח בקבוצה זו 

  עד אשר המשקל המצרפי של הקבוצה לא יעלה על תקרת המשקל המירבית כאמור. 

  נמוך משקל מינוף פיננסי - 0-3ישראל  AA-AAAאינדקס התאמת פקטור מגבלת משקל במדד 

התיקנון המפורט להלן הינו לתת תוספת משקל במדד לסדרות בעלות מינוף פיננסי נמוך ביחס למינוף הפיננסי מטרת 

החציוני של המדד ומנגד להפחית את המשקל במדד לסדרות בעלות מינוף פיננסי גבוה ביחס למינוף הפיננסי החציוני של 

  המדד.

כמפורט לעיל. לאחר מכן, הפקטור  שווי שוקשקל במדדי פקטור מגבלת מבשלב ראשון לכל סדרת אג"ח במדד מחושב 

של המדד  החציונישיעור ביחס ל i דרת אג"חשל ס הון עצמי מוחשי למאזןשיעור יתוקנן בהתאם לבמדד  i סדרת אג"חשל 

  :0.75-ולא יפחת מ 1.25ובכפוף לתיקנון פקטור שלא יעלה על  שלהלן הנוסחהלפי , במועד הקובע לעדכון המדד

𝐹 =  𝐹 ×
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜   במועד הקובע. iשל סדרת אג"ח  הון עצמי מוחשי למאזן  - 

𝐷𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  
 של מוחשי למאזןהעצמי ההון המחושב על בסיס החציון של השל המדד  הון עצמי מוחשי למאזן  -

  סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע.כל 

  צמוד AA-Aשקלי ואינדקס  AA-Aהתאמת פקטור מגבלת משקל במדדי אינדקס 

 :Aלקבוצת הדירוג  AAקבוצת הדירוג במדדים להלן קיים מנגנון איזון בין 

  אינדקסAA-A שקלי  

  אינדקסAA-A צמוד  

בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק", תבוצע התאמת 

בקבוצת של המדד באופן שווה בין סדרות  הדירוגקבוצות פקטורים במדדים המפורטים לעיל בסעיף זה על מנת לאזן את 

  , על פי השלבים שלהלן: Aלבין סדרות בקבוצת דירוגי  AAדירוג 

שבמועד הקובע דורגו וכל סדרות האג"ח  AAהאג"ח שבמועד הקובע דורגו בקבוצת יחושב סך המשקל של כל סדרות   .א

 :Aבקבוצת 

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝 = 1 − 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .AAשבמועד הקובע דורגו בקבוצת סך המשקל של קבוצת כל סדרות האג"ח   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .Aשבמועד הקובע דורגו בקבוצת סך המשקל של קבוצת כל סדרות האג"ח  - 
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ממחצית המשקל במדד (להלן: "הקבוצה הגדולה עלה סך המשקל של כל סדרות האג"ח באחת מבין הקבוצות לעיל   .ב

 במדד"), תתואם לכל סדרות האג"ח בקבוצה האמורה מגבלת משקל כלהלן:

𝑊𝐺 =  
(𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥 + 𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 )

2
 

𝑊𝐺   מגבלת המשקל החדשה לקבוצה הגדולה במדד.  - 

𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥  
לקבוצה הגדולה במדד. אולם אם לא חושבה מגבלת משקל מגבלת משקל מקסימלית אחרונה שחושבה   -

  מקסימלית עבור הקבוצה הגדולה במדד, הערך המקסימלי יהיה שווה למגבלת המשקל שנקבעה למדד.

𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 מגבלת משקל מינימלית אחרונה שחושבה לקבוצה הגדולה במדד. אולם אם לא חושבה מגבלת משקל  - 

  ".0"-ה במדד, הערך המינימלי יהיה שווה למינימלית עבור הקבוצה הגדול

יובהר כי עם סיום הבדיקה הראשונית של סך המשקל של כל סדרות האג"ח באחת מבין הקבוצות לעיל, תיאום מגבלת 

  המשקל יבוצע רק לקבוצה זו בכל אחד מהשלבים המפורטים בפרק זה.
 

לבדיקת פקטור של כל אחת מסדרות האג"ח במדד, לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק ב' לעיל, יחושב מחדש המשקל   .ג

וזאת בדרך של הצבת מגבלת המשקל החדשה בבדיקת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק ב' לעיל, בס"ק 

 ב' בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק", ובכל השלבים לאחר מכן.-א' ו

המשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח אחת או יותר, גבוה ממגבלת היה ונמצא כי על פי החישוב החדש כאמור לעיל, 

המשקל שנקבע לקבוצת סדרות האג"ח במדד, או עלה סך המשקל של כל סדרות האג"ח באחת מבין הקבוצות לעיל 

ב', תחושב מחדש מגבלת המשקל לקבוצה הגדולה במדד וכל האמור בפרק -ממחצית המשקל במדד כאמור בס"ק א' ו

חלילה, עד אשר לא תיוותר סדרת אג"ח שהמשקל לבדיקת הפקטור שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבעה זה, וחוזר 

  לקבוצה הגדולה במדד ועד אשר סך המשקל לקבוצה הגדולה במדד יהיה שווה למחצית המשקל במדד.

  פקטור מגבלת משקל לסדרות המדורגות במועד הקובע בדירוגים הבאים: תבוצע במדדים התאמתבנוסף,   .ד

  התאמת פקטור מגבלת משקל לסדרה  ירוג סדרת האג"ח במועד הקובעד

+A  2 

A  1 

-A  0.5 
    .א

  חיובי ואיציב דירוג שקלי אופק  Aהתאמת פקטור מגבלת משקל במדדי אינדקס 

 לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק", תבוצע התאמת פקטורים במדד

   לסדרות אשר במועד הקובע על פי אופק הדירוג של סדרת האג"ח במועד הקובע:

  התאמת פקטור מגבלת משקל לסדרה  דירוג סדרת האג"ח במועד הקובעאופק 

 2  חיובי

 1  יציב

  

  וקבוע סינטטיחישוב פקטור מגבלת משקל במדדי מח"מ 

שנועד לצורך קיבוע המח"מ במועד העדכון. בהתאם לכך, מבוססים על מנגנון ייחודי וקבוע  סינטטימדדי אג"ח מח"מ 

תבוצע התאמת משקל במדד על מנת להביא את משקולות הסדרות במדד למח"מ המטרה, בהתאם לשלבים המפורטים 

 להלן:

 , לפי הנוסחה שלהלן:iיחושב השווי של סדרת אג"ח   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃 × 𝐹 × 𝐺 
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𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד. iשווי סדרת אג"ח   - 

𝑄   במדד במועד חישוב הפקטורים לפני תחילת המסחר. iההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח   - 

𝑃   ביום המסחר האחרון טרם מועד עדכון המדדים. iשער הבסיס של סדרת אג"ח  - 

G - .מכפיל שווי הקבוצה  

𝐹  
. אולם, אם לא חושב בעבר פקטור מגבלת משקל iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח  -

  ".1"-לסדרת אג"ח, הפקטור יהיה שווה ל

, לפי הנוסחה )להלן: "המשקל לבדיקת הפקטור"(לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i יחושב משקל סדרת אג"ח  .ב

 שלהלן:

𝑊 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

∑ 𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑊   במדד. iמשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

יחושב השווי של כל סדרות האג"ח במדד שהמשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת המשקל, לפי הנוסחה   .ג

 שלהלן:

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝 − 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝  
המשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת  השווי של כל סדרות האג"ח במדד אשר  -

  המשקל.

𝑛  
שלהן שווה או גבוה ממגבלת המשקל  מספר סדרות האג"ח במדד אשר המשקל לבדיקת הפקטור  -

  במדד. שנקבע להן

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

  :סדרות האג"ח המדד, לפי הנוסחה שלהלן יחושב השווי המתוקנן של כל  .ד

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

1 − ∑ 𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   השווי המתוקנן של כל סדרות האג"ח במדד.  - 

𝐶𝑎𝑝  
שמשקלה גדול או שווה ממגבלת המשקל של אותה  iמגבלת המשקל שנקבע לסדרת אג"ח   -

  סדרת אג"ח.

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

𝑛   כמשמעותו לעיל. - 

  , על פי הנוסחאות שלהלן:iיחושב השווי המתוקנן של סדרת אג"ח   .ה

 כאשר המשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח נמוך ממגבלת המשקל: )1(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

 כאשר המשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח שווה או גדול ממגבלת המשקל שנקבע לאותה סדרת אג"ח )2(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝐶𝑎𝑝 × 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד. iהשווי המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 
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𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: iיחושב פקטור מגבלת המשקל של סדרת אג"ח   .ו

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑄 × 𝑃
 

לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק ז לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת מסדרות האג"ח במדד,   .ז

 ג לעיל.-וזאת בדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק ז לעיל, בס"ק ב ו

היה המשקל לבדיקת פקטור של סדרת אג"ח אחת או יותר, לפי החישוב החדש כאמור לעיל, גבוה ממגבלת המשקל 

סדרת אג"ח שהמשקל  שנקבע לסדרת אג"ח במדד, יחושב מחדש כל האמור בפרק זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר

  לבדיקת הפקטור שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לה במדד.

