
 

 

 
    
    
    
  
  
  
    
    
    
  
    
    
           

  
  
  

     
  
  

               

  
       

                
                
                
            
                
            
       

        

        

        

          
          
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  

 מ"עב למג תופוק רומ

 דיגאתה בצמ לע ןוירוטקרידה חוד

 2020,רבמטפסב 30 םויב המייתסהש הפוקתל



                                                                                         

 

  
  
  
  
  

            
  

                

                

               

                

              

  
  

          
  

              

                

                

              

                 

        

                

      

         

     

      

        

       

        

      

         

        

                

           

          

       

                                            
                 

              

 ,רבמטפסב 30 םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ 2020

 2020,רבמטפסב 30 םויב המייתסהש הפוקתל דיגאתה בצמ לע ןוירוטקריד חוד

 ")חודה" ןלהל( ןוירוטקרידה חוד תא גיצהל תדבכתמ )"תלהנמה הרבחה" וא "הרבחה"-ןלהל( מ"עב למג תופוק רומ

 הנוממה ידי לע ועבקנש יוליגה תושירדל םאתהב ,2020,רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח העשת לש הפוקתל

 חודה תפוקתב תירקיעה תוליעפה תא רקוס חודה .)המאתהב ,"תושרה"-ו "הנוממה"( ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע

 30 םויל םייניב םייפסכה תוחודב לולכה עדימ לע ךמתסמו הלוהינב רשא תופוקה תוליעפו תלהנמה הרבחה לש

 .ךרוצה יפל םיפסונ םינותנו ,2019 רבמצדב 31 םויל םייתנשה םייפסכה תוחודבו ,2019,רבמטפסב

 למגה תופוק לשו תלהנמה הרבחה לש רואית .1

 םייוציפלו םילומגתל למג תפוק תלהנמה הרבחכ תלעופ הרבחה .תיטרפ הרבחכ 2013 תנשב המקוה הרבחה

 םוסרפ דעומב .דליל חווט ךורא ןוכסיחל למג תפוקו העקשהל למג תפוק ,תומלתשה ןרק ,ןוכסיחל למג תפוקו

 :ןלהל( תירוביצ הרבח איהש מ"עב תועקשה רומ .ד.י ידי-לע קזחומ הרבחה לש ערפנהו קפנומה הנוה ,חודה

(םאה הרבחה"  הטילש רתיהל םאתהב אלמ לולידב הרבחה לש ערפנהו קפנומה הנוהמ 85%-ב הקיזחמה")

 הנוהמ 15%-ב קיזחמה( ןרק רוא רמ ידי-לעו )2018 טסוגואב 26 םוימ ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר הקיפנהש

 ).1אלמ לולידב הרבחה לש ערפנהו קפנומה

 יקסע רואית חודל 'א קלח ואר ,תוקזחא הנבמ תוברל ,היקסע תוחתפתה רואית ,הרבחה תוליעפ אשונב הבחרהל

 .2019 תנשל דיגאתה

 :ןלהל טרופמכ למג תופוק תלהנמ הרבחה .א

 )8694.ה.מ("םילומגת רומ אפלא"

 :ןלהלדכ העקשהה ילולסמ 12 םילהונמ התרגסמב

 )12532.ה.מ( 50 דע תוגרדמ )1(

 ) 12533.ה.מ( 50-60 תוגרדמ )2(

 ) 12534.ה.מ( הלעמו 60 תוגרדמ )3(

 ) 12531.ה.מ( תוינמ )4(

 )8695.ה.מ( 35 א"ת דדמ הקחמ )5(

 ) 9452.ה.מ( S&P500 דדמ הקחמ )6(

 )8696.ה.מ( םינש 5-10 לש חווטל דדמ דומצ ,לארשי תלשממ ח"גא דדמ הקחמ )7(

 ) 8697.ה.מ( תויתלשממ העובק תיביר תוילקש דדמ הקחמ )8(

 )8698.ה.מ( 20 דנוב לת דדמ הקחמ )9(

 ) 9677.ה.מ( דדמ הקחמ ברועמ ) 10(

 םויל ).אלמ לולידב( .%5315 לע דמוע )ףיקעהו רישיה( הרבחב ןרק רוא רמ לש ללוכה הקזחהה רועיש 29.07.2020
 .םאה הרבחה תוינמב ןרק רוא רמ תוקזחהמ עבונ ףיקעה הקזחהה קלח

2 
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2020 30 
(8699 (11) 

(12957 25% (12) 

" 

 ,רבמטפסב םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ
 .ה.מ( םינמוזמ יוושו םינמוזמ

 ה.מ( תוינמב דע ח"גא

 .ה.מ("תומלתשה רומ

 :ןלהלדכ העקשה ילולסמ םילהונמ התרגסמב
 .ה.מ( יללכ

 .ה.מ( תוינמ

 א"ת דדמ הקחמ

 דדמ הקחמ

 .ה.מ( םינש לש חווטל דדמ דומצ ,לארשי תלשממ ח"גא דדמ הקחמ

 .ה.מ( תויתלשממ העובק תיביר תוילקש דדמ הקחמ

 דנוב לת דדמ הקחמ

 .ה.מ( דדמ הקחמ ברועמ

 .ה.מ( םינמוזמ יוושו םינמוזמ

 ה.מ( תוינמב דע ח"גא

 .ה.מ("העקשהל למג רומ

 :ןלהלדכ העקשה ילולסמ םילהונמ התרגסמב
 .ה.מ( יללכ

 .ה.מ( תוינמ

 א"ת דדמ הקחמ

 דדמ הקחמ

 .ה.מ( םינש לש חווטל דדמ דומצ ,לארשי תלשממ ח"גא דדמ הקחמ

 .ה.מ( תויתלשממ העובק תיביר תוילקש דדמ הקחמ

 דנוב לת דדמ הקחמ

 .ה.מ( םינמוזמ יוושו םינמוזמ

 ה.מ( תוינמב דע ח"גא

 .ה.מ("דליל ןוכסיח רומ

 :ןלהלדכ העקשה ילולסמ םילהונמ התרגסמב

 .ה.מ( טעומ ןוכיס םיפידעמה םיכסוח

 .ה.מ( ינוניב ןוכיס םיפידעמה םיכסוח

(8700 

10 
(12535 (1) 

(12536 (2) 

 (3) 35 .ה.מ( 8701)

 S&P500 (4) .ה.מ( 9451)

(8702 5-10 (5) 

(8703 (6) 

 (7) 20 .ה.מ( 8704)

(9676 (8) 

(8705 (9) 

(12956 25% (10) 

(7956 " 

9 
(12538 (1) 

(12537 (2) 

 (3) 35 .ה.מ( 7957)

 S&P500 (4) .ה.מ( 7958)

(7961 5-10 (5) 

(7962 (6) 

 (7) 20 .ה.מ( 7960)

(7963 (8) 

(12955 25% (9) 

(8861 " 

5 

(9421 (1) 

(9414 (2) 

(9420 (3) 

3 

 .ה.מ( רבגומ ןוכיס םיפידעמה םיכסוח



                                                                                         

 

       

      

  

  

         

  

                
      
     

  
  

  
 

   
  

   
  

   

  

    
            

             
               

  
      

            
             

               
            

     
     

  
          

              
                

              
              

  
    

            
  

       
             

  
                

  
       

            
             

  
               

  
     

             
                

                 
                 

  
           

             
                

                

                 

            

 ,רבמטפסב 30 םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ 2020
 ) 9113.ה.מ( הכלה )4(

