
     
  

  
    

   
   

  
  

   
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

     
 

 

 

 
 

 
 

   
  

  
  

    
  

 
 

ניירות ערך  חלק  4-

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

 םיעוציב המכל הראהו לצול פיע (1)
 תלמע הבגתי ם,תו יובאו םלקייח

 ה.ראהו לכל םביו תחא םמומיני

 לאה שרכימ ה אול קניש הרקמב (2)

-חלקוב הלויתה הביסמ העצבו
 אם קר וםימנימ עמלת הגבית

 ד,די פקיל יע הלועפ העצבו

 בנק,ה ע"י המה יזוקסע תבורל

 לאה, שסרבוה תקנוןל םאתהב

 ה.עצבו

 ועיצב שלב גם הגבית וז עמלה (3)

 םנך שאירע תרובניי תוריהש
 ם.ריחסנ

 לוציבגין נ םג הבגתי ה זולמע (4)
 תוספת נומניו תלבקל תכויוז
 חדיון אג"ל ופמוז ריחמב
 ס.דנבו סוגמ

 תעצה בגין םג הבגתי ה זולמע (5)
 ךרע רת ניילפחה בגין רכש או

 רת נייחיקמ ר אוחך ארע רבניי
 אםבהת סחרמל וםשימהר

 ה.סרבוה ריוןרקטודי תלטחהל

 תעלה אל יתזערמה העמלה (6)
 השווי.מ 25% לע הרמק לכב

 ותנקאבה ותערכמב ותטבה (7)

 ה:ריהיש

 תובטה"- ה' חפסה נרא
 ם"רים ישייצורעב תוליעפל

₪ 10,750.00 

₪ 7,500.00 

₪ 50.00 

₪ 19.00 

0.64% 

0.11% 

 תורניי לש דיוןפו ,הריכמ ,הניק
 טעמל( יבאב לתב הסרוך בברע

5ף"עומ תציופוא , 4ותנאמנ תונקר

 ולל(כ )ף"עומב םדייתיע םיזוחו

 )העצבו לאש הרימכ ה אויקנ
 )ההנפק ללוכ( בחו תרות ואגמניו

 )ההנפק ללו(כ דעומ רצה קלוומי

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

(1) - 4(א)
 יםותירש

 יםצופנ

 םיעוציב המכל הראהו לצול פיע (1)
 תלמע הבגתי ם,תו יובאו םלקייח

 ה.ראהו לכל םביו תחא םמומיני

 לאה שרכימ ה אול קניש הרקמב (2)

-חלקוב הלויתה הביסמ העצבו
 אם קר וםימנימ עמלת הגבית

 ד.די פקיל יע הלועפ העצבו

 כלב תעלה אל יתזערמה העמלה (3)

 25% ביןבי שרימה לע הרמק

 ה.צילאופ 5.00 ₪ -ל המירפהמ

 ותנקאבה ותערכמב ותטבה (4)

 ה:ריהיש

 תובטה"- ה' חפסה נרא
 ם"רים ישייצורעב תוליעפל

₪ 450.00 

 יהפצואל

₪ 13.00 

 יהפצואל

 לש הביתכו הרכימ ,הניק 4.00%
 ה אול קניילוכ( ו"ףעמ תויצפוא

 )העצבו לאש הרימכ

4.2 (2) 

 םיעוציב המכל הראהו לצול פיע
 תלמע הבגתי ם,תו יובאו םלקייח

 ה.ראהו לכל םביו תחא םמומיני

 םיזוח לש הביתכו הרכימ ,הניק
 ה אול קנילוכ( ף"ועמב םדייתיע

 )העצבו לאש הרימכ

4.3 (3) 

 ותנקאבה ותערכמב ותטבה

 ה:ריהיש

₪ 24.00 

 זהוחל

 לה שבתיה וכרימכ ה,קני 0.30%
 )את" הסרבו( םדייתיע םיחוז

4.3.1 

 תובטה"- ה' חפסה נרא
 ם"רים ישייצורעב תוליעפל

₪ 80.00 

 זהוחל

 םיחוז לש הביתכה ורכימ ה,קני
 תיבירה רעש לע םדייתיע

4.3.2 



   

 

    
  

 

   

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

במקרה של קניה או  מכירה שלא (1)
בוצעה מסיבה התלויה בלקוח-
מינימום רק  אם  תיגבה  עמלת

בוצעה פעולה על ידי פקיד. 

 תורניי לש דיוןפיו הרכימ ,הניק
 ה אול קנילוכ( ץץ לארובח ערך

 )העצבו לאש הרימכ

4.4 (4) 

עמלה  זו  תיגבה  גם בשל ביצוע (2) 
השירות  בניירות ערך שאינם 

נסחרים. 