יחושבו המשקלות המצרפיים של כלל הסדרות במדד אשר המח"מ שלהן במועד הקובע גבוה ממח"מ המטרה של   .ח

 המדד ושל כלל הסדרות במדד אשר המח"מ שלהן במועד הקובע לא יעלה על מח"מ המטרה של המדד.

𝑊𝐺𝑇 =  𝑊  

𝑊𝐺𝑇 = 1 −  𝑊𝐺𝑇  

𝑊   אשר המח"מ שלה במועד הקובע גבוה ממח"מ המטרה של המדד. במדד iמשקלה של סדרת אג"ח   - 

𝑊  
אשר המח"מ שלה במועד הקובע לא יעלה על מח"מ המטרה של  במדד iמשקלה של סדרת אג"ח  -

  המדד.

 יחושב המח"מ המשוקלל של המדד על פי הנוסחה המפורטת להלן:  .ט

𝐷 = 𝑊 × 𝐷  

D -  .המח"מ המשוקלל של המדד  

n -  .מספר סדרות האג"ח הנכללות במדד  

𝑊   במדד, כפי שחושב לעיל. iמשקלה של סדרת אג"ח   - 

𝐷   .tבזמן מועד העדכון  iהמח"מ הצפוי של סדרת אג"ח   - 
  

לצורך התאמת המח"מ המשוקלל למח"מ המטרה של המדד, יבחן המח"מ המשוקלל שהתקבל בסעיף ט' לעיל ביחס   .י

למח"מ המטרה על מנת לקבל את "קבוצת התאמת המח"מ". במידה והמח"מ המשוקלל עלה על מח"מ המטרה, יבוצע 

הקבוצה בעלת המח"מ הנמוך ביחס למח"מ המטרה או לחילופין, במידה והמח"מ המשוקלל יהיה נמוך תיקנון משקל 

 הקבוצה בעלת המח"מ הגבוה ביחס למח"מ המטרה, בהתאם לנוסחה להלן:תיקנון משקל ממח"מ המטרה, יבוצע 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇 =
(𝑊𝐺𝑇𝑀𝑎𝑥 + 𝑊𝐺𝑇𝑀𝑖𝑛 )

2
 

𝐺 =
𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇

𝑊𝐺𝑇
 

𝐺 =
1 − 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇

𝑊𝐺𝑇
 

𝑊𝐺𝑇𝑀𝑎𝑥  
. אולם אם לא חושב משקל מירבי אחרון שחושב לקבוצת בעלת מח"מ הגבוה ממח"מ המטרה  -

  .100-הערך המקסימלי יהיה שווה ל משקל מירבי לקבוצה,
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𝑊𝐺𝑇𝑀𝑖𝑛 . אולם אם לא חושב משקל מזערי אחרון שחושב לקבוצת בעלת מח"מ הגבוה ממח"מ המטרה - 

  ".0"-הערך המינימלי יהיה שווה ל משקל מזערי לקבוצה,

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇   .משקל מטרה של הקבוצה בעלת מח"מ הגבוה ממח"מ המטרה - 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇   .הקבוצה בעלת מח"מ הנמוך ממח"מ המטרהמשקל מטרה של  - 

𝐺  
אולם  משתנה עזר לתיקנון פקטור מגבלת המשקל של הקבוצה בעלת מח"מ גבוה ממח"מ המטרה. -

  .1טרם המשתנה, ערכו יעמוד על 

𝐺  
אולם  משתנה עזר לתיקנון פקטור מגבלת המשקל של הקבוצה בעלת מח"מ נמוך ממח"מ המטרה. -

  .1רם המשתנה, ערכו יעמוד על ט

 יתוקנן פקטור מגבלת המשקל האחרון של כל סדרה במדד בהתאם לתיקנון שבוצע בסעיף י' לעיל:   .יא

𝐹 = 𝐹 × 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇  

𝐹 = 𝐹 × 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇  

𝐹   אג"ח בעלת מח"מ גבוה ממח"מ המטרה. פקטור מגבלת המשקל מתוקן לסדרת - 

𝐹   פקטור מגבלת המשקל מתוקן לסדרת אג"ח בעלת מח"מ נמוך ממח"מ המטרה. - 

𝐹   כפי שחושב בסעיף ו' לעיל. - 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇   .כמשמעותו לעיל - 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑊𝐺𝑇   .כמשמעותו לעיל - 

לעיל, יחושב מחדש שיעור משקלן של הקבוצות במדד, וזאת בדרך של הצבת "א חישוב כאמור בס"ק ילאחר עריכת ה  .יב

 הכפלת המשקל החדשה בבדיקה שנקבעה על פי החישוב כאמור בס"ק ב' לעיל, ובכל השלבים לאחר מכן.

, יחושב מחדש היה ונמצא כי על פי החישוב החדש כאמור לעיל, שהמח"מ המשוקלל במדד אינו תואם למח"מ המטרה

המכפיל לסדרות האג"ח במדד וכל האמור בפרק זה, וחוזר חלילה, עד אשר המח"מ המשוקלל במדד יהיה שווה למח"מ 

  המטרה. יובהר ש"קבוצת התאמת המח"מ" לא משתנה במהלך תהליך ההיזון מחדש.

  מנגנון מרווח AA-Aהתאמת פקטור מגבלת משקל במדד אינדקס 

במדד קיים מנגנון שנועד לצורך חישוב תקרת המשקל במדד של סדרות אג"ח המשתייכות לקבוצת דירוג מסוימת בהתאם 

הממוצע של קבוצת  הממשלתישל קבוצת הדירוג הנמוכה במדד במועד הקובע ביחס למרווח  הממשלתילשיעור מרווח 

ההיסטורי"). בהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים  יהממשלתמרווח ההשנים שקדמו למועד הקובע (להלן: " 3-דירוג זו ב

כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת להתאים את תקרת 

  המשקל במדד של סדרות אג"ח המשתייכות לקבוצת דירוג מסוימת, על פי השלבים שלהלן:

) וכן, A) לבין (+A-ג"ח הכלולות במדד שדירוגן במועד הקובע בטווח שבין (הממוצע בסדרות א הממשלתייחושבו מרווח   .א

 ) בריבית קבועה בישראל.A) לבין (+A-ההיסטורי של סדרות אג"ח בטווח דירוג שבין ( הממשלתימרווח 

 ההיסטורי: הממשלתיהנוכחי ביחס למרווח  הממשלתייחושב שיעור מרווח   .ב

  שיעור מרווח נוכחי ביחס להיסטורי
 AAלת משקל של קבוצת מגב

 במדד במועד הקובע
 Aמגבלת משקל של קבוצת 

  במדד במועד הקובע
  10% 90%  75%עד

75%-110%  80%  20%  
110%-125%  60%  40%  
125%-150%  40%  60%  

  80%  20%  ומעלה 150%

 המשתייכות לקבוצת דירוג מסוימת על פי דירוגן במועד הקובע: יחושב משקלן של כל סדרות האג"ח  .ג
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𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 =  𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝 = 1 − 𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").Aאו דירוג מקביל לו ("משקל קבוצת  Aבדירוג עד + משקלן של כל סדרות האג"ח  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").AAאו דירוג מקביל לו ("משקל קבוצת  AA-בדירוג לפחות  משקלן של כל סדרות האג"ח - 

עלה סך המשקל של כל סדרות האג"ח באחת מבין הקבוצות לעיל על מגבלת המשקל הקבוצתית שנקבעה לה בס"ק   .ד

 ג (להלן: "הקבוצה הגדולה במדד"), תתואם לכל סדרות האג"ח בקבוצה האמורה מגבלת משקל כלהלן:

𝑊𝐺 =  
(𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥 + 𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 )

2
 

𝑊𝐺   מגבלת המשקל שנקבעה לקבוצה הגדולה במדד בס"ק ג.  - 

𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥  

מגבלת משקל מקסימלית אחרונה שחושבה לקבוצה הגדולה במדד. אולם אם לא חושבה מגבלת משקל   -

מקסימלית עבור הקבוצה הגדולה במדד, הערך המקסימלי יהיה שווה למגבלת המשקל שנקבעה 

  לקבוצה הגדולה במדד בס"ק ג.

𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 מגבלת משקל מינימלית אחרונה שחושבה לקבוצה הגדולה במדד. אולם אם לא חושבה מגבלת משקל  - 

  ".0"-מינימלית עבור הקבוצה הגדולה במדד, הערך המינימלי יהיה שווה ל

פקטור של כל אחת מסדרות האג"ח במדד, לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק ד לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת   .ה

וזאת בדרך של הצבת מגבלת המשקל החדשה בבדיקת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק ד. לעיל, בס"ק 

 ב בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק", ובכל השלבים לאחר מכן.-א ו

קת פקטור של סדרת אג"ח אחת או יותר, גבוה ממגבלת היה ונמצא כי על פי החישוב החדש כאמור לעיל, המשקל לבדי

המשקל שנקבע לקבוצת סדרות האג"ח במדד, או עלה סך המשקל של כל סדרות האג"ח באחת מבין הקבוצות לעיל על 

ה, תחושב מחדש מגבלת המשקל לקבוצה הגדולה במדד וכל האמור -מגבלת המשקל הקבוצתית במדד כאמור בס"ק ד ו

לילה, עד אשר לא תיוותר סדרת אג"ח שהמשקל לבדיקת הפקטור שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבעה בפרק זה, וחוזר ח

לקבוצה הגדולה במדד ועד אשר סך המשקל לקבוצה הגדולה במדד יהיה שווה למגבלת המשקל הקבוצתית שנקבעה 

  ההיסטורי. הממשלתילה בהתאם למרווח 

ומעלה פקטור  Aישראל ריאליות פקטור מרווח, אינדקס  AAA-Aאינדקס  יהתאמת פקטור מגבלת משקל במדד

  פקטור מרווחומעלה  A שקליישראל ואינדקס  פקטור מרווחומעלה  Aצמוד ישראל ח, אינדקס מרוו

 גבוה ביחס למרווח הממשלתי מטרת התיקנון המפורט להלן הינו לתת תוספת משקל במדד לסדרות בעלות מרווח ממשלתי

 גבוה באופן קיצוני ביחס למרווח הממשלתי במקרה של סדרת אג"ח בעלת מרווח ממשלתי, אולם הממוצע של המדד

), התיקנון של פקטור מגבלת המשקל לאותה הממוצע של המדד הממשלתימרווח ומעלה מה 3של המדד (פי הממוצע 

  סדרה יהיה כלפי מטה, קרי, תקבל משקל נמוך ביחס למשקל המקורי שלה טרם התיקנון.

פקטור מגבלת משקל ר הינם מדדי משקל אחיד מדורג, כאשר בשלב ראשון לכל סדרת אג"ח במדד מחושב המדדים כאמו

 הממוצע למרווח הממשלתייתוקנן בהתאם במדד  i סדרת אג"חהפקטור של כמפורט לעיל. לאחר מכן,  במדדי משקל אחיד

  שלהלן: אחת הנוסחאותלפי , המדד במועד הקובע לעדכוןהממוצע של המדד  הממשלתימרווח ביחס ל i דרת אג"חשל ס

הממוצע של  הממשלתיסטיות תקן ביחס למרווח  3 עדהינו  במועד הקובע הממוצע שלה הממשלתי סדרה שהמרווח )1

 :המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע
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   S. D.
(𝑆 × )

 𝐹 =  𝐹 ×
𝑆

𝑆
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝑆   במועד הקובע. iשל סדרת אג"ח ממוצע  ממשלתימרווח   - 

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 -   ממוצע של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע. ממשלתימרווח  

הממוצע  הממשלתיסטיות תקן ביחס למרווח  3-מביותר  גבוה במועד הקובע הממוצע שלה הממשלתי סדרה שהמרווח )2

 :של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע

   S. D.
 (𝑆 × )

 𝐹 =  𝐹 × 3 ×
𝑆

𝑆
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝑆   במועד הקובע. iשל סדרת אג"ח ממוצע  ממשלתימרווח   - 

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 -   ממוצע של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע. ממשלתימרווח  

  תוצאות החישוב הנ"ל ישמשו הן לצורך תהליך חישוב הפקטורים והן לתקנונם הסופי.

  בנקים וביטוחאינדקס התאמת פקטור מגבלת משקל במדד 

מח"מ גבוה מהמח"מ החציוני של המדד בעלות מטרת התיקנון המפורט להלן הינו לתת תוספת משקל במדד לסדרות 

  ומנגד להפחית את המשקל במדד לסדרות בעלות מח"מ נמוך מהמח"מ החציוני של המדד

פקטור מגבלת משקל המדדים כאמור הינם מדדי משקל אחיד מדורג, כאשר בשלב ראשון לכל סדרת אג"ח במדד מחושב 

 i דרת אג"חלמח"מ של סיתוקנן בהתאם במדד  i ת אג"חסדרהפקטור של כמפורט לעיל. לאחר מכן,  במדדי משקל אחיד

  שלהלן: הנוסחהאחת לפי , במועד הקובע לעדכון המדדשל המדד  מח"מ החציוניביחס ל

𝐹 =  𝐹 ×
𝐷

𝐷
 

𝐹   .2ופקטור מקס' של  0.5, בכפוף לפקטור מינ' של iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝐷   במועד הקובע. iשל סדרת אג"ח  מח"מ  - 

𝐷𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 -  של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע. מח"מ חציוני  

  התאמת פקטור מגבלת משקל במדד אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

שכבות משקל אחיד, בהתאם לדירוג שווי השוק של סדרות האג"ח במדד במועד הקובע. בהתאם לכך, לאחר  6במדד יש 

עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי משקל אחיד", תבוצע התאמת פקטורים במדד על 

 , לפי הפרמטרים שלהלן:iאג"ח  בהתאם לשכבה שבה נכללת סדרת iמנת לתקנן את הפקטור של סדרת אג"ח 

 iתיקנון פקטור סדרה   שכבה במדד
סדרות אג"ח לא צמודות בשווי שוק ממוצע בשליש העליון ביחס לכל סדרות האג"ח שאינן 

 1.25  צמודות (שקליות) במדד 

סדרות אג"ח לא צמודות בשווי שוק ממוצע בשליש האמצעי ביחס לכל סדרות האג"ח שאינן 
 1  (שקליות) במדדצמודות 
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סדרות אג"ח לא צמודות בשווי שוק ממוצע בשליש התחתון ביחס לכל סדרות האג"ח שאינן 
 0.75  צמודות (שקליות) במדד

סדרות אג"ח צמודות מדד בשווי שוק ממוצע בשליש העליון ביחס לכל סדרות האג"ח 
 1.25  הצמודות במדד 

האמצעי ביחס לכל סדרות האג"ח  סדרות אג"ח צמודות מדד בשווי שוק ממוצע בשליש
 1  הצמודות במדד

סדרות אג"ח צמודות מדד בשווי שוק ממוצע בשליש התחתון ביחס לכל סדרות האג"ח 
 0.75  הצמודות במדד
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  שכבות מדורגות מח"מ A-AAAהתאמת פקטור מגבלת משקל במדד אינדקס 

. בהתאם לכך, לאחר עריכת שלהן, במועד הקובעלות בו והמח"מ שכבות מבחינת דירוג אגרות החוב הכלו 3במדד 

", תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן שווי שוקהחישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי 

, לפי הפרמטרים iשכבה שבה נכללת סדרת אג"ח תקרת המשקל שנקבעה לכל בהתאם ל iאת הפקטור של סדרת אג"ח 

  שלהלן:

  אג"ח המדורגות  בדירוגAAA 20%שנים במשקל של  6שנים ולא יעלה על  3-אשר המח"מ שלהן לא יפחת מ ; 

 ) אג"ח המדורגות בטווח הדירוג שביןAA-+) לבין (AA שנים ולא יפחת משנתיים  5), אשר המח"מ שלהן לא יעלה על

 ;50%במשקל של 

 ) אג"ח המדורגות בטווח הדירוג שביןA-+) לבין (Aבמשקל  -שנים ולא יפחת משנה  3המח"מ שלהן לא יעלה על  ) אשר

 ;30%של 

 

  אג"ח סקטור באלאנסהתאמת פקטור מגבלת משקל במדד אינדקס 

  מטרת התיקנון המפורט להלן הינו לייצר איזון סקטוריאלי במדד:

 משקל קבוצה במדד  במדד קבוצת אג"ח
על ידי הבורסה בענף "בנקים", שהונפקו על ידי מנפיקים שסווגו סדרות אג"ח  - פיננסים

 שליש  ביטוח" או "שירותים פיננסיים"

 שליש  שהונפקו על ידי מנפיקים שסווגו על ידי הבורסה בענף "נדל"ן ובנייה"סדרות אג"ח  - נדל"ן
 שליש  שהונפקו על ידי מנפיקים בעלי סיווג בורסה אחרסדרות אג"ח  - סקטורים אחרים