 ) 9303.ה.מ( העירש )5(

 :הרבחה לוהינבש תופוקה רובע ףסונ עדימ ןלהל .ב

 : ךיראת ותואב ומייתסהש םישדוח העשתלו 30.09 2020. םויל למגה תופוק םוחתב תוליעפ תודוא םינותנ.1.ב

כ"הס  למג תפוק
 העקשהל
 דלי לכל

 תפוק
 למג
 העקשהל

 ןרק
 תומלתשה

 תפוק
 םילומגת

 :םיתימע תונובשח רפסמ
 1,777 םיליעפ 4,880 5,314 103,948 115,919
 18,122 םיליעפ אל 12,045 2,489 6,565 39,221

 19,899 םיתימע תונובשח רפסמ כ"הס 16,925 7,803 110,513 155,140

 ):ח"ש יפלאב( וטנ,םילהונמ םיסכנ
 649,520 םיליעפ 463,993 203,848 347,131 1,664,492
 2,793,203 םיליעפ אל 1,383,189 152,873 16,631 4,345,896
 3,442,723 וטנ,םילהונמ םיסכנ כ"הס 1,847,182 356,721 363,762 6,010,388

 ):ח"ש יפלאב( םייתאצות םינותנ
 501,533 םיפרטצמ רובע םיתנושמ םילומג ימד 359,036 179,366 4,494 1,044,429

 םישדח
 771,289 םילומג ימדמ םילובקת 120,582 265,861 63,824 1,221,556

859,653 -  630,508 םיימעפ דח םילומג ימדמ םילובקת 23,971 205,174
 2,468,161 ןרק/הפוקל הריבצ תורבעה 1,518,556 223 270 4,050,210

 10,942 ןרקהמ/הפוקהמ הריבצ תורבעה 6,230 349 1,143 18,664

 ):ח"ש יפלאב( םימולשת

 7,842 תונוידפ 6,367 11,102 2,334 27,645

 ):ח"ש יפלאב( םיסכנמ ובגנש לוהינ ימד
 6,340 םיליעפ אלו םיליעפ 3,422 977 579 11,318

- - - - - ):ח"ש יפלאב( תודקפהמ לוהינ ימד

 ):םיזוחאב( םיסכנמ עצוממ לוהינ ימד רועיש
-  0.63 םיליעפ 0.62 0.57 0.23
-  0.66 םיליעפ אל 0.66 0.63 0.23

- - - - -םיזוחאב( תודקפהמ לוהינ ימד :( 

 : רשק יקתונמ תונובשח
- - - - - תונובשח רפסמ
- - - - - ח''ש יפלאב( וטנ םילהונמ םיסכנ ( 
- - - - - ח''ש יפלאב( םיסכנמ ובגנש לוהינ ימד ( 
- - - - - םיסכנמ ובגנש עצוממ לוהינ ימד רועיש

 : ח"ש דע לש הרתיב- 8,000 םיליעפ אל תונובשח
- - - - - תונובשח רפסמ
- - - - -)ח"ש יפלאב( וטנ,םילהונמ םיסכנ
- - - - -)ח"ש יפלאב( םיסכנמ ובגנש לוהינ ימד

- - - - - ובגנש עצוממ לוהינ ימד רועיש

4 



 ,רבמטפסב םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ 30 2020

 : ךיראת ותואב ומייתסהש םישדוח העשתלו 30.09.2019 םויל למגה תופוק םוחתב תוליעפ תודוא םינותנ

כ"הס  למג תפוק
 העקשהל
 דלי לכל

 למג תפוק
 העקשהל

 ןרק
 תומלתשה

 תפוק
 םילומגת

 :םיתימע תונובשח רפסמ
 101,877 100,159 1,043 564 111פעילים

פעילים  5,109 3,465 553 592 499לא
מספר  106,986 103,624 1,596 1,156 610עמיתים חשבונותסה"כ

ש"ח) (באלפי נטו מנוהלים,  :נכסים
 356,272 282,098 28,429 24,126 21,619פעילים

פעילים  105,150 6,289 31,756 30,138 36,967לא
נטו מנוהלים, נכסים  461,422 288,387 60,185 54,264 58,586סה"כ

ש"ח ): (באלפי תוצאתיים נתונים
מצטרפים עבור משונתים גמולים דמי

חדשים
2,488 1,146 5,847 4,647 14,128 

מדמי  132,316 82,420 25,341 5,628 18,927גמוליםתקבולים
פעמיים חד גמולים מדמי  30,428- 14,134 995 15,299תקבולים

לקופה/קרן צבירה  62,472 334- 34,588 27,550העברות
מהקופה/מהקרן צבירה  1,744 557- 372 815העברות

ש"ח)תשלומים  :(באלפי
 5,379 537 3,870 947 25 פדיונות

ש"ח ): (באלפי מנכסים שנגבו ניהול דמי
פעילים ולא  680 414 131 78 57 פעילים

ש"ח ): (באלפי מהפקדות ניהול -----דמי

(באחוזים ):שי מנכסים ממוצע ניהול דמי עור
- 0.23 0.41 0.50 0.52פעילים

פעילים - 0.23 0.35 0.35 0.35לא

חשבונות -----מספר
(באלפי נטו מנוהלים -----)ש''חנכסים

(באלפי מנכסים שנגבו ניהול -----)ש''חדמי
מנכסים שנגבו ממוצע ניהול דמי -----שיעור

                                                                                         

 

  

  
               

      
    

  
  

  
   

  
   

  
   

  
  
  

    
           

             
               

  
     

           
             

               
  

     
     

 
          

              
                

              
              

  
    

           
  

       
             

  
                

  
       

           
             

  
               

  
     

             
                

                 
                 

  
           

             
                

                 
               

- - - - -  ):םיזוחאב( תודקפהמ לוהינ ימד

 : רשק יקתונמ תונובשח

דע לש הרתיב 8,000 : ח"ש - םיליעפ אל תונובשח
חשבונות -----מספר

ש"ח) (באלפי נטו מנוהלים, -----נכסים
ש"ח) (באלפי מנכסים שנגבו ניהול -----דמי

שנגבו ממוצע ניהול דמי ----שיעור

5 



 30 ,רבמטפסב 2020

103,023 
7,217 

110,240 

446,727 
175,928 
622,655 

110,064 

217,899 
-

126,938 
4,642 

10,796 
45,146 

1,135 

-

 םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ

 : ךיראת ותואב המייתסהש הנשלו 31.12.2019 םויל למגה תופוק םוחתב תוליעפ תודוא םינותנ

 ,100 197 808 1,511 507 םיליעפ
 4,921 818 849 629 םיליעפ אל
 105,428 2,140 1,657 1,015 םיתימע תונובשח רפסמ כ"הס

 ):ח"ש יפלאב( וטנ,םילהונמ םיסכנ
 303,644 62,902 40,001 40,180 םיליעפ
 9,546 28,521 54,311 83,550 םיליעפ אל
 313,190 91,423 94,312 123,730 וטנ,םילהונמ םיסכנ כ"הס

 ):ח"ש יפלאב( םייתאצות םינותנ
 5,899 34,286 40,013 29,866 םיפרטצמ רובע םיתנושמ םילומג ימד
 םישדח
 102,048 56,296 11,001 48,554 םילומג ימדמ םילובקת
---- םיימעפ דח םילומג ימדמ םילובקת
 378- 66,158 60,402 ןרק/הפוקל הריבצ תורבעה
 805- 2,714 1,123 ןרקהמ/הפוקהמ הריבצ תורבעה

 ):ח"ש יפלאב( םימולשת
 586 7,168 1,441 1,601 תונוידפ
 22,740 8,130 7,705 6,571 תואצוה לע )םידספה( תוסנכה ףדוע
 הפוקה

