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  2021 אוגוסט -של אינדקס  המניותבהרכב מדדי  שנתיעדכון 

לעדכנכם על השינויים  ושל אינדקס. הרינ המניותבהרכב מדדי  השנתייבוצע העדכון  2021 באוגוסט 8בתחילת יום המסחר 

  הצפויים להתבצע במדדים:

  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת ישראל קנדה EW  434019 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת לפידות קפיטל EW  642017 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת אלקטרה נדל"ן EW  1094044 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת פריון EW  1095819 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת אפריקה מגורים EW  1097948 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת דוראל אנרגיה EW  1166768 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת ריטיילורס EW  1175488 - 100אינדקס מניות ישראל 
  מתווספת ורידיס EW  1176387 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת ישראמקו יהש EW  232017 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת אלרוב נדל"ן EW  387019 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת דלק קידוחים יהש EW  475020 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת קרור EW  621011 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת נפטא EW  643015 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת ראדא EW  1082650 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת ארד EW  1091651 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת קמהדע EW  1094119 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת אבגול EW  1100957 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת סלקום EW  1101534 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת אנרג'יאן EW  1155290 - 100אינדקס מניות ישראל 
  נגרעת ארקו EW  1170901 - 100אינדקס מניות ישראל 

  מתווספת טיב טעם Mid Cap  103010אינדקס מניות 
  מתווספת מבטח שמיר Mid Cap  127019אינדקס מניות 
  מתווספת להב Mid Cap  136010אינדקס מניות 
  מתווספת חירון Mid Cap  150011אינדקס מניות 
  מתווספת אי.בי.אי Mid Cap  175018אינדקס מניות 
  מתווספת נאוי Mid Cap  208017אינדקס מניות 
  מתווספת סקופ Mid Cap  288019אינדקס מניות 
  מתווספת פריורטק Mid Cap  328013אינדקס מניות 
  מתווספת טלסיס Mid Cap  354019אינדקס מניות 
  מתווספת אאורה Mid Cap  373019אינדקס מניות 
  מתווספת אמת Mid Cap  382010אינדקס מניות 
  מתווספת דוניץ Mid Cap  400010אינדקס מניות 
  מתווספת אס.אר אקורד Mid Cap  422014אינדקס מניות 
  מתווספת מיחשוב ישיר Mid Cap  507012אינדקס מניות 
  מתווספת לוינשטין הנדסה Mid Cap  573014אינדקס מניות 
  מתווספת אפקון החזקות Mid Cap  578013אינדקס מניות 
  מתווספת נייר חדרה Mid Cap  632018אינדקס מניות 
  מתווספת דיסקונט השקעות Mid Cap  639013אינדקס מניות 
  מתווספת פלרם Mid Cap  644013אינדקס מניות 
  מתווספת חג'ג' נדל"ן Mid Cap  823013אינדקס מניות 
  מתווספת איסתא Mid Cap  1081074אינדקס מניות 
  מתווספת מיטב דש Mid Cap  1081843אינדקס מניות 
  מתווספת פריון Mid Cap  1095819אינדקס מניות 
  מתווספת רבל Mid Cap  1103878אינדקס מניות 
  מתווספת ויתניה Mid Cap  1109966אינדקס מניות 
  מתווספת קרדן נדל"ן Mid Cap  1118447אינדקס מניות 
  מתווספת אורון קבוצה Mid Cap  1135706אינדקס מניות 
  מתווספת מגוריט Mid Cap  1139195אינדקס מניות 
  מתווספת מור השקעות Mid Cap  1141464אינדקס מניות 
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת ג'נריישן קפיטל Mid Cap  1156926אינדקס מניות 
  מתווספת באטמ Mid Cap  1158823אינדקס מניות 
  מתווספת ריט אזורים Mid Cap  1162775אינדקס מניות 
  מתווספת דוראל אנרגיה Mid Cap  1166768אינדקס מניות 
  מתווספת ארגו פרופרטיז Mid Cap  1175371אינדקס מניות 
  מתווספת ריטיילורס Mid Cap  1175488אינדקס מניות 
  מתווספת תורפז Mid Cap  1175611אינדקס מניות 
  מתווספת קבוצת אקרשטיין Mid Cap  1176205אינדקס מניות 
  מתווספת ורידיס Mid Cap  1176387אינדקס מניות 
  מתווספת אדגר Mid Cap  1820083אינדקס מניות 
  נגרעת ישראמקו יהש Mid Cap  232017אינדקס מניות 
  נגרעת אלרוב נדל"ן Mid Cap  387019אינדקס מניות 
  נגרעת מטריקס Mid Cap  445015אינדקס מניות 
  נגרעת דלק קידוחים יהש Mid Cap  475020אינדקס מניות 
  נגרעת חברה לישראל Mid Cap  576017אינדקס מניות 
  נגרעת הראל השקעות Mid Cap  585018אינדקס מניות 
  נגרעת אלקו Mid Cap  694034אינדקס מניות 
  נגרעת אנלייט Mid Cap  720011אינדקס מניות 
  נגרעת גב ים Mid Cap  759019אינדקס מניות 
  נגרעת הפניקס Mid Cap  767012אינדקס מניות 
  נגרעת  ראדא Mid Cap  1082650אינדקס מניות 
  נגרעת  נובה Mid Cap  1084557אינדקס מניות 
  נגרעת  פוקס Mid Cap  1087022אינדקס מניות 
  נגרעת  מיטרוניקס Mid Cap  1091065אינדקס מניות 
  נגרעת  אפי נכסים Mid Cap  1091354אינדקס מניות 
  נגרעת  קמטק Mid Cap  1095264אינדקס מניות 
  נגרעת  איירפורט סיטי Mid Cap  1095835אינדקס מניות 
  נגרעת  אטראו Mid Cap  1096106אינדקס מניות 
  נגרעת  ביג Mid Cap  1097260אינדקס מניות 
  נגרעת  סלקום Mid Cap  1101534אינדקס מניות 
  נגרעת  בראק אן וי Mid Cap  1121607אינדקס מניות 
  נגרעת  אשטרום קבוצה Mid Cap  1132315אינדקס מניות 
  נגרעת  קנון Mid Cap  1134139אינדקס מניות 
  נגרעת  או.פי.סי Mid Cap  1141571אינדקס מניות 
  נגרעת  אנרג'יאן Mid Cap  1155290אינדקס מניות 
  נגרעת  מניף Mid Cap  1170893אינדקס מניות 
  נגרעת  ארקו Mid Cap  1170901אינדקס מניות 