", תבוצע התאמת שווי שוקבהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי 

הנוסחה , לפי iשבה נכללת סדרת אג"ח  לקבוצהבהתאם  iפקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של סדרת אג"ח 

  הבאה:

 𝐹 =  𝐹 ×
𝑊𝑡𝑎𝑟𝑔

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡𝑔

 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝑊𝑡𝑎𝑟   .משקל מטרה של קבוצת האג"ח במדד (שליש ממשקל המדד)  - 

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡   .במדד gקבוצת אג"ח האחרון שחושב לסך המשקל המצרפי   - 

 דלקיםללא צמוד מדורג ינדקס וא ונשק דלקיםללא שקלי מדורג אינדקס  יהתאמת פקטור מגבלת משקל במדד

  ונשק

", תבוצע התאמת פקטורים במדד על שווי שוקלאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי 

ממוצע יחס שוטף מנפיק סדרת האג"ח לבין פקטורים: יחס שוטף של  3על פי  iמנת לתקנן את הפקטור של סדרת אג"ח 

מרווח היחס שבין הומנפיק סדרת האג"ח מפעילות שוטפת של חיובי תזרים מזומנים קיום , של כלל המנפיקים במדד

  הנוסחה הבאה:לפי  במועד הקובע לבין המרווח הממשלתי הממוצע של המדד במועד הקובע,סדרת האג"ח של  ממשלתיה

 𝐹 =  𝐹 ×
𝑄𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑖

𝑄𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥

× 𝐶𝐹𝑖 ×
𝑆

𝑆
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 
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𝑄𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜   ".1על " . יובהר כי בבנקים ובחברות ביטוח הערך יעמוד באופן קבועiסדרת אג"ח של מנפיק יחס שוטף   - 

𝑄𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜   .של כלל המנפיקים במדדיחס שוטף ממוצע   - 

𝐶𝐹  
חיובי, תזרים . במקרה פקטור שהiמנפיק סדרת האג"ח מפעילות שוטפת של חיובי תזרים מזומנים פקטור  -

  ".1על " ". יובהר כי בגופים פיננסים הערך יעמוד באופן קבוע1", אחרת הערך יעמוד על "2הערך יהיה "

𝑆   במועד הקובע. iשל סדרת אג"ח ממוצע  ממשלתימרווח  - 

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 -  ממוצע של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע. ממשלתימרווח  

 ואינדקס צמוד-מנגנון שקלי A אינדקס, צמוד-מנגנון שקלי AAחישוב פקטור ומגבלת משקל במדדי אינדקס 

  צמוד-מנגנון שקלימדינה 

הינם מדדים הכוללים הן סדרות אג"ח שקליות והן סדרות אג"ח צמודות למדד בהתאם לתנאי  צמוד-מנגנון שקלימדדי 

לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס  ניתן פקטור משקל עודףלעדכון המדד כאשר במועד הקובע הסף שהוגדרו למדדים, 

  החודשים האחרונים. 12-ציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת בההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפל

  יחושב במועד חישוב הפקטורים על פי השלבים שלהלן:ים המשקל של סדרת אג"ח הנכללת במדד פקטור מגבלת

 הכלולות ח"האג סדרות כל של השוק שווי לבין ח"האג סדרת של השוק שווי שבין כיחסיקבע  ח"אג סדרת משקל  .א

 :להלן. ב בפסקה וכפוף לקבוע שלהלן הנוסחה פי על, בקבוצה

𝑊 =  
𝑄 × 𝑃

∑ ( 𝑄 × 𝑃 )
 

𝑊   .במדד i ח"אג סדרת משקל  - 

n -  במדד הנכללות ח"האג סדרות מספר.  

𝑄   .המסחר תחילת לפני t ביום במדד i ח"אג סדרת של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃   .t ביום i ח"אג סדרת של הבסיס שער  - 

  :במועד הקובע בהתאם לקבוצת ההצמדה שלה במדד iלהלן תקרות המשקל של סדרת אג"ח   .ב

  בקבוצהתקרת משקל לסדרת אג"ח   בקבוצהכמות סדרות אג"ח 
%10  13עד   

14-16  %7.5  
17-23  %6  
24-30  %5  
31-40  %4  
41-55  %3  
56-75 %2.5  
76-100 %2  
101-150  %1.5  
151-300  %1  

%0.5  ומעלה 301  
  

 חלקה יקבע, הקבוצה של המשקל תקרת על עלה ח"אג סדרת של שמשקלה, לעיל. א ק"שבס החישוב פי על כי נמצא

 כל של העודף השיעור כל סך ".העודף השיעור: "להלן ייקרא הנותר והשיעור הקבוצה של המשקל תקרת לפי במדד

 ק"שבס החישוב פי על היחסי משקלן לפי שבקבוצה ח"האג סדרות שאר בין יחסי באופן יחולק, בקבוצה ח"האג סדרות

 .הקבוצה של המשקל תקרת על יעלה לא שבקבוצה ח"האג מסדרות אחת אף של שמשקלה ובלבד, לעיל. א
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לתשואה  4ההפרש שבין תשואה פנימית באג"ח ממשלתי שקלי במח"מ  -שנים  4תיבחן האינפלציה הגלומה במח"מ   .ג

. הפער שבין האינפלציה הגלומה הנוכחית לבין הממוצע של האינפלציה 4לתי צמוד במח"מ פנימית באג"ח ממש

  החודשים האחרונים: 12-חלקי סטיית התקן של האינפלציה ב החודשים שקדמו למועד הקובע 12-הגלומה ב

 𝐼𝑁𝐹 =  
𝐼𝑁𝐹𝑖𝑚𝑝 − 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑚𝑝

𝐼𝑁𝐹𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣
 

𝐼𝑁𝐹   .יחס מומנטום אינפלציה  - 

𝐼𝑁𝐹𝑖𝑚𝑝 -  .האינפלציה הגלומה במועד הקובע  

𝐼𝑁𝐹𝑖𝑚𝑝   .חודשים אחורה במועד הקובע 12האינפלציה הגלומה הממוצעת   - 

𝐼𝑁𝐹𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣   .חודשים אחורה במועד הקובע 12סטיית התקן של האינפלציה הגלומה הממוצעת   - 

  יחס מומנטום אינפלציה שחושב בסעיף ג' לעיל בהתאם לטבלה להלן: משקל הקבוצה יותאם לפי  .ד

  משקל קבוצה צמודה במדד  משקל קבוצה שקלית במדד   יחס מומנטום אינפלציה
%70  ומטה  2-  %30  
%60  1-עד  2-  %40  
%50  1עד  1-  %50  
%40  2עד  1  %60  
%30  ומעלה 2  %70  

 

יחושב על ידי הכפלת משקלה בהתאם למשקל הקבוצתי אליה הסדרה שייכת ו  iימצא משקלה הסופי של סדרת אג"ח  .ה

 בהתאם לשלבים הבאים: iפקטור לסדרה 

 ן:לפי הנוסחה שלהלשווי שוק מתוקנן לצורך התאמתה למשקלה  iלסדרת אג"ח יחושב  .1

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑊
 

𝑊   .בשלבים הקודמיםבהתאם למשקלה כפי שחושב  במדד i סדרת אג"חמשקל   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   למשקל הסופי.לצורך התאמתה  iלסדרת אג"ח שווי שוק מתוקנן  - 

 ן:לפי הנוסחה שלהל פקטור שווי שוק מתוקנן לצורך התאמתה למשקל הרצוי iלסדרת אג"ח יחושב  .2

𝐹 =  
𝑀𝑖𝑛(𝑀𝐶𝑎𝑝 ) × 𝑊

𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝑖𝑛(𝑀𝐶𝑎𝑝   הערך המינימלי שחושב בסעיף א' לעיל.  - (

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑊   .כמשמעותו לעיל - 

𝐹   .iלסדרת אג"ח מתוקנן  פקטור מגבלת משקל - 
  

  במדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות פקטור מגבלת משקלחישוב 

  אחת מהן זוכה למשקל קבוע במדד, בהתאם לשלבים הבאים:שכל שכבות אג"ח  6-כאמור, המדד בנוי מ

 המדד מורכב משכבות המשקל המפורטות להלן במועד הקובע:  .א

 משקל השכבה במועד הקובע  שכבה במדד
 38%  סדרות אג"ח ממשלתיות שקליות
 38%  סדרות אג"ח ממשלתיות צמודות

%4.8  במועד הקובע AAבקבוצת דירוג שקליות אג"ח קונצרניות סדרות   
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%4.8  במועד הקובע AAבקבוצת דירוג  צמודותאג"ח קונצרניות סדרות   
%7.2  במועד הקובע) +A(-) וAבדירוגי (שקליות אג"ח קונצרניות סדרות   
%7.2  במועד הקובע) +A(-) וAבדירוגי ( צמודותאג"ח קונצרניות סדרות   

  

בשכבה  אחיד לכל סדרות האג"ח הכלולותבמועד הקובע לעדכון המדד כמשקל  יחושב במדד ח"אג סדרת משקל  .ב

 :שלהלן הנוסחה פי על ,לעילשהוגדרה 

𝑊 =  
𝑇𝑤

𝑁
 

𝑊  .במדד i ח"אג סדרת משקל  - 

𝑁   .שהוגדרה במדד jבשכבה  הנכללות ח"האג סדרות מספר  - 

𝑇𝑤   . jהמשקל שנקבע במועד הקובע לשכבה   - 

 שלהלן:לפי הנוסחה , i סדרת אג"חיחושב השווי של   .ג

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃 × 𝐹  

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד i סדרת אג"ח משקל  - 

𝑄  

על אף  .המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i סדרת אג"ח של למסחר הרשום ההון  -

חלק הקרוב לבין זה שאחריו חל פדיון של חישוב הפקטורים האמור לעיל, במקרה בו בתקופה שבין מועד 

פדות יבניכוי חלק הקרן הצפוי לה i סדרת אג"ח שליחושב ההון הרשום למסחר  מהקרן בסדרת אג"ח,

  כאמור.