 ):ח"ש יפלאב( םיסכנמ ובגנש לוהינ ימד
 179 181 186 589 םיליעפ אלו םיליעפ

---- ):ח"ש יפלאב( תודקפהמ לוהינ ימד

 ):םיזוחאב( םיסכנמ עצוממ לוהינ ימד רועיש

כ"הס  למג תפוק
 העקשהל
 דלי לכל

 למג תפוק
 העקשהל

 ןרק
 תומלתשה

 תפוק
 םילומגת

                                                                                         

 

    

  
  

              
  
    

  
  

  
   

  
   

  
   

  
  
  

    
            

            
               

  
      

            
             

               
  

     
     

  
         

              
               

              
              

  
   

           
     

  
          

  
       

             
  

                
  

       
            

             
  

               

  
      

                 
              

  
     

             
                

                 
                 

  
           

             
                

                 
                 

 :םיתימע תונובשח רפסמ

- 0.23 0.46 0.50 0.54פעילים
פעילים - 0.23 0.42 0.39 0.43לא

(ב מהפקדות ניהול ----- ):אחוזיםדמי

(באחוזים ): ממוצע ישירות הוצאות שיעור
ערך ניירות של ומכירה קניה - 0.06 0.08 0.09 0.13עמלות

חיצוני ניהול - 0.02 0.05 0.03 0.01הוצאות

: קשר מנותקי חשבונות
חשבונות -----מספר

(באלפי נטו מנוהלים -----)ש''חנכסים
(באלפי מנכסים שנגבו ניהול -----)ש''חדמי

מנכסים שנגבו ממוצע ניהול דמי -----שיעור

פעילים לא עד-חשבונות של : 8,000ביתרה ש"ח
חשבונות -----מספר

נטו מנוהלים, ש"ח)נכסים -----(באלפי
ש"ח) (באלפי מנכסים שנגבו ניהול -----דמי
מנכסים שנגבו ממוצע ניהול דמי -----שיעור

6 



                                                                                         

 

  
  

                  

                 

                 

           

  

                 

              

                 

             

 
         

  

         

                   

          

       

                  

                   

           

                   

              

               

                   

               

                  

        

               

   

                  

              

        

                    

                

         

       

                  

                 

             

                   

            

  

 ,רבמטפסב 30 םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ 2020

-כ לש ךסל םכתסה 2020 תנש לש ישילשה ןועברה ףוסל הרבחה לש למגה תופוקב םילהונמה םיסכנה ףקיה .2.ב

 םיסכנה ףקיהב היילעה .2019 תנש ףוסל ח''ש ןוילימ 623-כ לש ךסב םיסכנל האוושהב תאזו ח''ש ןוילימ 6,010

 םויל םילהונמה םיסכנה ףקיה .ח ''ש ןוילימ 5,225-כ לש ךסב חווידה תפוקתב וטנ,תיבויח הריבצמ רקיעב תעבונ

 .ח ''ש ןוילימ 7,845-כ לש ךסל םכתסה 2020,רבמבונב 23

 תועקשה רומ .ד.י לש התשקב תא רשאל התטלחה לע תונשדחה תושר העידוה 2020,רבמטפסב 30 םויב .3.ב

 לולסמ יפ-לע )הרבחה תועצמאב תועקשה עוציבל( תועקשה תרגסמ הל קינעהלו ,הרבחב הטילשה תלעב ,מ"עב

 דע לש הנגה הקנעוה הרבחל ".עדיה תריתע היישעתה םיידסומ העקשה יפוג לש תועקשה דודיע" 43'סמ הבטה

 .ויאנתלו לולסמה תוארוהל םאתהב ח"ש ינוילימ 250 דע לש העקשה תרגסמל 40%

 התוליעפ תואצותו הרבחה יקסע בצמ .2

 הרבחה לש יפסכה בצמה לע חוד .א

 ךס תמועל ח"ש יפלא 47,406-כ לש ךסב םכתסה , 2020,רבמטפסב 30 םויל הרבחה לש יפסכה בצמה לע חודה

 .2019,רבמצדב 31 םויל ח''ש יפלא 14,996-כ לש

 :ןזאמה יפיעסב םייתוהמ םייונישל םירבסה ןלהל

 505-כ לש ךס תמועל , ח''ש יפלא 980-כ לש ךסב ומכתסה ,2020,רבמטפסב 30 םויל םיישחומ יתלב םיסכנ

 ךלהמב ח"ש יפלא 700 לש םוכסב ישחומ יתלב סכנב הרכהמ תעבונ היילעה .2019,רבמצדב 31 םויל ח"ש יפלא

 .םיישחומ יתלבה םיסכנה לש תפטוש התחפה זוזיקב 2020 ןושאר ןועבר

 2,680-כ לש ךס תמועל , ח''ש יפלא 5,739-כ לש ךסב ומכתסה ,2020,רבמטפסב 30 םויל םיחדנ םיסימ יסכנ

 .סמ יכרוצל םידספה לוצינמ רקיעב תעבונ היילעה .2019,רבמצדב 31 םויל ח"ש יפלא

 וביניש הפוצ הרבחהש למגה תוליעפב םיסויג ןיגב תולמע ןוויהמ רצונש סכנ תוגציימ תוחדנ השיכר תואצוה

 םויל ח"ש יפלא 229-כ לש ךס תמועל , ח''ש יפלא 26,765-כ לש ךסב ומכתסה ,2020,רבמטפסב 30 םויל .תוסנכה

 .תפטוש התחפה זוזיקב חווידה תפוקתב ומשרנש תוחדנ השיכר תואצוהמ תעבונ היילעה .2019,רבמצדב 31

 2,105-כ לש ךס תמועל ,ח''ש יפלא 5,135-כ לש ךסב ומכתסה ,2020,רבמטפסב 30 םויל הבוח תורתיו םיבייח

 .2019,רבמצדב 31 םויל ח"ש יפלא

 הלבקתה האוולהה .ח ''ש יפלא 11,397-כ לש ךסב המכתסה ,2020,רבמטפסב 30 םויל םאה הרבחמ האוולה

 .חווידה תפוקתב

 2,955-כ לש ךס תמועל ,ח''ש יפלא 27,154-כ לש ךסב ומכתסה ,2020,רבמטפסב 30 םויל תוכז תורתיו םיאכז

 .םינכוסל םלשל תואצוה ןוכדעמ רקיעב עבונ יונישה .2019,רבמצדב 31 םויל ח"ש יפלא

 הרבחה לש ימצעה ןוהה .ב

 31 םויל ח''ש יפלא 9,491-כ לש ךס תמועל ח''ש יפלא 6,586-כ לש ךסב םכתסה 2020,רבמטפסב 30 םויל ןוהה

 האר םיפסונ םיטרפל .ןוה ירטש תקפנה זוזיקב הפוקתל ללוכ דספהמ רקיעב תעבונ ןוהב הדיריה ,2019,רבמצדב

 . 2020,רבמטפסב 30 םויל םייפסכה תוחודב 4 רואיב

 הרבחה לש תוליעפה תואצות .ג

 לש ךס תמועל ח''ש יפלא 11,318-כ לש ךסב ומכתסה חווידה תפוקתב למג תופוק לוהינ ימדמ הרבחה תוסנכה

 היילעמ תעבונ היילעה .2019 תנשב ח''ש יפלא 1,135- כ לש ךסו דקתשא הליבקמה הפוקתב ח"ש יפלא 680-כ

