
סימולציה כיצד היה נראה עדכון הרכב המדדים של חודש 

אוגוסט אם היה מתבסס על נתוני נעילת המסחר של ה 

24.6. 

 הוכן עבור כלכליסט

 טנא-אורי טל

 35-מדד תא

 24.6 אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה 35-יו מתבצעים במדד תאשההשינויים 

-מניות שהיו נכנסות למדד תא 
אם העדכון היה מתבסס על  35

 24.6 נתוני ה

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
אם העדכון היה מתבסס על  35

 24.6 נתוני ה

 סאפיאנס ביג 1

 אןיאנרג' החברה לישראל 2

 

הכניסה של ביג והחברה לישראל למדד כמעט ודאית. כך גם היציאה של סאפיאנס. תחרות צמודה 

 .אחת מהשלוש תצא –בין אנרג'יאן, או.פי.סי אנרגיה ואנרג'יקס נגד היציאה מהמדד 

 90-מדד תא

  24.6 אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה 90-יו מתבצעים במדד תאשההשינויים 

-למדד תאמניות שהיו נכנסות  
אם העדכון היה מתבסס על  90

 24.6 נתוני ה

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
אם העדכון היה מתבסס על  90

 24.6 נתוני ה

 ביג סאפיאנס 1

 החברה לישראל אנרג'יאן 2

 גב ים נכסים ובניין 3

 אפי נכסים פריון 4

 אקסיליון אפולו פאוור 5

 אקופיה אורמד 6

 קמהדע ורידיס )מסלול מהיר( 7

 ויקטורי נאייקס )מסלול מהיר( 8

 אדגר ריטיילורס )מסלול מהיר( 9

 ארד ארגו פרופרטיז )מסלול מהיר( 10

 סופרגז  11

 ג'נסל  12

 אקוואריוס מנועים  13

 אילקס מדיקל  14

 

כניסתה של אפולו עדיין לא ודאית לכניסה(,  80, נדרש 79גבולית )דרוג  אורמדהכניסה של הערות: 

(. נאוויטס פטרוליום תתמודד גם היא על מקום במדד אם היקף גיוס ההון שלה יהיה מעל ל 75)דרוג 

 במסלול המהירבחישוב הכניסה למסלול המהיר. כדי להיכנס  87מדורגת אקרשטיין מיליון ש"ח.  350

 ללא זינוק במחיר מניות החלום ג'נסל ואקוואריוס מנועים יצאו מהמדד. ומעלה. 85רוג דנדרש למדד 

מיליארד  1.25עד  1.2מניות עם ערך שוק של  5ר שמהמדד גבולית, כא אילקס מדיקלהיציאה של 

 . ש"ח בסיכון לצאת מהמדד

 



 sme60מדד 

  24.6 אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה SME60יו מתבצעים במדד שההשינויים 

 smeמניות שהיו נכנסות למדד  
אם העדכון היה מתבסס על  60

 24.6 נתוני ה

מניות שהיו יוצאות ממדד 
sme60  אם העדכון היה מתבסס

 24.6 על נתוני ה

 פריון אילקס מדיקל 1

 אורמד אקוואריוס מנועים 2

 פרוטליקס ג'נסל 3

 איביאי טכ עילית סופרגז 4

 הייקון מערכות ארד 5

 מאסיבית אדגר 6

 פייטון ויקטורי 7

 יומן אקסטנשנס סולגרין 8

 פלוריסטם פלרם 9

 ביומיקס קמהדע 10

 כלל משקאות גלאסבוקס )מסלול מהיר( 11

 כהן פיתוח סופווייב )מסלול מהיר( 12

 אבוג'ן תורפז )מסלול מהיר( 13

 מהדרין אקרשטיין )מסלול מהיר( 14

 מנדלסון  15

 

  , אם לא, מניה נוספת תצא מהמדד.15.7מנרב תמחק מהמסחר עד ל ההנחה היא שמניית 

 צמיחה מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה צמיחה  יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
צמיחה אם העדכון היה מתבסס 

  24.6על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
צמיחה אם העדכון היה מתבסס 

 24.6על נתוני ה 

 נכסים ובניין גב ים 1

 אפולו פוואר אפי נכסים 2

 פלרם אקסיליון 3

 סולגרין אקופיה 4

 אלרוב נדל"ן פרוטליקס 5

 אימד יה"ש איביאי טכ עילית 6

  הייקון מערכות 7

  מאסיבית 8

  פייטון 9

  אקסטנשנסיומן  10

  פלוריסטם 11

  ביומיקס 12

  כלל משקאות 13

  כהן פיתוח 14

  אבוג'ן 15

  מהדרין 16

  מנדלסון 17

  לוינסקי עופר 18

  נלה דיגיטל 19

  מיקרונט 20

  סומוטו 21



  )מסלול מהיר( קיסטון ריט 22

  )מסלול מהיר( גמלא הראל 23

  )מסלול מהיר( אי.טי.ג'י.איי 24

  )מסלול מהיר( פרימוטק 25

  )מסלול מהיר( אידומו 26

  )מסלול מהיר( נור אינק 27

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 28

  )מסלול מהיר( שמיים 29

  )מסלול מהיר( גד-אב 30

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 31

אורה סמארט אייר )מסלול  32
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 33

