
 

 

 

 2022 טסוגוא - תישדוח הריקס

 ,בר םולש

 .הרבחה ידרשמב ונכהש תישדוח הריקס ךינפב תאבומ

 .וניתוחוקל ןעמל תויעוצקמה אישב םילעופ ונחנאו ,םירגתאמ תויהל םיכישממ םיקוושה

.תאזה תעב תוניינעמ ןתוא ונאצמש ןיינע תודוקנ ונרחב  

.הנהמ האירק  

 

 ל״כנמ ,בגש יבא

 

ב"הרא  

 יפצ תמועל 0.9% לש רצותב הדירי וגיצה רבעש עובשב ב"הראב ומסרופש רצותה ינותנ •

 הרדגה יפלש המ ב"הראב רצותב הדירי לש תופיצרב ינשה ןועברה והז ,0.4% לש החימצל

 תליחתמ ,םש אל ןיידע ונחנא חטשב תואיצמה יפל םלוא .ןותימב ב"הרא תלכלכ תא ביצמ תינכט

 אצמנ הלטבאה רועיש .שדוח לכ תורשמ 450,000 עצוממב יאקירמאה קשמל ופסונ הנשה

 םיגיצמ יאקירמאה קשמב תורבחה לש םיינועברה תוח"ודה םג .3.6% לש ירוטסיה לפשב

 ןועברל הבוט תיזחת םג ונתנו ןועברל חוורה תויזחתב ודמע תורבחה בור רשאכ ,הריבס הנומת

 )לגוגו ןוזאמא ,טפוסורקימ ,לפא( רתויב תולודגה היגולונכטה תורבחש ןייצל יואר .בורקה

 קושה תמצוע לע דיעמש רבד ,תאזה תבכרומה תעב םג ,החימצ ינותנ תוארהל תוכישממ

 .״תחפונמ העוב״ היגולונכטה קושב וארש םינוש םיטסילנא תוסיפתמ קלח רתוסו יאקירמאה

 יהוז ,2.5% לש המרל 0.75% -ב רבעש עובשב תיבירה תא בוש הלעה ב"הראב יזכרמה קנבה •

 םש יזכרמה קנבה .ינוי שדוחב האלעה רחאל 0.75% -ב תופיצרב היינשה האלעהה התייה

 שדוחב יתנש בושיחב 9.1% לע הדמעו תולעל הכישממש ,היצלפניאב המחלמה תא ויניע דגנל

 תיבירהש אוה קושה לש יפצהו ,הנשה ףוסל דע תופסונ תיביר תוילע 3-4 הפוצ דוע קנבה .ינוי

 .3.4% -ל עיגת

 תואלעה הארנה לככ יכ ,יזכרמה קנבה דיגנ רמא ,תיבירה תאלעה רחאל םיאנותיעה תביסמב •

 שולשב 2% -ב תיביר האלעה רחאל תימיטיגל הרימא ,רתוי תונותמ ויהי תואבה תיבירה

 תואלעה תא רצוע אוהש דיגנה לש וירבד תא שריפ ח"גאה קוש םלוא ,תונורחאה תושיגפה

  ,םויכ 2.55%-ל רבעש שדוחב 3.47%-מ םינש 10 -ל ח"גאה תואושת תא דירוהש המ ,תיבירה

 מ"חמ רוציקל הדחה תואושתה תדירי תא לצנל שיו ומייתסה אל ןיידע תיבירה תואלעה ונתעדל

  .קיתב

 



 

 

 

 

 תיבירה םויהש ךכ ,0.5% -ב תיבירה תא הפוריאב יזכרמה קנבה הלעה 2011 זאמ הנושארל •

 ףרטצמ הפוריאב יזכרמה קנבה ,תילילש התייהש תובר םינש רחאל 0% לע תדמוע הפוריאב

 שוגב תררושה הובגה היצלפניאה רואל תאז תיבירה תא הלעמ םגו םלועב םייזכרמה םיקנבל

 שוגה תונידמל ירקיעה ןוכיסה .תונושה שוגה תונידמב 9.2%-8% לש חווטב תאצמנש ,וריאה

 דגנ תוילכלכה תויצקנסהו המחלמה בקע ,היסורב תיטגרנאה תולתה הניה הינמרגל דחוימבו

 רבשמל םורגל לולעש המ הפוריאל זגה תקפסא תא יתועמשמ ןפואב היסור המצמצ ,היסור

 םיינויח אל םילעפמב תוליעפ תריצעל םורגל לולע זגב רוסחמ .הפוריאב בורקה ףרוחב יטגרנא