 .םיבגנה םיעצוממה לוהינה ימד רועיש תיילעב םג התוול רשא םילהונמה םיסכנה ףקיהב

 יפלא 53-כ לש ךס תמועל ח''ש יפלא 5,026-כ לש ךסב חווידה תפוקתב ומכתסה השיכרו קוויש תואצוה ,תולמע

 .םינכוס תולמע תואצוהב היילעמ רקיעב תעבונ תואצוהב היילעה .2019 תנשב ח ''ש
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 יפלא 7,287-כ לש ךס תמועל ח''ש יפלא 18,043-כ לש ךסב חווידה תפוקתב ומכתסה תויללכו הלהנה תואצוה

 לודיגמ רקיעב תעבונ היילעה .2019 תנשב ח ''ש יפלא 10,913- כ לש ךסו דקתשא הליבקמה הפוקתב ח"ש

 תאז לכ ,ינוציח לעפתמל רבעמ בקע לועפת תואצוהב לודיג ,םדאה חוכ תבצמב לודיג בקע ,תוולנו רכש תואצוהב

 .הרבחה תוליעפ ףקיה תבחרהמ האצותכ

 תנשב ח''ש יפלא 2,680-כ לש ךס תמועל ח''ש יפלא 3,059-כ לש ךסב חווידה תפוקתב המכתסה סמ תבטה

.2019 

 םירזת .ד

-כ לש ךס תמועל ח''ש יפלא 16,476-כ לש ךסב חווידה תפוקתב ומכתסה תפטוש תוליעפל ושמישש םינמוזמ

 לודיגמ עבונ יונישה רקיע .2019 תנשב ח''ש יפלא 9,998- כ לש ךסו דקתשא הליבקמה הפוקתב ח"ש יפלא 4,983

 .םיחדנ םיסימב יונישמו הפוקתל דספהב

-כ לש ךס תמועל ח ''ש יפלא 700-כ לש ךסב חווידה תפוקתב ומכתסה העקשה תוליעפל ושמישש םינמוזמ

 ח''ש יפלא 1,462- כ לש ךסב העקשה תוליעפמ ועבנש םינמוזמו דקתשא הליבקמה הפוקתב ח"ש יפלא 3,735

 .ישחומ יתלב סכנ תשיכרמ עבונ חודה תפוקתב יונישה .2019 תנשב

 4,577-כ לש ךס תמועל ח''ש יפלא 17,072-כ לש ךסב חווידה תפוקתב ומכתסה ןומימ תוליעפמ ועבנש םינמוזמ

 עבונ חווידה תפוקתב יונישה .2019 תנשב ח ''ש יפלא 7,705- כ לש ךסו דקתשא הליבקמה הפוקתב ח"ש יפלא

 .ןוה רטש תקפנהמו םאה הרבחהמ האוולה תלבקמ

 תילכלכ ורקמה הביבסב תויוחתפתה .3

 תיקסעה הביבסה רואית

-ראורבפ םישדוחב הלחהש ,דואמ ההובג תויתדונתב ונייפאתה 2020 תנש לש םינושארה םינועברה תשולש

 .ב"הראבו הפוריאב ןכמ רחאלו האירוק םורדב הליחת ,ןיסל ץוחמ לא הנורוקה סוריו תפגמ תוצרפתה תע ,ץרמ

 יתועמשמ םוצמצ ךות ,קשמה תוליעפ לע יתועמשמ רגס תלעפה התייה םלועה תונידמ בור לש םיכלהמה תטיקנ

 תילכלכ העיגפל וליבוהש שפונהו יאנפה ףנע לש האלמ התבשהו םייריווא תולובג תריגס ,תילכלכה תוליעפב

 ךלהמב רצותב החינצה ב"הראב – םלועה תונידמ לכב םייתנש םיחנומב רצותב תיתרפס וד הדיריו תיתועמשמ

 תומצועב ,םיס נניפה םיקוושב דואמ תודח תודירי ומשרנ,ךכל ליבקמב .30%-ל לעמ לע הדמע ינשה ןועברה

 תוינמה ידדמ לש רכינ קלחב 40%-ל 30% ןיב לש תודירי םע ,ץרמ ףוסב ןאישל ועיגה רשא ,הכ דע וארנ םרטש

 .םיינרצנוקה בוחה תורגאב יארשאה יחוורמב תיתועמשמ הילע הלחה ,ליבקמב .םלועב

 ליבקמב ,תודיריה לג .טפנה יריחמב רקיעב ,יתועמשמ עוזעז תורוחסה קוש הווח ,םיקוושב תודיריל ליבקמב

 ,םירגסה תלטה םע םצעתהו ,ק"פוא לטרקמ תידועסה ברע לש התוקתנתה םע לחה ,תילכלכה תוליעפב הדיריל

 ףוס תארקל ,תאז םע .ירוטסיה לפשל טפנה ריחמ תא ורדרדש ןוסחאה יחטשב רוסחמו ,הפועתה ףנע תתבשה

 רוצייב יתועמשמ םוצמצל תודוא ,תיבחל רלוד 40-ה תומרל דע תמיוסמ תוששואתה המשרנ הנושארה תיצחמה

 .ב"הראב טפנה תוינרצי לש ןהו ק"פוא תונידמ לש ןה

 יוטיב ידיל ואבו ,דואמ תויביסרגא ויה תולשממהו םייזכרמה םיקנבה תובוגת ,םימדוק םירבשממ לידבהל

 ,םידקת תורסח ףסכ תומרזה וללכו דחאכ םיחתופמו םיררועתמ םיקווש- םלועה תונידמ לכב תיביר תודרוהב

 ולחה וללה םיכלהמה .םילטבומב הבחר הכימתו תוינרצנוקו תויתלשממ בוח תורגא רקיעב ,ךרע תוריינ תשיכר

 תוינמה ידדמב םישרמ תוששואתה עסמב ולחהש םיס נניפה םיקוושב םג לירפא תליחתב יוטיב ידיל אובל

 .הנשה לש ישילשה ןועברה ךלהמב תאש רתיב ךשמנש ,בוחה תורגאב ןוכיסה יחוורמ םוצמצבו
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 ךות ,0.25%-0.0%-ל 1.5%-1.75% לש המרמ תיבירה תא תיחפה ב"הראב יזכרמה קנבה ,םיכלהמה תרגסמב

 תחתמש הלאכ ףא ,תוינרצנוק בוח תורגא תושיכר תינכות הנושארל ץמיא ףאו ,םידקת תרסח תיתומכ הבחרה

 ועציב ,לארשי ןהיניב ,םלועב תובר תונידמבו ןפיב םג ומכ ,הפוריאב יזכרמה קנבה םג ,ותומכ .העקשה גורידל

 תיתועמשמ ומרת רשא תוינרצנוקו תויתלשממ בוח תורגא תושיכרב תוולמ ,םידקת תורסח תוירטינומ תובחרה

 .ןוכיסה יחוורמ תדיריל

 םינש 10-ל ח"גא תאושת היארל ,תויתועמשמ ויה תויתלשממה בוחה תורגא לע תיבירה תודרוה לש תועפשהה

 ,הנשה לש הנושארה תיצחמה ךלהמב 0.6%-כל דע הדריש , 1.9%-כ לש האושתב 2020 תנש תא הלחה ב"הראב

 .0.8%-ה תומר ביבס הבצייתה ךשמהבו

 םג יוטיב ידיל ואב רשא םיכומנ הלטבא ירועיש םע ,תיבויח הרוצב 2020 תנש תא הלחה תילארשיה הלכלכה

 .יחכונה רבשמל הבוגתה תלוכיבו ילארשיה קשמב וכמת רשא תוהובג ח"טמ תורתיו ךומנ ירוביצ בוח תמרב

