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  רקע
  

בישראל,  שוק המניותפותחו במטרה למדוד את ביצועיהם של הסיגנמטים השונים של אינדקס המוצגים במסמך זה מדדי 

 מניותמדדי המשפחה כוללת מדדי שוק רחבים לצד בישראל.  המניותוכן, נועדו לשמש כמשפחת מדדי השקעה בתחום 

   .והתמחות ענפיתגודל חברה, מקום התאגדות, סוג רישום השקעה כדוגמת לספציפיים  םהמבוססים על קריטריוני

  בישראל. המניותיים, וכן, משקיעים פרטיים בשוק המדדים פותחו לצורך שימוש של יועצי ומנהלי השקעות מוסד

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

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

  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" 

  המונח מתייחס לרשות ניירות ערך בישראל. - "הרשות"

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

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

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

  ישראל, כפי שמוגדר בפרטי החברה באתר הבורסה.חברה שהתאגדה מחוץ ל - "חברה זרה"

  .עילית לרבות יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת ויחידה בקרן טכנולוגיהמניה רגילה שהונפקה בבורסה,  - "מניה"

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

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

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

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

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

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

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

  ".המלאה

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

  .מתפצלות בעקבות הליך פיצול של חברהכל אחת מהמניות שחולקו לבעלי המניות ה - מניה שפוצלה""

לרבות מניות כאמור ), להלן: "חוק החברות"( 1999-בחוק החברות, התשנ"ט 308כמשמעותן בסעיף  - מניות רדומות""

  .לחוק החברות, עליהן נמסר דיווח לבורסה 340-ו 333 ,181 בסעיפים

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

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

שנקבע למניה במועד הקובע לעדכון  בהון הרשום למדדיםשער ממוצע של מניה כשהוא מוכפל  -שווי שוק ממוצע" "

  ם.הפרמטרי

לשיעור החזקות  שווי השוק הממוצע, מוכפל בשיעור החזקות הציבור במועד הקובע - הציבור" "שווי ממוצע של החזקות

  הציבור כמשמעותו להלן.

המניה בעלת  הסף של המדד. דירוג, לפי שווי השוק הממוצע, של המניות העומדות בתנאי -"דירוג שווי שוק ממוצע" 

 דורגת בדירוג הגבוה ביותר. המניה בעלת שווי השוקותיחשב למניה המ "1"שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר תדורג בדירוג 

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

  שווי שוק ממוצע זהה ידורגו בדירוג זהה.

מעוגלת לשקל הקרוב,  בבורסה במניה,התמורה הכספית של מחזור המסחר  -(תכ"מ) " כספית ממוצעת תמורה"

  ., מחולקת במספר הימים שבהם התקיים מסחר במניה בתקופה האמורהבמהלך תקופה מסוימת
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 1968כל בעלי המניות בחברה אשר הינם בעלי עניין כפי שמוגדר בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  - "בעלי ענייןקבוצת "

ניירות ערך מ אף על פי האמור לעיל, קבוצת בעלי עניין לא תורכב  והינם שייכים לאותה קבוצה על פי קרבה משפחתית.

-התש"ל )ומידיים דו"חות תקופתיים(מוסדית, כהגדרתה בתקנות ניירות ערך  ידי גוף שהינו חבר בקבוצת דיווח המוחזקים על

1970.  

האמור  ט מניות רדומות. על אףולמע יןימניות החברה, למעט המניות המוחזקות בידי מי שהינו בעל ענ - "החזקות הציבור"

ניירות ערך המוחזקים (א)  ן ייכללו בהחזקות הציבור, במקרים המפורטים להלן:יידי בעל עני לעיל, ניירות ערך המוחזקים על

; (ב) 1970-התש"ל )ומידיים דו"חות תקופתיים(מוסדית, כהגדרתה בתקנות ניירות ערך  על ידי גוף שהינו חבר בקבוצת דיווח

 באמצעות חברים בקבוצת דיווח מוסדית כמשמעותה בתקנות ערך המוחזקים על ידי חשבון נוסטרו של בעל עניין ניירות

 נתונים לשליטתו או לניהולו של בעל העניין כאמור, וזאת בכפוף ,אשר 1970-, תש"ל)דו"חות תקופתיים ומידיים(ניירות ערך 

  מההון הרשום למסחר של החברה. 5%-פחות מ ותלכך שסך המניות המוחזקות בחשבון הנוסטרו כאמור מהו

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

  .ווי השוק הממוצע, מוכפל בשיעור החזקות הציבורש -" שווי ממוצע של החזקות הציבור"

  .על פי החלק השלישי לתקנון הבורסהכמשמעותו בהנחיות  -"מסחר פתיחה נפרד" 

 כמשמעותו בהנחיות על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה. - "מסחר נעילה"

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

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

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

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

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

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

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

  השנתיים של המנפיק.

היחס בין סכום הדיבידנד למניה ברוטו באגורות שחולק לבין שער הנעילה של המניה ביום הקובע  -" תשואת דיבידנד"

  .לתשלום הדיבידנד

  .סכום תשואות הדיבידנד שחולקו בשנה קלנדרית -" שנתית תשואת דיבידנד"

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

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

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

  על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

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

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

  .(מכנה) הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות

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

  הבורסה. ידי על ומפורסם מחושבה מדד - "125-ת"א"

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

  .המפורטים במסמך זה
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  תקרת משקל או משקל אחיד. - "מגבלת משקל"

  .במדד מניה של באחוזים המירבי המשקל - "תקרת משקל"

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

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

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

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

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

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

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

את התקבולים (דיבידנדים) כולל  דד השקעה ברוטו ממס, המחושב באופן שהואמ - )GTR(תשואה כוללת ברוטו "

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

GICS )Global Industry Classification Standard( - .תקן לסיווג ענפי בינלאומי של חברות  
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  במדדים כלליים תנאי סף
  

 מאגר אינדקס מניות ישראלאשר יעמדו בתנאי הסף הכלליים הנדרשים על מנת להיכלל ב מניותבמדדי אינדקס יכללו רק 

, תיגרע ממאגר המניות מניה"), בנוסף לתנאי הסף הספציפיים המוגדרים במדדים השונים. נגרעה מאגר המניות(להלן: "

  .ממאגר המניותבמועד גריעתה  המניהמכל המדדים בהם כלולה סדרת  המניה

 התנאים לגביה יתקיימובמועד הקובע לעדכון המדדים בהגדרתו להלן, אשר  מניה,תיכלל בו כל  מאגר המניות במועד עדכון

  הבאים: המצטברים

  במאגר המניותשהונפקו בשקלים חדשים עשויות להיכלל  מניותרק  -מטבע. 

  הנסחרת מחוץ  מניה. במאגר המניותבת"א עשויות להיכלל שנסחרות במסחר הרציף בבורסה  מניותרק  -מסחר רציף

 .במאגר המניותלא תיכלל כלולה ברשימות "דלי סחירות" או "שימור" לבורסה או אשר 

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

 .במאגר המניותתיכלל 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  20-אינו נמוך מ במועד הקובעהן של החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החזקות ציבור

 .במאגר המניות

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

 .במאגר המניות

  בחצי השנה שקדמה למועד הקובע לעדכון המדד הממוצעת שלהן היומית התמורה הכספית ש מניותרק  -סחירות

שנרשמה למסחר בפרק זמן קצר מחצי שנה טרם  עבור מניה .במאגר המניותעשויות להיכלל  ש"ח 50,000-אינה נמוכה מ

 .עד הקובעהמועד הקובע, תחושב התמורה הכספית הממוצעת ממועד הרישום למסחר ועד למו
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  תנאי סף ספציפיים במדדים
  

 ישראל בנקיםאינדקס 

 המדד כולל מניות בנקים ומניות של חברות המפוקחות על ידי בנק ישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א.

בנקי חוץ; חברות כרטיסי  ;בנקים בהתאם לחוק בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים בישראל מפקח על סוגי התאגידים הבאים:

 טיסי אשראי).אשראי; חברות שירותים משותפות (סליקה בנקאית וכר
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

  לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החזקות ציבור

 .במדד

  עשויות להיכלל  30%-מ פוחתאינו  מועד הקובעבשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החזקות ציבור

 .במדד

 בנק ישראלהתאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי שבפיקוח נכללות ברשימת  המניות במדד - תחום פעילות. 

  משקל שווהבנקים אינדקס 

משקל אחיד במועד מניות הבנקים הגדולים בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, תוך מתן  5המדד כולל את 

 .הקובע לכל מניה במדד
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

  לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית טכנולוגיה יחידה בקרןאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

 במדדשויות להיכלל שסווגו על ידי הבורסה בענף "בנקים" עשל חברות מניות  רק - סיווג ענפי.  

  במדדעשויות להיכלל  25%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

  בנוסף,  .במדדש"ח עשויות להיכלל  מיליארד 1-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן השוק ששווי  מניותרק  -שווי שוק

הגבוה ביותר מבין המניות הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע  השוק הממוצעאשר שווי מניות  5יכללו במדד 

  :, בכפוף לאמור להלןמניות ישראל אינדקסהנכללות במאגר 

במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף הספציפיים לעיל ואשר נכללות במאגר אינדקס   .א

  מניות ישראל על פי דירוג שווי שוק ממוצע.

שנכללו במדד במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות   .ב

שלא או נמוך ממנו וייווספו למדד מניות  7-אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה לטרם עדכון המדד ו

 או גבוה ממנו. 4-דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה לנכללו במדד ואשר 

מניות, יגרעו  5-יותר מ במדדכללו ילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ג

שעמדו בתנאים שפורטו המניות כל שוק ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין  מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי מהמדד

 מניות. 5יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףב
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מניות,  5-פחות מ במדדו כלליאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ד

הנכללות במאגר המניות כל מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר מבין  למדדתיווספנה 

 .מניות 5יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףשלא עמדו בתנאים שפורטו ב אינדקס מניות ישראל

  בנקים ואשראי חוץ בנקאיאינדקס 

שלהן הינו  GICS-בנקים ומניות של חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" וסיווג ההמדד כולל מניות 

 .התעשיות הבאים: "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה", שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א-באחד מבין תתי
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב הלןבמועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו ללהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

  לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

  במדדעשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

 שסווגו על ידי הבורסה של חברות מניות או  שסווגו על ידי הבורסה בענף "בנקים"של חברות מניות  רק - סיווג ענפי

התעשיות הבאים: "אשראי צרכני" או -הינו באחד מבין תתישלהן  GICS-סיווג הבענף "שירותים פיננסיים" ובמקביל 

 במדד.עשויות להיכלל "אשראי מתמחה", 

  בנקים וביטוח ישראלאינדקס 

 .המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ומסווגות על ידי הבורסה בענף "בנקים" או "ביטוח"
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

  לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

  במדדעשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

 במדד.עשויות להיכלל או "ביטוח"  שסווגו על ידי הבורסה בענף "בנקים"של חברות מניות  רק - סיווג ענפי 

  "מניה של חברה שמהווה בעלת שליטה בבנק אשר מניותיו נכללות במדד, לא תיכלל במדד. - החרגת מניות "כפולות 

  משקל שווהביטוח אינדקס 

המדד כולל מניות של חברות ביטוח, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, תוך מתן משקל אחיד במועד הקובע לכל 

 .מניה במדד
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

 במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -התאגדות  מקום. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 
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 במדדשויות להיכלל הבורסה בענף "ביטוח" עשסווגו על ידי של חברות מניות  רק - סיווג ענפי.  

  ישראלשירותים פיננסיים אינדקס 

  .המדד כולל מניות שנסחרות בישראל ומסווגות בענף "שירותים פיננסיים"
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

 במדד.עשויות להיכלל של חברות שסווגו על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" מניות  רק - סיווג ענפי 

  נסיים אחרים בישראלאשראי חוץ בנקאי ושירותים פינאינדקס 

המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" ועיקר פעילותן בתחום 

שלהן הינו  GICS-במדד לחברות שסיווג ה 60%בישראל, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד יחושב משקל מצרפי של 

 .""אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

 במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -התאגדות  מקום. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

 במדד.עשויות להיכלל של חברות שסווגו על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" מניות  רק - סיווג ענפי 
 במדדעשויות להיכלל  ישראלבמהכנסותיהן  50%-שמפיקות למעלה משל חברות מניות  רק - מקור הכנסות גיאוגרפי.  

  פיננסים ישראל איזון ענפיאינדקס 

ידי הבורסה בענף "בנקים", "ביטוח" או "שירותים פיננסיים",  המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ומסווגות על

ממשקל  1/3הענפים, כך שכל ענף יהווה  3כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מבוצע איזון ענפי של משקל המדד בין 

 .המדד
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

 עשויות להיכלל  בענף "בנקים", "ביטוח" או "שירותים פיננסיים"של חברות שסווגו על ידי הבורסה מניות  רק - סיווג ענפי

 במדד.
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  בישראל גוריםנדל"ן למאינדקס 

 .המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ועיקר פעילותן בתחום הנדל"ן למגורים בישראל
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

 נדל"ן למגורים בתחום ההינו  בדוח התקופתי האחרוןמהכנסותיהן  50%-למעלה מששל חברות מניות  רק - סיווג ענפי

 במדד.עשויות להיכלל  או שלמעלה ממחצית מנכסיהן המאזני מקורו בתחום זה

 במדדעשויות להיכלל  ישראלבמהכנסותיהן  50%-שמפיקות למעלה משל חברות מניות  רק - מקור הכנסות גיאוגרפי. 

  משרדים ומרכזי קניות בישראלנדל"ן אינדקס 

 .המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ועיקר פעילותן בתחום נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןבמועד להלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל אל רק מניות של חברות שהתאגדו בישר -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

 נדל"ן משרדים הבתחום הינו  בדוח התקופתי האחרוןמהכנסותיהן  50%-למעלה מששל חברות מניות  רק - סיווג ענפי

 במדד.עשויות להיכלל  או שלמעלה ממחצית מנכסיהן המאזני מקורו בתחום זהומרכזי קניות 

 במדדעשויות להיכלל  ישראלבמהכנסותיהן  50%-שמפיקות למעלה משל חברות מניות  רק - מקור הכנסות גיאוגרפי. 

  צריכה בסיסית ישראלאינדקס 

 .שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית GICS-בישראל וסיווג ההמדד כולל מניות של חברות שנסחרות 
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו  יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

 שסיווג החברות של מניות  רק - סיווג ענפי-GICS  במדדעשויות להיכלל סקטור צריכה בסיסית שלהן הינו. 

  צריכה מחזורית ישראלאינדקס 

 .שלהן הינו סקטור צריכה מחזורית GICS-המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה
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מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

 שסיווג החברות של מניות  רק - סיווג ענפי-GICS  במדדעשויות להיכלל סקטור צריכה מחזורית שלהן הינו. 

  ישראלית צריכהאינדקס 

 .שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזורית GICS-מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ההמדד כולל 
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

 ן לפי שיטתסיווגש של חברותמניות  רק - סיווג ענפי GICS  עשויות  בסקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזוריתהינו

  .במדדלהיכלל 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

  ישראל ומסחר קמעונאות אינדקס

שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזורית,  GICS-המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה

ומסווגות באחד מבין התחומים: קמעונאות כללית, קמעונאות מקוונת או קמעונאות מזון ומוצרי יסוד, או מסווגות ע"י הבורסה 

 .ענף "מסחר"-בתת
  

מועד עדכון להיכלל בו בעל מנת  במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3, או לחילופין

 שסיווג החברות של מניות  רק - סיווג ענפי-GICS  עשויות להיכלל  סקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזוריתשלהן הינו

כללית, קמעונאות מקוונת באחד מבין התחומים הבאים: קמעונאות  GICS-שסיווג החברות של מניות  רק. בנוסף, במדד

 .במדדעשויות להיכלל , ענף "מסחר"-מסווגות על ידי הבורסה בתת או או קמעונאות מזון ומוצרי יסוד
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  מזון ישראליאינדקס 

שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית ונכללות באחד מבין סוגי  GICS-המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה

 .התעשייה הבאים: קמעונאות מזון ומוצרי יסוד, משקאות או יצרני מזון
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 יים שפורטו לעיל:לעמידה בתנאי הסף הכלל בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  עשויות להיכלל  מיליון ש"ח 75-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החז' ציבור

 .במדד

  במדדעשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

 שסיווג החברות של מניות  רק - סיווג ענפי-GICS  סקטור צריכה בסיסית ונכללות באחד מבין סוגי התעשייה שלהן הינו

 .במדדעשויות להיכלל מוצרי יסוד, משקאות ויצרני מזון, הבאים: קמעונאות מזון ו

  מתחדשת ישראלאנרגיה אינדקס 

תעשייה "אנרגיה -שלהן הינו סקטור התשתיות בתת GICS-המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה

 .מתחדשת" או מניות סקטור התשתיות הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל

אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעיים מתמשכים, שאינם " מתייחס לחברות המתמחות בהפקת אנרגיה מתחדשתהמונח "

אנרגיית מים, אנרגיית רוח,  מבוססות עלמתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם. מקורות אנרגיה מתחדשים 

ה במאגר החום הפנימי של כדור הארץ אנרגיה סולארית, הפקת אנרגיה מתהליכים ביולוגים, אנרגיה גאותרמית שמקור

נבדלים ממקורות אנרגיה כגון דלק מאובנים (נפט, פחם , וואנרגיית גאות ושפל כתוצאה מכוחות המשיכה של הירח והשמש

