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 גורידה תרבח יכ םויה העידוה תועקשה הרואא תרבח )הרואא :א״ת( - 2020  ינויל  30 ,ביבא לת

 .BBBil יוניש אלל רתונ הרבחה גורידו בקעמ תמישרמ הרבחה תא האיצוה S&P  תולעמ

 םישדוחב המילשה הרבחהש רחאל תאזו הרפתשה הרבחה לש תוליזנה תמר יכ הכירעמ תולעמ

 ףקיהב ןויבס תמוצבו הנח סדרפב תועקרק תריכמ תמלשה , רתיה ןיב ,תואקסע רפסמ םינורחאה

 הרבחה הקיפנה ןכ ומכ .F ןוילימ 20-כ לש ללוכ ףקיהב תויוכז תקפנהו F ןוילימ 39-כ לש וטנ ללוכ

 ןייוצי .F ןוילימ 24 דע לש ףסונ ךסב םכתסהל היושע רבמצד שדוח דע ןניגב הרומתהש היצפוא יבתכ

 שכר ףאו יאכז אוה םהל ךרע תוריינ תשיכרל תויוכזה תא הטילשה לעב לצינ תויוכזה תקפנהב יכ

  .תופסונ תוכז תודיחי

 עקרק( םיפסונ םיסכנ רוכמל הפוצ איה ,הרבחה לש תיקסעה תינכתה יפ לע S&P תולעמ ירבדל

  .F ןוילימ 60-65-כ לש וטנ ללוכ ףקיהב הנשה ףוס דע )ונוא תיירקב םיטנדוטס תונועמו א"ת ןיקנישב

 ולוחיש הרקמב םייניב ןומימ תגשהל תופולח רפסמ הינפב הגיצה הרואא יכ גורידה תרבח הפיסומ דוע

 ,םיטקיורפהמ םיפדוע רורחשו םיסכנה שומימ םע רשקב הלש תויקסעה תוינכתה םושייב םיבוכיע

 ,םיטקיורפה לש האלמ המלשה םרטב דוע םיפדועה רורחש יבגל םיקנבהמ םיבתכמ ,רתיה ןיב

 .תמיוסמ תיסנניפ תושימג תופקשמה

-כב םכתסה רשא ,לירפאו ץרמ םישדוחב רויד תודיחי קווישב הטאה הלח הנורוקה רבשמ תובקעב

 ,גורידה תרבח תכרעהל .דקתשא הליבקמה הפוקתב רויד תודיחי 87-כ תמועל רויד תודיחי 32

 ףא לע .הפוקת התואב העונתה תולבגהמ רקיעב העבנ לירפאו ץרמ םישדוחב קווישב הטאהה

 לוחת אל יכ הפוצ גורידה תרבח ,תויתלשממה תולבגהב תולקה ולחה הנורחאה הפוקתבש

 ההובגה תילכלכה תואדווה יא לשב ,הבורקה הפוקתב תורידל שוקיבה לש הריהמ תוששואתה

 ,תאז םע דחי .םירטופמ וא םולשת אלל השפוחב םידבוע לש יתועמשמ ףקיה ונשי ןיידע יכ הדבועהו



 

 תודיחי 57-כ הכ דע הרכמו תוריכמה בצקב תמיוסמ תוששואתה הרבחה הגיצה ינויו יאמ םישדוחב

 הליבקמה הפוקתב תוריד 170-כ תמועל ,הנשה תליחתמ תוריד 160-כ ורכמנ לכה ךסב .רויד

 םייזכרמה םיטקיורפב עוציבה רועישב םיבוכיע ולח אל יכ גורידה תרבח תנייצמ ןכ ומכ .דקתשא

 רבשמ תובקעב )5 דוהיו 'א בלש ילאו ונוא, 83 ןולוח( הנשה םיפדוע ךושמת יכ הפוצ הרבחה םניגבש

 ,80%-ו 90%-כ עצוממב( םימדקתמ עוציבו קוויש ירועיש הגיצמ הרבחה ולא םיטקיורפב .הנורוקה

 תיברמ תא ךושמל חילצהל היושע  הרואא יכ הכירעמ גורידה תרבח ךכיפלו )םויהל ןוכנ ,המאתהב

 תויתלשממה תולבגהה םא ,תאז םע דחי .)הרבחה תכרעה יפ לע F ןוילימ 192-כ( ןמזב םיפדועה

 ועיפשיש ,םדא חוכבו םלג ירמוחב רוסחמ רצוויהל לולע ,גורידה תרבח תכרעהל ,ךשמהב בוש ורמחוי

 .תויחוורהו םימירזתה לע אצוי לעופכו ,תויולעה לעו עוציבה בצק לע תיתועמשמ
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 :הרואא תודוא

 לש המקהו ןונכת ,םוזייב תוחמתה תלעב לארשיב םירוגמל הינב םוזייב הליבומ הרבח הניה הרואא

  .תוליבומו תושקובמ םירע יזכרמב תינוריע תושדחתה ימחתמ

 םיללוכה םירוגמל םיטקיורפ 41 ,םירחא םע דחי תוברל ,לארשיב המיקמו תננכתמ ,תמזוי הרבחה

 ,םיטקיורפה לכ ךס ךותמ .)ד"חי 11,400 הרבחה לש יביטקפאה הקלח( םירוגמל ד"חי 15,000 לעמ

 תודיחי 13,400 הרבחה הנבת םתרגסמב רשא תינוריעה תושדחתהה םוחתב םניה םיטקיורפ 30

 יפקיה יוטיב ידיל אובל ולחה 2019 תנשב .)ד"חי 9,900 לעמ הרבחה לש יביטקפאה הקלח( רויד

 םיגשיההו המקהבש םירוגמה ימחתמ ,םיטקיורפה רבצ ,הרבחה לש םייתועמשמה תוליעפה

 .תורידה תריכמב

 המקה לש בלשב םיאצמנ )עוציב יבלש רפסמ םימייק םקלח ןיגבש( םיטקיורפ 7 ,הז חוד רושיא דעומל

 רשא ןפואב םיפסונ םיטקייורפ ןיגב יושירהו ןונכתה יכילה ומלשוי 2020 תנש ךלהמב .)קווישו( עוציבו

  .המקהה תולועפ תא ליחתהל הרבחל רשפאי

 ךרענ רשא תינוריע תושדחתהל דדמב 2019-2016 םינשב ץראב הליבומה הרבחכ התכז הרבחה

 2018 תנשב הרבחה התכז ףסונב .טירטסדרב דנא סנד תרבחו ן"לדמ רתא ,סבולג ןותיע ףותישב

 הליבומה הרבחכ רקרמ - הד םע ףותישב רווקס יטיס תרבח לש תינוריע תושדחתהל יתרבחה גורידב

 .יוניבו יוניפ לש םיטקיורפב תינוריעה תושדחתהה םוחתב ץראב



 

 תאזו תינוריע תושדחתהו תיתרבח תומזי ,טפשמל הרואא ןוכמ לועפל לחה ,2019 יאמ שדוחב

 ףותישמ קלחכ םקוה רשא ןוכמה .הילצרהב ימוחתניבה זכרמה לש םיטפשמל רפס תיב תרגסמב

 רקחלו דומילל תיעוצקמו תימדקא תרגסמ הווהמ ,ימוחתניבה זכרמה ןיבל הרבחה ןיב הלועפ

 ןיבל םייואר םייטפשמ םירדסה ןיב הקיזה תקמעהלו ,תונשדחו תושדחתה לש םיינוריע םיכילהת

 .םייתביבסו םייתרבח םיכרע תבלשמה תיקסע תוליעפ