 התבשהו םירגס תלטה תועצמאב ,רתיה ןיב ,הנידמה יבשות לע תובחרנ תולבגה ולטוה לארשיב םג ,תאז םע

 לארשי קנב תוכרעה .להק תלבקב ,הרקיעב הכורכה ,םיפסונ םיתוריש תויוליעפו תורייתה תוליעפ לש תטלחומ

 לש התבשהו ,רבשמה םרט המרל סחיב ,30%-כ לש רועישב תיטרפה הכירצב הדירי לע ועיבצה רבשמה ךלהמב

 ישרוד לש םידקת רסח רפסמל רתיה ןיב הליבוה וז התבשה ).רצות יחנומב( קשמב תילכלכה תוליעפהמ 40%-כ

 רופישל הליבוה תולבגמה תיברמ תרסה .לארשיב הדובעה חוכמ עברכ םיווהמה ,םיחרזא ןוילימ 1.1-כ- הדובע

 רגסה תלטה בקע תאזו ,ישילשה ןועברה ךלהמב הרצענ רשא ,תילאירה הלכלכב תוששואתה םג ומכ ,הקוסעתב

 .ץראה יבחרב האולחתב "ינש לג"מ עבנש ,2020 רבמטפס שדוח ףוסמ לחה ,קשמה לע ינשה

 ץווכתה 2020 תנשל ןושארה ןועברב רצותה יכ ועיבצה תיצחמה ךלהמב ומסרופש תימואלה תואנובשחה ינותנ

 רחאל םישדוח ,ישילשה ןועברה ךלהמב ,תאז םע .םייתנש םיחנומב 6.8%– תינושארה הכרעהל סחיב תוחפ

 1.4%-כב ךומנ ןיידעש הזכ ךא ),יתנש בצק( רצותב 38% לש הציפק המשרנ,ןושארה רגסהמ הלכלכה תחיתפ

 הפוקתה תמועל 3%-כב המכתסה ג"מתב הדיריה , 2020 לש םינועברה תשולש םוכיסב . 2019-ב וליבקממ

 שיחרתב 2020 ךלהמב 5%-כ לש תוצווכתהל הפצמ לארשי קנבב רקחמה תביטח תיזחת .דקתשא הליבקמה

 .ימיסאפה שיחרתב 6.5%-כ לשו ימיטפואה

 הרטמב ,2020 תנשב הלשממה תואצוה לשב תובר םרגנש ,9.1% לש המר לע דמע יביצקתה ןוערגה ,ליבקמב

 .רומחה רבשמה עקר לע הלכלכבו םיחרזאב ךומתל

 תיבירו ביצקת ,היצלפניא

 היצלפניאה תויפיצב תכשמתמ הדירי ךות 0.7%-ב דרי הנשה לש הנושארה תיצחמב ןכרצל םיריחמה דדמ

 םג הכישמה ,הנורוקה רבשמ ץורפ ינפל דוע הלחהש ,היצלפניאה תויפיצ תדירי .תואושתה םוקע לכ ךרואל

 לש תילילש היצלפניאל הפוצ איה םש ,לארשי תלכלכל תנכדועמ תיזחת ומסרפ עבטמה ןרק ינלכלכ .וכלהמב

 ).היצלפיד( 0.5%

 150-כ לש םוכס לע דומעל םייופצ התלכלכב ךומתל לארשי תנידמ ידי לע םייופצה םיילקסיפה םידעצה

 תואוולהה ןרק תא ביחרהל הלעפ הלשממה ,רתיה ןיב .הנשה ףוס דע לדגי ףאו ןכתייש םוכס ,ח"ש דראילימ

 ןותימה .דועו םיסימ ימולשת תייחד ,םילודג םיקסעל תואוולה ןרק ,םיינוניבו םינטק םיקסעל הנידמ תוברעב

 המרל לארשי קנב תיביר תתחפה לע ,2020 לירפאל 6-ב ,הטלחה לבקל תירטינומה הצעומה תא ליבוה יופצה

 תויתלשממ בוח תורגא תשיכרל ח''ש דראילימ 50 לש ףקיהב תינכות קישה לארשי קנב ,ןכ ומכ .0.1% לש

 ח"טמה קושב קנחמב לופיטל ,רלוד דראילימ 7.5-כ לש ףקיהב תוירלוד תואוולה תומדב ,ריהמ ןורתפל ליבקמב
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 לארשי קנב ףרטצה ,ןכ ומכ .רלודה לומ לא 3.8 לש המרל דע לקשה תושלחיהב הוולש ץרמ שדוח ךלהמב רצונש

 .ח''ש דראילימ 15 דע לש ףקיהב תוינרצנוק בוח תורגא תושיכר תינכות קישהו ,םלועב ויליבקמל

 לומ לא 3.72%-כב שלחנו ,רלודה לומ לא 0.43% לש רועישב לקשה ףסוי ,הנשה לש םינועברה תשולש רחאל

 .וריאה

 תוינמה קוש

 הדירי סנו'ג ואדהו 5.1%-כ לש הילע םשר S&P500-ה דדמ ,2020 תנש לש םינושארה םינועברה תשולש םוכיסב

 לש הילע םשר ,תיבהמ הדובעה תמגממ ונהנש תובר היגולונכט תורבחמ בכרומה ק"דסאנה דדמ .1.4%-כ לש

 םג .11.5%-כ לש הדירי םשר EuroStoxx 600-הו 4.3% לש הדירי םשר DAX-ה דדמ ,הפוריאב .31.4%-כ

 1.3%, 12.8%-כ לש תודירי ומשר היסורו ודוה ,ןיס ידדמ רשאכ ,םירעש תודירי ומשרנ םיררועתמה םיקוושב

 דדמ ,ןכ ומכ .המאתהב 16.8%-כו 22.3%-כ לש תודירי ומשר 90-ו 35 ביבא לת ידדמ .המאתהב 29.3%-כו

 .32.3%-כ לש הדירי ן"לדנה דדמו 37%-כ לש הדירי םשר םיקנבה

 סחיב יתועמשמ רופיש ומשר ב"הראב רקיעב ,תוינמה ידדמ ,2020 לש םינושארה םינועברה תשולש םוכיסב

 תוירוטירטב םבורב ורתונ ךא רופיש ומשר הפוריאב םיקוושה םג רשאכ ),ץרמ שדוח( רבשמה אישב ןבצמל

 .םלועל סחיב תוכומנ תואושת ומשר ,החימצ א"תו היגולונכטה תוינמ דבלמ ,לארשיב תוינמה ידדמ .תוילילש

 תורסח תוירטינומהו תוילקסיפה תוינכותל תודוא עיגה לירפא-ץרמ םישדוחל סחיב תוינמה ידדמ בורב רופישה

 .הז חוד דעומל דע ךשמנש ,םיקוושב יתועמשמ ןוקית ולחה רשא ,םידקתה

 ח"גא קוש

 לש תירטינומ הבחרה תינכות םע דחי ,םלועב תיבירה תודרוהמ ןבומכ ועפשוה תויתלשממה בוחה תורגא קוש

 דע ולע תוכוראה תויתלשממה תואושתה ץרמ שדוח ךלהמב ,תאז םע .היצלפניאה תביבסב הדיריו לארשי קנב

 תעפשה תחת ןורחאה רושעב ןוכיסה יסכנב תודירי לש םירחא םיעוריא תמועל הגירח התייהש ,1.3% לש המרל

.Flight to safety 

 בוח תורגא דדמ ,הנשה לש ישילשה ןועברה םויסל דעו הנשה תליחתמ .תויתלשממה בוחה תורגא תואושתב