  וגז טבעי), שהשימוש בהם כרוך בהקטנה משמעותית של מאגר האנרגיה הזמינה האצורה בהם.
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב עד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןבמולהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

  לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

  במדדעשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

 חברות שסיווג הרק מניות של  - סיווג ענפי-GICS תעשייה "אנרגיה מתחדשת" או -שלהן הינו סקטור התשתיות בתת

שלהן הינו סקטור התשתיות, והן פעילות בתחום האנרגיה המתחדשת  GICS-לחילופין, מניות של חברות שסיווג ה

  בתעשייה "יצרני חשמל ואנרגיה מתחדשת", עשויות להיכלל במדד. GICSבישראל או בעלות סיווג 

באמצעות בחינת " תיבחנה על ידי עורך המדד אנרגיה מתחדשת" תעשייה-תתשתיות שאינן מסווגות בתיובהר, כי מניות 

 פעילותן בדוחות הכספיים ו/או בדוחות מיידים של החברה לצורך קביעה האם ופעילויות עיקריות  עסקי החברההתיאור ה

בכל מקרה, משקלן  במדד. מנת לאפשר להן להיכלל הינה משמעותית דיה על האנרגיה המתחדשת בישראלבתחום 

 במועד הקובע. 30%", לא יעלה על אנרגיה מתחדשת" תעשייה-תשאינן מסווגות בתסקטור התשתיות המצרפי של מניות 
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  תשתיות לאומיות ישראלאינדקס 

ן בחוק התכנון המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ופעילות בתחום התשתיות הלאומיות בישראל כהגדרת

  .והבניה

תתי תחומים אלו: מתקני תשתית, שדה בו נכללים ו 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"המוגדר ב "תשתיות לאומיות"המונח 

תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, 

לחוק משק הגז  2גז ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גט"ן (גז טבעי נוזלי) כהגדרתם בסעיף  תחנת כוח, מתקן אחסון נפט,

 , אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר.2002-הטבעי, תשס"ב
  

מועד עדכון מנת להיכלל בו ב על במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  עשויות להיכלל  מיליון ש"ח 40-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החז' ציבור

, נדרשת להיכלל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מאף על פי האמור לעיל,  .במדד

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במקביל במאגר 

  במדדעשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

 בתחום ה"תשתיות לאומיות", כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה העוסקותרק מניות של חברות  - תחום פעילות-

כי מניות אשר הונפקו על ידי חברות אשר הסיווג הענפי שלהן בבורסה בת"א או   בהר,יו .במדדעשויות להיכלל , 1965

תואם לתתי התחומים הנכללים בהגדרת תשתיות לאומיות שבחוק התכנון והבניה האמור עשויות שלהם  GICS-סיווג ה

תיאור נבחנים בין היתר, לא ניתן להסיק מהסיווג הענפי שלהן על התאמה כאמור לעיל, ש. לגבי מניות במדדלהיכלל 

בדוחות הכספיים ו/או בדוחות מיידים של החברה לצורך קביעה האם מדובר בחברה ופעילויות עיקריות  עסקי החברה

 במדד. עשויה להיכללהעוסקת בתחום "תשתיות לאומיות" אשר 

  תעשייה ישראלאינדקס 

 .ינו סקטור תעשיהשלהן ה GICS-המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל  ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך שנתיים מתוך  -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  5מתוך  3או לחילופין, 

 שסיווג החברות של מניות  רק - סיווג ענפי-GICS  אף על פי האמור  .במדדעשויות להיכלל  תעשיהסקטור שלהן הינו

או  "שרותים", "נדל"ן מניב בישראל", ענף "בנייה"-לעיל, במדד לא יכללו מניות של חברות שסווגו על ידי הבורסה בתת

 "קלינטק" או "קנאביס".
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  משקל שווהטכנולוגיה ישראל אינדקס 

על ידי הבורסה בענף המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שסווגו 

 ."טכנולוגיה", תוך מתן משקל אחיד במועד הקובע לכל מניה במדד
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

 במדדשויות להיכלל שסווגו על ידי הבורסה בענף "טכנולוגיה" עשל חברות מניות  רק - סיווג ענפי. 

  במדדש"ח עשויות להיכלל  מיליון 100-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן השוק ששווי  מניותרק  -שווי שוק. 

  במדדעשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  לעדכון המדדהשנים שקדמו למועד הקובע  5מתוך  3או לחילופין, 

  בינוי והנדסת תשתיותאינדקס 

  .בינוי והנדסת תשתיותות בישראל ומתמחות בתחומי המדד כולל מניות של חברות שנסחר

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

  חברות שמתמחות בתכנון, ביצוע וניהול פרויקטים בתחום התשתיות כדוגמת סלילת כבישים, מנהרות,  -בינוי והנדסה

 מסילות רכבת, בניית גשרים, סכרים, הקמת שדות תעופה.

  חברות שמתמחות בבנייה של יחידות דיור ובנייני מגורים. -בינוי למגורים 

  חומרי בנייה כדוגמת מלט, עץ, פלדה, וד המשמש לבנייה ובייצור ואספקת ציחברות שמתמחות  - בנייהוחומרי ציוד

 חול, בטון.

 חברות המתמחות בייצור, שיווק ואספקת מכונות וציוד הנדסי כדוגמת ספקי כח, מערכות חשמל   - מכונות וציוד הנדסי

 תעשייתיות, מערכות מיזוג אוויר ואינסטלציה. 

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

  נובעות מהפעילויות המפורטות בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  נדרשת להיכלל במקביל ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור ,

 .של הבורסה על מנת להיכלל במדד "תמר"במאגר 

 לפי סיווג עורך המדד, כאשר לכל הפחות תשתיות בנייה  בתחוםהפועלות הן הונפקו על ידי חברות  - תחום התמחות

ציוד  בינוי למגורים;; בינוי והנדסה מהכנסות החברה בדוח התקופתי האחרון: 25%-למעלה מ תהפעילויות הבאות מהוו

 מכונות וציוד הנדסי. חומרי בנייה;ו

אנרגיה ", "אנרגיהענף "-אף על פי האמור לעיל, במדד לא יכללו מניות של חברות שסווגו על ידי הבורסה בתת

סקטור צריכה שלהן הינו  GICS-שסיווג החברות של מניות " או בחו"לנדל"ן מניב "או  "נדל"ן מניב בישראל", "מתחדשת

עשויות להיכלל במדד רק במידה ושווי ענף "בנייה" -. בנוסף, מניות של חברות שסווגו על ידי הבורסה בתתמחזורית

  .מיליארד ש"ח 1-השוק שלהן במועד הקובע לא יפחת מ
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בשל אופיו הייחודי של המדד, כל המניות אשר עמדו בכל תנאי הסף שפורטו לעיל יבחנו במועדי העדכון באופן ספציפי 

  ".בינוי והנדסת תשתיות"הולמים ותואמים את ההגדרה של על ידי עורך המדד, במטרה לוודא שתחומי הפעילות שלהן 

  כלכלת ישראלמניות אינדקס 

הטיה לענפים כלכליים בהתאם למשקלם בתמ"ג של המגזר העסקי בישראל וכולל מניות  הינו מדד שווי שוק בעלהמדד 

 של חברות בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א.
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  75-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החז' ציבור

 .במדד

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

אם לעיקר פעילותן לאחד המדד יסווגו כל אחת מהמניות העומדות בתנאי הסף של המדד בהתהקובע לעדכון במועד 

מפורסמים על ידי הלמ"ס ומתעדכנים אחת לשנה, במסגרת השנתון הסטטיסטי לישראל , אשר מהענפים הכלכליים הבאים

  (תוצר מקומי גולמי של המגזר העסקי, לפי ענף כלכלי: 18.01תחת לוח 

 מספר ענף  ענף כלכלי לפי סיווג הלמ"ס

  01-04 חקלאות, ייעור ודיג

  05-34 כרייה וחציבהתעשייה; 

  35-39 אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת

  41-43 בינוי

  55-56 ,45-47 מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים; שירותי אירוח ואוכל

  49-53 שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

  58-63 מידע ותקשורת

 64-82 בנדל"ן; שירותים מקצועיים, מדעיים  וטכניים; שירותי ניהול ותמיכהביטוח; פעילויות ושירותים פיננסיים 

 85-98 חינוך; שירותי בריאות, רווחה וסעד; אמנות, בידור ופנאי; ושירותים אחרים
  

לכל ענף כלכלי תיקבע תקרת משקל במדד בהתאם למשקל הענף בתמ"ג העסקי הידוע במועד עדכון המדד. על אף 

מניות העומדות בתנאי המדד בענף מסוים, תיקבע תקרת המשקל של הענף  4ולא נמצאו לכל הפחות  האמור לעיל, היה

לענף כלכלי אחד או יותר, יחושב חלק הענפים הנותרים מהתמ"ג העסקי בניכוי  0. היה ונקבעה תקרת משקל 0-הרלוונטי ל

פים הנותרים. בכל מועד עדכון , ובהתאם לכך תחושב תקרת המשקל של הענ0חלקם של הענפים עם תקרת משקל 

  משקולות חודשי תיקבע תקרת המשקל לכל ענף כלכלי בהתאם לנתונים המפורסמים במועד זה על ידי הלמ"ס.

 Quality 125-ת"אאינדקס 

מניות שנסחרות בישראל, בעלות רווחיות עקבית ותזרים מזומנים צומח לאורך זמן, שהתשואה שלהן על  50כולל המדד 

, כאשר משקל המניות במדד מוטה לטובת מניות במינוף 125-ההון העצמי הינה הגבוהה מבין המניות הנכללות במדד ת"א

  במדד).פיננסי נמוך (שיעור ההון העצמי למאזן שלהן גבוה ביחס ליתר המניות 

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד
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 יצוין כי במקרה של גריעת מניה  .במדדעשויות להיכלל  125-הנכללות בת"ארק מניות  - 125-אוכלוסיית מדד ת"א

שאינה במסגרת העדכון התקופתי  125-תיגרע המניה במקביל מהמדד ואילו, במקרה של היווספות מניה לת"א 125-מת"א

 של מדדי הבורסה בתחילת אוגוסט (קרי, במסגרת מסלול מהיר או העדכון בתחילת פברואר), לא תיכלל המניה במדד.

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רווח נקי שנתי חיובי במהלך רק מניות בעלות -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

 לא תיכלל במדד. בשנה שקדמה למועד הקובע של חברה שרשמה תזרים מזומנים שלילי מניה  - תזרים חיובי וצומח

השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד או  3שנתיים מתוך  חיובי במהלך תזרים יבעלמניות של מנפיקים רק ף, בנוס

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3לחילופין, 

  , תעודכן רשימת המניות הכלולות במדד לפי השלבים המפורטים להלן:יםבכל מועד עדכון מדד

שיעור תשואה על על פי דירוג  הנכללות בתנאי הסף של המדדהמניות כל ידורגו  יםבמועד הקובע לעדכון המדד  .א

 .לעדכון המדדהשנים שקדמו  3-הממוצע ב ההון העצמי

שנכללו במדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות  יםבמועד עדכון המדד  .ב

או נמוך ממנו וייווספו למדד  60-בדירוג שווה לשיעור תשואה על ההון העצמי אשר דורגו על פי דירוג וטרם עדכון המדד 

 או גבוה ממנו. 40-בדירוג שווה לשיעור תשואה על ההון העצמי דורגו על פי דירוג שלא נכללו במדד ואשר מניות 

מניות, יגרעו  50-יותר מ במדדכללו ילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ג

 סעיףשעמדו בתנאים שפורטו בהמניות כל מבין שיעור תשואה על ההון העצמי דירוג מניות אשר דורגו על פי  מהמדד

 מניות. 50יכללו  שבמדדב. לעיל, עד 

מניות, תיווספנה  50-ות מפח במדדכללו יאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ד

הנכללות המניות כל בדירוג הגבוה ביותר מבין  שיעור תשואה על ההון העצמידירוג מניות אשר דורגו על פי  למדד

 .מניות 50יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףשלא עמדו בתנאים שפורטו ב מניות ישראלאינדקס במאגר 

  מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא ו מועד עדכון המדדים, יובהר כי בעת גריעה של מניה מהמדד במועד שאינ

  Smart Momentum 125-ת"אאינדקס 

ממוצע המחיר הניות במדד מתוקנן לפי היחס שבין , כאשר משקל המ125-עוקב אחר המניות הנכללות במדד ת"אהמדד 

  המסחר האחרונים.ימי  200-מניה בה הממוצע שלהמחיר ימי המסחר האחרונים לבין  50-מניה בכל של 

ממוצע מחיר מימי המסחר האחרונים לבין ה 50-מניה בה של המחיר הממוצעלפי היחס שבין דירוג,  -" מומנטום"דירוג 

הגבוה ביותר  היחסהמניה בעלת  הסף של המדד. , של המניות העומדות בתנאיימי המסחר האחרונים 200-של המניה ב

 2השני הגבוה ביותר תדורג בדירוג " היחסותיחשב למניה המדורגת בדירוג הגבוה ביותר. המניה בעלת  "1"תדורג בדירוג 

  זהה ידורגו בדירוג זהה. יחסמניות בעלות  בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן הלאה. "ותיחשב למניה המדורגת

שהמניה הנוכחי המומנטום  סטטוסלן בהתאם נ, אשר מתוק125-המדד מבוסס על המשקל המקורי של כל מניה במדד ת"א

, יקבלו משקל עודף בשליש העליון בדירוג המומנטום של כל המניות במדד משויכת במדד. מניות שבמועד הקובע דורגו

, יקבלו משקל חסר בדירוג המומנטום של כל המניות במדד התחתוןבשליש  במדד ומנגד מניות שבמועד הקובע דורגו

  במדד.

הימים שקדמו למועד הקובע  90-במדד והתמורה הכספית הממוצעת שלהן ב בשליש העליוןכללו מניות שבמועד הקובע נ

  ימי המסחר האחרונים, יקבלו תוספת משקל נוספת. 90-ימי המסחר שקדמו ל 90-עלו על התכ"מ ב
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד
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 יצוין כי במקרה של גריעת מניה  .במדדעשויות להיכלל  125-הנכללות בת"ארק מניות  - 125-אוכלוסיית מדד ת"א

 .תיגרע המניה במקביל מהמדד 125-"אמת

  מניות ערך ישראלאינדקס 

, 125-מניות שנסחרות בישראל, בעלות דירוג הערך הגבוה ביותר מבין כל המניות הנכללות במדד ת"א 50כולל המדד 

ויחס שווי פעילות לרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתות  )P/E), הרווח (P/Bכאשר דירוג זה מתבסס על מכפילי ההון (

)EV/EBITDA.של החברות העומדות בתנאי הסף של המדד (  

על פי המניות מדורגות במועד הקובע לעדכון המדד , כאשר 125-סס על אוכלוסיית המניות הנכללות במדד ת"אהמדד מבו

  היחסים הבאים בכל מניה במועד הקובע:  3ערך משוקלל שמתבסס על  דירוג

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

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

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

  חברה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

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

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

  .(מכנה) בתוספת הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות

   המניות בעלות דירוג הערך הגבוה ביותר לעדכון המדד הקרוב. 50קבלות בסוף תהליך דירוג הערך כאמור מת
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

 יצוין כי במקרה של גריעת מניה  .במדדעשויות להיכלל  125-הנכללות בת"ארק מניות  - 125-אוכלוסיית מדד ת"א

שאינה במסגרת העדכון התקופתי  125-תיגרע המניה במקביל מהמדד ואילו, במקרה של היווספות מניה לת"א 125-מת"א

 מניה במדד.של מדדי הבורסה בתחילת אוגוסט (קרי, במסגרת מסלול מהיר או העדכון בתחילת פברואר), לא תיכלל ה

 במדד שסווגו על ידי הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" לא תיכללנהשל חברות מניות  - סיווג ענפי. 

  , תעודכן רשימת המניות הכלולות במדד לפי השלבים המפורטים להלן:יםבכל מועד עדכון מדד

ערך משוקלל שמתבסס  על פי דירוג העומדות בתנאי הסף של המדדהמניות כל ידורגו  יםבמועד הקובע לעדכון המדד  .א

יחס שווי פעילות לרווח לפני ו )P/E), מכפיל רווח (P/Bמכפיל הון (היחסים הבאים בכל מניה במועד הקובע:  3על 

של קבוצת המניות שערכיה נמוכים  1-ל 0). תחילה מתבצע נרמול בין EV/EBITDA( הוצאות ריבית מס פחת והפחתות

ערך משוקלל מהציון הנמוך ביותר  על פי דירוגנסי בנפרד) ולאחר מכן, מדורגות המניות מהחציון (עבור כל יחס פינ

על זמין במידה ואין מידע (חיובי) לציון הגבוה ביותר (שלילי) באמצעות סכימת הערכים המנורמלים כאמור. יובהר כי 

. בנוסף, יובהר 1בפרמטר הנבחן הוא מניה הציון שתקבל ה -החציון היחס הפיננסי שלה עולה על או שמניה מסוימת ו/

  .0.5מקובע על  EV/EBITDAכי הציון למניות בנקים בגין היחס של 

שנכללו במדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות  יםבמועד עדכון המדד  .ב

שלא או נמוך ממנו וייווספו למדד מניות  60-בדירוג שווה לערך משוקלל  אשר דורגו על פי דירוגטרם עדכון המדד ו

 או גבוה ממנו. 40-בדירוג שווה לערך משוקלל  דורגו על פי דירוגנכללו במדד ואשר 

מניות, יגרעו  50-יותר מ במדדכללו ילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ג

ב. לעיל,  סעיףשעמדו בתנאים שפורטו בהמניות כל מבין ערך משוקלל הנמוך  דירוגמניות אשר דורגו על פי  מהמדד

 מניות. 50יכללו  שבמדדעד 
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מניות, תיווספנה  50-פחות מ במדדכללו יאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ד

מניות אינדקס הנכללות במאגר המניות כל ותר מבין בדירוג הגבוה ביערך משוקלל  דירוגמניות אשר דורגו על פי  למדד

 .מניות 50יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףשלא עמדו בתנאים שפורטו ב ישראל

  מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא יובהר כי בעת גריעה של מניה מהמדד במועד שאינו מועד עדכון המדדים, 

  סקטוריאלי איזוןמניות ערך ישראל אינדקס 

) Valueהמניות בדירוג הערך ( 5 דכאשר כל אחד מבין הסקטורים המרכזיים מיוצג ע שנסחרות בישראלהמדד כולל מניות 

   .הגבוה ביותר מבין כל המניות מאותו סקטור שעמדו בתנאי הסף

של החברות העומדות בתנאי  ומכפיל תזרים מזומנים )P/S( מכפיל מכירות), P/Bכאשר דירוג זה מתבסס על מכפילי ההון (

  הסף של המדד.
 

