
הערותמועד הגביהמחירשירות

ופדיון של  ניירות , מכירה, קנייה(1)שירותים נפוצים - (א) 4

ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב 

למעט קרנות נאמנות)
[4]

אופציות, 
[5]

 (ף"ף וחוזים עתידיים במעו"מעו

(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)

מניות ואגרות חוב 

ח " ש20 ) 0.55%

 20,000מינימום 

  (מקסימום

 מלווה קצר 

 20)  0.10%מועד 

 7,500ח מינימום "ש

(מקסימום₪ 

על פיצול הוראה לכמה  (1)

ביצועים חלקיים באותו יום 

תיגבה עמלת מינימום 

 (2). אחת ביום לכל הוראה

במקרה של קניה או 

מכירה שלא בוצעה מסיבה 

תיגבה – התלויה בלקוח 

עמלת מינימום רק אם 

. בוצעה פעולה על ידי פקיד

עמלה זו תיגבה גם  (3)

בשל ביצוע השירות 

בניירות ערך שאינם 

.נסחרים

עבור פעולה המבוצעת  (4)

ישירות באמצעות 

האינטרנט ייגבה שיעור 

 לפעולה 0.5%מופחת של 

במניות ובאגרות חוב 

 0.09%ושיעור מופחת של 

.לפעולה במלווה קצר מועד

מכירה וכתיבה של אופציות , קניה(2)

כולל קניה או מכירה שלא )ף "מעו

(בוצעה

ח " ש10)  2.50%

ח " ש50, מינימום

(מקסימום

 (א) 4ההערות שבסעיף 

יחולו גם על הסעיף זה (1)

מכירה וכתיבה של חוזים , קניה(3)

כולל קניה או )ף "עתידיים במעו

(מכירה שלא בוצעה

ח " ש500) 0.50%

ח " ש5,000, מינימום

(מקסימום

 (א) 4ההערות שבסעיף 

יחולו גם על הסעיף זה (1)

מכירה ופדיון של ניירות ערך , קנייה(4)

מכירה שלא /כולל קניה)ל "בחו

(בוצעה

במקרה של קניה או  (1)

מכירה שלא בוצעה מסיבה 

תיגבה – התלויה בלקוח 

עמלת מינימום רק אם 

. בוצעה פעולה על ידי פקיד

עמלה זו תיגבה גם  (2)

בשל ביצוע השירות 

בניירות ערך שאינם 

נסחרים
 50$מינימום   , 0.6%אגרות חוב וקרנות נאמנות, מניות

 10,000$ מקסימום 

לעסקה
, ליחידת אופציה $ 6אופציות

 50$מינימום 

 10,000$מקסימום 

לעסקה

6.2.2017: בתוקף מתאריך

ניירות ערך - 4חלק 

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 



לרבות )דמי ניהול פקדון ניירות ערך (5)

(יחידות השתתפות בקרנות נאמנות

הנסחרים בארץ 

  לרבעון 0.15%

ח " ש10,000)

                 (מקסימום

         הנסחרים בחוץ 

 לרבעון 0.15%לארץ 

ח " ש10,000)

              (מקסימום

שאינם נסחרים 

  0.15%בבורסה 

ח " ש10,000)לרבעון 

(מקסימום

לא ייגבו דמי ניהול  (1) 

פיקדון ניירות ערך שאינם 

נסחרים בבורסה לאחר 

שנמחקו מהרישום 

למעט במקרה  , למסחר

שהלקוח הוא בעל עניין 

בחברה שניירות הערך 

שלה נמחקו 

מהמסחרבעקבות הצעת 

כמשמעותה , רכש מלאה

 לחוק 336בסעיף 

 1999ט "התשנ, החברות

לא ייגבו דמי ניהול  (2)

פקדון ניירות ערך עבור 

מילווה קצר מועד או עבור 

קרן כספית כהגדרתה 

בתקנות השקעות 

נכסים )משותפות בנאמנות 

שמותר לקנות ולהחזיק 

בקרן ושיעוריהם 

.1994ה "התשנ (המירביים



, "חשבון אותו לקוח "(1)העברת ניירות ערך(6)

לרבות חשבון משותף של 

הלקוח עם בן או בת זוגו 

העברת ניירות ערך  (2)

לחשבון אותו לקוח בעת 

סגירת חשבון לא תעלה 

ח להעברת " ש10על  

' התיק והוצאות צד ג

" גוף פיננסי "(3) (3הערה )

כהגדרתו בחוק בנק - 

2010- ע "התש, ישראל

 (להעברה)ח " ש5לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר

(בפיקוח)

בתוספת הוצאות צד שלישי

ח " ש40) 0.25%לחשבון לקוח אחר

ח " ש200, מינימום

(מקסימום לתיק

המרת אגרות חוב ושטרי הון (7)

מימוש אופציות והמרת , למניות

ניירות ערך דואליים

ח " ש24)  0.50%

(מינימום

 60$ניירות ערך דואליים

שירותים מיוחדים או  - (ב)

עסקיים

טיפול בהזמנה של ניירות ערך (1)

בהנפקה

אגרות חוב 

  0.75%ממשלתיות 

     (ח מינימום" ש26)

                        שאר 

  0.75%ניירות ערך 

(ח מינימום" ש26)

עמלת הפצה מרוכש יחידת (2)

השתתפות בקרן נאמנות

במקרים המותרים לפי 

תקנות השקעות משותפות 

, (עמלת הפצה)בנאמנות 

.2006-ו"התשס

10.20%קרן מסוג 

פטור2קרן מסוג 

30.35%קרן מסוג 

40.10%קרן מסוג 

השאלת ניירות ערך לצורך מכירה (3)

בחסר

  0.50%מניות 

ח " ש500)לחודש 

                   (מינימום

/ ח "             אג

  0.20%מ "מק

ח " ש500)לחודש 

(מינימום
ח " ש50)  0.50%עמלת קסטודיאן(4)

ח " ש10,000מינימום 

(מקסימום
וכן של קרן להשקעות משותפות , 2007- ח"התשס, (סיווג קרנות לצורך פירסום)כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות , "קרן מחקה"אך לרבות . 4

.שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בנאמנות

.הנסחרת בשוק המעוף,  1₪אך לרבות אופציה במחיר מימוש . 5