 םירעש תודירי ומשר תודומצה תויתלשממה בוחה תורגא ,דגנמ .2.6% לש הילע םשר +5 תוילקש תויתלשממ

 תויתלשממ דדמ תודומצ דדמ .םיעיקשמה לש היצלפניאה תויפיצב תיתועמשמ הדירי עקר לע םוקעה לכ ךרואל

 .0.7%-כ לש הילע םשר יללכ יתלשממ ח"גא דדמ . 3.3%-כב דרי 2-5 תויתלשממ דדמו 2.5%-כב דרי 5-10

 תונרק קושמ םידקת תרסח םיפסכ תאיצימ ועבנש ,דואמ תודח םירעש תודירי ווח ינרצנוק ח"גא ידדמ

 סחיב ןוכיסה יחוורמב תיתועמשמ הילע ךות ,םיגורידה לכ ךרואל תואושתה וקניז ךכמ האצותכ .תונמאנה

 ינרצנוקה קושב ברעתיש לארשי קנב תעדוהו תוינמה קושל ליבקמב ,תאז םע .תויתלשממה בוחה תורגאל

 ןועברה ףוסל דעו הנשה תליחתמ ,תאז ףא לע .האנ ןוקית ינרצנוקה קושה הווח ,לקש דראילימ 15 דע לש ףקיהב

 העיגפה תא .המאתהב 2.1%-ו 3.1% לש םירעש תודירי ילקש דנוב לתהו 60 דנוב לתה ידדמ ומשר ,ישילשה

 .10.7%-כ לש הדירי םע ,םיכומנ םיגורידב בוח תורגאמ בכרומה ,תואושת דנוב לתה דדמ גפס רתויב הלודגה

 הדיריו תוששואתה המשרנ,לארשי קנב ידי לע השיכר תינכות תזרכהו ץרמ ףוס תארקל
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 ")הנורוקה רבשמ(" הנורוקה ףיגנ תוטשפתה רבשמ יעוריא תועפשה

 רבשמכ לחהש ,הנורוקה סוריו תוצרפתהל דע היה )ולוכ םלועהו( ילארשיה קשמה וב ,ןושארה ןועברה ךלהמב

 ןה ),לארשי תוברל( תוחתופמה תונידמה תיברמ לע עיפשמה ,ילאבולג ילכלכ רבשמל םג ודיצל ךפהו יתואירב

 תועפשהב ןהו תונתשמו תונוש תויוליעפ לעו העונתה לע תולבגמ רואל תולכלכה לש דוקפתה תופיצר יטביהב

 ,הנידמה יחרזא תיברמ לע תוילכלכ ורקימ תוכלשה דצל הלכלכ ורקאמה לע רבשמה לש תופיקעהו תורישיה

 תנשל ןושארה ןועברה לש היינשה תיצחמה ךלהמב ,ולא דצל ).תורחא תונידמל המודב( םייאמצעהו תורבחה

 תורגא קושו תוינמה יקוש( םיירקיעה ןוכיסה יסכנב תורכינ םירעש תודיריב וביגה םיימלועה ןוהה יקווש ,2020

 ןושארה ןועברה ףוס רחאל ,תאז םע דחי ).בהז ,ב"הרא ח"גא("םיחטבמ יפוח"ל הצירבו )תוינרצנוקה בוחה

 .ןוהה יקושב )תיביסרגא ףא( תוששואתה הלח ,2020 תנשל

 הכימת תולועפב םלועב םייזכרמ םיקנבו תולשממ וטקנ,ץרפש ףירחה ילכלכה רבשמלו תוצרפתהל הבוגתב

 דעומל ןוכנ.דועו םילטבומל םיקנעמ ,תועוגפ תוישעתל םיפסכ תומרזה ,תיביר תודרוה תוללוכה םידקת תורסח

 תליחתמ לחה ןכש ,םיסנניפה םיקוושב העיגפה תמצועב הדיריל ואיבה הלא תולועפש הארנ,חודה תביתכ

 רבשמהש ששחה תא תצקמב תודירומ רשא םלועב בוחה תורגאו תוינמה ידדמ בורב דח ןוקית לח לירפא

 .תונידמו תורבח לש יבחור בוח רבשמ ידכל לגלגתי יתואירבה

 תואדו יאב ןייפואמה ,םירוטקס תוצוח תוכלשה לעב עוריא ירק- הנורוקה רבשמ לש םיידוחייה וינייפאמ חכונ

 תוכלשה תא ףטוש ןפואב ךירעהל תגהונ הרבחה ,ולצב תכשמתמ תולהנתהל וא ומויס דעומל סחיב תוברל ,הבר

 חווטל םיכסוחה תייסולכוא טרפבו ,רוביצה תוגהנתה לעו םיקוושה לע םלועבו לארשיב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה

 .תונכדועמה היתוכרעהל םאתהב התולהנתהב תומאתה עצבל ,ןכו ,ךורא

 הנורוק ףיגנ רבשמ":אשונב ,םוי ותואמ תושרה תייחנהל םאתהבו ,17.3.20 םוימ לחה טרפבו ,רבשמה ץורפ םע

 םושייל הכרענ הרבחה ",תמצמוצמ תנוכתמב הדובעל םיידסומה םיפוגה רבעמל ןוהה קוש לע הנוממה תזרכה-

 התוליעפ תא הרידגמ הניא הרבחה ,חודה םוסרפ דעומל .ךורא דע ינוניבה חווטלו רצקה חווטל םוריח ישיחרת

 תוחכונ םוצמצ ךות קוחרמ הדובעל תומיאתמה הדובע תורגש הדי-לע וצמוא םלוא ,םוריח תנוכתמב תוליעפכ

 תוירוטלוגר תוארוהו תואירבה דרשמ תויחנה רחא בקעמו הדפקהו להק תלבק רדעה ,םידרשמב םידבוע

 .האולחתה לגב היילע בקע ",ינש רגס"ל קשמה סנכנ,רבמטפס שדוח ףוסמ לחה .הלשממה ידי לע ומסרופש

 ןתמ- ירק ,קוחרמ השיג יעצמאב שומיש ךות םיינויחה םיתורישה לש יראה קלחה תא קינעהל הכורע הרבחה

 ,םיידסומ םיפוג ןיב דוינ,םילולסמ ןיב םיפסכ תרבעה ,תוכישמ ,תופרטצה יכילה ,תוחוקל תוריש דקומב הנעמ

 "ינשה רגסה" ןמזב םג תאזו ,תינויסנפה הקלסמה לומ םיפטוש הדובע יכילהת םויקו רוביצ תוינפל הנעמ ןתמ

 .קשמה לע לחש

 ,םלועבו ץראב ןוהה יקושב םירעשה תודירי ויפל שיחרתל הרבחה הכרענ הנורוקה רבשמ ץורפב-םיסכנה דצב

 ששח לשב תוברל( הרבחה תלהנמ ןתוא תופוקה יסכנ ףקיהבו יוושב הדיריל ואיבי ,ףיגנה תוטשפתה לצב

 ףקיהב לודיג חכונ תודקפהה יפקיהב התחפה ףסוותהל הלולע ןהילא ,םיפסכ ןוידפל תושקבב תורבגתהל

 םישדח םיסויגב ורוקמש םילהונמה םיסכנה ףקיהב לודיג לח חודה תפוקתב ,לעופב ,םלוא ).הלטבאה

 הרבחה ,הנורוקה רבשמ תא ןייפאמה תואדווה רסוח חכונ,רומאה םע דחי .םילהונמה םיסכנה תאושתבו

