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 ל"כנמ בתכמ
 

  ,םירקי תוינמ ילעב

 

 תועבטמה קושל דחוימב תרגתאמו םלועה תלכלכ רובע םיעוריא תאלמ התייה 2022 תנש לש הנושארה תיצחמה

 תאלעה לש ךרדב םינמוזמה יפדוע םוצמצל םלועב םילודגה םיילכלכה םיפוגה י"ע וחקלנש םידעצה .םיילטיגידה

 םימיב םג הרתונ וטפירקב ןיינעה תמר ,ןמזב-וב .םיבר םיקוושב יווש תדיריל ואיבה תירטינומ תוינידמ םושייו תיביר

 ,םיבר םינבומב .תירלופופה תוברתב םג אלא םיעיקשמ ברקב קר אל יזכרמ ןיינע אשונ הווהמ היישעתהו ,ההובג ולא

  .דחאכ םיידסומו םייטרפ םיעיקשמ ברקב היישעתב םימוצע בל תמושתו דוקימ הססיב 2022 לש הנושארה תיצחמה

 תפוקתב ןעצבל הפאשש תויוחתפתההו ךרדה ינבא בור תא המילשה הרבחה הב החימצו תוחתפתה ריצ הוויה ןושארה ןויצחה ,הרבחה רובע

 רחסנה דיחיה םיילטיגיד םיסכנל תועקשה תיבכ התוא בצימ רשא ךלהמ ,רחסמל המושיר תא המילשה הרבחה ןורחאה ראוניב ,תישאר .וז ןמז

 לע , 56%-כב םילהונמה םיסכנה תוליעפ ףקיהב החמצ ,הרבחה לש תירקיעה רודיגה ןרק .םלועב םיירוביצה םידיחיה ןיבו ,לארשיב הסרובב

 חותיפ ףקיה תא הביחרה הרבחה ןורחאה ילויב רשאכ ירפ ובינה חותיפהו רקחמה תוינכות .)ןיוקטיבה( סיסבה סכנב 60%-כ לש הדירי ףא

 םיניינועמה םיעיקשמל ףסונ קיפא הווהמ רשא SCL Advanced Strategies LP ןרק לש היגטרטסאה תא התנישו רחסמה תויגטרטסא

 םוחתב הסונמו יעוצקמ םדא חוכב ,הלש ישונאה ןוהה תא הביחרה הרבחה ,תויתשתה תחימצלו ךרעמה תיינב ךרוצל .םוחתל ףשחיהל

 סרווטמב תוחכונ תמקהב החמתמה Studio Mverse םע תונבה רכזמ לע המתח מ"עב לטסק רבליס  .תויצו תוריכמ ,חותיפו רחסמ ,םיפסכה

 תונרק תשגנהל ךלהמב Purpose תידנקה תועקשהה תרבח םע תונבה רכזמ לע הרבחה המתח ,חודה ךיראת רחאל ,ףסונב .NFT’s תקפנהו

 .לארשיב בחרה םיעיקשמה להקל םיילטיגיד תועבטמ תוססובמ לס

 תוילע ףרחו 2021 ףוסב ןורחאה םאישמ 50%-מ רתויב ודרי םוירתאהו ןיוקטיבה .דחוימב תרגתאמ התייה וז הפוקת ,וטפירקה קוש רובע

 תרבח תסירק ,הרט-הנול עבטמה תסירק תוברל םייתדוקנ םירגתא .ןוניצ תפוקתב תעכ יוצמ ולוכ קושה ,םינורחאה תועובשב תולבגומ

 לש םתחטבאו םתונימא יבגל תוששח תפצה ךות םיימואלניבה םירגתאל ופיסוה ,3AC רודיגה ןרקו סויזלצ תיאקירמא-תילארשיה תואוולהה

   .היישעתב םיליבומ םיפוג

 םיחוטבל םיילטיגיד תועבטמ תכיפה םתרטמש תויחנהו םיקוח עובקל יואר דציכ ןיבהלו רוקחל םלועה יבחרב םיקקוחמב וקחד ולא םירגתא

 לש ןתסירק םע דחוימב טלב היישעתב תירוטלוגרה הרדסאה רסוח .םיימיטיגל אל םירחוס רובע תוחפ םייביטקרטאו םיעיקשמ רובע רתוי