𝑃   .במועד חישוב הפקטורים i סדרת אג"ח של הבסיס שער - 

𝐹  
 אולם, אם לא חושב בעבר פקטור מגבלת משקל. i לסדרת אג"ח פקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב -

  ".1"-שווה להפקטור יהיה , לסדרת אג"ח

 

, לפי הנוסחה )להלן: "המשקל לבדיקת הפקטור"(לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i סדרת אג"חיחושב משקל   .ד

 ן:שלהל

𝑊 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

∑ 𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑊   .במדד i סדרת אג"חמשקל לבדיקת פקטור של   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

המשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת המשקל, לפי הנוסחה שמדד ב סדרות האג"חיחושב השווי של כל   .ה

 שלהלן:

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝 − 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝  
 ממגבלתהמשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך  מדד אשרב סדרות האג"חהשווי של כל   -

  .המשקל

𝑛  
שלהן שווה או גבוה ממגבלת המשקל  במדד אשר המשקל לבדיקת הפקטור סדרות האג"חמספר   -

  .במדד שנקבע להן

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

  :המדד, לפי הנוסחה שלהלן סדרות האג"חיחושב השווי המתוקנן של כל   .ו
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𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

1 − ∑ 𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד סדרות האג"חכל השווי המתוקנן של   - 

𝐶𝑎𝑝  
 גדול או שווה ממגבלת המשקל של אותה משקלהש i לסדרת אג"חמגבלת המשקל שנקבע   -

  סדרת אג"ח.

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

𝑛   .כמשמעותו לעיל - 

  פי הנוסחאות שלהלן:, על i סדרת אג"חיחושב השווי המתוקנן של   .ז

 נמוך ממגבלת המשקל: סדרת אג"חכאשר המשקל לבדיקת פקטור של  )1(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

 סדרת אג"חהמשקל שנקבע לאותה  שווה או גדול ממגבלת סדרת אג"חכאשר המשקל לבדיקת פקטור של  )2(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝐶𝑎𝑝 × 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד i סדרת אג"חהשווי המתוקנן של   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

 :במדד, לפי הנוסחה שלהלן i סדרת אג"חיחושב פקטור מגבלת המשקל של   .ח

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑄 × 𝑃
 

, במדד מסדרות האג"חלעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת  ח' לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק  .ט

היה המשקל לבדיקת  .לעילב -א ולעיל, בס"ק  ח'וזאת בדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק 

 לסדרת אג"חאחת או יותר, לפי החישוב החדש כאמור לעיל, גבוה ממגבלת המשקל שנקבע  סדרת אג"חפקטור של 

שהמשקל לבדיקת הפקטור  סדרת אג"חזה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר בפרק במדד, יחושב מחדש כל האמור 

  .שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לה במדד

 האחרונים שחושבו לכל שכבהיסכמו המשקולות המצרפיים היה ולאחר עריכת החישובים כאמור בסעיפים א' עד ח',   .י

 לפי הנוסחה שלהלן:במדד, 

𝑃 =  
𝐺𝑅𝑊𝐺𝑇

∑ ( 𝑊𝐺𝑇 ) 
 

𝑃    .במדד iמקדם ההתאמה של שכבה   - 

𝐺𝑅𝑊𝐺𝑇   .במדד במועד הקובע iמשקל שכבה   - 

𝑊𝐺𝑇   במדד. iהמשקל המצרפי האחרון שחושב לשכבה  - 

 :בכל מדד, לפי הנוסחה שלהלן iיחושב הפקטור המתואם של סדרת אג"ח   .יא

𝐹 = 𝑃  × 𝐹  

𝐹   במדד במועד הקובע. iסדרת אג"ח של פקטור מגבלת המשקל   - 

𝑃   .במדד, כפי שחושב לעיל iמקדם ההתאמה של שכבה  - 
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𝐹-  סדרת אג"ח האחרון שחושב לפקטור מגבלת המשקלi במדד.  

שנים, יגרעו מהמדד  4.5ימצא כי המח"מ המשוקלל של המדד עלה על היה ולאחר עריכת החישובים כאמור לעיל,   .יב

המשוקלל שהמח"מ  בעלות המח"מ הארוך ביותר ויתבצע מחדש התהליך המתואר בסעיפים ג' ואילך עד ח"סדרות האג

 שנים, לכל היותר. 4.5של המדד יעמוד על 

המשקל המצרפי של כל סדרות האג"ח שהנפיק מנפיק קונצרני ימצא כי היה ולאחר עריכת החישובים כאמור לעיל,   .יג

ויתבצע מחדש  שווי השוק הנמוך ביותר של אותו מנפיקבעלות  ח", יגרעו מהמדד סדרות האג3%מסוים במדד על 

 .3%שתקרת המשקל של מנפיק קונצרני במדד לא תעלה על  התהליך המתואר בסעיפים ג' ואילך עד

  מדינה-אג"ח חברות מנגנוןהתאמת פקטור מגבלת משקל במדד אינדקס 

, כאשר שמחלק את משקל המדד במועד הקובע בין קבוצת אג"ח חברות לבין קבוצת אג"ח מדינה מנגנוןעל המדד מבוסס 

יחושב בהתאם לכך, משקל של קבוצת אג"ח מדינה.  30%-משקל של קבוצת אג"ח חברות ו 70%מצב המוצא של המדד: 

  בהתאם למצב המוצא כאמור. כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק" המשקל של כל סדרת אג"ח

תיקנון פקטור מגבלת משקל בהתאם ליחס שבין שנים, יבוצע  5בסדרות אג"ח שבהן המח"מ במועד הקובע יעלה על 

  לבין המח"מ של סדרת האג"ח במועד הקובע. 5מח"מ 

לכל התאמת פקטורים במדד על מנת להתאים את תקרת המשקל במדד של סדרות אג"ח המשתייכות לאחר מכן, תבוצע 

  קבוצה בהתאם למרווח מעל אג"ח ממשלתי הקיים בשוק במועד הקובע. 

הפקטור האחרון שחושב לסדרת אג"ח קונצרנית במדד יוכפל ביחס שבין המרווח מאג"ח ממשלתי ות בקבוצת אג"ח חבר

במועד הקובע לבין המרווח הממוצע במדד זה במהלך השנה שקדמה למועד  אינדקס קונצרני ר. קבועההגלום במדד 

  . 1.14ולא יעלה על  0.85-הקובע ובלבד שיחס זה לא יפחת מ

טור האחרון שחושב לסדרת אג"ח ממשלתית במדד יוכפל ביחס שבין המרווח הממוצע מאג"ח הפק בקבוצת אג"ח מדינה

במהלך השנה שקדמה למועד הקובע לבין המרווח הגלום במדד זה במועד  אינדקס קונצרני ר. קבועהממשלתי במדד 

  .1.14ולא יעלה על  0.85-הקובע ובלבד שיחס זה לא יפחת מ

  צפויה של סדרת אג"ח ממדד עתידיתגריעת התאמת פקטור מגבלת משקל בגין 

מתייחסים למועד הפדיון הסופי ו/או למח"מ המינימלי שבגינו סדרת אג"ח תיגרע תנאי הסף של מדדי האג"ח של אינדקס 

מהמדדים. לאור העובדה כי גריעות עתידיות מהסוג לעיל הן ידועות מראש, יש מקום להפחית באופן מדורג את משקל 

  ., למעט במדדי לפדיוןד שממנו היא עתידה להיגרע בתקופה טרם העדכון בפועלסדרת האג"ח ממד

בהתאם לכך, במסגרת תהליך חישוב הפרמטרים הקובעים למדדים, תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את 

 :ופיהחודשים הקרובים על רקע פדיון ס 12והיא צפויה להיגרע מהמדד במהלך  במידה iהפקטור של סדרת אג"ח 

 S. D.
(     , )

𝐹 =  𝐹 ×
𝑀𝑎𝑡   −  𝑀𝑎𝑡, 𝑚𝑖𝑛

365
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝑀𝑎𝑡   במועד הקובע. iסדרת אג"ח  עד לפדיון הסופי של ההימים שנותר כמות  - 

𝑀𝑎𝑡, 𝑚𝑖𝑛   .כמות הימים שנגזרת מתנאי הסף "מועד פדיון" של המדד - 

, תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של סדרת לחילופין, במדדי עם תנאי סף של מח"מ מינימלי

 :החודשים הקרובים על רקע אי עמידה בתנאי מח"מ מינימלי 12מדד במהלך והיא צפויה להיגרע מה במידה iאג"ח 
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 S. D.

