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 2022 מרץ -עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל 

יבוצע העדכון החודשי בהרכב מדדי אינדקס אג"ח ישראל. הרינו לעדכנכם על השינויים  2022 במרץ 1בתחילת יום המסחר 

  הצפויים להתבצע במדדים:

  שינוי  שם נייר מס' נייר  שם מדד
 נגרעת  אפריקה מגורים ג 1135698  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 נגרעת  מרכנתיל הנפקות ב 1138205  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 נגרעת  סטרוברי ב 1145432  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 נגרעת  נורסטאר י 7230345  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  לוינשטין נכסים ג 1182799  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  אנקור א 1183607  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  פרשקובסקי יד 1183623  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  סאמיט יב 1183920  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  אלון רבוע ז 1183979  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  1152ממשל שקלית  1184076  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  מיכמן ב 1184357  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  נאוי ו 2080273  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
 מתווספת  אלקטרה צריכה א 5010335  אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

  נגרעת שופרסל ז EW - Top100  7770258אינדקס אג"ח חברות ישראל 
  מתווספת אלוני חץ יב EW - Top100  3900495חברות ישראל אינדקס אג"ח 

  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  מתווספת גלוינשטין נכסים  1182799  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  מתווספת סאמיט יב 1183920  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  מתווספת מיכמן ב 1184357  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  מתווספת נאוי ו 2080273  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה

  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  ת"א שקלי A-AAAאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  ריאליות פקטור מרווח A-AAAאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  ריאליות פקטור מרווח A-AAAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  ריאליות פקטור מרווח A-AAAאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  ריאליות פקטור מרווח A-AAAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  ריאליות פקטור מרווח A-AAAאינדקס 

  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  נגרעת נורסטאר י 7230345  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  מתווספת סאמיט יב 1183920  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  מתווספת מיכמן ב 1184357  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
  מתווספת נאוי ו 2080273  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
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  שינוי  שם נייר מס' נייר  שם מדד
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  אינדקס אג"ח סקטור באלאנס

  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  ומעלה מאוזן AAאינדקס 
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  ומעלה שקלי AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  ומעלה צמוד AAאינדקס 
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  פיננסי שקלי AA-AAAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  ריאליות שקלי AA-AAAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  שקליריאליות  AA-AAAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  ריאליות צמוד AA-AAAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  ריאליות צמוד AA-AAAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  ריאליות צמוד AA-AAAאינדקס 
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  0-2ת"א  AA-AAAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  0-2ת"א  AA-AAAאינדקס 
  מתווספת וילאר ח 4160156  0-2ת"א  AA-AAAאינדקס 
  מתווספת 180לאומי  6040422  0-2ת"א  AA-AAAאינדקס 

  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  משקל שווה  AAאינדקס אג"ח 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  משקל שווה  AAאינדקס אג"ח 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  משקל שווה  AAאינדקס אג"ח 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  משקל שווה  AAאינדקס אג"ח 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  משקל שווה  AAאינדקס אג"ח 