 תורנב וקחו תרות, איגמניו 0.89% $75.00 $7,500.00
 ותנמנא

4.4.1 

עמלה זו תיגבה גם  בגין ניצול  (3) 
זכויות  לקבלת  מניות נוספות 

במחיר  מוזל. 
באופציות על  מניות:  (4) 

בכל  העמלה המזערית לא  תעלה
מקרה  על המירבי שבין  50%

מהפרמיה  ל- $5.00 לאופציה .
במניות, קרנות ואג"ח:  (5) 

העמלה המזערית לא  תעלה
בכל מקרה  על 25% מהשווי. 

העמלה  נגבית במטבע בו  נסחר  (6) 
הנייר ולפי השווי  הכספי בדולר. 

הוצאות נוספות ניע"ז:  (7) 
ייגבו  הוצאות ברוקר, קסטודיאן 
וכל הוצאה נוספת אשר  תידרש 

להשלמת  הפעולה בחו"ל. 
הטבות במערכות הבנקאות  (8) 

הישירה: 
ראה נספח ה' - "הטבות 

לפעילות  בערוצים ישירים" 
עמלה זו תיגבה גם בגין  הצעת  (9) 
רכש או בגין  החלפת נייר ערך 

בנייר ערך אחר או מחיקת נייר 
מהרישום למסחר בהתאם 

להחלטת דירקטוריון  הבורסה. 

$450.00 

 יהפצואל

$22.00 

 יהפצואל

ל"חו תסורוב םירזת נגציואופ 4.50% 4.4.2 

לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון  (1)
ניירות ערך שאינם נסחרים 

בבורסה  לאחר שנמחקו 
מהרישום  למסחר  בבורסה ת"א, 

למעט במקרה בו  הלקוח 
הוא  בעל  עניין  בחברה שניירות 

הערך שלה נמחקו מהמסחר 
רכש  מלאה  בעקבות  הצעת

לחוק  כמשמעותה בסעיף  336
החברות התשנ"ט  1999.

 ךרע תרוניי דוןקיפ לוהינ מיד
 תופשתתה ותידיח תוב(לר

 )תונמאות נקרנב

4.5 (5) 

₪ 10,750.00 0.700% 
 נהשל

רץבא םריחסהנ 4.5.1 

לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון  (2) 
ניירות ערך עבור  מלווה קצר 

מועד או עבור קרן  כספית 
כהגדרתה בתקנות  השקעות 
משותפות בנאמנות (נכסים 

שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
התשנ"ח  ושיעורם המירביים ),

.1994 

דמי ניהול פיקדון ני"ע נגבים  (3) 
בעת  מכירת/פדיון נייר ערך או 
בתחילת  כל רביע עבור הרביע 

₪ 10,750.00 0.780% 

 נהשל

 ם(שאינ רץלא חוץב םירחסנה
 רסה)ובב םירחנס

4.5.2 



  
 

   
 

  
   
   

 
   

  

   

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

הקודם או  עבור התקופה שחלפה 
מיום  הרכישה (אם הרכישה 

הרביע הק ודם). בוצעה  במהלך
בגין  מכירה  בחסר העמלה
תיגבה בעת סגירת החסר .

דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות  (4) 
דמי ניהול פיקדון ני"ע לאופציות 

מעו"ף ) נגבים  יחסית  למספר 
הוחזקו  ניירות  הימים  בהם

הערך, לפי שווים  (לגבי אופציות 
ביום  לפי שווי  הפרמיה ) מעו"ף:

המכירה/הפדיון או ביום  האחרון 
של הרביע הקודם. 

"חשבון אותו לקוח", לרבות (1)
חשבון משותף של  הלקוח 

בן או  בת זוגו.  עם

ךרע תרוניי תרבעה 4.6 (6) 

העברת ניירות ערך  לחשבון  (2) 
אותו  לקוח בעת סגירת חשבון 

לא תעלה  על 5 ₪ להעברת 

התיק והוצאות  צ ד ג'3.

₪ 5.00 

 לתיק

 סיף פיננובג חלקו תובון אוחשל

 אחר

 )חבפיקו(

4.6.1 

העברה  לחשבון אחר של אותו  (3) 
לקוח בתוך הבנק  פטורה  מעמלה

בהעברת  אופציות  העמלה (4) 
תיגבה כאחוז מהפרמיה. 

הוצאות נוספות:  (5) 
ני"ע ישראליים- -

ייגבו  הוצאות בורסה בנוסף 
לעמלת העברת ני"ע לפיקדון 

אחר של אותו  לקוח. 
ני"ע זרים- -

הוצאות ברוקר, קסטודיאן וכל 
הוצאה  נוספת אשר תידרש 

להשלמת  הפעולה בחו"ל. 
- כהגדרתו בחוק  "גוף פיננסי" (6) 

התש"ע  2010. בנק  ישראל ,
הטבות במערכות הבנקאות  (7) 

הישירה: 
ראה נספח ה' - "הטבות 

לפעילות  בערוצים ישירים" 

₪ 1,350.00 

לתיק
₪ 35.00 

 רלניי
0.45% 

 תורהניי משווי
 יםעברוהמ

רחח אולק בוןחשל 4.6.2 

בהמרת ני"ע הנסחרים בארץ  (1) 
לני"ע  הנסחרים  בחו"ל ולהיפך, 

תיגבנה  בנוסף גם הוצאות 
מיוחדות, לפי  החיוב בפועל. 