 .העקשה תויונמדזה רותיאו תועקשהה תוינידמב תומאתה עוציבב ךרוצה תא ,ףטוש ןפואב ן וחבל הכישממ

 רבדל היהת ,ןמז ךרואלו ההובג תומיצעב טשפתהל ךישמת וא/ו ךעדת אל הפיגמהש לככש הכירעמ הרבחה

 ןיא ,חודה םוסרפ דעומל .הרבחה ידי-לע םילהונמה םיסכנה ףקיה לע ןכו ,םיתורישה ןתמ ןפוא לע העפשה

 .תויקסעה היתואצות לע ןתכלשהו תורומאה תועפשהה תא תמכל וא דומאל הרבחה תורשפאב
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 ,םימישיו םינוכנכ וררבתי הייסולכואה ןוסיחל תורשפאה תליחת רבדב םימוסרפהש לככש הכירעמ הרבחה

 ".הליגר" תנוכתמב ,הרבחה ידי לע םיתוריש ןתמל הרזחו הרגשל הרזח רשפאי רבדה

 קוחב ותרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ תווהמ "הנורוק"ה ףיגנ לש תוירשפאה תוכלשהה רבדב הרבחה תוכרעה

 לע תוססבתמו הז חוויד דעומל ןוכנ הרבחה לש םינדמואו תוכרעה לע ,רתיה ןיב ססובמ הז עדימ .ךרע תוריינ

 וא ןלוכ ,ולא תוכרעה לש ןתושממתהו ,תויטנוולרה תויושרה תויחנהו הז אשונב םלועבו ץראב םימוסרפה

 .הרבחה תטילשב הניאו תיאדוו הניא ,ןקלח

 יפסכה חודה ינותנ לעו חווידה תפוקתב הרבחה יקסע לע תושדח תוארוהו תונקת ,םיקוח תעפשה .4

 תויוכמס קוח חוכמ םוריח תעשל תונקת לש הרוש ומסרופ ,2020 ישילשה ןועברה ךלהמב ".הנורוק יניד

 בקע ,קשמה תולהנתהל רשקב ,2020 ף"שת ),העשה תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ

 ,רבמטפס שדוח ףוסב קשמה לע "ינש רגס" לטוה ןחוכמ ),הנורוקה ףיגנ לש "ינשה לגה (" האולחתב הילעה

 םיינויח םיתוריש קינעמה ידסומ ףוג םתויהב תונקתב ועבקנש תולבגמהמ קלחמ וגרחוה םיידסומ םיפוג .2020

 הרבחה תא ובייח ,הידבוע תואירב לע רומשל הרבחה ןוצר ןכו ,תונקתב ועבקנש תולבגמ רפסמ םלוא ,קשמל

 ידרשמב להק תלבק תקספה- רתיה ןיבו ,תוחוקלל םיתוריש הקינעמ איה וב ןפואב תומאתהו םייוניש ךורעל

 .םתיבל הרבחה ידרשממ םידבועה תוליעפ תקתעהו הרבחה

 , 2020-ף"שתה ),העש תארוה)(שדחה הנורוקה ףיג(נ ילכלכ עויסל תינכתה קוח םסרפתה ,2020 ילויב 29 םויב

 התחפש וא ת"לחל ואצי וא ורטופ םגוז ינב וא םה רשא ,תוליזנ אל תומלתשה תונרק יתימעל רשפאתי ותרגסמב

 ח"ש 7,500 דע לש ךסב םיפסכ )9/2/2020 דעו 10/8/2020 מ לחה( העשה תארוה תפוקת ךשמב ךושמל ,םתסנכה

 ,תלהנמה הרבחה לוהינבש תומלתשהה ןרקמ םיפסכ תוכישמב תוילעל איבהל הלולע העשה תארוה .שדוח לכל

 .דבלב הכרעה רדגב אוה רבדה םלוא

(למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקתל ןוכדע םסרופ , 2019 רבמטפסב  עוציב לשב תורישי תואצוה)

 תובגל תרשפאמה 28.2.2021 םויל דע העשה תארוה תיביטקאורטר הכראוה ויפל ,2008-ח"סשת ),תואקסע

 תובוח ועבקנ,ףסונב ,םיתימעמ םיבגנה םיפטושה לוהינ ימדל ףסונב תאזו ,למגה תפוק יסכנמ תורישי תואצוה

 .הנוממה תוארוהל םאתהב ,םיתימעל יתנשה חווידבו תופרטצהה בלשב יוליג

(למג תופוק( םיס נניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקתל ןוכדע םסרופ ,2020 רבמטפסב  תופוק ןיב םיפסכ תרבעה)

 הבצקל למג תופוקל העקשהל למג תופוקמ דוינ עצבל ןתינ ויפל , 2020 ף"שתה ),ןוקית()למג

 תרחא העקשהל למג תפוק לכל העקשהל למג תפוקמ םיפסכ דיינל תורשפא ןתמ ןכו ,השירפ ליגב תימע םא

 רדגב הניה העפשהה םלוא ,םיסנכנה םידוינה לע תיבויח העפשה תויהל היושע ירוטלוגרה ןוכדעל .תע לכב

 .דבלב הכרעה
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 יוליגה יבגל םילהנו תורקב תכרעה .5

 תא הז חודב תרקסנה הפוקתה םותל וכירעה הרבחה לש םיפסכה תלהנמו ל"כנמה ףותישב ,הרבחה תלהנה

 תלהנמו הרבחה ל"כנמ ,וז הכרעה סיסב לע .הרבחה לש יוליגה יבגל םילהנהו תורקבה לש תויביטקפאה

 ,םושרל תנמ לע תויביטקפא ןניה הרבחה לש יוליגה יבגל םילהנהו תורקבה וז הפוקת םותל יכ וקיסה םיפסכה

 חווידה תוארוהו ןידה תוארוהל םאתהב ינועברה חודב תולגל תשרדנ הרבחהש עדימה לע חוודלו םכסל ,דבעל

 .ולא תוארוהב עבקנש דעומבו ,ןוהה קוש תושר העבקש

 יפסכה חווידה לע תימינפ הרקב .6

 חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבב יוניש לכ עריא אל 2020,רבמטפסב 30 םויב םייתסהש ןועברה ךלהמב

 , 2020 רבמבונב

_______________ _______________ 
רפיילש לייא  רכיירטסא קחצי

ל"כנמ  ןוירוטקרידה ר"וי

25 

 חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבה לע יתוהמ ןפואב עיפשהל יופצש ריבס וא יתוהמ ןפואב עיפשה רשא יפסכ

 .יפסכ

13 



                                                                                         

 

 

  
  
  

  

  
  

       
  

               
    

    
                     

               
     

    
                

             
  

    
                

         
    
                  

             
     

      
                    

             
           

      
                  

            
   

      
                    

                 
      

               
                

      
                

               
     

      
                    

              
    
    
                  
    
    
    
        
          
                    

                 
                 

  
  
  
  
  
  
  
  

 2020,רבמטפסב 30 םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ

 )certification( הרהצה

 :יכ ריהצמ , רפיילש לייא ,ינא
.1 

 30 םויב םייתסהש ןועברל ")הרבחה":ןלהל( מ"עב למג תופוק רומ לש ינועברה חודה תא יתרקס
 ").חודה":ןלהל( 2020,רבמטפסב

 הדבוע לש גצמ וב רסח אלו תיתוהמ הדבוע לש ןוכנ אל גצמ לכ ללוכ ונניא חודה ,יתעידי לע ססבתהב .2
 םיעטמ ויהי אל ,םיגצמ םתוא וללכנ ןהב תוביסנה רואל ,וב וללכנש םיגצמהש ידכ ץוחנה תיתוהמ
 .חודב הסוכמה הפוקתל סחייתהב