 םיקזחה תועבטמה לומ וריאה רעשב הדח הדיריל איבה הז בצמ .ולוכ קשמב תוליעפ תטאהו

 לחה זאמ הנושארה םעפב 1:1 לש בצמל שדוחה עיגה ףא רשא רלודה לומ דחוימבו םלועב

 .רחסיהל ורויה

 תונורחאה םינש 5 -ב רלודה רעש לומ וריאה רעש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עיגה ,ינוי שדוחב םידדמה ועיגה וילא לפשהו הנשה תליחתמ םיקוושב תודחה תודיריה רחאל •

 דדמ .םיאקירמאה םידדמה תלבוהב ,םלועה יבחרב םיקוושב לחוימה ןוקיתה ילוי שדוחב

 האושתב ןיידע םידדמה םלוא ,9.11% -ב הלע S&P 500 -ה דדמו 12.55% -ב הלע ק"דסאנה

 .המאתהב 13.34% ו 20.66% לש הנשה תליחתמ תילילש

  תליחת ינפלמ ריחמ תומר םתואל ורזח םג םקלחו ןורחאה שדוחב ודרי תורוחסה יריחמ •

 הדיריה .דועו תשוחנ ,סרית ,הטיח ,טפנ :ודריש תורוחסה ןיב ,הניארקואל היסור ןיב המחלמה

 אל ןיידע ולא תודירי םלוא ,הבורקה הפוקתב היצלפניאה לע תצק לקהל יופצ תורוחסה יריחמב

 .םלועב םייזכרמה םיקנבה לש דעיל היצלפניאה תא דירוהל תוקיפסמ

 :הנורחאה הנשב הטיחה ריחמ תוחתפתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ל ארשי  
 6.53% לש הילע םע ילוי שדוחב םישרמ ןוקית וגיצהו םלועב המגמל ודמצנ א"תב תוינמה ידדמ •

 הסרובב תורבחה לש תוח"ודה תנוע חתפת שדוחה ,90 א"ת דדמב 6.94% -ו 35 א"תב

 .קשמב בצמה יבגל רתוי הבוט הנומת םיעיקשמל ןתיתו תימוקמה

 ,םיליבומה ח"גאה ידדמב 1% -כ לש הילע םע ינוי שדוחמ ןוקיתה תא וכישמה בוחה תורגא ידדמ •

  .שדוחה תפסונ האלעהל יפצהו שדוחה לארשי קנב לש תיבירה תאלעה תורמל תאזו

 תיבירה תעדוהב ,1.25% לש המרל שדוחה תליחתב 0.5% -ב תיבירה תא האלעה לארשי קנב •

 יזכרמה םרוגכ היצלפניאה המחלמה תא םלועה יבחרב םייזכרמה םיקנבה ראש ומכ ,קנבה ןייצ

 תא תואלעהל קנבה ייופצ שדוחה ףוסב םסרפתת רשא תיבירה תעדוהב ,תיבירה תאלעהב

 תויבירה רעפ תא קיבדהל ידכ םגו היצלפניאה תא ררקל תוסנל ידכב םג ,ףסונ 0.5% ב תיבירה

  .לקשה תמועל םלועב

 יתנש בושיחב ,0.5% לש היילעל תויזחת תמועל 0.4% -ב הלע ינוי שדוחל םיריחמה דדמ •

 יכ יפצה .3%-1% לש לארשי קנב לש םיריחמה דעי תמועל 4.4% לע תדמוע היצלפניאה

 היצלפניאה ,האישל עיגה רבכ היצלפניאה תויזחתה יפ לע םש ,ב"הראל דוגינב ,לארשיב

 תונתמתה תוארל ליחתנש ינפל 5.5%-5% לש המרל דע םיבורקה םישדוחב תולעל ךישמת

 המרל דע תיבירה תא תולעהל ךישמהל יופצש לארשי קנב תוטלחהב ךומתי הז ןותנ .םירפסמב

 .הבורקה הנשב 2.75%-2.5% לש

 

 

 

 

 תועדב וא/ו עדימב וא/ו וב תוארל ןיאו דבלב תיביטמרופניא הריקס ליכמ ל"נה ךמסמה: הרהבה )*( •

 תולועפ תוברל( ןהשלכ תולועפ עוציבל העצה םושמ וב םיעיפומה םיחותינב וא/ו

 תועקשהב ץועיי 'םושמ תווהל אב וב רומאהו ל"נה ךמסמה ןיא .ךרע תוריינב ) הקזחה/היינק/הריכמ

 יבתוכלו ןכתיי .םדאו םדא לכ לש םידחוימה ויכרצו וינותנב בשחתמה , ךכב קוסעל השרומש ימ י"ע'

 .הריקסב םירכזומה ע"ינ םתושרבש וא/ אשונב ישיא ןיינע היהי בגש ביבאל וא רמאמה

 