  מתווספת  זנלכל 130013  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  חירון 150011  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  אי.בי.אי 175018  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  איילון 209015  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  בית הזהב 235010  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  אורביט 265017  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  פריורטק 328013  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  נתנאל 421016  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  גאון קבוצה 454017  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  לוזון 473017  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  רוטשטיין 539015  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  אמיליה 589010  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  ירושלים 726018  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  רפק 769026  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  תיא 796011  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  אנליסט 1080613  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  שניב 1080837  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  רקח 1081009  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  לודן 1081439  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  תאת 1082726  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  טופ מערכות 1083377  אינדקס מניות כלכלת ישראל
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת  קווליטאו 1083955  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  האב 1084003  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  פועלים אי.בי.אי 1084482  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  פיסיבי 1091685  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  גולן פלסטיק 1091933  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  עמיר שיווק 1092204  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  גניגר 1095892  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  סאנפלאואר 1098755  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  חנן מור 1102532  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  מישורים נדל"ן 1105196  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  מצלאוי 1106749  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  נוסטרומו 1129451  אינדקס מניות כלכלת ישראל

  מתווספת  סקייליין 1131556  ישראלאינדקס מניות כלכלת 
  מתווספת  אורון קבוצה 1135706  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  מדי פאור 1139955  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  לסיכו 1140946  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  טלרד 1140953  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  אלמור חשמל 1142454  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  באטמ 1158823  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  דוראל אנרגיה 1166768  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  ארגו פרופרטיז 1175371  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  תורפז 1175611  אינדקס מניות כלכלת ישראל

  מתווספת  גמלא הראל 1175868  ישראלאינדקס מניות כלכלת 
  מתווספת  קבוצת אקרשטיין 1176205  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  מתווספת  ורידיס 1176387  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  טיב טעם 103010  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  נטו אחזקות 168013  אינדקס מניות כלכלת ישראל

  נגרעת  ישראמקו יהש 232017  ישראלאינדקס מניות כלכלת 
  נגרעת  תדיראן 258012  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  וילי פוד 371013  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  אלרוב נדל"ן 387019  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  דלק קידוחים יהש 475020  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  דלתא 627034  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  טבע 629014  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  שופרסל 777037  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  דלק רכב 829010  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  אילקס מדיקל 1080753  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  איסתא 1081074  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  סאני תקשורת 1082353  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  ראדא 1082650  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  וילי פוד 1082858  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  פוקס 1087022  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  דור אלון 1093202  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  סלקום 1101534  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  רמי לוי 1104249  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  נטו מלינדה 1105097  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  ויקטורי 1123777  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  קרסו 1123850  אינדקס מניות כלכלת ישראל