(     , )
𝐹 =  𝐹 × (𝐷   −  𝐷, 𝑚𝑖𝑛 ) 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝐷   במועד הקובע. iסדרת אג"ח  מח"מ  - 

𝐷, 𝑚𝑖𝑛   .מינימלי שהוגדר למדד מח"מ - 

  תוצאות החישוב הנ"ל ישמשו הן לצורך תהליך חישוב הפקטורים והן לתקנונם הסופי.

  בסדרות אג"ח במדדיםהתאמת פקטור מגבלת משקל בגין סיכון אשראי גבוה 

תנאי הסף של מדדי האג"ח של אינדקס מתייחסים לסיכונים שונים בסדרות האג"ח כדוגמת מח"מ, דירוג אשראי, שווי שוק, 

סחירות וכו'. יחד עם זאת, לעתים עשויות להיכלל במדדים סדרות אג"ח שסיכון האשראי שלהן גבוה משמעותית ביחס 

פרמטרים הקובעים למדדים, תבוצע התאמת פקטורים במדד ליתר הסדרות במדד. בהתאם לכך, במסגרת תהליך חישוב ה

סטיות תקן ביחס  3-ביותר מ גבוההממוצע שלה  הממשלתימרווח הובמידה  iעל מנת לתקנן את הפקטור של סדרת אג"ח 

 הממוצע של המדד על בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע: הממשלתילמרווח 

   S. D.
 (𝑆 × )

 𝐹 =  𝐹 × 3 ×
𝑆

𝑆
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝑆   במועד הקובע. iשל סדרת אג"ח ממוצע  ממשלתימרווח   - 

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 -   בסיס סדרות האג"ח שעמדו בתנאי הסף שלו במועד הקובע.של המדד על ממוצע  ממשלתימרווח  

  תוצאות החישוב הנ"ל ישמשו הן לצורך תהליך חישוב הפקטורים והן לתקנונם הסופי.

  בסדרות אג"ח במדדים 10-התאמת פקטור מגבלת משקל בגין מח"מ גבוה מ

תנאי הסף של מדדי האג"ח של אינדקס מתייחסים לסיכונים שונים בסדרות האג"ח כדוגמת מח"מ, דירוג אשראי, שווי שוק, 

סחירות וכו'. יחד עם זאת, לעתים עשויות להיכלל במדדים סדרות אג"ח שהמח"מ שלהן גבוה משמעותית ביחס ליתר 

הקובעים למדדים, תבוצע התאמת פקטורים במדד על  הסדרות במדד. בהתאם לכך, במסגרת תהליך חישוב הפרמטרים

 שנים: 10-מ גבוהבמידה והמח"מ שלה במועד הקובע  iמנת לתקנן את הפקטור של סדרת אג"ח 

 S. D.
(  )

 𝐹 =  𝐹 ×
10

𝐷
 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של סדרת אג"ח   - 

𝐹   .iפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב לסדרת אג"ח   - 

𝐷   במועד הקובע. iסדרת אג"ח  מח"מ  - 

  תוצאות החישוב הנ"ל ישמשו הן לצורך תהליך חישוב הפקטורים והן לתקנונם הסופי.

  התאמת פקטור מגבלת משקל לצורך מניעת עיוותי מסחר חריגים

סדרת אג"ח למדדים עשויה ליצור עיוותי מסחר חריגים או כי משקלה היה ונמצא במועד הקובע לעדכון המדד, כי כניסת 

של סדרת אג"ח, כפי שחושב לעיל, עשוי להיות חריג ביחס לגודלה של סדרה האג"ח ו/או היקף המסחר הבה, לפי החלטת 

  .המנהל הכללי של עורך המדד, יבוצע עדכון פקטור מיוחד לסדרות האג"ח הנ"ל במועד הקובע לעדכון המדדים
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  התאמת ההון הרשום במקרים של פדיון חלקי

כפי שמפורט לעיל, ההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח במדד מתבסס על הנתון הידוע במועד חישוב הפקטורים לפני 

אג"ח ישראל הקרוב לבין זה אינדקס תחילת המסחר. על אף האמור לעיל, במקרה בו בתקופה שבין מועד עדכון מאגר 

שאחריו חל פדיון של חלק מהקרן בסדרת אג"ח, יותאם ההון הרשום למסחר של סדרת אג"ח במדד בהתאם לחלק הקרן 

אג"ח ישראל הקרוב לבין זה אינדקס הצפוי להיפדות. יחד עם זאת, יובהר כי במקרה בו בתקופה שבין מועד עדכון מאגר 

אג"ח אינדקס של סדרת אג"ח, לא תתבצע התאמה במדד עד למועד עדכון מאגר  שאחריו יגדל ההון הרשום למסחר

  ישראל הבא.

  עדכון פקטור מיוחד

פקטור מגבלת משקל של סדרות אג"ח הנכללות במדד יעודכן באופן חריג במהלך החודש במקרים מיוחדים כדוגמת קיטון 

ת פדיון חלקי ידוע מראש במועד הקובע) או משמעותי בהון הרשום של סדרות אג"ח הנכללות במדד (שאינו במסגר

 לחילופין, במקרה של גריעת סדרות אג"ח מהמדד על פי העילות שתוארו בפרק "גריעת סדרות אג"ח במקרים מיוחדים".

במקרים אלו, לפי החלטת עורך המדד, יבוצע עדכון פקטור מיוחד לסדרות אג"ח הנכללות במדד בו מתקיים אירוע מהסוג 

" לאור התרחשות 0"-, יש למנהל הכללי של עורך המדד סמכות להפחית את פקטור של סדרת אג"ח מסוימת ללעיל. בנוסף

אירוע מהסוג המתואר לעיל ובמקרים הרלוונטיים להגדילו חזרה לפקטור המקורי של סדרת האג"ח במדד לאחר שהאירוע 

של מנפיק מסוים במדד כלשהו עלה על בנוסף, היה ובתחילת יום מסחר כלשהו משקל כלל סדרות האג"ח  הסתיים.

  יתבצע לא יאוחר מיום המסחר העוקב לו עדכון מדד מיוחד בו ייושמו מגבלות המשקל במועד הקובע. - 24.5%

 מועד המתוכנן לעדכון הפקטור המיוחד כאמור.ל בנוגעלפני עדכון פקטור מיוחד תפורסם הודעה באתר עורך המדד 
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  םמדדישערי החישוב 

 ס, הן המפורסמים בסוף יום מסחר והן המפורסמים באופן רציף, יחושבו על פי הנוסחה המפורטת להלן:מדדי אינדק  .א

𝐼 , = 𝐼 × 𝑊 × 
𝑃 ,

𝑃
 

n -  .מספר סדרות האג"ח הנכללות במדד  

𝐼 ,   . jבנקודת זמן  tהמדד ביום   - 

𝐼-   המדד ביוםt-1.  

𝑊-   משקלה של סדרת אג"חi  במדד ביוםt,לפי העניין. , כפי שחושב במדד שווי שוק או משקל אחיד  

𝑃   .jבנקודת זמן  tביום  iשער סדרת אג"ח   -,

𝑃   .tביום  iשער הבסיס של סדרת אג"ח   - 

 .GTR)אופן חישוב המדדים הינו תשואה כוללת ברוטו (  .ב

 המעוגל לספרה השנייה לאחר הנקודה העשרונית.המדדים יפורסמו לפי חישוב   .ג

המדד הקובע יחושב ויפורסם בסוף כל יום מסחר על פי שערי הנעילה של סדרות האג"ח הנכללות במדד, על פי   .ד

 הנוסחה הקבועה לעיל.

פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת -המדדים שאינם המדד הקובע יחושבו במהלך המסחר הרציף, על  .ה

  "ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב.מסדרות האג

  לא בוצעה עסקה בסדרת אג"ח הנכללת במדד, יחושב המדד על פי שער הבסיס באותה סדרת אג"ח.  .ו

ביום בו תיגרע סדרת אג"ח ממדד בשל פדיון מוקדם מלא של הסדרה, שער הנעילה של האג"ח הנפדית, לצורך חישוב   .ז

בגין פדיון האג"ח ובהתאם לכך יחושב המדד הקובע כאילו שער  המדד הקובע, יהיה הסכום באגורות המתקבל,

 הנעילה של סדרת האג"ח היה כמפורט להלן:

𝑃 = 𝐶 × 𝐹  

𝑃   שער הנעילה של סדרת האג"ח לצורך חישוב המדד, שיחושב באגורות.  - 

C -  לפי העניין.המטבע הנקוב התשלום,  מזומן שמקבלים מחזיקי סדרת האג"ח בגין כל ע.נ. בהתאם לסוג  

𝐹  
שער החליפין היציג האחרון שפורסם, לפני מועד הגריעה כאמור, של המטבע אותו מקבלים מחזיקי סדרת   -

  האג"ח הנגרעת.

  פרסום המדדים

  המדד הקובע יפורסם בסוף כל יום מסחר בבורסה באתר עורך המדד.  .א

  שניות. 60יום המסחר הרציף בבורסה כל  כל עוד לא יוחלט אחרת, מדדים שאינם המדד הקובע יפורסמו במהלך  .ב

  הבהרות

הנתונים המשמשים לחישוב מדדי אינדקס ועדכונם, לרבות הנתונים המשמשים לעדכון הרכבי המדדים והנתונים   .א

המשמשים לחישוב משקל סדרת אג"ח במדד, יתבססו על הנתונים המתפרסמים על ידי הבורסה ו/או מידע המתפרסם 

  ברות הנסחרות בבורסה.באתר הבורסה על ידי הח

כל הנתונים והחישובים המפורטים במסמך זה יחושבו ברמת דיוק מירבית שלא תפחת מחמש ספרות לאחר הנקודה   .ב

העשרונית וזאת בדרך של עיגול הספרה השישית שלאחר הנקודה העשרונית, לפי עקרונות העיגול המקובלים, והכל 

  אלא אם נקבע במפורש אחרת.
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א נקבעו לגביהם כללים בהוראות אלו יקבע המנהל הכללי של עורך המדד את הרכב מדדי בקרות מקרים אשר ל  .ג

  אינדקס ואופן חישובם, בהתחשב בעקרונות שפורטו לעיל.

למעט באירועים בלתי צפויים, הודעה על שינויים באופן חישוב המדדים או עריכתם תפורסם באתר עורך המדד לכל   .ד

 וי המתוכנן לתוקף.ימים טרם כניסתו של השינ 5הפחות 

 אחת לשנה תבוצע בחינה מקיפה של מתודולוגיית מדדי האג"ח אשר בסופה יפורסמו השינויים שיחולו במתודולוגיה.  .ה

המדדים מחושבים מדי יום במשך כל ימי המסחר בבורסה בשנה נתונה. בימים בהם הבורסה סגורה לרגל חג או אירוע   .ו

  .www.tase.co.ilשל ימי החופשות בבורסה ניתן למצוא באתר  אחר, לא יתבצע חישוב למדדים. רשימה מלאה
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  נתונים היסטוריים
  

  :, ימי ושערי הבסיס של המדדיםתחילת פרסום שערי המדדים להלן מידע על מועדי

  שער בסיס יום בסיס פרסום שערי מדד תחילת  מדד

 100 31/03/2010 01/04/2015 אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

 100 31/03/2010 01/04/2015  שקלי כלליאינדקס אג"ח 

 100 31/03/2010 01/04/2015 צמוד כלליאינדקס אג"ח 

 100 31/03/2010 01/11/2022  קונצרני כללי מדורגאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015  אינדקס קונצרני ר. קבועה

 Top100 - EW 23/05/2021 31/12/2013 100אג"ח חברות ישראל אינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015 אינדקס אג"ח שקלי מדורג

 100 01/01/2016 01/11/2022  שקלי-60אינדקס 

 100 01/01/2016 01/11/2022  שקלי Topאינדקס 

 100 01/01/2016 01/11/2022  משקל שווה - שקלי Topאינדקס 

 100 31/12/2013 01/05/2021 ללא בנקים אינדקס שקלי מדורג

 100 31/12/2016 02/01/2022  משקל תשואה לפדיון -שקלי  Top50אינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015  אינדקס אג"ח צמוד מדורג

 100 01/01/2016 01/11/2022  צמוד-75אינדקס 

 100 01/01/2016 01/11/2022  צמוד-25אינדקס 

 100 01/01/2016 01/11/2022  צמוד Topאינדקס 

 100 01/01/2016 01/11/2022  משקל  שווה - צמוד Topאינדקס 

 100 31/12/2013 01/05/2021  ללא בנקים אינדקס צמוד מדורג

 100 31/12/2013 20/06/2021  ללא בנקים Top60 אינדקס צמוד מדורג

 100 31/12/2016 02/01/2022  משקל תשואה לפדיון -צמוד  Top60אינדקס 

 100 28/09/2017 01/10/2017  אינדקס אג"ח דולר מדורג

 100 31/12/2013 20/01/2021  במשקל שווה ישראליםאג"ח מנפיקים אינדקס 

 100 31/12/2013 01/11/2022  שקלי AAA-Aאינדקס 

 100 31/12/2013 01/10/2020  ת"א AAA-Aאינדקס 

 100 31/12/2015 20/01/2021  פקטור מרווח ריאליות AAA-Aאינדקס 

 100 31/03/2015 06/11/2022  1-4מנפיקים במשקל שווה  A-AAAאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015 ומעלה מאוזן AAאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015  ומעלה שקלי AAאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015  ומעלה צמוד AAאינדקס 

 100 31/12/2019 07/03/2022  0-3 ומעלה שקלי AAאינדקס 

 100 31/03/2015 07/03/2022  0-3 ומעלה צמוד AAאינדקס 

 100 31/03/2015 12/06/2022  2-4 ומעלה שקלי AAאינדקס 

 100 31/03/2015 12/06/2022  2-4 ומעלה צמוד AAאינדקס 

 100 31/10/2015 01/10/2017  ריאליות שקלי AAA-AAאינדקס 

 100 31/03/2010 01/10/2017  ריאליות צמוד AAA-AAאינדקס 

 100 28/09/2010 01/10/2017  פיננסי שקלי AAA-AAאינדקס 

 100 31/03/2010 01/10/2017  פיננסי צמוד AAA-AAאינדקס 

 100 31/12/2013 15/03/2020  0-2ת"א  AA-AAAאינדקס 

 100 31/12/2019 10/05/2020  נמוך משקל מינוף פיננסי - 0-3ישראל  AA-AAAאינדקס 

 100 31/12/2013 01/05/2021  קבוע 3מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

 100 31/12/2013 01/05/2021  קבוע 4מח"מ  - AAA-AAאינדקס 
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 100 31/12/2013 01/05/2021  קבוע 5מח"מ  - AAA-AAאינדקס 

 100 31/12/2013 01/02/2021  משקל שווה AA אג"ח אינדקס

 100 01/01/2019 04/07/2022  2-4 מאוזן AA ישראל אינדקס

 100 31/12/2015 31/12/2020  מנפיקים ישראלים AA-Aאינדקס 

 100 31/03/2014 01/09/2019  מנגנון מרווח AA-Aאינדקס 

 100 29/12/2011 02/12/2018  1-3ישראל  AA-Aאינדקס 

 100 31/12/2013 23/05/2021  סינטטי 3מח"מ  - AA-Aאינדקס 

 100 30/06/2016 15/07/2020  שקלי AA-Aאינדקס 

 100 31/12/2013 09/05/2021  0-2שקלי  AA-Aאינדקס 

 100 30/06/2016 15/07/2020  צמוד AA-Aאינדקס 

 100 31/12/2015 01/12/2020  0-2 צמוד AA-Aאינדקס 

 100 31/12/2015 01/10/2020  ומעלה פקטור מרווח Aישראל אינדקס 

 100 31/12/2013 01/04/2021  פקטור מרווחומעלה  Aצמוד ישראל אינדקס 

 100 31/12/2013 24/04/2021  פקטור מרווחומעלה  A ישראל שקליאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015  מאוזן Aאינדקס 

 100 31/12/2013 31/05/2020  תקרת מנפיק Aאינדקס 

 100 31/12/2013 01/02/2021  משקל שווה A אג"ח אינדקס

 100 31/03/2010 01/04/2015 צמוד Aאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015  שקלי Aאינדקס 