אשר נכללות במועד הקובע  מיליון ש"ח 75-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותהמדד מבוסס על 

ערך משוקלל שמתבסס  על פי דירוגהמניות מדורגות במועד הקובע לעדכון המדד כאשר  במאגר אינדקס מניות ישראל.

  היחסים הבאים בכל מניה במועד הקובע: 3על 

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

 חברה, על פי המידע המפורסם בדוחות הכספיים של החברה.

  מכירות"מכפיל )P/S "(-  של  ותהמצטברבמכירות יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה

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

 "בתזרים המזומנים החופשייחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק הנוכחי של מניה  -" מכפיל תזרים מזומנים 

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

  במדד במועד הקובע מבוצע באופן הבא:שתיכללנה תהליך סינון המניות 

 הבאים: אנרגיה, בריאות, חומרי גלם, טכנולוגיה, צריכה בסיסית, צריכה המרכזיים  הסקטורים 11-המדד מחולק ל

 .GICSג וסיוהסקטורים הם ע"פ  מחזורית, נדל"ן, פיננסים, תעשיה, תקשורת ותשתיות.

  כל המניות בכל סקטור מדורגות על פי היחסים הבאים: מכפיל הון, מכפיל מכירות ומכפיל תזרים מזומנים, כאשר הדירוג

שכל  1-ל 0ל יחס יש ציון בין מבוצע על פי שיקלול הציונים המנורמלים המתקבלים לכל מניה מכל אחד מהיחסים (בכ

 .מניה מקבלת בהתאם לשאר המניות בסקטור שלה והמשקל של כל יחס הינו שליש בשיקלול הדירוג)

  מבין כל בעלות היחס האיכותי ביותר בשקלול הפרמטרים המניות  5כל המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג

 תיכללנה במדד.לא  המניות בסקטור שלהן

 המניות בדירוג הערך ( 5מניות המייצגות את  55צפויים להתקבל עד  האחרוןלב בתום השValue הגבוה ביותר מבין כל (

 הסקטורים המרכזיים. 11המניות מאותו סקטור עבור 

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

  לא תיכלל במדד ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור. 

 המניות בדירוג הערך ( 5הן נכללות בין  - דירוג ערךValue הגבוה ביותר מבין כל המניות מאותו סקטור שעמדו בתנאי (

ידורגו כל המניות בכל סקטור על פי היחסים הבאים: מכפיל הון, מכפיל מכירות . במסגרת זאת המפורטים לעיל הסף

ומכפיל תזרים מזומנים, כאשר הדירוג מבוצע על פי שיקלול הציונים המנורמלים המתקבלים לכל מניה מכל אחד 

כל יחס  שכל מניה מקבלת בהתאם לשאר המניות בסקטור שלה והמשקל של 1-ל 0מהיחסים (בכל יחס יש ציון בין 

בעלות היחס המניות  5הינו שליש בשיקלול הדירוג) ויגרעו מהמדד כל המניות שאינן מדורגות במועד הקובע בדירוג 

 5מניות המייצגות את  55עד באופן זה, יתקבלו  מבין כל המניות בסקטור שלהן.האיכותי ביותר בשקלול הפרמטרים 

 הסקטורים המרכזיים. 11ל המניות מאותו סקטור עבור ) הגבוה ביותר מבין כValueהמניות בדירוג הערך (
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  מניות צמיחה ישראלאינדקס 

  העומדות בתנאי הסף של המדד.הגבוה ביותר מבין כל המניות דירוג הצמיחה כולל מניות שנסחרות בישראל, בעלות המדד 
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית בקרן טכנולוגיה יחידהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מניה מסוג -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  לא תיכלל במדד ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור. 

  במדדעשויות להיכלל  20%-מ פוחתאינו  במועד הקובעשלהן  החזקות הציבור ששיעור מניותרק  -שיעור החז' ציבור. 

 השנים שקדמו  3שנתיים מתוך  במהלךצומחת ביחס לשנה הקודמת  תשנתי הכנסהרק מניות בעלות  - הכנסות צומחות

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3למועד הקובע לעדכון המדד או לחילופין, 

  , תעודכן רשימת המניות הכלולות במדד לפי השלבים המפורטים להלן:יםבכל מועד עדכון מדד

משוקלל  צמיחה על פי דירוג העומדות בתנאי הסף של המדדהמניות כל ידורגו  יםהמדד במועד הקובע לעדכון  .א

 השנים שקדמו למועד הקובע. 5-על הצמיחה השנתית הממוצעת בהכנסות בשמתבסס 

המניות כל היה והצמיחה השנתית האחרונה של חברה לא עלתה על הצמיחה החציונית השנתית האחרונה של   .ב

 , מנייתה לא תיכלל במדד במועד העדכון הקרוב.המדדהעומדות בתנאי הסף של 

שנכללו במדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות  יםבמועד עדכון המדד  .ג

שלא או נמוך ממנו וייווספו למדד מניות  75-בדירוג שווה לצמיחה משוקלל  אשר דורגו על פי דירוגטרם עדכון המדד ו

 או גבוה ממנו. 45-בדירוג שווה לצמיחה משוקלל  דורגו על פי דירוגנכללו במדד ואשר 

מניות, יגרעו  60-יותר מ במדדכללו ילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ד

ב. לעיל,  סעיףבתנאים שפורטו ב שעמדוהמניות כל מבין צמיחה משוקלל הנמוך  דירוגמניות אשר דורגו על פי  מהמדד

 מניות. 60יכללו  שבמדדעד 

  מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא יובהר כי בעת גריעה של מניה מהמדד במועד שאינו מועד עדכון המדדים, 

 מומנטום ענפי 125-ת"אאינדקס 

חברות המסווגות בענפי הבורסה מוטה לטובת , כאשר משקל המניות במדד 125-הנכללות במדד ת"אכולל מניות המדד 

  במדד). הענפיםביחס ליתר  ביצועי מניות הענף בתקופה שקדמה לעדכון המדד גבוה(בעלי מומנטום תשואה חיובי 

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

 יצוין כי במקרה של גריעת מניה  .במדדעשויות להיכלל  125-הנכללות בת"ארק מניות  - 125-אוכלוסיית מדד ת"א

 .תיגרע המניה במקביל מהמדד 125-"אמת

 אנטרופי ESG 100אינדקס 

מבין  ביותר על פי חברת המחקר אנטרופי הגבוהת) תאגידיאחריות ( ESG-בעלות דירוג ה החברות 100את  כוללהמדד 

  .גבוה ESGבעלות דירוג  , כאשר משקל המניות במדד מוטה לטובת מניות125-המניות הנכללות במדד ת"א

של אנטרופי מעריך את רמת סיכון האחריות התאגידית של המנפיקים בבורסה על  (אחריות תאגידית) ESGדירוג מודל 

הערכת המנפיק לכללים מעולם האחריות התאגידית. כמותיים ואיכותיים הקשורים לעקרונות ובסיס מערכת של פרמטרים, 

השקיפות של המנפיק ושל הפרמטרים השונים וכן  ובחינת ESGמתבססת על בחינה ואיסוף של מידע ציבורי הנוגע להיבטי 

 ארבע קטגוריות: המודל מבוסס על  על בסיס שיקול דעת מקצועי.
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תוכנית יעדים מוצהרת בתחום או ת אחריות תאגידית אסטרטגי מבוסס על קיום הדירוג - כלליתאחריות תאגידית  )1

החזון וההתנהלות נהלים המציגים את הערכים, אתיים וקודים בחברה ונבחנים פרמטרים כדוגמת האחריות התאגידית 

 .של החברה

, של החברה סביבתייםהסיכונים הניהול של האופן איכות הסביבה כגון: הדירוג מבוסס על סוגיות  - אחריות סביבתית )2

 מעקב ודיווח על טביעת כף רגל פחמנית ועוד. , צמצום פליטת פחמןיעדי 

קיום הדרכות , האדםגיוון כח החברה בנושא דיניות כדוגמת מהיבטים חברתיים הדירוג מבוסס על על  - אחריות חברתית )3

 כו'.העובדים ו נתוני שיעור תחלופתפרסום , בנושא

מדיניות בתחום הציות ומניעת שוחד ושחיתות, קיום ממשל תאגידי כגון: הדירוג מבוסס על סוגיות  - של תאגידיממ )4

 התמודדות עם סיכוני סייבר וכו'. ביקורת בחברה ביחס לכלל החברות, איכות תהליכי

והערכה לגבי כלל פרמטרים שונים הנאספים לגבי כל חברה. איסוף המידע  200-כבסך הכל, הדירוג לוקח בחשבון 

מנוטרים בשוטף גם אירועים  , במהלך השנהבנוסף החברות מתבצעים מדי שנה (בסמוך לפרסום הדוחות השנתיים).

  מהותיים הנוגעים לחברות הציבוריות.

  responsibility-://www.entropy.co.il/corporatehttpsלמידע מפורט על מודל הערכת אחריות תאגידית באנטרופי: 

 ESG בנושאייעוץ סיקור וימספקת שירותי ו 2016, הוקמה בשנת אנטרופי מקבוצת, אנטרופי ממשל תאגידי -אנטרופי אודות 

 יראלהיש ההון שוקהחברות באת כלל  סוקרתממשל תאגידי  אנטרופיבמסגרת פעילותה  .למשקיעים מוסדיים ולמנפיקים

) ESG( תאגידית לאחריות אנטרופי ומודל) CG(מודל  למנפיקים תאגידי ממשל סיכון להערכת אנטרופי מודל מצעותבא

 נבנו המודלים .בעולם מפותחים הון בשווקי כמקובל וזאת ESGבנושאי  אביב בתל בבורסה התאגידים סיכון את המעריכים

 רלוונטיים מידע מקורות ניתוח ולאחר בתחום מובילים ומומחים אקדמיה אנשי עם בשיתוף ופיתוח מחקר שנות מספר לאחר

כחלק מפעילותה אנטרופי ממשל תאגידי מעסיקה אנליסטים ואנשי מקצוע מומחים בתחומם בעלי ניסיון רב שנים  .מהעולם

 www.entropy.co.ilלמידע נוסף על אנטרופי:  ובשוק ההון הישראלי. ESGבתחומי 
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

 יצוין כי במקרה של גריעת מניה  .במדדעשויות להיכלל  125-הנכללות בת"ארק מניות  - 125-אוכלוסיית מדד ת"א

שאינה במסגרת העדכון התקופתי  125-תיגרע המניה במקביל מהמדד ואילו, במקרה של היווספות מניה לת"א 125-מת"א

 של מדדי הבורסה בתחילת אוגוסט (קרי, במסגרת מסלול מהיר או העדכון בתחילת פברואר), לא תיכלל המניה במדד.

(אחריות תאגידית)  ESGדירוג על פי  הנכללות בתנאי הסף של המדדהמניות כל במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו 

ביותר שעומדות בכל  הגבוהת) תאגידיאחריות ( ESG-בעלות דירוג ה החברות 100שהוגדר לעיל ויכללו בו  אנטרופי של

  שאר תנאי הסף של המדד.

  מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא ד במועד שאינו מועד עדכון המדדים, יובהר כי בעת גריעה של מניה מהמד

  הנהגה נשית ישראלאינדקס 

  .35% אינו פוחת מרף שלבדירקטוריון שלהן  הייצוג הנשישיעור וכולל מניות של חברות שנסחרות בישראל המדד 

מעידים  אקדמייםמחקרים תפקידי מפתח בארגון. מגוון המונח "הנהגה נשית" מתייחס להשפעה הנוצרת משילוב נשים ב

ידי -הדינמיקה הקבוצתית משתנה וההחלטות המתקבלות על מקבוצה מסוימת, 35%-מהוות למעלה מ כי כאשר נשים

ואין  אחת בעמדת ניהול בכירה, מידת השפעתה תלויה בכישורי הניהול שלהבמצב שבו יש רק אישה הקבוצה משתנות. 

במגוון תפקידי מפתח  של נשיםמשמעותי  שילובאת התזה ש פתמשקהנהגה נשית בארגון. לעומת זאת, הנהגה נשית 

  .ביצועי החברהמשפיע על בארגון 
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מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 ה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל:לעמיד בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיה מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדעשויות להיכלל רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל  -מקום התאגדות. 

  לא תיכלל במדד ש"חמיליון  200-שלה במועד הקובע נמוך מ השוקמניה ששווי  - שוקשווי. 

  לא תיכלל במדד ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור. 

 בסוף שנת הכספים שקדמה בדירקטוריון שלהן  הייצוג הנשישיעור ששל חברות רק מניות  - שיעור נשים בדירקטוריון

 .במדדעשויות להיכלל  35%למועד הקובע הינו לכל הפחות 

בנוסף, היה  .35%-אחת לשנה יבחן עורך המדד את ההתפתחויות בשוק, ובהתאם לכך, ייתכן ויועלה הרף לעל ליובהר כי 

 ודיווחי החברות יאפשרו, ייתכן ויוחלט בעתיד על כניסת חברות שידווחו על עמידה כנדרש ברף למדד בעדכון הרבעוני.

  ישראלדיבידנד מניות אינדקס 

ומעלה ואשר חילקו דיבידנד בשנה שקדמה למועד  3%של תשואת דיבידנד בעלות ל, מניות שנסחרות בישרא כוללהמדד 

 תנאי הסף של המדד.יתר עומדות בהשנים האחרונות ו 3מתוך שנתיים הקובע וב

  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

 במדד של חברות שסווגו על ידי הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" לא תיכללנהמניות  - סיווג ענפי. 

  לא תיכלל במדד ש"חמיליון  300-במועד הקובע נמוך משלה שוק מניה ששווי ה - שוקשווי. 

 השנים האחרונות 3מתוך שנתיים בשנה שקדמה למועד הקובע ובשלא חילקו דיבידנד של חברות מניות  - דיבידנד עקבי 

 .במדד לא תיכללנה

  א תיכלל במדדל 3%-תפחת מבמועד הקובע שתשואת הדיבידנד שלה מניה  -תשואת דיבידנד.. 

  מניות במומנטום שליליאינדקס 

העומדות בתנאי הסף של מבין המניות בעלות דירוג המומנטום השלילי ביותר מניות שנסחרות בישראל,  30כולל המדד 

  המדד.

ימי המסחר האחרונים לבין  50-מניה בה של המחיר הממוצעלפי היחס שבין , משוקלל דירוג -" מומנטום שלילי"דירוג 

היחס של שער המניה במועד הקובע ביחס לשער המניה ) ו50%( ימי המסחר האחרונים 200-בממוצע של המניה מחיר מה

 היחסהמניה בעלת  הסף של המדד. , של המניות העומדות בתנאימהציון) 50%יום שקדמו למועד הקובע ( 180-הממוצע ב

ביותר תדורג  הנמוךהשני  היחסבעלת ותיחשב למניה המדורגת בדירוג הגבוה ביותר. המניה  "1"ביותר תדורג בדירוג  הנמוך

  זהה ידורגו בדירוג זהה. יחסמניות בעלות  בדירוג השני הגבוה ביותר, וכן הלאה. "ותיחשב למניה המדורגת 2בדירוג "
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיה מסוג מניה -סוג מניה 

  לא תיכלל במדד ש"חמיליון  75-מניה ששווי החזקות הציבור שלה במועד הקובע נמוך מ -שווי החז' ציבור. 

 ששווי נכסים נקי הידוע במועד הקובע של כל הקרנות המחקות (כולל סל)  מניות  - סך נכסים מנוהל במוצרי מדד

 .במדד לא תיכללנההעוקב אחריהן לא יעלה על חצי מיליון ש"ח 
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 משקל שווה 100מניות ישראל אינדקס 

החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בישראל עם רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר  100המדד עוקב אחר 

 הרציף בבורסה בת"א, תוך מתן משקל אחיד לכל המניות הנכללות במדד.
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  75-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החז' ציבור

 .במדד

  ם שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד השני 3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 .במדדעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 

  הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע  השוק הממוצעאשר שווי מניות  100יכללו במדד  -שווי שוק

  :בכפוף לאמור להלן, אינדקס מניות ישראל במאגרהנכללות המניות 

במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף הספציפיים לעיל ואשר נכללות במאגר אינדקס   .א

  מניות ישראל על פי דירוג שווי שוק ממוצע.