  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  מנפיקים ישראלים A-AAאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  מנפיקים ישראלים A-AAאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  מנפיקים ישראלים A-AAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  מנפיקים ישראלים A-AAאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  מנפיקים ישראלים A-AAאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  מנפיקים ישראלים A-AAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  מנפיקים ישראלים A-AAאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  נגרעת נורסטאר י 7230345  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  מרווחמנגנון  A-AAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  מנגנון מרווח A-AAאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  שקלי A-AAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  שקלי A-AAאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  שקלי A-AAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  שקלי A-AAאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  0-2שקלי  A-AAאינדקס 
  מתווספת אפריקה מגורים ד 1142645  0-2שקלי  A-AAאינדקס 
  מתווספת דמרי ח 1153725  0-2שקלי  A-AAאינדקס 
  מתווספת וילאר ח 4160156  0-2שקלי  A-AAאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  צמוד A-AAאינדקס 
  נגרעת נורסטאר י 7230345  0-2צמוד  A-AAאינדקס 
  מתווספת אשטרום קבוצה א 1132323  0-2צמוד  A-AAאינדקס 
  נגרעת פניקס הון ו 1136696  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  מתווספת דור אלון ז 1157700  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
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  שינוי  שם נייר מס' נייר  שם מדד
  מתווספת נאוי ו 2080273  1-3ישראל  A-AAאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת נורסטאר י 7230345  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  מאוזן Aאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  מאוזן Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת נורסטאר י 7230345  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  תקרת מנפיק Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  צמוד Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  צמוד Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  צמוד Aאינדקס 
  נגרעת נורסטאר י 7230345  צמוד Aאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  צמוד Aאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  שקלי Aאינדקס 
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  שקלי Aאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  שקלי Aאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  שקלי Aאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  שקלי Aאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  שקלי מנפיקים ישראלים Aאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  שקלי מנפיקים ישראלים Aאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  שקלי מנפיקים ישראלים Aאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  שקלי מנפיקים ישראלים Aאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  שקלי אופק יציב או חיובי Aאינדקס 
  נגרעת מנרב ג 1550078  שקלי אופק יציב או חיובי Aאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  שקלי אופק יציב או חיובי Aאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  שקלי אופק יציב או חיובי Aאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  שקלי אופק יציב או חיובי Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  2-4ישראל  Aאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ד 1142645  2-4ישראל  Aאינדקס 
  נגרעת דמרי ח 1153725  2-4ישראל  Aאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  2-4ישראל  Aאינדקס 

  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  נגרעת נורסטאר י 7230345  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 
  מתווספת נאוי ו 2080273  משקל שווה Aאינדקס אג"ח 

  נגרעת מדיפאואר ב 1161348  כללי HY-BBBאינדקס 
  מתווספת אנקור א 1183607  כללי HY-BBBאינדקס 
  מתווספת מיכמן ב 1184357  כללי HY-BBBאינדקס 



 

   7מתוך  4עמוד                    מדדהודעות : מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  

 

  שינוי  שם נייר מס' נייר  שם מדד
  נגרעת אשטרום קבוצה א 1132323  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  נגרעת אפריקה מגורים ד 1142645  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 
  נגרעת דמרי ח 1153725  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 

  נגרעת 180לאומי  6040422  2-4מח"מ אינדקס קונצרני מאוזן 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  2-4אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 

  נגרעת 3שוהם ביזנס  1171446  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת 30חשמל  6000277  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת מיכמן ב 1184357  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת נאוי ו 2080273  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת אלוני חץ ט 3900354  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת ישרס יד 6130199  שנים 2-5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת אלוני חץ ט 3900354  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  נגרעת ישרס יד 6130199  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  + שנים5אינדקס קונצרני מדורג 

  מתווספת נאוי ו 2080273  אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל

  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

  מתווספת סאמיט יב 1183920  ריאליות שקליאינדקס אג"ח חב' 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

  נגרעת פניקס הון ו 1136696  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת פתאל אירופה א 1137512  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת סאות'רן ג 1159474  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת אלוני חץ ח 3900271  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת נורסטאר יא 7230352  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת נורסטאר יב 7230402  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  מתווספת אדמה ב 1110915  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  מקומיותאינדקס השקעה לרשויות 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  מתווספת ישרס יח 6130280  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  מתווספת גב ים ח 7590151  אינדקס השקעה לרשויות מקומיות
  נגרעת גירון ז 1142629  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת בזן יב 2590578  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת 30חשמל  6000277  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
  נגרעת ישרס טז 6130223  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

  מתווספת סאמיט יב 1183920  במינוף פיננסי נמוךאינדקס אג"ח 
  מתווספת 27חשמל  6000210  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
  מתווספת 31חשמל  6000285  אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

  נגרעת פתאל אירופה א 1137512  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  נגרעת סאות'רן ג 1159474  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  נגרעת אלוני חץ ח 3900271  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 
  מתווספת ישרס יח 6130280  ומעלה Aאינדקס אג"ח תזרימיות 