 

 סקטור באלאנס מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה  ססקטור באלאנ יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
אם העדכון היה  סקטור באלאנס

  24.6מתבסס על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
אם העדכון   סקטור באלאנס

 24.6היה מתבסס על נתוני ה 

 גב ים נכסים ובניין 1

 נכסיםאפי  בראק אן וי 2

 אבגול נופר אנרג'י 3

 ארד דניה סיבוס 4

 אילקס מדיקל ראדא 5

 קרור מספנות ישראל 6

 

 גלובל בלוטק מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה  גלובל בלוטק יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד גלובל  
בלוטק אם העדכון היה מתבסס 

  24.6על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד גלובל 
בלוטק אם העדכון היה מתבסס 

 24.6על נתוני ה 

 אימד יה"ש מיקרונט 1

  סומוטו 2

  ורידיס )מסלול מהיר( 3

  נאייקס )מסלול מהיר( 4

  גלאסבוקס )מסלול מהיר( 5

  סופווייב )מסלול מהיר( 6

  )מסלול מהיר( אידומו 7

  )מסלול מהיר( נור אינק 8

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 9

  )מסלול מהיר( שמיים 10

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 11

אייר )מסלול אורה סמארט  12
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 13

 

 

 



 טק עילית-תא מדד

אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה גלובל בלוטק  תא טק עילית יו מתבצעים במדדשההשינויים 

24.6  

מניות שהיו נכנסות למדד תא  
טק עילית אם העדכון היה 

  24.6מתבסס על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד תא 
טק עילית אם העדכון היה 

 24.6מתבסס על נתוני ה 

  סומוטו 1

  ורידיס )מסלול מהיר( 2

  נאייקס )מסלול מהיר( 3

  גלאסבוקס )מסלול מהיר( 4

  סופווייב )מסלול מהיר( 5

  )מסלול מהיר( אידומו 6

  )מסלול מהיר( נור אינק 7

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 8

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 9

אורה סמארט אייר )מסלול  10
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 11

 

 

 תא טכנולוגיה מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה תא טכנולוגיה  מתבצעים במדד שהיוהשינויים 

תא מניות שהיו נכנסות למדד  
אם העדכון היה  טכנולוגיה

  24.6מתבסס על נתוני ה 

תא מניות שהיו יוצאות ממדד 
אם העדכון היה טכנולוגיה 

 24.6מתבסס על נתוני ה 

  מיקרונט 1

  סומוטו 2

  ורידיס )מסלול מהיר( 3

  נאייקס )מסלול מהיר( 4

  גלאסבוקס )מסלול מהיר( 5

  )מסלול מהיר( אידומו 6

  )מסלול מהיר( נור אינק 7

  )מסלול מהיר( ביונ תלת מימד 8

  )מסלול מהיר( שמיים 9

אורה סמארט אייר )מסלול  10
 מהיר(

 

  נקסט ויזן )מסלול מהיר( 11

 

 ביומד מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה ביומד  יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד ביומד  
אם העדכון היה מתבסס על 

  24.6נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד ביומד 
אם העדכון היה מתבסס על 

 24.6נתוני ה 

 אימד יה"ש סופווייב )מסלול מהיר( 1

  )מסלול מהיר( אנויג'ן 2

 



 קלינטק  מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה קלינטק  יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
קלינטק אם העדכון היה מתבסס 

  24.6על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
קלינטק אם העדכון היה 

 24.6מתבסס על נתוני ה 

  סומוטו 1

  ורידיס )מסלול מהיר( 2

 

 נדל"ן -תא מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה נדל"ן -תא יו מתבצעים במדדשההשינויים 

-מניות שהיו נכנסות למדד תא 
נדל"ן אם העדכון היה מתבסס 

  24.6על נתוני ה 

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
נדל"ן אם העדכון היה מתבסס 

 24.6על נתוני ה 

 אלרוב נדל"ן לוינסקי עופר 1

  ארגו )מסלול מהיר( 2

  גד )מסלול מהיר(-אב 3

 

 בניה -תא מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה בניה -תא יו מתבצעים במדדשההשינויים 

-מניות שהיו נכנסות למדד תא 
בניה אם העדכון היה מתבסס 

  24.6על נתוני ה 

-מניות שהיו יוצאות ממדד תא
בניה אם העדכון היה מתבסס 

 24.6על נתוני ה 

  לוינסקי עופר 1

  )מסלול מהיר(גד -אב 2

 

 פיננסים  מדד

  24.6אם עדכונו היה מתבסס על נתוני ה פיננסים  יו מתבצעים במדדשההשינויים 

מניות שהיו נכנסות למדד  
פיננסים אם העדכון היה 

  24.6מתבסס על נתוני ה 

מניות שהיו יוצאות ממדד 
פיננסים אם העדכון היה 

 24.6מתבסס על נתוני ה 

  )מסלול מהיר( גמלא הראל 1

 