שנכללו במדד במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן המניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן המניות   .ב

או נמוך ממנו וייווספו למדד מניות  110-אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה לעדכון המדד ו טרם

 או גבוה ממנו. 90-דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה לשלא נכללו במדד ואשר 

מניות, יגרעו  100-יותר מ במדדו כללילעיל,  ב. אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף  .ג

שעמדו בתנאים שפורטו המניות כל שוק ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין  מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי מהמדד

 מניות. 100יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףב

מניות,  100-ת מפחו במדדכללו יאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעיף ב. לעיל,   .ד

הנכללות במאגר המניות כל מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר מבין  למדדתיווספנה 

 .מניות 100יכללו  שבמדדב. לעיל, עד  סעיףשלא עמדו בתנאים שפורטו ב אינדקס מניות ישראל

ל מהיר" (להלן: "מניה מועמדת") במועד עדכון עשויה להצטרף למדד במסגרת "מסלועל אף האמור לעיל, מניה 

  :הבאים המצטברים תנאיםבתעמוד המשקולות הרבעוני במידה ו

 ר".צירוף מניות למדדים במסלול מהיהמניה המועמדת עומדת בתנאים המפורטים בפרק "  .א

דכון המשקולות הרבעוני שווה ימי מסחר טרם המועד הקובע לע 10בתום יום המסחר  המניה המועמדתשווי השוק של   .ב

 במדד בשווי השוק שלה.  90-או גבוה משווי השוק של המניה המדורגת במקום ה

 המדדלא תיגרע מהמדד מניה אחרת עד למועד עדכון יובהר כי בעת צירוף מניה למדד במועד שאינו מועד עדכון המדד, 

 מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא ן המדד, בנוסף, בעת גריעה של מניה מהמדד במועד שאינו מועד עדכו הבא.

 ישראל  120אינדקס 

אשר עומדות בתנאי הסף של  בבורסה בת"אבעלות שווי השוק הגבוה ביותר הישראליות החברות  120המדד עוקב אחר 

 המדד.
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיה -סוג מניה 
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  רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל ו/או חברות שלהערכת עורך המדד הן בעלות זיקה לישראל  -זיקה לישראל

 .במדדעשויות להיכלל 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  75-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החז' ציבור

 .במדד

 יצוין כי במקרה של גריעת מניה  .במדדעשויות להיכלל  125-הנכללות בת"ארק מניות  - 125-אוכלוסיית מדד ת"א

 תיגרע המניה במקביל מהמדד. 125-מת"א

  הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע  השוק הממוצעאשר שווי מניות  120יכללו במדד  -שווי שוק

  :, בכפוף לאמור להלןאינדקס מניות ישראל במאגרהנכללות המניות 

במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף הספציפיים לעיל ואשר נכללות במאגר אינדקס   .א

  רוג שווי שוק ממוצע.מניות ישראל על פי די

שנכללו במדד מניות  10עד במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן מניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן   .ב

 120-. היה ובמועד הקובע יכללו במדד פחות מ120-נמוך מדירוג שווי שוק ממוצע באשר דורגו וטרם עדכון המדד 

(כלומר, יגרעו  110-ספר המניות העומדות בתנאי הסף למדד לא יפחת ממניות, יובהר כי בתום יישום סעיף זה, מ

מניות  מהמדדיגרעו , 120-מניות בעדכון עצמו). במקרה של מספר מניות בדירוג שווי שוק ממוצע נמוך מ 10-פחות מ

 .זה סעיףשעמדו בתנאים שפורטו בהמניות כל שוק ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין  אשר דורגו על פי דירוג שווי

-דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה לשלא נכללו במדד ואשר ייווספו למדד מניות במועד עדכון המדד   .ג

משווי  110%, ובלבד ששווי השוק הממוצע של כל אחת מבין המניות כאמור לא יפחת משיעור של או גבוה ממנו 120

 .במדד טרם עדכון המדד השנכללהשוק של המניה בעלת שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר 

יות, מנ 120-יותר מ במדדכללו ילעיל, וג.  פים ב.אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעי  .ד

שעמדו בתנאים המניות כל שוק ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין  מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי מהמדדיגרעו 

 שבמדד, עד שנכללו במדד טרם עדכון המדדמניות  10-ובלבד שלא יגרעו יותר מ לעילוג.  פים ב.כמפורט בסעי

 מניות. 120יכללו 

מניות,  120-פחות מ במדדכללו ילעיל, וג.  פים ב.ות למדד, כמפורט בסעיאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מני  .ה

הנכללות במאגר המניות כל מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר מבין  למדדתיווספנה 

 .מניות 120יכללו  שבמדדלעיל, עד וג.  פים ב.בסעישלא עמדו בתנאים שפורטו  אינדקס מניות ישראל

עשויה להצטרף למדד במסגרת "מסלול מהיר" (להלן: "מניה מועמדת") במועד עדכון על אף האמור לעיל, מניה 

  :הבאים המצטברים תנאיםבתעמוד המשקולות הרבעוני במידה ו

 ר".צירוף מניות למדדים במסלול מהיהמניה המועמדת עומדת בתנאים המפורטים בפרק "  .א

דכון המשקולות הרבעוני שווה ימי מסחר טרם המועד הקובע לע 10בתום יום המסחר  תהמניה המועמדשווי השוק של   .ב

 במדד בשווי השוק שלה.  100-או גבוה משווי השוק של המניה המדורגת במקום ה

 המדדלא תיגרע מהמדד מניה אחרת עד למועד עדכון יובהר כי בעת צירוף מניה למדד במועד שאינו מועד עדכון המדד, 

 מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא בנוסף, בעת גריעה של מניה מהמדד במועד שאינו מועד עדכון המדד,  הבא.

  הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע  השוק הממוצעאשר שווי מניות  120יכללו במדד  -שווי שוק

 10-היה ובמועד הקובע לעדכון המדד, למעלה מ על אף האמור לעיל, .אינדקס מניות ישראל במאגרהנכללות המניות 

המניות בעלות  10מניות הנכללות במדד ידורגו בדירוג נמוך יותר ביחס למניות אשר אינן נכללות, יגרעו מהמדד עד 

הדירוגים  120מניות. בהתאם לכך, יתווספו למדד רק מניות שיכללו בין  120הדירוג הנמוך ביותר עד שהמדד יכלול 

 110%בנוסף, מניה לא תתווסף למדד במידה ושווי השוק שלה במועד הקובע לעדכון המדד לא יעלה על  הראשונים.

  משווי השוק של המניה הנכללת במדד ובעלת הדירוג הנמוך ביותר (שווי שוק מינימלי במדד)
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עד עדכון עשויה להצטרף למדד במסגרת "מסלול מהיר" (להלן: "מניה מועמדת") במועל אף האמור לעיל, מניה 

  :הבאים המצטברים תנאיםבתעמוד המשקולות הרבעוני במידה ו

 ר".צירוף מניות למדדים במסלול מהיהמניה המועמדת עומדת בתנאים המפורטים בפרק "  .א

דכון המשקולות הרבעוני שווה ימי מסחר טרם המועד הקובע לע 10בתום יום המסחר  המניה המועמדתשווי השוק של   .ב

 במדד בשווי השוק שלה.  100-או גבוה משווי השוק של המניה המדורגת במקום ה

 המדדלא תיגרע מהמדד מניה אחרת עד למועד עדכון יובהר כי בעת צירוף מניה למדד במועד שאינו מועד עדכון המדד, 

 מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא ון המדד, בנוסף, בעת גריעה של מניה מהמדד במועד שאינו מועד עדכ הבא.

 ישראל  40 אינדקס

אשר עומדות בתנאי הסף של  בבורסה בת"אבעלות שווי השוק הגבוה ביותר הישראליות החברות  40המדד עוקב אחר 

 המדד.
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיה -סוג מניה 

  רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל ו/או חברות שלהערכת עורך המדד הן בעלות זיקה לישראל  -זיקה לישראל

 .במדדעשויות להיכלל 

  ש"ח עשויות להיכלל  מיליארד 1-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החז' ציבור

 .במדד

  הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע  השוק הממוצעאשר שווי מניות  40יכללו במדד  -שווי שוק

  :, בכפוף לאמור להלןאינדקס מניות ישראל במאגרהנכללות המניות 

במועד הקובע לעדכון המדד ידורגו כל המניות העומדות בתנאי הסף הספציפיים לעיל ואשר נכללות במאגר אינדקס   .א

  מניות ישראל על פי דירוג שווי שוק ממוצע.

שנכללו במדד מניות  5עד במועד עדכון המדד יגרעו מהמדד הן מניות אשר אינן עומדות בתנאי הסף של המדד והן   .ב

מניות,  40-. היה ובמועד הקובע יכללו במדד פחות מ40-נמוך מדירוג שווי שוק ממוצע בר דורגו אשוטרם עדכון המדד 

 5-(כלומר, יגרעו פחות מ 35-יובהר כי בתום יישום סעיף זה, מספר המניות העומדות בתנאי הסף למדד לא יפחת מ

מניות אשר דורגו  מהמדדיגרעו , 40-מניות בעדכון עצמו). במקרה של מספר מניות בדירוג שווי שוק ממוצע נמוך מ

 .זה סעיףשעמדו בתנאים שפורטו בהמניות כל שוק ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין  על פי דירוג שווי

-דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג שווה לשלא נכללו במדד ואשר ייווספו למדד מניות במועד עדכון המדד   .ג

משווי  110%וק הממוצע של כל אחת מבין המניות כאמור לא יפחת משיעור של , ובלבד ששווי השאו גבוה ממנו 40

 .במדד טרם עדכון המדד השנכללהשוק של המניה בעלת שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר 

מניות,  40-יותר מ במדדכללו ילעיל, וג.  פים ב.אם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בסעי  .ד

שעמדו בתנאים המניות כל שוק ממוצע בדירוג הנמוך ביותר מבין  מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי מהמדדיגרעו 

יכללו  שבמדד, עד שנכללו במדד טרם עדכון המדדמניות  5-ובלבד שלא יגרעו יותר מ לעילוג.  פים ב.כמפורט בסעי

 מניות. 40

מניות,  40-פחות מ במדדכללו ילעיל, וג.  פים ב.עיאם לאחר גריעת מניות מהמדד והוספת מניות למדד, כמפורט בס  .ה

הנכללות במאגר המניות כל מניות אשר דורגו על פי דירוג שווי שוק ממוצע בדירוג הגבוה ביותר מבין  למדדתיווספנה 

 .מניות 40יכללו  שבמדדלעיל, עד וג.  פים ב.בסעישלא עמדו בתנאים שפורטו  אינדקס מניות ישראל

עשויה להצטרף למדד במסגרת "מסלול מהיר" (להלן: "מניה מועמדת") במועד עדכון על אף האמור לעיל, מניה 

  :הבאים המצטברים תנאיםבתעמוד המשקולות הרבעוני במידה ו
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 ר".צירוף מניות למדדים במסלול מהיהמניה המועמדת עומדת בתנאים המפורטים בפרק "  .א

דכון המשקולות הרבעוני שווה ימי מסחר טרם המועד הקובע לע 10ום המסחר בתום י המניה המועמדתשווי השוק של   .ב

 במדד בשווי השוק שלה.  30-או גבוה משווי השוק של המניה המדורגת במקום ה

 המדדלא תיגרע מהמדד מניה אחרת עד למועד עדכון יובהר כי בעת צירוף מניה למדד במועד שאינו מועד עדכון המדד, 

 מדד.לאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא יעה של מניה מהמדד במועד שאינו מועד עדכון המדד, בנוסף, בעת גר הבא.

  100אינדקס מיד קאפ 

מבין המניות שאינן נכללות  בבורסה בת"אבעלות שווי השוק הגבוה ביותר הישראליות החברות  100המדד עוקב אחר 

  , ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.40-ישראלבמדד 
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיה -סוג מניה 

  רק מניות של חברות שהתאגדו בישראל ו/או חברות שלהערכת עורך המדד הן בעלות זיקה לישראל  -זיקה לישראל

 .במדדעשויות להיכלל 

  מיליון ש"ח עשויות להיכלל  75-אינו נמוך מ במועד הקובעשלהן  החזקות הציבורששווי  מניותרק  -שווי החז' ציבור

 .במדד

  הגבוה ביותר מבין הינו לעדכון המדד שלהן במועד הקובע  השוק הממוצעאשר שווי מניות  100יכללו במדד  -שווי שוק

. אף על פי האמור לעיל, מניה 40ואינן נכללות במקביל באינדקס ישראל  אינדקס מניות ישראל במאגרהנכללות המניות 

א יפחת שווי השוק הממוצע שלה במועד הקובע לשלא נכללה במדד טרם העדכון עשויה להתווסף למדד רק במידה ו

 .במדד טרם עדכון המדד השנכללמשווי השוק של המניה בעלת שווי השוק הממוצע הנמוך ביותר  110%משיעור של 

עשויה להצטרף למדד במסגרת "מסלול מהיר" (להלן: "מניה מועמדת") במועד עדכון על אף האמור לעיל, מניה 

  :הבאים המצטברים תנאיםבתעמוד המשקולות הרבעוני במידה ו

 ר".צירוף מניות למדדים במסלול מהיהמניה המועמדת עומדת בתנאים המפורטים בפרק "  .א

דכון המשקולות הרבעוני שווה ימי מסחר טרם המועד הקובע לע 10בתום יום המסחר  המניה המועמדתשווי השוק של   .ב

 במדד בשווי השוק שלה.  80-או גבוה משווי השוק של המניה המדורגת במקום ה

 המדדלא תיגרע מהמדד מניה אחרת עד למועד עדכון צירוף מניה למדד במועד שאינו מועד עדכון המדד, יובהר כי בעת 

  .מדדלאחרת  מניהבמקומה  תתוסףלא בנוסף, בעת גריעה של מניה מהמדד במועד שאינו מועד עדכון המדד,  הבא.

  Mid Cap ת"אאינדקס 

  ₪מיליארד  5מיליון עד  750ושווי שוק בינוני בבורסה בת"א (המדד עוקב אחר חברות בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן 

 במועד הקובע לעדכון המדד).
   

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית יחידה בקרן טכנולוגיהאו יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  סוגמ מניה -סוג מניה 

  מיליארד  5ואינו עולה על  מיליון ש"ח 750-אינו נמוך מ במועד הקובעהשווי הממוצע שלהן ששווי  מניותרק  -שווי שוק

 .במדדעשויות להיכלל ש"ח 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  במהלך רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי -רווח נקי

 .במאגר המניותעשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3או לחילופין, 
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  Small-Mid Cap ת"אאינדקס 

במועד  ₪מיליון  750בינוני בבורסה בת"א (עד -עוקב אחר חברות בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן ושווי שוק נמוךהמדד 

 הקובע לעדכון המדד).
  

מועד עדכון על מנת להיכלל בו ב במועד הקובע לעדכון המדד בהגדרתו להלןלהלן תנאי הסף הנדרשים מניירות הערך 

 לעמידה בתנאי הסף הכלליים שפורטו לעיל: בנוסףוזאת  המדד

  לא תיכללנה במדד. עילית בקרן טכנולוגיהיחידה או יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת  מסוג מניה -סוג מניה 

  במדדש"ח עשויות להיכלל מיליון  750אינו עולה על  במועד הקובעהשווי הממוצע שלהן ששווי  מניותרק  -שווי שוק. 

  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד  3שנתיים מתוך  רק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך -רווח נקי

 במאגר המניות.עשויות להיכלל  השנים שקדמו למועד הקובע לעדכון המדד 5מתוך  3 או לחילופין,
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  המדדיםעדכון 
  

  מועדי עדכון

בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו לעיל, (בתחילת חודש אוגוסט)  שנתיעל בסיס  ויעודכנו יבחנו יםהרכבי המדדבאופן כללי, 

. אף על פי האמור לעיל, וכן, הנפקות חדשות בשוק הציבור והסחירות, החזקות ביניהם ילקחו בחשבון שינויים בשווי השוק

בתום יום יכנסו לתוקף בעדכון השנתי השינויים במדדים מסוימים שיפורטו להלן יעודכן הרכב המדד בתדירות רבעונית. 

  לתנאים שלהלן:וזאת בכפוף  ")המדדים מועד עדכון(להלן ולעיל: " אוגוסט המסחר שיחול ביום חמישי הראשון בחודש

להלן: (זה לא יתקיים מסחר בבורסה בתל אביב או בבורסות המנויות בתוספת השנייה לחוק ניירות ערך  במועדאם  )1

 לתום יום המסחר הבא ובלבד שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה בתל המדדים , יידחה מועד עדכון)"בורסות חו"ל"

 אביב והן בבורסות חו"ל.