 100 31/12/2013 10/05/2020  חיובי ואיציב דירוג שקלי אופק  Aאינדקס 

 100 31/12/2013 01/10/2017  מנפיקים ישראלים שקלי Aאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2019 2-4ישראל  Aאינדקס 

 100 31/12/2013 01/05/2021  סינטטי 3מח"מ  Aאינדקס 

 100 31/12/2013 01/05/2021  סינטטי 4מח"מ  Aאינדקס 

 A  01/05/2022 31/03/2015 100שקלי מדורג עד אינדקס 

 A  01/05/2022 31/03/2015 100מדורג עד  צמודאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015 כללי BBB-HYאינדקס 

 100 31/03/2010 01/04/2015  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 

 100 31/03/2010 01/04/2015  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 

 100 31/03/2010 01/04/2015 + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 

 100 31/03/2010 03/05/2017 אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

 100 28/06/2018 07/05/2023  צמוד CoCoאינדקס 

 100 31/03/2010 01/08/2019  וביטוחאינדקס אג"ח בנקים 

 100 28/06/2018 01/08/2019  2רובד  -אינדקס שקלי בנקים וביטוח 

 100 31/03/2010 01/08/2019  אינדקס צמודות בנקים וביטוח

 100 31/03/2010 01/08/2019  ישראל אינדקס צמודות בנקים

 100 28/06/2018 01/07/2019  בנקים CoCoח "אינדקס אג

 100 31/12/2019 01/01/2023  10-בנקים CoCoאינדקס 

 100 31/03/2015 17/05/2022  וחב' ממשלתיות בנקים אג"חאינדקס 

 100 28/09/2010 01/12/2019 אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים

 100 31/12/2015 03/01/2021  סקטור באלאנסאינדקס אג"ח 

 100 31/07/2019 01/08/2019 אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

 100 31/03/2010 01/04/2015  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

 100 31/03/2014 01/04/2019  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

 100 29/09/2016 06/11/2022  שכבות מדורגות מח"מ A-AAAאינדקס 

 100 31/03/2014 01/04/2019  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 

 100 31/03/2010 03/05/2017  'מ 500 מדורג תקרת סדרהאינדקס שקלי 
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 100 31/12/2015 01/10/2020  אינדקס אג"ח במרווח גבוה

 100 31/03/2015 20/02/2023  גבוה קופוןאינדקס אג"ח 

 100 31/12/2017 03/01/2021  חברות בנייה בישראלאג"ח אינדקס 

 100 31/12/2013 11/07/2021  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס 

 100 31/12/2013 11/07/2021  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 

 100 31/12/2013 25/07/2021  צמוד-מנגנון שקליאינדקס מדינה 

 100 31/03/2010 01/04/2015  אינדקס מדינת ישראל שקלי

 100 31/03/2010 01/04/2015  אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

 100 04/07/2022 04/07/2022  מק"מאינדקס 

202209/29/  נובמבר -ממשלתי שקלי לפדיון אינדקס   /202209/29  100 

 100 04/07/2022 04/07/2022  קבוע  1 מח"מ - אג"ח שקליאינדקס 

 100 31/03/2015 07/03/2022  קבוע 2 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 100 31/03/2015 07/03/2022  קבוע  2 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 100 31/03/2015 07/03/2022  קבוע  3 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 100 31/03/2015 07/03/2022  קבוע  3 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 100 31/03/2015 07/03/2022  קבוע 4 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 100 31/03/2015 07/03/2022  קבוע  4 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

2022/05/08  קבוע 4 מח"מ - מאוזןאינדקס מדינה   31/12/2013 100 

 100 31/12/2013 19/07/2020  קבוע 5 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 100 31/12/2013 19/07/2020  קבוע  5 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

2022/11/06  קבוע 5 מח"מ - מאוזןאינדקס מדינה   31/12/2013 100 

 100 31/03/2015 04/07/2022  קבוע 10 מח"מ -אינדקס מדינה שקלי 

 100 31/03/2015 04/07/2022  קבוע  10 מח"מ -אינדקס מדינה צמוד 

 100 31/03/2010 01/04/2015  אינדקס מדינה מאוזן

 100 31/03/2010 03/05/2017  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

 100 31/12/2015 20/03/2020  מדינה-אג"ח חברות מנגנוןאינדקס 

 100 31/12/2018 01/05/2019  אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון

 100 31/10/2018 01/11/2018  שנים) 6(מתגלגל כל  2024אינדקס לפדיון 

 100 31/12/2020 03/01/2021  שנים) 4(מתגלגל כל  2025לפדיון  AAA-A אינדקס

 100 12/06/2022 12/06/2022  שנים) 3(מתגלגל כל  2025לפדיון  AA-A אינדקס

(מתגלגל כל  מנפיקים במשקל שווה 2026אינדקס לפדיון 
  שנים) 6

01/08/2021 31/07/2021 100 

 100 29/12/2016 03/05/2017  שנים) 6(מתגלגל כל  2028אינדקס לפדיון 

 100 10/05/2023 10/05/2023  שנים) 7(מתגלגל כל  2030לפדיון שקלי אינדקס 
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  פרסום נתונים
  

נתונים עדכניים על מדדי אינדקס, בהם שערי המדדים, רשימות ניירות הערך המרכיבים את המדדים ומשקל כל אחד 

מניירות הערך הנכללים במדדים ונתונים נוספים אודות מתודולוגית המדדים ואופן חישובם, לרבות משקלם המירבי של 

  ).indx.co.ilבאתר עורך המדד ( ללא תשלוםפן שוטף ניירות הערך הנכללים במדדים מפורסמים באו

 Terminal Bizportal-ו Super Bizportalכדוגמת  כמו כן, חלק מהנתונים זמינים לצפייה במערכות מסחר ומידע פיננסי נבחרות

 BEמקבוצת אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה,  A-Online ,FMRמקבוצת  Ace-ו 2000, מגמה TradeOneמקבוצת קו מנחה, גלובס 

 של בי טכנולוגיה פיננסית ובאתרי מידע כלכליים שונים.
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  דיסקליימר
  

מדדי אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). 

  כל הזכויות הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס. 

חלו כל המידע המופיע במסמך זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד. המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן ש

במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש 

במידע המופיע במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות 

ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני  במידע המופיע במסמך זה המלצה לביצוע פעולות השקעה

  על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. 

אינדקס מעריכה כי הנוסחאות המופיעות במסמך זה עומדות בדרישות לחישוב מדדי ניירות ערך, אולם איננה אחראית 

אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש לדיוק, לאמינות ולשלמות של נוסחאות אלו. 

בנוסחאות אלו לצורך חישוב מדדי ניירות ערך עבור מכשירי השקעה ו/או שימוש בהם מצד משקיעים, משתמשים ולקוחות 

אין  באשר הם. אף על פי שאינדקס עורכת ומחשבת את המדדים באמצעות מקורות מידע שלהערכתה הינם מהימנים,

באפשרותה של אינדקס או של כל צד אחר להבטיח את הדיוק ו/או את השלמות של חישוב המדדים או המידע הנכלל 

בהם. אינדקס אינה אחראית כלפי כל משתמש או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים 

עות, ליקוי או שגיאה במדדים. אינדקס אינה מתחייבת להודיע שיגרמו להם כתוצאה משימוש בנתוני המדדים או כתוצאה מט

  בצורה כלשהי על טעות, ליקוי או שגיאה שנפלו במדדים.

מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב 

ינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה וא

שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס. 

שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס אשר ניתנים לשימוש על ידי מנהלים של מכשירי השקעה במסגרת 

ישיון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. לאינדקס אין ר

כל מחויבות או אחריות, באופן מפורש או משתמע, כלפי כל משתמש ו/או כל צד שלישי בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרי 

פרט או ליכולת של מדדי אינדקס לעקוב אחר ביצועי השקעה בשוק ההון בכלל או במוצרי השקעה על מדדי אינדקס ב

  שוק ההון. 

משקיעים צריכים להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בהסתמכות על מידע, נתונים ותהליכים כמותיים המשמשים לצורך 

תמכות פיתוח, עריכת וחישוב מדדי ניירות ערך. המידע והנתונים שבהם נעשה שימוש עלולים לכלול טעויות כתוצאה מהס

על מקורות מידע שגויים/לא עדכניים ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם ובנוסף, ייתכנו טעויות או אי דיוקים כתוצאה 

מכשלים טכניים בתהליך. בעוד אינדקס נוקטת בצעדים אקטיביים שמטרתם לאתר טעויות בנתונים וכשלים בתהליך כדי 

וצאות המדדים, לא ניתן להבטיח לחלוטין שטעויות ושגיאות מסוג זה לא למזער את ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על ת

  יתרחשו בפועל. 

מסמך זה הינו רכושה של אינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם מסמך זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור 

 בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.