  נגרעת  נובולוג 1140151  ישראל אינדקס מניות כלכלת
  נגרעת  פתאל החזקות 1143429  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  גלוברנדס 1147487  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  אנרג'יאן 1155290  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  פרשמרקט 1157833  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  יוחננוף 1161264  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  מקס סטוק 1168558  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  אייס קמעונאות 1171669  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  ביכורי השדה 1172618  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  דיפלומט 1173491  אינדקס מניות כלכלת ישראל
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  נגרעת  דלתא מותגים 1173699  אינדקס מניות כלכלת ישראל
  נגרעת  אלקטרה צריכה 5010129  אינדקס מניות כלכלת ישראל

  מתווספת  אורביט 265017  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
  מתווספת  גאון קבוצה 454017  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
  מתווספת  גילת 1082510  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
  מתווספת  דוראל אנרגיה 1166768  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
  מתווספת  קבוצת אקרשטיין 1176205  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
  מתווספת  ורידיס 1176387  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
  נגרעת  סלקום 1101534  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
  נגרעת  אנרג'יאן 1155290  אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

  מתווספת  פורמולה מערכות Quality  256016 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  דלק קידוחים יהש Quality  475020 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  מנורה מבטחים Quality  566018 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  קרור Quality  621011 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  אלקו Quality  694034 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  הפניקס Quality  767012 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  שופרסל Quality  777037 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  פלסאון Quality  1081603 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  מג'יק Quality  1082312 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  גילת Quality  1082510 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  אודיוקודס Quality  1082965 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  נובה Quality  1084557 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  נטו מלינדה Quality  1105097 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  בראק אן וי Quality  1121607 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  אינרום Quality  1132356 125-אינדקס ת"א

  מתווספת  יוחננוף Quality  1161264 125-אאינדקס ת"
  מתווספת  מקס סטוק Quality  1168558 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  דיפלומט Quality  1173491 125-אינדקס ת"א
  מתווספת  ורידיס Quality  1176387 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  מליסרון Quality  323014 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  אייאיאס Quality  431015 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  לאומי Quality  604611 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  דיסקונט Quality  691212 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  שטראוס Quality  746016 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  גב ים Quality  759019 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  פיבי Quality  763011 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  אילקס מדיקל Quality  1080753 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  סאמיט Quality  1081686 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  ארד Quality  1091651 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  קמהדע Quality  1094119 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  קמטק Quality  1095264 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  אמות Quality  1097278 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  מגה אור Quality  1104488 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  סלע נדל"ן Quality  1109644 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  אשטרום קבוצה Quality  1132315 125-אינדקס ת"א
  נגרעת  או.פי.סי Quality  1141571 125-אינדקס ת"א

  מתווספת  שמן תעשיות 634030  אינדקס צריכה ישראלית
  מתווספת  תפרון 1082585  אינדקס צריכה ישראלית
  מתווספת  ריטיילורס 1175488  אינדקס צריכה ישראלית
  מתווספת  פרימוטק 1175496  אינדקס צריכה ישראלית
  נגרעת  קסטרו 280016  אינדקס צריכה ישראלית
  נגרעת  נתנאל גרופ 421016  אינדקס צריכה ישראלית
  נגרעת  אזורים 715011  אינדקס צריכה ישראלית
  נגרעת  ארקו 1170901  אינדקס צריכה ישראלית

  מתווספת  וילי פוד 1082858  אינדקס מזון ישראלי
  מתווספת  דיפלומט 1173491  אינדקס מזון ישראלי
  מתווספת  פרימוטק 1175496  אינדקס מזון ישראלי

  מתווספת  ריטיילורס 1175488  אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
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  שינוי  שם נייר  מס' נייר שם מדד
  מתווספת  פרימוטק 1175496  אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
  נגרעת  קסטרו 280016  אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
  נגרעת  דור אלון 1093202  אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
  נגרעת  ארקו 1170901  אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל

  מתווספת  שמן תעשיות 634030  אינדקס צריכה בסיסית ישראל
  מתווספת  פרימוטק 1175496  אינדקס צריכה בסיסית ישראל
  מתווספת  תפרון 1082585  אינדקס צריכה מחזורית ישראל
  מתווספת  ריטיילורס 1175488  אינדקס צריכה מחזורית ישראל
  נגרעת  קסטרו 280016  אינדקס צריכה מחזורית ישראל
  נגרעת  נתנאל גרופ 421016  אינדקס צריכה מחזורית ישראל
  נגרעת  אזורים 715011  אינדקס צריכה מחזורית ישראל
  נגרעת  ארקו 1170901  אינדקס צריכה מחזורית ישראל