יום המסחר הבא ובלבד  לתום המדדיםלא יסתיים בשלב מסחר הנעילה, יידחה מועד עדכון זה המסחר  במועדאם  )2

 חו"ל. שבאותו יום מתקיים מסחר הן בבורסה בתל אביב והן בבורסות

 , כמפורט להלן.המדדיםלעדכון  לעיל, לא יחול שינוי במועד הקובע 2-ו 1עיפים כאמור בס המדדיםנדחה מועד עדכון  )3

מסוים ובלבד שלא  המדדיםרשאי לדחות או להקדים מועד עדכון  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל, 

 לעיל.לאמור להיקבע בהתאם  שאמור היה המדדיםימי מסחר ממועד עדכון  30-יוקדם או יאוחר ביותר מ

לעיל ולהלן: "המועד המדדים ( ד עדכוןיחול בתום יום חמישי שקדם בשלושה שבועות למוע המדדיםהמועד הקובע לעדכון 

רשאי לדחות או להקדים מועד קובע מסוים  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל,  .)"/יםהמדדהקובע לעדכון 

היה להיקבע  שאמורהמדדים ימי מסחר מהמועד הקובע לעדכון  30-ובלבד שלא יוקדם או יאוחר ביותר מהמדדים לעדכון 

 יל.בהתאם לאמור לע

-יום המסחר בתום יחול באשר בו יעשה שימוש במועד הקובע לעדכון המדדים,  ,הציבורהחזקות קובע לשיעור המועד ה

לעיל, במקרה של מניה שנרשמה למסחר אחרי מועד זה וטרם המועד הקובע לעדכון המדדים,  על אף האמורביוני.  30

שבו פורסמו למניה נתוני החזקות ציבור אחרי רישומה למסחר. המועד הקובע לשיעור החזקות הציבור יהיה המועד הראשון 

 הציבורהחזקות רשאי להקדים או לדחות מועד קובע מסוים לשיעור  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל, 

בהתאם להיקבע  הציבור שאמור היההחזקות ימי מסחר מהמועד הקובע לשיעור  30-ובלבד שלא יוקדם או יאוחר ביותר מ

 לאמור לעיל.

תום שלב הנעילה ימים מ 10כעבור תוספות, גריעות ושינויים אחרים הנובעים מהעדכון השנתי יפורסמו במידת האפשר, 

 . (כאמור לעיל: "המועד הקובע לעדכון המדדים")בבורסה, שלושה שבועות טרם מועד עדכון המדדים 

על אף כב המניות במדדים, יובאו בחשבון במועד העדכון הבא. שינויי שוק שיתרחשו אחר המועד הקובע וישפיעו על הר

המנויות  מהעילות יותר או אחתהמדדים תתקיים  הקובע לבין מועד עדכון המועד שבין במקרה בו בתקופה ,האמור לעיל

  במדדי אינדקס במועד העדכון הקרוב. המניהבמקרים מיוחדים" להלן, לא תיכלל  מניות בפרק "גריעת

  העדכוןאופן 

  :להלן השלבים המפורטים לפי במדדים הכלולות המניות רשימת תעודכן, עדכון מועד בכל

 הכלליים הסף בתנאי עומדות הקובע במועד אשר המניות כל לכל המדד המפורט לעיל ייווספו, המדדים עדכון במועד  .א

 .לכל מדדשהוגדרו  הספציפיים הסף וכן, גם בתנאי

 בתנאיאו  הכלליים הסף בתנאי אינן עומדות הקובע במועד אשר המניות כל מהמדדים יגרעו, המדדים עדכון במועד  .ב

 לכל מדד.שהוגדרו  הספציפיים הסף



 

   51מתוך  30עמוד                 אינדקס מניות ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 

  רבעוני וצירוף מניות למדדים במסלול מהירמשקולות עדכון 

 בימיבתום יום המסחר שיחול יחול עדכון משקלות רבעוני אשר יכנס לתוקפו על בסיס שנתי, על מדדים שהרכבם יעודכן 

, . במסגרת עדכון זה(להלן ולעיל: "מועד עדכון המשקולות הרבעוני")נובמבר ומאי פברואר, החודשים חמישי הראשון של 

  מניות אשר יעמדו בתנאים המצטברים הבאים: יםעשויות להתווסף למדד

 המניה נרשמה למסחר אחרי המועד הקובע לעדכון המדדים.  .א

 מועד עדכון המשקולות הרבעוני.טרם ל הפחות ימי מסחר לכ 30מסחר להמניה נרשמה   .ב

 המניה עומדת בתנאי הסף הכלליים, למעט בתנאי הסחירות.  .ג

 של המדדים אשר מאפשרים לה להיכלל בהם.סף ספציפיים המניה עומדת בתנאי   .ד

ממועד עדכון  המנהל הכללי של עורך המדד פרסם הודעה המפרטת את רשימת המדדים בהם תיכלל המניה החל  .ה

 המשקולות הרבעוני הבא.

 לא יתקיים יום מסחר בבורסה בתל אביב ובבורסותנובמבר ומאי פברואר, החודשים אם ביום חמישי הראשון של יובהר כי 

בבורסה בתל אביב והן בבורסות  לתום יום המסחר הבא אחריו בו מתקיים מסחר הן עדכון המשקולות הרבעוניחו"ל, יידחה 

תום יום המסחר הראשון ל עדכון המשקולות הרבעוניביום זה חל חול המועד סוכות או חול המועד פסח, יידחה והיה  חו"ל.

אם המסחר לא יסתיים  בבורסה בתל אביב והן בבורסות חו"ל. שלאחר חול המועד ובלבד שבאותו יום מתקיים מסחר הן

סחר הבא אחריו בו מתקיים מסחר הן בבורסה בתל המ לתום יום עדכון המשקולות הרבעוניבשלב מסחר הנעילה, יידחה 

  אביב והן בבורסות חו"ל.

מסוים ובלבד  עדכון משקולות רבעונירשאי לדחות או להקדים מועד  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל, 

  לעיל.לאמור להיקבע בהתאם  שאמור היה רבעוניהמשקולות הימי מסחר ממועד עדכון  30-שלא יוקדם או יאוחר ביותר מ

 רבעוניהמשקולות ה יחול בתום יום חמישי שקדם בשלושה שבועות למועד עדכון רבעוניהמשקולות ההמועד הקובע לעדכון 

רשאי  עורך המדד של הכללי המנהלעל אף האמור לעיל,  .)"רבעוניהמשקולות הלעיל ולהלן: "המועד הקובע לעדכון (

ימי מסחר  30-ובלבד שלא יוקדם או יאוחר ביותר מ רבעוניהמשקולות המסוים לעדכון לדחות או להקדים מועד קובע 

  היה להיקבע בהתאם לאמור לעיל. שאמור רבעוניהמשקולות המהמועד הקובע לעדכון 

לא יצטרפו מניות במסלול  ישראל ואינדקס מניות ערך Quality 125-ת"אאינדקס מניות אנטרופי,  ESG 100אינדקס במדדי 

 מהיר.

  צירוף מניות למדדים בעקבות פיצול או מיזוג של חברות

  פיצול ומיזוג של חברות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה בת"א עשוי להביא לשינויים הבאים במדדים:

המניה  להוסיף מניה שפוצלה, לחלק או לכל המדדים בהם נכללה רשאי המנהל הכללי של עורך המדד - פיצול מניה  .א

המנהל הכללי לעיל. הכלליים או הספציפיים של המדדים האמורים המניה אינה עומדת בתנאי הסף  המתפצלת, גם אם

 שפוצלה ואת מועד צירופה.של עורך המדד יפרסם הודעה המפרטת את רשימת המדדים בהם תיכלל המניה 

גם , במדדים שנכללה חלף מניה מתמזגת, קולטתלהוסיף מניה  רשאי המנהל הכללי של עורך המדד - החלפת מניה  .ב

המנהל הכללי של עורך . כאמורהכלליים או הספציפיים של המדדים בתנאי הסף  אם המניה הקולטת אינה עומדת

 ואת מועד צירופה. הקולטת המדד יפרסם הודעה המפרטת את רשימת המדדים בהם תיכלל המניה
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  במקרים מיוחדים מניותגריעת 

 :להלן המפורטות ובדרכים במועדים שלהלן ממדדי אינדקס מניה תיגרע, שלהלן מהעילות יותר או אחת התקיימה

ממדדי אינדקס  המניה תיגרעאו בשל כל עילה אחרת, במועד  כספיים חות"דו הגשת אי בשל מניהב המסחר הושעה  .א

 .בה המסחר השעיית לאחר סמוך

,תיגרע המניה  1999-התשנ"ט לחוק החברות 337התקבלה על ידי הניצעים הצעת רכש מלאה למניה, בהתאם לסעיף   .ב

  שהצעת הרכש התקבלה במלואה. סמוך לאחר קבלת הדיווח מהחברה על כךממדדי אינדקס 

  סמוך לאחר מיזוגה. ממדדי אינדקסמניה מתמזגת תיגרע   .ג

 ממדדי אינדקס , תיגרע המניהדלי הסחירותאו לרשימת  ידי הבורסה על העברת מניה לרשימת השימור-הוחלט על  .ד

 כאמור. חלטהההסמוך לאחר 

המנהל הכללי של שיקבע  במועד ממדדי אינדקסהוחלט על מחיקת המניה מהרישום למסחר בבורסה תיגרע המניה   .ה

 .עורך המדד

 הסף שבתנאי אינדקס ממדדי המניה שונה הסיווג הענפי של חברה שהנפיקה מניה הנכללת במדדי אינדקס, תיגרע  .ו

 המנהל הכללי של עורך המדדשיקבע  במועדהוגדר סיווג ענפי מסוים אשר אינו תואם את הסיווג הענפי האמור  שלהם

 כאמור. שינוי הסיווג הענפי על ההודעה פורסמה בו מהיום ימי מסחר 30שהמועד כאמור יתקיים עד ובלבד 

 לעיל לה שלא פורטה במניין העילותבשל עי ממדדי אינדקסהחליט כי יש לגרוע מניה  המנהל הכללי של עורך המדד  .ז

  כאמור. המנהל הכללי של עורך המדדשיקבע  במועד ממדדי אינדקסתיגרע המניה 

ממדדי  לגריעתה אחד ממועד יותר קיים, השונות לעילות ובהתאם, ממדדי אינדקס מניה לגריעת יותר או עילות שתי התקיימו

 .בסעיפים לעיל לאמור בהתאם לגריעתה ביותר המוקדם ממדדי אינדקס במועד המניה תיגרע, אינדקס

 לבטל את גריעת המנהל הכללי של עורך המדדכאמור לעיל, רשאי  ממדדי אינדקסבוטלה העילה לגריעתה של מניה 

  .ממדדי אינדקסהמניה 

ך המנהל הכללי של עור, רשאי ממדדי אינדקסאם לא התקיים במניה מסחר נעילה או מסחר פתיחה נפרד במועד גריעתה 

  נעילה או מסחר פתיחה נפרד. ליום מסחר בו מתקיים במניה מסחר ממדדי אינדקסלדחות את מועד גריעתה  המדד

 המתוכנן גריעתה מועד על עורך המדד ובה יודיע באתר עורך המדד הודעה ממדדי אינדקס תפורסם מניה של גריעתה לפני

  .ממדדי אינדקס המניה של
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  המדדים חישוב
  

  מניה חישוב משקל

 :שלהלן הנוסחה פי על יחושב במדד מניה משקל

𝑊 =  
𝑄 × 𝑃 × 𝐹

∑ ( 𝑄 × 𝑃 × 𝐹 )
 

𝑊   .במדד i מניה משקל  - 

n -  או העתידות להיכלל במדד, לפי העניין במדד הנכללות המניות מספר.  

𝑄  
, כמפורט בפרק "חישוב המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  -

  פקטור מגבלת משקל" להלן.

𝐹   , כמפורט בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.t ביום i מניה של פקטור מגבלת המשקל - 

𝑃   .t ביום i מניה של הבסיס שער  - 

  פקטור מגבלת משקלחישוב 

לתקרת המשקל המקסימלית  מסוימותפקטור מגבלת משקל הוא למעשה המנגנון שמתאים את המשקל של מניות 

עדכון מועד בתום יום חמישי שהתקיים שלושה שבועות לפני  ות. הפקטור מחושב לפי נתוני המנישנקבעה למניה במדד

  .")חישוב הפקטורים(להלן: "מועד  דיםהמשקולות הרבעוני או מועד עדכון רגיל או מועד עדכון מיוחד בהרכב המד

  שווי שוק חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי

  המדדים להלן הינם מדדי שווי שוק ומשקלם במועד הקובע יוגבל לפי התקרות המפורטות להלן:

  תקרת משקל  מדד
 23%  ישראל בנקיםאינדקס 

%20  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי  
%12  אינדקס בנקים וביטוח ישראל  

%10  אינדקס שירותים פיננסיים ישראל  
%10  אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל  

%8  פיננסים ישראל איזון ענפיאינדקס   
 8%  אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

 8%  אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל
 8%  אינדקס צריכה בסיסית ישראל

%8  מחזורית ישראלאינדקס צריכה   
%6  יתאינדקס צריכה ישראל  

 8%  ישראלומסחר  קמעונאותאינדקס 
 12%  אינדקס מזון ישראלי

 12%  ישראלאינדקס אנרגיה מתחדשת 
%8  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל  

%6  אינדקס תעשיה ישראל  
%8  אינדקס בינוי והנדסת תשתיות  
%3  אינדקס מניות צמיחה ישראל  

Quality  %3 125-ת"א אינדקס  
Smart Momentum  %10 125-ת"א אינדקס  
%10  מומנטום ענפי 125-ת"א אינדקס  
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%7.5  אינדקס ישראל הנהגה נשית  
%3  דיבידנד ישראלמניות אינדקס   
%7  מניות במומנטום שליליאינדקס   
%4  ישראל 120אינדקס   
%6  ישראל 40אינדקס   

%3  100אינדקס מיד קאפ   
Mid Cap  %4ת"א אינדקס   
Small-Mid Cap  %4 ת"אאינדקס   

  

 :שלהלן השלבים פי על חישוב הפקטוריםבמועד יחושב ים לעיל מדדבפקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת 

 לפי הנוסחה שלהלן:, iיחושב השווי של מניה   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃 × 𝐹  

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד i מניה משקל  - 

𝑄   .המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃   .במועד חישוב הפקטורים i מניה של הבסיס שער - 

𝐹  
למניה,  אולם, אם לא חושב בעבר פקטור מגבלת משקל. i למניה פקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב -

  ".1"-שווה להפקטור יהיה 

 ן:, לפי הנוסחה שלהל)להלן: "המשקל לבדיקת הפקטור"(לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i מניהיחושב משקל   .ב

𝑊 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

∑ 𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑊   .במדד i מניהמשקל לבדיקת פקטור של   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

 ממגבלת המשקל, לפי הנוסחה שלהלן: המשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוךשמדד ביחושב השווי של כל מניות   .ג

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝 − 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝   .המשקל המשקל לבדיקת הפקטור שלהן היה נמוך ממגבלת מדד אשרבמניות ההשווי של כל   - 

𝑛  
או גבוה ממגבלת המשקל שנקבע  שלהן שווה מספר המניות במדד אשר המשקל לבדיקת הפקטור  -

  .במדד להן

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

  :של כל מניות המדד, לפי הנוסחה שלהלן יחושב השווי המתוקנן  .ד

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

1 − ∑ 𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד כל המניותהשווי המתוקנן של   - 

𝐶𝑎𝑝   .מניה גדול או שווה ממגבלת המשקל של אותה משקלהש iמגבלת המשקל שנקבע למניה   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

𝑛   .כמשמעותו לעיל - 

  :פי הנוסחאות שלהלן, על iה יחושב השווי המתוקנן של מני  .ה



 

   51מתוך  34עמוד                 אינדקס מניות ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
 כאשר המשקל לבדיקת פקטור של מניה נמוך ממגבלת המשקל: )1(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

 המשקל שנקבע לאותה מניה כאשר המשקל לבדיקת פקטור של מניה שווה או גדול ממגבלת )2(

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝐶𝑎𝑝 × 𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד iהשווי המתוקנן של מניה   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל - 

 :במדד, לפי הנוסחה שלהלן iיחושב פקטור מגבלת המשקל של מניה   .ו

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑄 × 𝑃
 

וזאת , לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת מהמניות במדדו  לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק  .ז

 .לעילב -א ולעיל, בס"ק ו בדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק 

היה המשקל לבדיקת פקטור של מניה אחת או יותר, לפי החישוב החדש כאמור לעיל, גבוה ממגבלת המשקל שנקבע 

שהמשקל לבדיקת הפקטור זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר מניה בפרק למניה במדד, יחושב מחדש כל האמור 

  .שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לה במדד
  

  חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי משקל אחיד

  המדדים הבאים הינם מדדי משקל אחיד:

  משקל שווה 100אינדקס מניות ישראל 

  משקל שווה טכנולוגיה ישראלאינדקס  

  משקל שווהבנקים אינדקס  

  משקל שווה ביטוחאינדקס 

  ערך ישראל מניותאינדקס 

  סקטוריאלי איזוןמניות ערך ישראל אינדקס  

  :שלהלן הנוסחה פי על חישוב הפקטוריםבמועד יחושב  אחידמדד משקל בפקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת 

𝐹 =  
𝑄 . × 𝑃 .