 ,תואנ ןפואב םיפקשמ חודב לולכה רחא יפסכ עדימו םיינועברה םייפסכה תוחודה ,יתעידי לע ססבתהב .3
 םיסוכמה תופוקתלו םידעומל הרבחה לש ,תולועפה תואצותו יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה תוניחבה לכמ
 .חודב

 יוליגה יבגל םילהנו תורקב לש םמויקלו םתעיבקל םיארחא וז הרהצה םיריהצמה הרבחב םירחאו ינא .4
-ןכו הרבחה לש יפסכ חוויד לע תימינפה הרקבלו

 םידעוימה ,הלאכ םילהנו תורקב לש ונחוקיפ תחת םתעיבקל ונמרג וא ,הלאכ םילהנו תורקב ונעבק .א
 ךלהמב טרפב ,הרבחב םירחא ידי לע ונתעידיל אבומ ,הרבחל סחייתמה יתוהמ עדימש חיטבהל
 ;חודה לש הנכהה תפוקת

 תדעוימה ,יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב תעיבק לע ונחקיפ וא ,יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב ונעבק .ב
 םיכורע םייפסכה תוחודהש ךכלו יפסכה חווידה תונמיהמ יבגל ןוחטיב לש הריבס הדימ קפסל
 ;ןוהה קוש לע הנוממה תוארוהלו )IFRS( םיימואלניב חוויד ינקתל םאתהב

 יבגל וניתונקסמ תא ונגצהו הרבחה לש יוליגה יבגל םילהנהו תורקבה לש תויביטקפאה תא ונכרעה .ג
 לע ססבתהב חודב הסוכמה הפוקתה םותל ,יוליגה יבגל םילהנהו תורקבה לש תויביטקפאה
-ןכו ;ונתכרעה

 ןפואב עיפשהש הז ןועברב עריאש יפסכ חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבב יוניש לכ חודב וניליג .ד
-ןכו ;יפסכ חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבה לע ,יתוהמ ןפואב עיפשהל יופצש ריבס וא ,יתוהמ

 תרוקיבה תדעוולו ןוירוטקרידל ,רקבמה ןובשחה האורל וניליג וז הרהצה םיריהצמה הרבחב םירחאו ינא .5
 :יפסכ חוויד לע תימינפה הרקבה יבגל רתויב תינכדעה ונתכרעה לע ססבתהב ,הרבחה לש ןוירוטקרידה לש

 תימינפה הרקבה לש התלעפהב וא התעיבקב תויתוהמה תושלוחהו םייתועמשמה םייוקילה לכ תא .א
 חוודלו םכסל ,דבעל ,םושרל הרבחה לש התלוכיב עוגפל וניניעב םייופצש ריבס רשא ,יפסכ חוויד לע
-ןכו ;יפסכ עדימ לע

 םיברועמ וא הלהנהה תברועמ הב ,וזכ ונל העודי םא תיתוהמ הניאש ןיבו תיתוהמ ןיב ,תימרת לכ .ב
 .יפסכ חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבב יתועמשמ דיקפת םהל שיש םירחא םידבוע

 .ןיד לכ יפ לע ,רחא םדא לכ תוירחאמ וא יתוירחאמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא

 _______________ 2020,רבמבונב
 רפיילש לייא

 ל"כנמ

25 
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 2020,רבמטפסב 30 םויל ןוירוטקרידה חוד מ"עב למג תופוק רומ

 )certification( הרהצה

 :יכ הריהצמ ,יול ןויס ,ינא

 ,רבמטפסב 30 םויב םייתסהש ןועברל ")הרבחה":ןלהל( מ"עב למג תופוק רומ לש ינועברה חודה תא יתרקס .1
 ").חודה":ןלהל( 2020

 תיתוהמ הדבוע לש גצמ וב רסח אלו תיתוהמ הדבוע לש ןוכנ אל גצמ לכ ללוכ ונניא חודה ,יתעידי לע ססבתהב .2
 הפוקתל סחייתהב םיעטמ ויהי אל ,םיגצמ םתוא וללכנ ןהב תוביסנה רואל ,וב וללכנש םיגצמהש ידכ ץוחנה
 .חודב הסוכמה

 לכמ ,תואנ ןפואב םיפקשמ חודב לולכה רחא יפסכ עדימו םיינועברה םייפסכה תוחודה ,יתעידי לע ססבתהב .3
 .חודב םיסוכמה תופוקתלו םידעומל הרבחה לש ,תולועפה תואצותו יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה תוניחבה

 הרקבלו יוליגה יבגל םילהנו תורקב לש םמויקלו םתעיבקל םיארחא וז הרהצה םיריהצמה הרבחב םירחאו ינא .4
-ןכו הרבחה לש יפסכ חוויד לע תימינפה

 םידעוימה ,הלאכ םילהנו תורקב לש ונחוקיפ תחת םתעיבקל ונמרג וא ,הלאכ םילהנו תורקב ונעבק .א
 תפוקת ךלהמב טרפב ,הרבחב םירחא ידי לע ונתעידיל אבומ ,הרבחל סחייתמה יתוהמ עדימש חיטבהל
 ;חודה לש הנכהה

 קפסל תדעוימה ,יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב תעיבק לע ונחקיפ וא ,יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב ונעבק .ב
 ינקתל םאתהב םיכורע םייפסכה תוחודהש ךכלו יפסכה חווידה תונמיהמ יבגל ןוחטיב לש הריבס הדימ
 ;ןוהה קוש לע הנוממה תוארוהלו ) IFRS( םיימואלניב חוויד

 יבגל וניתונקסמ תא ונגצהו הרבחה לש יוליגה יבגל םילהנהו תורקבה לש תויביטקפאה תא ונכרעה .ג
 ;ונתכרעה לע ססבתהב חודב הסוכמה הפוקתה םותל ,יוליגה יבגל םילהנהו תורקבה לש תויביטקפאה
-ןכו

 ןפואב עיפשהש הז ןועברב עריאש יפסכ חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבב יוניש לכ חודב וניליג .ד
-ןכו ;יפסכ חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבה לע ,יתוהמ ןפואב עיפשהל יופצש ריבס וא ,יתוהמ

 לש תרוקיבה תדעוולו ןוירוטקרידל ,רקבמה ןובשחה האורל וניליג וז הרהצה םיריהצמה הרבחב םירחאו ינא .5
 :יפסכ חוויד לע תימינפה הרקבה יבגל רתויב תינכדעה ונתכרעה לע ססבתהב ,הרבחה לש ןוירוטקרידה

 לע תימינפה הרקבה לש התלעפהב וא התעיבקב תויתוהמה תושלוחהו םייתועמשמה םייוקילה לכ תא .א
 ;יפסכ עדימ לע חוודלו םכסל ,דבעל ,םושרל הרבחה לש התלוכיב עוגפל םייופצש ריבס רשא ,יפסכ חוויד
-ןכו

 שיש םירחא םידבוע םיברועמ וא הלהנהה תברועמ הב ,תיתוהמ הניאש ןיבו תיתוהמ ןיב ,תימרת לכ .ב
 .יפסכ חוויד לע הרבחה לש תימינפה הרקבב יתועמשמ דיקפת םהל

 .ןיד לכ יפ לע ,רחא םדא לכ תוירחאמ וא יתוירחאמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא

 _____________ 2020,רבמבונב
 יול ןויס

 םיפסכ תלהנמ

25 

15 