  מתווספת  פריורטק EW  328013אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  טלסיס EW  354019אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  פייטון EW  412015אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  טופ מערכות EW  1083377אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  קווליטאו EW  1083955אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  האב EW  1084003אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  פיסיבי EW  1091685אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  סאנפלאואר EW  1098755אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  נוסטרומו EW  1129451אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  טלרד EW  1140953אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  באטמ EW  1158823אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  דוראל אנרגיה EW  1166768אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  מתווספת  ורידיס EW  1176387אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  נגרעת  ארית EW  587014אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  נגרעת  סינאל EW  1084953אינדקס טכנולוגיה ישראל 
  נגרעת  או.אר.טי. EW  1086230אינדקס טכנולוגיה ישראל 

  מתווספת  אפולו פאוור 1082114  אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
  מתווספת  תיגי 1173871  אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
  מתווספת  צ'קראטק 1174184  אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
  מתווספת  פריים אנרג'י 1174457  אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
  נגרעת  אקופיה 1169895  אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
  מתווספת  גיבוי אחזקות 448019  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי
  מתווספת  וואליו קפיטל 599019  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי
  מתווספת  יונט קרדיט 1080605  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי
  מתווספת  ערך פיננסים 1120161  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי
  מתווספת  מלרן 1170950  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי
  מתווספת  בלנדר 1172097  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי
  מתווספת  מיכמן 1172337  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי
  מתווספת  גמלא הראל 1175868  אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

  מתווספת  ערך פיננסים 1120161  אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
  מתווספת  גמלא הראל 1175868  אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

  מתווספת  ערך פיננסים 1120161  אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
  מתווספת  מניף 1170893  אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
  מתווספת  גמלא הראל 1175868  אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי

  

  

  בברכה,

  אינדקס מחקר ופיתוח מדדיםצוות 
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  דיסקליימר
  

כל הזכויות  ").אינדקס" :להלן ולעיל(מ "בע ופיתוח מדדים מחקר מדדי אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי אינדקס

   .הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס

שחלו במידע המובא  וייתכן אי דיוקים וטעויות לכלול עלול המידע. לצרכים אינפורמטיביים בלבד זה מובא המופיע במסמך המידע כל

 אם, זה במידע המופיע במסמך משימוש שיגרמו הפסד או לנזק שהיא צורה בכל אחראית תהא לא אינדקס. פרסומו מאז לעיל שינויים

 לביצוע זה המלצה המופיע במסמך במידע לראות אין. המשתמש בידי רווחים ליצור זה עשוי במידע שימוש כי מתחייבת ואינה, יגרמו

 העצמאי דעתו לשיקול תחליף או/ו המשקיע צרכי פי על פרטני באופן להינתן האמור השקעות שיווק/לייעוץ תחליף או/ו השקעה פעולות

  . הקורא של

המדדים באמצעות מקורות מידע שלהערכתה הינם מהימנים, אין באפשרותה של אינדקס או אף על פי שאינדקס עורכת ומחשבת את 

של כל צד אחר להבטיח את הדיוק ו/או את השלמות של חישוב המדדים או המידע הנכלל בהם. אינדקס אינה אחראית כלפי כל 

גרמו להם כתוצאה משימוש בנתוני המדדים או משתמש או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים שי

 כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה במדדים. אינדקס אינה מתחייבת להודיע בצורה כלשהי על טעות, ליקוי או שגיאה שנפלו במדדים.

חישוב ועריכת מדדי מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, 

ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. 

השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של 

נים לשימוש על ידי מנהלים של מכשירי השקעה במסגרת רישיון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס אשר נית

אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. לאינדקס אין כל מחויבות או אחריות, באופן מפורש או משתמע, כלפי כל משתמש ו/או 

ה בשוק ההון בכלל או במוצרי השקעה על מדדי אינדקס בפרט או ליכולת של כל צד שלישי בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרי השקע

  מדדי אינדקס לעקוב אחר ביצועי שוק ההון. 

משקיעים צריכים להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בהסתמכות על מידע, נתונים ותהליכים כמותיים המשמשים לצורך פיתוח, עריכת 

ים שבהם נעשה שימוש עלולים לכלול טעויות כתוצאה מהסתמכות על מקורות מידע שגויים/לא וחישוב מדדי ניירות ערך. המידע והנתונ

עדכניים ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם ובנוסף, ייתכנו טעויות או אי דיוקים כתוצאה מכשלים טכניים בתהליך. בעוד אינדקס 

בתהליך כדי למזער את ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על תוצאות  נוקטת בצעדים אקטיביים שמטרתם לאתר טעויות בנתונים וכשלים

  המדדים, לא ניתן להבטיח לחלוטין שטעויות ושגיאות מסוג זה לא יתרחשו בפועל. 

מסמך זה הינו רכושה של אינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם מסמך זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב 

  מורות.ומראש. כל הזכויות ש