𝑄
𝑖
𝑘 × 𝑃𝑖

𝑘
 

𝐹   .i מניה של פקטור מגבלת המשקל  - 

𝑄   .במועד חישוב הפקטורים במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. i מניה של הנעילה שער  - 

𝑄 .   .במועד חישוב הפקטורים בעלת שווי השוק הנמוך במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  - 

𝑃 .   .במדד במועד חישוב הפקטוריםבעלת שווי השוק הנמוך  i מניה של הנעילה שער - 
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  ESGחישוב פקטור מגבלת משקל במדדי משקל 

  ומשקלם במועד הקובע יוגבל לפי התקרות המפורטות להלן: ESGהמדדים להלן הינם מדדי משקל 

  תקרת משקל  מדד
 7%  אנטרופי ESG 100אינדקס 

  

  :שלהלן הנוסחה פי על חישוב הפקטוריםבמועד יחושב  ESGמדד משקל בפקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת 

 , לפי הנוסחה שלהלן:i מניהיחושב השווי של   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃  

𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד. i מניה שווי  - 

𝑄   .חישוב הפקטורים לפני תחילת המסחרבמדד במועד  i מניהההון הרשום למסחר של   - 

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. i מניהשער הבסיס של  - 

  

 , לפי הנוסחה שלהלן:i למניה ESGדירוג מקדם יחושב   .ב

𝑀𝐸𝑆𝐺 =
𝐸𝑆𝐺 − 𝐸𝑆𝐺

𝐸𝑆𝐺 − 𝐸𝑆𝐺
+ 0.01 

𝑀𝐸𝑆𝐺   במדד. i למניה ESGדירוג מקדם   - 

𝐸𝑆𝐺   במועד חישוב הפקטורים. i למניה ESGדירוג   - 

𝐸𝑆𝐺   הנכללת במדד. מניהביותר של  הנמוך ESGדירוג  - 

𝐸𝑆𝐺   הנכללת במדד. מניהביותר של  הגבוה ESGדירוג  - 

 

 , לפי הנוסחה שלהלן:i למניה ESGדירוג מקדם  יתוקן  .ג

  תיקנון פקטור  אנטרופי ESGקבוצת סיווג 
Leader -  ומשכך הינו בעל חשיפה נמוכה לסיכון בניהול היבטי  כמוביל בתחוםהתאגיד מוערך

ESG  4 

Improver -  ומשכך הינו בעל חשיפה נמוכה  מוערך כמי שממשיך להשתפר בתחוםהתאגיד
 ESG  3לסיכון בניהול היבטי 

Moderate -  ומשכך הינו בעל חשיפה בינונית נמוכה לסיכון  מוערך כמשתפר בתחוםהתאגיד
 ESG  2בניהול היבטי 

Beginner -  ומשכך הינו בעל חשיפה בינונית  כמי שמתחיל להשתפר בתחוםתאגיד מוערך
 ESG  1.5לסיכון בניהול היבטי 

Basic -  ומשכך הינו בעל חשיפה גבוהה לסיכון  ברמה בסיסית באימוץ התחוםהתאגיד מוערך
 ESG  1בניהול היבטי 

 , לפי הנוסחה שלהלן:)להלן: "המשקל לבדיקת הפקטור"(לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i מניהיחושב משקל   .ד

𝑊 =  
𝑀𝐸𝑆𝐺

∑ 𝑀𝐸𝑆𝐺
 

𝑊   במדד. i מניהמשקל לבדיקת פקטור של   - 

𝑀𝐸𝑆𝐺   כמשמעותו לעיל.  - 

 המדד של המשקל תקרת לפי במדד חלקה יקבע, המדד של המשקל תקרת על עלה מניה של שמשקלה נמצא  .ה

 שאר בין יחסי באופן יחולק, במדד המניות של העודף השיעור כל סך ".העודף השיעור: "להלן ייקרא הנותר והשיעור
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 תקרת על יעלה לא שבמדד מהמניות אחת אף של שמשקלה ובלבד היחסי ESG דירוג מקדם לפי שבמדד המניות

 . המדד של המשקל
 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: המניותשל משקל  המתוקנןיחושב השווי   .ו

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑊
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד i מניהשל  המתוקנן משקלהשווי   - 

𝑤𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: iמניה יחושב פקטור מגבלת המשקל של   .ז

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝𝑀𝐼𝑁 × 𝑊

𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝𝑀𝐼𝑁-   במדד. המניותהמינימלי של השווי המתוקנן  

𝑊   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

𝐹   .i למניהפקטור מגבלת המשקל שחושב  - 

יתוקנן במחצית מהפקטור פקטור מגבלת המשקל של מניה אשר מסווגת בסקטור "אנרגיה" או בסקטור "חומרי גלם"   .ח

  .חשחושב לו בסעיף 

וזאת , לעיל, יחושב מחדש המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת מהמניות במדד ח לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק  .ט

היה המשקל לבדיקת פקטור של . לעיל דלעיל, בס"ק  חבדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק 

או לחילופין, המשקל  החישוב החדש כאמור לעיל, גבוה ממגבלת המשקל שנקבע למניה במדדמניה אחת או יותר, לפי 

               Leader ,Improverממוצע ומעלה (קרי, קבוצות  ESGהקבוצות בעלות דירוג  3-המצרפי של כל המניות הנכללות ב

עד אשר לא תיוותר מניה שהמשקל לבדיקת זה, וחוזר חלילה, בפרק , יחושב מחדש כל האמור 75%-) יפחת מModerate-ו

 3-ועד אשר המשקל המצרפי של כל המניות הנכללות ב הפקטור שלה גבוה ממגבלת המשקל שנקבע לה במדד

  .75%-) לא יפחת מModerate-ו Leader ,Improverממוצע ומעלה (קרי, קבוצות  ESGהקבוצות בעלות דירוג 

  טוםמומנחישוב פקטור מגבלת משקל במדדי משקל 

  המדדים להלן הינם מדדי משקל מומנטום ומשקלם במועד הקובע יוגבל לפי התקרות המפורטות להלן:

  תקרת משקל  מדד
 7%  מניות במומנטום שליליאינדקס 

  

  :שלהלן הנוסחה פי על חישוב הפקטוריםבמועד יחושב מומנטום מדד משקל בפקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת 

 , לפי הנוסחה שלהלן:i מניהיחושב השווי של   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃  

𝑀𝐶𝑎𝑝   במדד. i מניה שווי  - 

𝑄   .חישוב הפקטורים לפני תחילת המסחרבמדד במועד  i מניהההון הרשום למסחר של   - 

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. i מניהשער הבסיס של  - 
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יום שקדמו למועד  180-המניה במועד הקובע ביחס לשער המניה הממוצע בציון מומנטום על בסיס שער  i למניהיחושב   .ב

ימי המסחר שקדמו למועד הקובע לבין שער המניה  50-מהציון) וליחס שבין שער המניה הממוצע ב 50%הקובע (

טום יוני המומנצבהתאם ל 1.5-ל 0.75בין  מהציון) אשר ינורמל 50%שקדמו למועד הקובע ( ימי המסחר 200-הממוצע ב

 .של כל המניות במדד

 , לפי הנוסחה שלהלן:i למניהמומנטום דירוג מקדם יחושב   .ג

𝑀𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 =
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 − 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 − 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚
 

𝑀𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚   במדד. i למניהמומנטום דירוג מקדם   - 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚   במועד חישוב הפקטורים. i למניהמומנטום דירוג   - 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚   הנכללת במדד. מניהביותר של  הנמוךמומנטום דירוג  - 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚   הנכללת במדד. מניהביותר של  הגבוהמומנטום דירוג  - 

 

 , לפי הנוסחה שלהלן:)להלן: "המשקל לבדיקת הפקטור"(לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל  i מניהיחושב משקל   .ד

𝑊 =  
𝑀𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚

∑ 𝑀𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚
 

𝑊   במדד. i מניהמשקל לבדיקת פקטור של   - 

𝑀𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚   כמשמעותו לעיל.  - 

 המדד של המשקל תקרת לפי במדד חלקה יקבע, המדד של המשקל תקרת על עלה מניה של שמשקלה נמצא  .ה

 שאר בין יחסי באופן יחולק, במדד המניות של העודף השיעור כל סך ".העודף השיעור: "להלן ייקרא הנותר והשיעור

 תקרת על יעלה לא שבמדד מהמניות אחת אף של שמשקלה ובלבד היחסימומנטום  דירוג מקדם לפי שבמדד המניות

 . המדד של המשקל
 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: המניותשל משקל  המתוקנןיחושב השווי   .ו

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝

𝑊
 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .במדד i מניהשל  המתוקנן משקלהשווי   - 

𝑤𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

 במדד, לפי הנוסחה שלהלן: iמניה יחושב פקטור מגבלת המשקל של   .ז

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑎𝑝𝑀𝐼𝑁 × 𝑊

𝑀𝐶𝑎𝑝
 

𝑀𝐶𝑎𝑝𝑀𝐼𝑁-   במדד. המניותהמינימלי של השווי המתוקנן  

𝑊   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל. - 

𝐹   .i למניהפקטור מגבלת המשקל שחושב  - 

 לפרמטרים להלן:בהתאם  iהפקטור האחרון שחושב למניה יתוקן   .ח

 iתיקנון פקטור מניה   iפרמטר של מניה 
 1.2  מפעילות שוטפת בשנה שקדמה למועד הקובע שליליתזרים מזומנים 

 1.2  עשירון העליון או התחתוןשל המניה ביחס ליתר המניות במדד הינו ב מכפיל המכירות
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 1.2 עשירון העליון או התחתוןשל המניה ביחס ליתר המניות במדד הינו ב יחס החוב למאזן
 

בהתאם לשיעור הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בין השנה שקדמה  iיתוקן הפקטור האחרון שחושב למניה   .ט

, קרי, במקרה 1.25-ל 0.75למועד הקובע לבין השנה לפניה באופן שבו ינורמלו שיעורי הירידה בתזרים של כל חברה בין 

ביחס למגבלת המשקל האחרונה  25%של מניה ששיעור הירידה בתזרים שלה היה החד ביותר, משקלה יעלה עד 

 שחושבה לה.

 2לא יעלה על  iהיה ושווי נכסים נקי הידוע במועד הקובע של כל הקרנות המחקות (כולל סל)  העוקב אחר מניה   .י

שווי נכסים נקי הידוע במועד הקובע של כל הקרנות ביחס שבין  iמיליון ש"ח, יתוקן הפקטור האחרון שחושב למניה 

 .1עד  0.25, קרי, תיקנון פקטור של מיליון ש"ח 2לבין סך של  iהמחקות (כולל סל)  העוקב אחר מניה 

וזאת , המשקל לבדיקת פקטור של כל אחת מהמניות במדדלעיל, יחושב מחדש  י לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק  .יא

היה המשקל לבדיקת פקטור של . לעיל דלעיל, בס"ק  יבדרך של הצבת הפקטור שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק 

מניה אחת או יותר, לפי החישוב החדש כאמור לעיל, גבוה ממגבלת המשקל שנקבע למניה במדד, יחושב מחדש כל 

וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר מניה שהמשקל לבדיקת הפקטור שלה גבוה ממגבלת המשקל זה, בפרק האמור 

 .שנקבע לה במדד

  בנקים ואשראי חוץ בנקאי אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

של מניות אשר מסווגות במדד מנגנון שנועד לצורך חישוב תקרת המשקל  קיים בנקים ואשראי חוץ בנקאיאינדקס במדד 

 שווי שוק" חישוב פקטור מגבלת משקל במדדיבפרק "כאמור  יםלאחר עריכת החישוב". בהתאם לכך, בנקים"בקבוצת 

מסך המניות במדד,  85%-" לבנקיםקבוצת " תקרת המשקל שלתבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת להתאים את לעיל, 

  בהתאם לשלבים להלן:

 מסווגות כקבוצת "בנקים" ו"אשראי חוץ בנקאי":מניות אשר כל השל  משקלןיחושב   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 =  𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝 = 1 − 𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").Aקבוצת " ("משקל בנקיםהמניות המסווגות כקבוצת "כל של  סך משקלן  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").Bקבוצת " ("משקל אשראי חוץ בנקאיכקבוצת " המניות המסווגותכל של  סך משקלן - 

: "הקבוצה (להלןאשראי חוץ בנקאי,  15%-בנקים ו 85%המשקולות להלן:  של אחת הקבוצות עלעלה סך המשקל   .ב

 בעלת המשקל החורג במדד"), תתואם לכל המניות בקבוצה האמורה מגבלת משקל כלהלן:

𝑊𝐺 =  
(𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥 + 𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 )

2
 

𝑊𝐺   מגבלת המשקל במדד.  - 

𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥  

. אולם אם לא חושבה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מקסימלית אחרונה שחושבה לקבוצה   -

, הערך המקסימלי יהיה שווה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מקסימלית עבור הקבוצה 

  למגבלת המשקל במדד.

𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 . אולם אם לא חושבה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מינימלית אחרונה שחושבה לקבוצה  - 

  ".0"-, הערך המינימלי יהיה שווה לבעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מינימלית עבור הקבוצה 
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מגבלת וזאת בדרך של הצבת , במדד של כל המניותלעיל, יחושב מחדש המשקל  א' לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק  .ג

חישוב פקטור מגבלת משקל בפרק "לעיל,  ב'שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק  המשקל החדשה בבדיקת הפקטור

 ובכל השלבים לאחר מכן. שווי שוק" במדדי

גבוה ממגבלת  ,אחת או יותרמניה המשקל לבדיקת פקטור של , פי החישוב החדש כאמור לעילונמצא כי על היה 

או עלה סך המשקל של כל המניות באחת מבין הקבוצות לעיל על מגבלת המשקל , לקבוצה במדדשנקבע  המשקל

כל האמור מגבלת המשקל לקבוצה בעלת המשקל החורג במדד וחושב מחדש ב', ת-ו א'בס"ק הקבוצתית במדד כאמור 

שנקבעה  ממגבלת המשקל שהמשקל לבדיקת הפקטור שלה גבוהמניה זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר בפרק 

בעלת המשקל החורג במדד ועד אשר סך המשקל לקבוצה בעלת המשקל החורג במדד יהיה שווה למגבלת  לקבוצה

  המשקל הקבוצתית.
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  ושירותים פיננסיים אחרים בישראל אשראי חוץ בנקאי אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

במדד מנגנון שנועד לצורך חישוב תקרת המשקל  קיים בישראלאחרים ם אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסייבמדד 

חישוב בפרק "כאמור  יםלאחר עריכת החישוב". בהתאם לכך, ינדקס אשראי חוץ בנקאיא"של מניות אשר מסווגות בקבוצת 

 שלתקרת המשקל תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת להתאים את לעיל,  שווי שוק" פקטור מגבלת משקל במדדי

  מסך המניות במדד, בהתאם לשלבים להלן: 60%-ל "ינדקס אשראי חוץ בנקאיא"קבוצת 

 "שירותים פיננסיים אחרים":-מסווגות כקבוצת "אשראי חוץ בנקאי" וכל המניות אשר של  משקלןיחושב   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 =  𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝 = 1 − 𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").Aקבוצת " ("משקל אשראי חוץ בנקאיהמניות המסווגות כקבוצת "כל של  סך משקלן  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").Bקבוצת " ("משקל שירותים פיננסיים אחריםהמניות המסווגות כקבוצת "כל של  סך משקלן - 

שירותים פיננסיים אחרים,  40%-אשראי חוץ בנקאי ו 60%המשקולות להלן:  של אחת הקבוצות עלעלה סך המשקל   .ב

 : "הקבוצה בעלת המשקל החורג במדד"), תתואם לכל המניות בקבוצה האמורה מגבלת משקל כלהלן:(להלן

𝑊𝐺 =  
(𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥 + 𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 )

2
 

𝑊𝐺   מגבלת המשקל במדד.  - 

𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥  

. אולם אם לא חושבה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מקסימלית אחרונה שחושבה לקבוצה   -

, הערך המקסימלי יהיה שווה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מקסימלית עבור הקבוצה 

  למגבלת המשקל במדד.

𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 . אולם אם לא חושבה דבעלת המשקל החורג במדמגבלת משקל מינימלית אחרונה שחושבה לקבוצה  - 

  ".0"-, הערך המינימלי יהיה שווה לבעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מינימלית עבור הקבוצה 

מגבלת וזאת בדרך של הצבת , במדד של כל המניותלעיל, יחושב מחדש המשקל  א' לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק  .ג

חישוב פקטור מגבלת משקל בפרק "לעיל,  ב'שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק  המשקל החדשה בבדיקת הפקטור

 ובכל השלבים לאחר מכן. שווי שוק" במדדי

גבוה ממגבלת  ,אחת או יותרמניה המשקל לבדיקת פקטור של , פי החישוב החדש כאמור לעילונמצא כי על היה 

באחת מבין הקבוצות לעיל על מגבלת המשקל או עלה סך המשקל של כל המניות , לקבוצה במדדהמשקל שנקבע 

כל האמור מגבלת המשקל לקבוצה בעלת המשקל החורג במדד וחושב מחדש ב', ת-ו א'בס"ק הקבוצתית במדד כאמור 

שנקבעה  שהמשקל לבדיקת הפקטור שלה גבוה ממגבלת המשקלמניה זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר בפרק 

ועד אשר סך המשקל לקבוצה בעלת המשקל החורג במדד יהיה שווה למגבלת  בעלת המשקל החורג במדד לקבוצה

  המשקל הקבוצתית.
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  פיננסים ישראל איזון ענפי אינדקס ור מגבלת משקל במדדהתאמת פקט

  מטרת התיקנון המפורט להלן הינו לייצר איזון ענפי במדד:

 משקל קבוצה במדד  במדדקבוצת מניות 
 שליש  שסווגו על ידי הבורסה בענף "בנקים"של חברות  מניות - בנקים
 שליש  של חברות שסווגו על ידי הבורסה בענף ביטוח" מניות - ביטוח

 שליש  של חברות שסווגו על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" מניות - שירותים פיננסים

", תבוצע התאמת שווי שוקבהתאם לכך, לאחר עריכת החישובים כאמור בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל במדדי 

  הנוסחה הבאה:, לפי i מניהשבה נכללת  לקבוצהבהתאם  i מניהפקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של 

 𝐹 =  𝐹 ×
𝑊𝑡𝑎𝑟𝑔

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡𝑔

 

𝐹   .i מניהפקטור מגבלת המשקל המתוקנן של   - 

𝐹   .i למניהפקטור מגבלת המשקל האחרון שחושב   - 

𝑊𝑡𝑎𝑟   .משקל מטרה של קבוצת המניות במדד (שליש ממשקל המדד)  - 

𝑊𝑙𝑎𝑠𝑡   .במדד gקבוצת מניות האחרון שחושב לסך המשקל המצרפי   - 
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  תשתיות לאומיות ישראלבמדד אינדקס פקטור מגבלת משקל התאמת 

של מניות אשר מסווגות במדד מנגנון שנועד לצורך חישוב תקרת המשקל  קיים תשתיות לאומיות ישראלאינדקס במדד 

אגרים, אתרי מתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מהבאות:  תובקבוצ

חישוב בפרק "כאמור  יםלאחר עריכת החישובבהתאם לכך,  תשתית לאומית"). (להלן: "מתקני סילוק וטיפול בפסולת

תקרת המשקל תבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת להתאים את לעיל, " פקטור מגבלת משקל במדדי שווי שוק

  מסך המניות במדד, בהתאם לשלבים הבאים: 70%-קבוצות אלה ל שלהמצרפית 

 ":מתקני תשתית לאומיתמסווגות בקבוצות "כל המניות אשר של  משקלןיחושב   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 =  𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝 = 1 − 𝑀𝐶𝑎𝑝𝐴 

𝑀𝐶𝑎𝑝   .כמשמעותו לעיל  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").Aקבוצת " ("משקל מתקני תשתית לאומיתהמניות המסווגות בקבוצות "כל של  סך משקלן  - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   ").Bקבוצת " ("משקל מתקני תשתית לאומיתמסווגות כ" אינןשאר המניות אשר כל של  סך משקלן - 

ליתר המניות במדד,  30%-ו מתקני תשתית לאומית 70%המשקולות להלן:  של אחת הקבוצות עלעלה סך המשקל   .ב

 : "הקבוצה בעלת המשקל החורג במדד"), תתואם לכל המניות בקבוצה האמורה מגבלת משקל כלהלן:(להלן

𝑊𝐺 =  
(𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥 + 𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 )

2
 

𝑊𝐺   מגבלת המשקל במדד.  - 

𝑀𝐶𝑀𝑎𝑥  

. אולם אם לא חושבה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מקסימלית אחרונה שחושבה לקבוצה   -

, הערך המקסימלי יהיה שווה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מקסימלית עבור הקבוצה 

  במדד.למגבלת המשקל 

𝑀𝐶𝑀𝑖𝑛 . אולם אם לא חושבה בעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מינימלית אחרונה שחושבה לקבוצה  - 

  ".0"-, הערך המינימלי יהיה שווה לבעלת המשקל החורג במדדמגבלת משקל מינימלית עבור הקבוצה 

מגבלת וזאת בדרך של הצבת , במדד המניותשל כל לעיל, יחושב מחדש המשקל  א' לאחר עריכת החישוב כאמור בס"ק  .ג

חישוב פקטור מגבלת משקל בפרק "לעיל,  ב'שנקבע על פי החישוב כאמור בס"ק  המשקל החדשה בבדיקת הפקטור

 ובכל השלבים לאחר מכן. שווי שוק" במדדי

ממגבלת  גבוה ,אחת או יותרמניה המשקל לבדיקת פקטור של , פי החישוב החדש כאמור לעילונמצא כי על היה 

או עלה סך המשקל של כל המניות באחת מבין הקבוצות לעיל על מגבלת המשקל , לקבוצה במדדהמשקל שנקבע 

כל האמור מגבלת המשקל לקבוצה בעלת המשקל החורג במדד וחושב מחדש ב', ת-ו א'בס"ק הקבוצתית במדד כאמור 

שנקבעה  קטור שלה גבוה ממגבלת המשקלשהמשקל לבדיקת הפמניה זה, וחוזר חלילה, עד אשר לא תיוותר בפרק 

בעלת המשקל החורג במדד ועד אשר סך המשקל לקבוצה בעלת המשקל החורג במדד יהיה שווה למגבלת  לקבוצה

  המשקל הקבוצתית.
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  חישוב פקטור מגבלת משקל באינדקס מניות כלכלת ישראל

יחושב במועד חישוב הפקטורים על פי  פקטור מגבלת המשקל של מניה הנכללת במדד אינדקס מניות כלכלת ישראל

  השלבים שלהלן:

 , לפי הנוסחה שלהלן:iיחושב שווי השוק של מניה   .א

𝑀𝐶𝑎𝑝 =  𝑄 × 𝑃  

𝑀𝐶𝑎𝑝   . iשווי שוק מניה   - 

𝑄   במדד במועד חישוב הפקטורים לפני תחילת המסחר. iההון הרשום למסחר של מניה   - 

𝑃   במועד חישוב הפקטורים. iשער הבסיס של מניה  - 

 , לפי הנוסחה שלהלן:jיחושב השווי המצרפי של כל המניות במדד המסווגות בענף כלכלי   .ב

𝑆𝐶𝑎𝑝 =  𝑀𝐶𝑎𝑝  

𝑆𝐶𝑎𝑝   במדד. jשווי שוק מצרפי של ענף כלכלי   - 

𝑀𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל (להלן: המשקל לבדיקת הפקטור), לפי הנוסחה  jיחושב משקל מצרפי לכל ענף   .ג

 שלהלן:

𝑊 =  
𝑆𝐶𝑎𝑝

∑ 𝑆𝐶𝑎𝑝
 

𝑊   לצורך בדיקת פקטור מגבלת משקל. jמשקל מצרפי של ענף כלכלי   - 

𝑆𝐶𝑎𝑝   כמשמעותו לעיל.  - 

על פי משקל הענף מתוך סך התמ"ג העסקי הידוע במועד חישוב הפקטורים, המפורסם  jתיקבע תקרת משקל לכל ענף   .ד

 :www.cbs.gov.ilבאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכתובת 

S𝑚𝑎𝑥 =  
𝐺𝐷𝑃

∑ 𝐺𝐷𝑃
 

S𝑚𝑎𝑥   .jתקרת משקל לענף   - 

𝐺𝐷𝑃   הידוע במועד חישוב הפקטורים  jהתמ"ג העסקי של ענף - 

 , לפי הנוסחה שלהלן:jיחושב הפקטור לענף   .ה

𝑆𝐹 =  
S𝑚𝑎𝑥

𝑊
 

𝑆𝐹   .jהפקטור הענפי לענף   - 

S𝑚𝑎𝑥   כמשמעותו לעיל.  - 

𝑊   כמשמעותו לעיל. - 

, למניה במדד 8%בכפוף לתקרת משקל של  לאחר עריכת החישוב כאמור, יחושב המשקל של כל אחת מהמניות במדד  .ו

 , לפי הנוסחה שלהלן:iוזאת בדרך של הכפלת הפקטור הענפי בשווי השוק של מניה 

𝑊 =  
𝑄 × 𝑃 × 𝑆𝐹

∑ 𝑄 × 𝑃 × 𝑆𝐹
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  במדד אינדקס מניות צמיחה ישראלפקטור מגבלת משקל התאמת 

פקטור מגבלת משקל חישוב בפרק "כאמור  יםלאחר עריכת החישובבהתאם לכך, שווי שוק מדורג.  המדדים הינם מדדי

פרמטרים הבאים: לבהתאם  i מניהתבוצע התאמת פקטורים במדד על מנת לתקנן את הפקטור של לעיל, שווי שוק" במדדי 

שיעור צמיחה ברווח השנתי הנקי בשנה שקדמה למועד , שיעור צמיחה שנתית בהכנסות בשנה שקדמה למועד הקובע

הציונים המתקבלים לכל מניה ינורמלו בין . בתזרים המזומנים בשנה שקדמה למועד הקובעשיעור צמיחה שנתית , הקובע

או לחילופין, יופחת עד  50%יוכפל בציון המנורמל שהתקבל, קרי, יעלה עד  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.5-ל 0.75

25%.  

באופן שבו הפקטור האחרון שחושב למניה  ,במניות של חברות שאינן רווחיותתבוצע התאמת פקטורים במדד  אחרוןבשלב 

i25%-החודשים שקדמו למועד הקובע, יופחת ב 12-, אשר רשמו רווח שנתי שלילי (הפסד) ב.  

  

  Quality 125-ת"אבמדד אינדקס פקטור מגבלת משקל התאמת 

פקטור חישוב בפרק "כאמור  יםלאחר עריכת החישובבהתאם לכך, . שווי שוק מתואםמדד הינו  Quality 125-ת"אאינדקס 

 ההגדרותלפי , iבהתאם לשכבה במדד שבה נכללת מניה  iיתוקנן הפקטור של מניה לעיל, " שווי שוקמגבלת משקל במדדי 

  שלהלן:

 iתיקנון פקטור מניה   שכבה במדד
 העליוןבחציון שיעור ההון העצמי למאזן שלהן נמצא  חישוב הפקטוריםמניות שבמועד 

 1.25  בדירוג הון עצמי למאזן של כל המניות במדד

 התחתוןבחציון שיעור ההון העצמי למאזן שלהן נמצא  חישוב הפקטוריםמניות שבמועד 
 0.75  בדירוג הון עצמי למאזן של כל המניות במדד

  

  

  Smart Momentum 125-ת"אבמדד אינדקס פקטור מגבלת משקל התאמת 

 125-מדד שווי שוק מדורג, המבוסס על המשקל המקורי של כל מניה במדד ת"אהינו   MomentumSmart 125-אינדקס ת"א

כפי שנקבע לה בעדכון האחרון במדד  iיתוקנן הפקטור של מניה בהתאם לכך, ותיקנונה בהתאם לשלבים שיפורטו להלן. 

  שלהלן: ההגדרותלפי , iבהתאם לשכבה במדד שבה נכללת מניה  125-ת"א

 iתיקנון פקטור מניה   שכבה במדד
שקדמו למועד  ימי המסחר 50-ב ןשלהים הממוצע של השער חישוב הפקטוריםמניות שבמועד 

בדירוג המומנטום  העליון בשלישנמצא  שקדמו למועד הקובע ימי המסחר 200לעומת  הקובע
  של כל המניות במדד

1.5 

שקדמו למועד  ימי המסחר 50-ב ןשלהים הממוצע של השער חישוב הפקטוריםמניות שבמועד 
בדירוג  האמצעי בשלישנמצא  שקדמו למועד הקובע ימי המסחר 200לעומת  הקובע

  המומנטום של כל המניות במדד
1 

שקדמו למועד  ימי המסחר 50-ב ןשלהים הממוצע של השער חישוב הפקטוריםמניות שבמועד 
בדירוג  התחתון בשלישנמצא  שקדמו למועד הקובע ימי המסחר 200לעומת  הקובע

  המומנטום של כל המניות במדד
0.5 

  

במועד  העליון בדירוג המומנטום של כל המניות במדדבשליש יום של מניה מסוימת הנכללת  90היה ועלה התכ"מ  בנוסף,

ימי המסחר האחרונים), יתוקנן הפקטור  90-ימי המסחר שקדמו ל 90-יום בתקופה הקודמת (קרי, ב 90הקובע על התכ"מ 

  .1.25-ב iהאחרון של מניה 

  מומנטום ענפי 125-ת"אבמדד אינדקס פקטור מגבלת משקל התאמת 

 125-המשקל המקורי של כל מניה במדד ת"אמדד שווי שוק מדורג, המבוסס על הינו  מומנטום ענפי 125-ת"אאינדקס 

  בהתאם לשלבים שיפורטו להלן. וותיקנונ
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בשלב ראשון, יחושב לכל מניה הנכללת במדד במועד הקובע ציון מומנטום על בסיס שער המניה במועד הקובע ביחס 

ימי  50-ב מוצעשער המניה המליחס שבין ומהציון)  50%(החודשים שקדמו למועד הקובע  8-לשער המניה הממוצע ב

  .מהציון) 50%( ימי המסחר שקדמו למועד הקובע 200-המסחר שקדמו למועד הקובע לבין שער המניה הממוצע ב

בשלב שני, יחושב לכל ענף בורסה של מניות הנכללות במדד דירוג מומנטום משוקלל על בסיס ציון המומנטום שהתקבל 

  לכל מניה במדד בשלב הראשון.

בהתאם לשכבה במדד שבה נכללת  125-כפי שנקבע לה בעדכון האחרון במדד ת"א iיתוקנן הפקטור של מניה , בשלב זה

  שלהלן: ההגדרותלפי , iמניה 

 iתיקנון פקטור מניה   שכבה במדד
 2  ענפי הבורסה בעלי דירוג מומנטום משוקלל הגבוה ביותר במועד הקובע 3

 1  ו/או התחתונהענפי בורסה אשר לא נכללו בשכבה העליונה 
 0.5 ענפי הבורסה בעלי דירוג מומנטום משוקלל הנמוך ביותר במועד הקובע 3

  

  במדד אינדקס ישראל הנהגה נשיתפקטור מגבלת משקל התאמת 

ניתן פקטור משקל בהתאם לשיעור הייצוג הנשי בדירקטוריון. קרי, ככל שהשיעור גבוה  ישראל הנהגה נשיתאינדקס מדד ב

בפרק כאמור  יםלאחר עריכת החישובבהתאם לכך, יותר, כך ניתן פקטור אשר מגדיל את משקל המניה במדד ולהיפך. 

לשיעור הייצוג הנשי בדירקטוריון בהתאם  iיתוקנן הפקטור של מניה לעיל, שווי שוק" פקטור מגבלת משקל במדדי חישוב "

בפרמטר יוכפל  iוהפקטור האחרון שחושב למניה  1.25-ל 0.75בין  שיעורי הייצוג של כל חברהבאופן שבו ינורמלו שלה 

  .25%או לחילופין, יופחת עד  25%, קרי, יעלה עד זה
  

  100מיד קאפ ישראל ואינדקס  40ישראל, אינדקס  120במדדי אינדקס פקטור מגבלת משקל התאמת 

תבוצע התאמת פקטורים לעיל, שווי שוק" פקטור מגבלת משקל במדדי חישוב בפרק "כאמור  יםלאחר עריכת החישוב

השנים  5במקרה והחברה הציגה רווח שנתי שלילי בשנתיים או יותר מבין  i מניהעל מנת לתקנן את הפקטור של  יםבמדד

במידה והרווח השנתי היה שלילי בכל  50%-יופחת ב iהפקטור האחרון שחושב למניה האחרונות שקדמו למועד הקובע. 

 30%-השנים כאמור, יופחת ב 5מתוך  4-במידה והרווח השנתי היה שלילי ב 40%-השנים כאמור, יופחת ב 5אחת מבין 

נתי היה שלילי בשנתיים במידה והרווח הש 20%-השנים כאמור או יופחת ב 5מתוך  3-במידה והרווח השנתי היה שלילי ב

עבור חברות שרשמו רק שנה הפסדית אחת  iהשנים כאמור. יובהר, כי לא יתוקנן הפקטור האחרון שחושב למניה  5מתוך 

השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע או לחילופין, חברות שלא רשמו שנה הפסדית בכלל 5מבין 



 

   51מתוך  46עמוד                 אינדקס מניות ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 
  ירות ונזילות מוגבלתבמניות בעלות פוטנציאל לסחפקטור מגבלת משקל  מקדם

על מנת ים תבוצע התאמת פקטורים במדדמניות הנכללות במדדים, והחזקות ציבור בנזילות , לאור החשיבות של סחירות

 הנוסחה הבאה:, לפי בהתאם לפרמטרים הבאים שיחושבו לכל מניה i מניהלתקנן את הפקטור של 

 IWF =  
𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡

𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 %
×

10

⎝

⎜
⎛

𝐴𝑈𝑀 × 
𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,
−

𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,

𝑇𝑉𝐹

⎠

⎟
⎞

+
5%

⎝

⎜
⎛

𝐴𝑈𝑀 ×
𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,
−

𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,

𝑀𝐶𝐹

⎠

⎟
⎞

2
 

  אף על פי האמור בנוסחה לעיל, יובהר:

  ":1ה הבאה, החלק הנ"ל יקבל "את הנוסח לא תקיים iהיה ומניה  )1

⎝

⎜
⎛

𝐴𝑈𝑀 ×
𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,
−

𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,

𝑇𝑉𝐹

⎠

⎟
⎞

> 10 

  ":1את הנוסחה הבאה, החלק הנ"ל יקבל " לא תקיים iהיה ומניה  )2

⎝

⎜
⎛

𝐴𝑈𝑀 ×
𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,
−

𝑁𝑄 ,

𝐼𝑀𝐶 ,

𝑀𝐶𝐹

⎠

⎟
⎞

< 5% 

IWF -  מניהשל סחירות ונזילות  מקדם i.  

𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡   %30של  בכפוף לתקרה מירביתשיעור החזקות הציבור של המניה במועד הקובע לעדכון המדד   - 

𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡   30%שיעור החזקות ציבור של   - %

𝐴𝑈𝑀   סכימה של שווי נכסים נקי הידוע במועד הקובע של כל הקרנות המחקות (כולל סל) העוקבות אחרי המדד.  - 

𝑁𝑄    בהתאם לחישובים שבוצעו לעיל.במונחי מדד, הצפוי  i שווי מניה -,

𝐼𝑀𝐶   שווי המדד הצפוי, בהתאם לחישובים שבוצעו לעיל. -,

𝑁𝑄 ,   במונחי מדד במועד הקובע. i שווי נעילה ממוצע של מניה  - 

𝐼𝑀𝐶   שווי נעילה ממוצע של המדד במועד הקובע.  -,

𝑇𝑉𝐹   ימי המסחר שקדמו למועד הקובע. 90-ב i של מניה (תכ"מ) כספית ממוצעת תמורה - 

𝑀𝐶𝐹   .i במניה הציבור שווי ממוצע של החזקות - 
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  כון פקטור מיוחדעד

כדוגמת צירוף מניות יעודכן באופן חריג במהלך החודש במקרים מיוחדים מניות הנכללות במדד פקטור מגבלת משקל של 

מהמדדים על פי גריעת מניות או לחילופין, במקרה של  בעקבות פיצול או מיזוג של חברותאו  למדדים במסלול מהיר

 ".גריעת מניות במקרים מיוחדיםהעילות שתוארו בפרק "

, לפי החלטת המנהל הכללי של עורך המדד, יבוצע עדכון פקטור מיוחד למניות הנכללות במדד בו מתקיים במקרים אלו

לאור  "0"-למסוימת עד סמכות להפחית את פקטור של מניה  אירוע מהסוג לעיל. בנוסף, יש למנהל הכללי של עורך המדד

ובמקרים הרלוונטיים להגדילו חזרה לפקטור המקורי של המניה במדדים לאחר מתואר לעיל התרחשות אירוע מהסוג ה

  שהאירוע הסתיים.

יתבצע לא יאוחר מיום המסחר  - 24.5%במדד כלשהו עלה על תאגיד מסוים בנוסף, היה ובתחילת יום מסחר כלשהו משקל 

לפי  %24לפי תקרת משקל של  "חורגת"השל המניה  משקלהמגבלת יעודכן פקטור העוקב לו עדכון מדד מיוחד בו 

  .יוותרו ללא שינוינתוני המניה במועד חישוב הפקטור (קרי, שער הבסיס ביום ה"חריגה"). הפרמטרים של יתר המניות במדד 

ס רשימת מדדי אינדק על עורך המדד ובה יודיע באתר עורך המדד הודעה אינדקס תפורסםעדכון פקטור מיוחד במדדי  לפני

  .לעדכון הפקטור המיוחד כאמור מתוכנןעדכון פקטור מיוחד ועל המועד ה שבהם יבוצע

  שערי המדדיםחישוב 

ובכפוף להתאמות המפורטות  להלן המפורטת הנוסחה פי עלבשקל חדש  יחושבום המפורטים במסמך זה מדדיה  .א

 :בסעיפים ב' וג'

𝐼 , =
∑ (𝑄 × 𝑊𝐶𝐹 × 𝑃 , )

𝐷
 

n -  במדד הנכללות המניות מספר.  

𝐼 ,   . jבנקודת זמן  tהמדד ביום   - 

𝑄  
, כמפורט בפרק המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  -

  "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.

𝑊𝐶𝐹-  מניה של פקטור מגבלת המשקל i ביום t פקטור מגבלת משקל" להלן., כמפורט בפרק "חישוב  

𝑃 ,   .jבנקודת זמן  t ביום i מניה שער  - 

D - ) מחלק המדדIndex Divisor(.  

שהתמורה בה היא במזומן בלבד שאינו מותנה  בשל מיזוג,ו/או  ממדד בשל קיבול הצעת רכש מניהביום בו תיגרע   .ב

תמורה באגורות שהתקבלה בגין ה יהיה סכום , לצורך חישוב המדד הקובע,המניה כאמורשער הנעילה של , בדבר

 :הלןל היה כמפורט המניהשער הנעילה של  המניה, ובהתאם לכך יחושב המדד הקובע כאילו

𝑃 = 𝐶 × 𝐹  

𝑃   לצורך חישוב המדד, שיחושב באגורות. המניהשער הנעילה של   - 

C 
המתמזגת בגין כל מניה בהתאם לסוג  מזומן שמקבלים מחזיקי המניה בהצעת הרכש או מחזיקי המניה  -

  .או הצעת הרכש, לפי העניין המטבע הנקוב בתנאי המיזוג

𝐹𝑋
מקבלים מחזיקי המניה המטבע אותו ל שער החליפין היציג האחרון שפורסם, לפני מועד הגריעה כאמור, ש  -

  ".1"-ה שווה לבמקרה שמטבע התמורה הינו שקלים, ערך ז .בהצעת הרכש או מחזיקי המניה המתמזגת

 ) יחושב מחדש באופן הבא:Index Divisorמחלק המדד (בהינתן אירוע חברה ו/או עדכון במדד,   .ג

𝐷 =
∑ (𝑄 × 𝑊𝐶𝐹 × 𝑃 , × 𝐹 )

𝐼
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n -  במדד הנכללות המניות מספר.  

𝐼   האחרון שחושב.המדד   - 

𝑄  
, כמפורט בפרק המסחר תחילת במועד חישוב הפקטורים לפני במדד i מניה של למסחר הרשום ההון  -

  "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.

𝑊𝐶𝐹   , כמפורט בפרק "חישוב פקטור מגבלת משקל" להלן.t ביום i מניה של פקטור מגבלת המשקל  - 

𝑃  
המפורטים במדריך "טיפול באירועי חברה במדדי בהתאם לאירועים  t+1מתואם ליום  i מניה שער  -

  .אינדקס"

𝐷   .) המעודכןIndex Divisorמחלק המדד ( - 
 

 .GTR)אופן חישוב המדדים הינו תשואה כוללת ברוטו (  .ד

 .העשרונית הנקודה לאחר השנייה לספרה המעוגל חישוב לפי יפורסמו המדדים  .ה

 הנוסחה פי על, במדד הנכללות המניות של הנעילה שערי פי על מסחר יום כל בסוף ויפורסם יחושב הקובע המדד  .ו

 .לעיל הקבועה

 המניותמ אחת בכל ,האחרונה העסקה שער פי-על, המסחר במהלך ויפורסמו יחושבו הקובע המדד שאינם המדדים  .ז

 .מניה באותה הבסיס שער פי על המדד יחושב, במדד הנכללת מניהב עסקה בוצעה לא .במדד הנכללות

  המדדיםפרסום 

  מסחר בבורסה באתר עורך המדד. יום כל בסוף יפורסם הקובע המדד  .א

  .שניות 60במהלך יום המסחר הרציף בבורסה כל  יפורסמו הקובע המדד שאינם מדדיםכל עוד לא יוחלט אחרת,   .ב

  הבהרות

 והנתונים המדדים הרכבי לעדכון המשמשים הנתונים לרבות, ועדכונם אינדקס מדדי לחישוב המשמשים הנתונים  .א

המתפרסמים על ידי הבורסה ו/או מידע המתפרסם באתר  הנתונים על יתבססו, במדד מניה משקל לחישוב המשמשים

  .הבורסה על ידי החברות הנסחרות בבורסה

 הנקודה לאחר ספרות תפחת מחמש שלא מירבית דיוק ברמת יחושבו זה במסמך המפורטים והחישובים הנתונים כל  .ב

 והכל, המקובלים העיגול עקרונות לפי, העשרונית הנקודה שלאחר השישית הספרה עיגול של בדרך וזאת העשרונית

 אחרת. במפורש נקבע אם אלא

  העשרונית. שיעור החזקות הציבור יחושב באחוזים ברמת דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה  .ג

מדדי  הרכב את עורך המדד של הכללי המנהל יקבע אלו בהוראות כללים לגביהם נקבעו לא אשר מקרים בקרות  .ד

  .לעיל שפורטו בעקרונות בהתחשב, חישובם ואופן אינדקס

 של ימים טרם כניסתו 5 לכל הפחות באתר עורך המדד עריכתם תפורסם או המדדים חישוב באופן שינויים על הודעה  .ה

 .המתוכנן לתוקף השינוי

 במתודולוגיה. שיחולו השינויים יפורסמו בסופה אשר המניות מדדי מתודולוגיית של מקיפה בחינה תבוצע לשנה אחת  .ו

המתאים עורך המדד יבחן באותו מועד את ההיצע הקיים מניות,  10-היה ובמועד מסוים, באחד המדדים יכללו פחות מ  .ז

לבצע שינוי מתודולוגיה במסגרתו יווספו , או לחלופין וויקבע האם להפסיק את חישובלתנאי סף של המדד כאמור 

 .ת לפרופיל המדדמניות שמתאימו

המדדים מחושבים מדי יום במשך כל ימי המסחר בבורסה בשנה נתונה. בימים בהם הבורסה סגורה לרגל חג או אירוע   .ח

  .www.tase.co.ilרשימה מלאה של ימי החופשות בבורסה ניתן למצוא באתר  אחר, לא יתבצע חישוב למדדים.
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  היסטורייםנתונים 
  

  להלן מידע על מועדי השקת המדדים, ימי ושערי הבסיס של המדדים:

  שער בסיס יום בסיס פרסום שערי מדד תחילת  מדד

 1,000 02/08/2012 13/04/2021  בנקים ישראלאינדקס 

 1,000 02/08/2012 04/06/2020  בנקים משקל שווהאינדקס 

 1,000 30/06/2015 08/07/2020  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

 1,000 02/08/2012 06/08/2017  וביטוח ישראלאינדקס בנקים 

 1,000 02/08/2012 04/06/2020  ביטוח משקל שווהאינדקס 

 1,000 04/05/2017 04/08/2019  ישראלשירותים פיננסיים אינדקס 

 1,000 17/12/2020 20/12/2020  ושירותים פיננסיים אחרים חוץ בנקאי אשראיאינדקס 

 1,000 30/03/2017 19/04/2021  פיננסים ישראל איזון ענפיאינדקס 

 1,000 03/08/2017 06/08/2017  אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

 1,000 02/08/2012 06/08/2017  אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל

 1,000 31/12/2014 04/06/2020  אינדקס צריכה בסיסית ישראל

 1,000 31/12/2014 04/06/2020 צריכה מחזורית ישראלאינדקס 

 1,000 02/08/2012 13/02/2020 צריכה ישראליתאינדקס 

 1,000 31/12/2014 04/06/2020  קמעונאות ומסחר ישראלאינדקס 

 1,000 31/12/2017 10/05/2020 יאינדקס מזון ישראל

 1,000 15/08/2018 25/06/2020  אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל

 1,000 04/08/2016 01/09/2019  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

 1,000 03/08/2017 19/07/2021  ישראל תעשיהאינדקס 

 1,000 07/08/2014 25/06/2020  משקל שווהטכנולוגיה ישראל אינדקס 

 1,000 03/08/2017 19/07/2021  אינדקס בינוי והנדסת תשתיות

 1,000 31/12/2014 01/10/2017  אינדקס מניות כלכלת ישראל

 Quality  21/11/2019 30/06/2014 1,000 125-אינדקס ת"א

 Smart Momentum  04/07/2021 03/08/2017 1,000 125-אינדקס ת"א

 1,000 03/08/2017 20/06/2021  אינדקס מניות ערך ישראל

 1,000 05/08/2017 17/02/2022  סקטוריאלי איזוןמניות ערך ישראל אינדקס 

 1,000 05/08/2018 09/05/2022  ישראל אינדקס מניות צמיחה

 1,000 11/02/2017 10/01/2022  מומנטום ענפי 125-ת"אאינדקס 

 1,000 07/08/2020 08/12/2021  אנטרופי ESG 100אינדקס 

 1,000 05/08/2017 06/03/2022  אינדקס ישראל הנהגה נשית

 1,000 01/08/2019 12/02/2023  ישראלדיבידנד מניות אינדקס 

 1,000 05/08/2018 23/03/2022  מניות במומנטום שליליאינדקס 

 1,000 02/08/2012 01/06/2017  משקל שווה 100אינדקס מניות ישראל 

202211/03/  ישראל 120אינדקס   02/08/2012 1,000 

202211/03/  ישראל 40אינדקס   02/08/2012 1,000 

202211/03/  100מיד קאפ אינדקס   02/08/2012 1,000 

 Mid Cap  01/06/2017 02/08/2012 1,000אינדקס ת"א 

 Small-Mid Cap  01/06/2017 02/08/2012 1,000אינדקס ת"א 

   



 

   51מתוך  50עמוד                 אינדקס מניות ישראל: מתודולוגית מדדי מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  
 
 

 

  פרסום נתונים
  

 אחד כל המדדים ומשקל את המרכיבים הערך ניירות המדדים, רשימות שערימדדי אינדקס, בהם  ם עדכניים עלנתוני

 של המירבי משקלם לרבות, חישובם הנכללים במדדים ונתונים נוספים אודות מתודולוגית המדדים ואופן הערך מניירות

  .)indx.co.il( עורך המדדבאתר  ללא תשלום מפורסמים באופן שוטף הנכללים במדדים הערך ניירות

 Terminal Bizportal-ו Super Bizportalכדוגמת  במערכות מסחר ומידע פיננסי נבחרותצפייה ל כמו כן, חלק מהנתונים זמינים

 BE, אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנהמקבוצת  A-Online ,FMRמקבוצת  Ace-ו 2000, מגמה TradeOneמקבוצת קו מנחה, גלובס 

 ובאתרי מידע כלכליים שונים.של בי טכנולוגיה פיננסית 
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  דיסקליימר
  

 ").אינדקס" :להלן ולעיל(מ "בע ופיתוח מדדים מחקר אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי אינדקסמדדי 

   .כל הזכויות הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס

שחלו  וייתכן אי דיוקים וטעויות לכלול עלול המידע. לצרכים אינפורמטיביים בלבד זה מובא המופיע במסמך המידע כל

 משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. פרסומו מאז במידע המובא לעיל שינויים

 לראות אין. המשתמש בידי רווחים ליצור זה עשוי במידע שימוש כי מתחייבת ואינה, יגרמו אם, זה במידע המופיע במסמך

 פרטני באופן להינתן האמור השקעות שיווק/לייעוץ תחליף או/ו השקעה פעולות לביצוע זה המלצה המופיע במסמך במידע

  . הקורא של העצמאי דעתו לשיקול תחליף או/ו המשקיע צרכי פי על

 אחראית איננה אולם, ערך ניירות מדדי לחישוב בדרישות עומדות זה במסמך המופיעות הנוסחאות כי מעריכה אינדקס

 משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. אלו נוסחאות של ולשלמות לאמינות, לדיוק

 השקעה ו/או שימוש בהם מצד משקיעים, משתמשים ולקוחות מכשירי עבור ערך ניירות מדדי חישוב לצורך אלו בנוסחאות

 אין, מהימנים הינם שלהערכתה מידע מקורות באמצעות המדדים את ומחשבת עורכת שאינדקס פי על אף .באשר הם

 הנכלל המידע או המדדים חישוב של השלמות את או/ו הדיוק את להבטיח אחר צד כל של או אינדקס של באפשרותה

 אחרים או תוצאתיים, עקיפים, ישירים נזקים בגין כלשהו' ג צד כל משתמש או כלפי כלפי אחראית אינה אינדקס. בהם

 להודיע מתחייבת אינה אינדקס. במדדים שגיאה או ליקוי, טעותמ כתוצאה או המדדים בנתוני משימוש כתוצאה להם שיגרמו

  .במדדים שנפלו שגיאה או ליקוי, טעות על כלשהי בצורה

 חישוב, ובפיתוח בניתוח עוסקת מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס

 המדדים על השקעה מקדמת מכשירי או משווקת, מאשרת, מנהלת ואינההשקעה  צרכי למגוון ערך ניירות מדדי ועריכת

. אינדקס עם ברישיון התקשרות מחייב השקעה מכשירי יצירת לצורך אינדקס במדדי השימוש .מחשבת או/ו עורכת שהיא

 השקעה במסגרת מנהלים של מכשירי ידי על לשימוש אשר ניתנים אינדקס של מסחריים שמות המדדים הינם סימנים

 אין אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. לאינדקס. רישיון בתוקף

 במוצרי ההשקעה לכדאיות בנוגע שלישי צד כל משתמש ו/או כל כלפי, משתמע או מפורש באופן, אחריות או מחויבות כל

 ביצועי אחר לעקוב מדדי אינדקס של ליכולת או בפרט במוצרי השקעה על מדדי אינדקס או בכלל ההון בשוק השקעה

  . ההון שוק

הכרוכים בהסתמכות על מידע, נתונים ותהליכים כמותיים המשמשים לצורך  לסיכונים מודעים להיות צריכים משקיעים

מהסתמכות פיתוח, עריכת וחישוב מדדי ניירות ערך. המידע והנתונים שבהם נעשה שימוש עלולים לכלול טעויות כתוצאה 

על מקורות מידע שגויים/לא עדכניים ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם ובנוסף, ייתכנו טעויות או אי דיוקים כתוצאה 

 כדי בתהליך וכשלים טעויות בנתונים אקטיביים שמטרתם לאתר בצעדים נוקטת אינדקס מכשלים טכניים בתהליך. בעוד

ושגיאות מסוג זה לא  לחלוטין שטעויות לא ניתן להבטיח, ל תוצאות המדדיםשלהם ע הפוטנציאלית ההשפעה את למזער

  יתרחשו בפועל. 

 אישור קבלת ללא ממנו חלק כל או, זה מסמך לפרסם או/ו לצטט, לשכפל, להעתיק אינדקס. אין של רכושה הינו זה מסמך

 שמורות. הזכויות כל. ומראש בכתב