 ריטשו בוח תורגאי תרמה

 תציופוא שומימ ,תניומל הון
 םלייאוד ךרע תרוניי תרמהו

4.7 (7) 

העמלה המזערית לא  תעלה (2) 
בכל מקרה  על 25% מהשווי. 

הוצאות נוספות ניע"ז:  (3) 
ייגבו  הוצאות ברוקר, קסטודיאן

וכל הוצאה נוספת אשר  תידרש 
להשלמת  הפעולה בחו"ל. 

₪ 26.00 0.50% 

 הימנה משווי
 המתקבלת

 תמניול הון ריטח ושת אג"רמה
 ותיצפוא שוימומ

4.7.1 

₪ 26.00 0.50% 

 המניה משווי
 המתקבלת

םליידוא ךרע תרות ניירמה 4.7.2 

 0.50% 26.00 ₪ .האצקהה וםכסמ גבהית העמלה

טיפול  בהזמנה  של  ניירות  ערך 
בהנפקה 

 תתיולשממ בוח תורגאי

4.8 

4.8.1 

- ב)4( (1)
 יםותירש

 םידחמיו



  

עמלת ההפצה תיגבה  כאשר  (2) 
לבנק אין הסכם  הפצה עם

מנהל  הקרן.

 

   

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

העמלה תיגבה מסכום ההזמנה .
הטבות במערכות הבנקאות

הישירה: 
ראה נספח ה' - "הטבות 

לפעילות  בערוצים ישירים" 

ערךה ותירינ ראש 0.05% 26.00 ₪ או  4.8.2
עסקיים 

לפי  תקנות במקרים המותרים (1) 
השקעות משותפות בנאמנות

התשס"ו-2006 (עמלת  ה פצה),

תום
חודש

עמלת  הפצה מרוכש יחידת
השתתפות  בקרן נאמנות 

4.9 (2) 

 4.9.1 1 גומס ןקר 0.20%

 4.9.3 3 גומס ןקר 0.35%

 4.9.4 4 גומס ןקר 0.100%

ורטפ קהמח ןקר 4.9.5 

העמלה  תיגבה  גם במקרה  (3) 
בו  לקוח מיועץ מבצע  רכישת 

קרנות "אגב ייעוץ" ומסרב 
לחתום  על כתב הסכמה. 

שיעור  העמלה הינו  במונחים  (4) 
שנתיים. 

העמלה  תחושב  על בסיס יומי (5) 
בגין  מלאי  ההחזקות של קרנות 

נאמנות  באותו  חודש. 

ערך  לצורך השאלת ניירות
מכירה בחסר 

4.10 (3) 

שדוחל 0.50% ע"ת נילאהש 4.10.1 

שדוחל 0.25% ג"חא תאלשה 4.10.2 

הוצאות נוספות ניע"ז:
בעסקאות קסטודיאן של ניע"ז 

ייגבו  בנוסף  הוצאות ברוקר, 
קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר 
תידרש להשלמת  הפעולה בחו"ל. 

אןדיטוסק תלמע 0.10% 25.00 ₪ 2,000.00 ₪ 4.11 (4) 

כולל  עמלות בגין  מסלול , סך כל  העמלות שיגבה הבנק  בשל פעולות לסגירת  חשבון המפורטות להלן  לא יעלה  על  40 ש"ח  (לא .3 

העברת ניירות ערך  לחשבון אותו  לקוח בתאגיד  בנקאי אחר  בארץ,  החזר הוצאות  מסלקת  הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון  מוקדם ):
בנקאי  אחר  בארץ, העברה בנקאית  לחשבון של אותו  לקוח בתאגיד  בנקאי אחר  בארץ,  אותו לקוח  בתאגיד העברת ניירות ערך זרים  לחשבון 

בנקאי  אחר בארץ, החזרת שיקים  דחויים למפקיד אגב  סגירת  חשבונו בתאגיד  הבנקאי,  העברת מטבע  חוץ  לחשבון של אותו לקוח  בתאגיד
אישור  יתרה לפני פירעון מוקדם,ביטול הרשאות  לחיוב חשבון וביטול  הוראות קבע. 

התשנ"ד-1994 , וכן  של  קרן להשקעות משותפות בנאמנות  שיחידותיה אך  לרבות "קרן מחקה", כהגדרתה  בחוק השקעות  משותפות  בנאמנות , .4 

 רשומות  בבורסה  לניירות ערך  בתל אביב. 
אך לרבות אופציה  במחיר  מימוש  1.00 ש"ח, הנסחרת בשוק  המעו"ף. .5 

מעודכן  לתאריך: 
17/11/2022 