  מתווספת גב ים ח 7590151  ומעלה Aתזרימיות  אינדקס אג"ח
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ג 1171297  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 
  נגרעת 32פועלים הנפקות  1940535  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 



 

   7מתוך  5עמוד                    מדדהודעות : מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  

 

  שינוי  שם נייר מס' נייר  שם מדד
  מתווספת סאמיט יב 1183920  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 
  מתווספת נאוי ו 2080273  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל 

  נגרעת מרכנתיל הנפקות ג 1171297  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל צמוד 
  נגרעת 32פועלים הנפקות  1940535  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל צמוד 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל צמוד 
  נגרעת קס הון ופני 1136696  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל שקלי 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל שקלי 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל שקלי 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל שקלי 
  מתווספת נאוי ו 2080273  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל שקלי 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  ומעלה פקטור מרווח Aאינדקס ישראל שקלי 

  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס 
  מתווספת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  צמוד-שקלימנגנון  AAאינדקס 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס 
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  צמוד-מנגנון שקלי AAאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ה 1130467  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 
  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ו 1140607  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 
  נגרעת רבוע כחול נדל"ן ט 1174556  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 
  מתווספת נאוי ו 2080273  צמוד-מנגנון שקלי Aאינדקס 

  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
  מתווספת סאמיט יב 1183920  אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
  מתווספת מיכמן ב 1184357  אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
  מתווספת נאוי ו 2080273  אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק

  נגרעת אפריקה מגורים ג 1135698  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 
  נגרעת מרכנתיל הנפקות ב 1138205  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 
  נגרעת סטרוברי ב 1145432  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 
  מתווספת לוינשטין נכסים ג 1182799  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 
  מתווספת פרשקובסקי יד 1183623  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 
  מתווספת סאמיט יב 1183920  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 
  מתווספת מיכמן ב 1184357  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 

  מתווספת נאוי ו 2080273  מ' 500ינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה א
  מתווספת אלקטרה צריכה א 5010335  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 
  מתווספת ישרס יד 6130199  מ' 500אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 

  נגרעת סטרוברי ב 1145432  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  מתווספת אנקור א 1183607  רכיב בטוחהאינדקס אג"ח עם 

  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
  נגרעת אשטרום קבוצה ב 1132331  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  נגרעת סלקום ט 1132836  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  נגרעת סאות'רן ג 1159474  אינדקס אג"ח במרווח גבוה

  נגרעת נכסים ובנין ז 6990196  במרווח גבוהאינדקס אג"ח 
  מתווספת לוינשטין נכסים ב 1139716  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  מתווספת ביג ט 1141050  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  מתווספת איי די איי הת ו 1183037  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  מתווספת סאמיט יב 1183920  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  מתווספת אלון רבוע ז 1183979  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  מתווספת מיכמן ב 1184357  אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  מתווספת 1152ממשל שקלית  1184076  צמוד-אינדקס מדינה מנגנון שקלי

  נגרעת ישרס יד 6130199  משקל תשואה לפדיון -שקלי  Top50אינדקס 



 

   7מתוך  6עמוד                    מדדהודעות : מחקר ופיתוח מדדים אינדקס
  

 

  שינוי  שם נייר מס' נייר  שם מדד
  נגרעת מבנה כ"ד 2260552  משקל תשואה לפדיון -צמוד  Top60אינדקס 
  מתווספת ישראכרט א 1157536  משקל תשואה לפדיון -שקלי  Top50אינדקס 
  מתווספת אדגר ט 1820190  משקל תשואה לפדיון -צמוד  Top60אינדקס 

  

  

  בברכה,

    צוות אינדקס מחקר ופיתוח מדדים 
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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 במסמךהמופיע  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

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

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

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

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

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

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

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

ם של מכשירי השקעה במסגרת רישיון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס אשר ניתנים לשימוש על ידי מנהלי

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

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

  מדדי אינדקס לעקוב אחר ביצועי שוק ההון. 

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

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

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

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

  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 

  ומראש. כל הזכויות שמורות.