  .DEFI-ה םוחתב וטפירק תורבח תרוש

 תרגסמ .ךוראה חווטב םיעיקשמ לע ןגת ףאו קושב תוביצי דדועת ,םוחתב םיבר םימוסחמ לש הרסהל ליבות הרורב היצלוגר ,הרבחה תעדל

  .וטפירקה תלכלכב תושדח תורבח תריצי ורשפאיש תורורב תויחנה קפסתו תויקוח ןניאש תויוליעפ םצמצת הרורב תיטפשמ
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 םיגציימ NFTs .םירטסניימל וזה תינשדחה היגולונכטה הצרפ 2021 תנשב קר ךא ,2014 זאמ םימייקMetaverse-  NTFs-ו NFTs-ה ימוחת

 ןקירמאמ לחה ,תולודג תורבחו םימסרופמ לש םבל תמושת תא וכשמו ,לפכשל ןיאש םיישחומ יתלב םיטירפ לש בחר ןווגמ לע תילטיגיד תולעב

 .םוחתל ופרטצה ,Microsoft-ל דעו Nvidiaמ לחה ,היגולונכטה תויקנע בור ,םידיגו רוע םרוק רשא ,Metaverse-ה םוחתב .י'צוג דעו סרפסקא

 עיצת רשא םוחתב תידועיי הרבח םע הלועפ ףותישל תונבה רכזמ לע המתחו ,הז יגולונכט םלוע ובוחב ןמוטש לאיצנטופה תא התאר הרבחה

 ךרוצל הלועפ יפותישו םימכסה תמיתחל לועפל הכישממ הרבחה .ולא תומלועב םיטקיורפל םימאתומ העמטהו חותיפ תונורתפ תוחוקלל

 .תוחוקלה להקו םירצומה לס תבחרה

 וטפירקה םוחתב העקשהש ךכל המרג ,םלועה בורב תחוורה תפפורה תירטינומה תוינידמה םע בולישב וטפירקה םלוע תונורחאה םייתנשב

 םיראשנ ונא ,הרבחב .תואיצמ תקידב ינפב תעכ םידמוע ולא םינש ךלהמב ונבנש םיבר םיטקיורפ .לעופב איהש הממ רתוי הברה הלק התארנ

  .היישעתה לש חווט תכורא תחלצהל אירבו יחרכה קושה ןוקית יכ םיענכושמ

 תא תצלאמ רתויב םיעודיה םיטקיורפו תורבחמ המכ לש ןתסירק .אמייק תב החימצ תריציו הינבל םינמז םה ולאכ םינמז יכ םינימאמ ונא

 ינבא ןה הלא ,תובר תורבחו םיעיקשמ רובע באוכ ךילהתהש תורמל .םיטקיורפו תורבח םיכירעמ םה ובש ןפואה לע שדחמ בושחל םיעיקשמה

 ךות ךרדה ךשמהב םינוכיס תיחפמכו יחרכהכ ררבתהל יושע םויכ תורבחהמ קלח לש קוריפ .וכרד תליחתב קוש לכ לש תויטירקה ןיינבה

 הרימחמ םינוכיס לוהינ תוינידמ םימשיימו הז תוליעפ םוחתב םימייקה םינוכיסל םירע ונא .תמייקה תיתשתה תא רפשלו ךישמהל תונמדזה

  .דימתמ חוקיפו

 לש הדימלה ךותמ ומוקי תוקזחו תושדח תורבח .האירב הפולחתו תושדחתה לש הפוקת הווהמ היהתש לככ תבכרומ ,הנורחאה הפוקתה

 תועקשה ךשמהו תקסופ יתלב היינב ךות ,תאז .תקולחמב היונש םתוביציו םתונימא רשא םינקחש לש םמוקמ תא וחקייו םינורחאה םישדוחה

  .םייתועמשמ חותיפו

 תלבוהל ךרעיהל םיכישממ ונא .םייתורחתו םייתוכיא םירצומ ןווגמב יעוצקמ תוריש םיילאיצנטופהו םימייקה וניתוחוקלל עיצהל ךישמנ ונא

 .לארשיב םיעיקשמה להקל הז ינשדחו קתרמ םוחת לש ץומיאה

 

 

 ,חורזימ ילא                                                                                                             

 לטסק רבליס ל״כנמ                                                                                                              
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 דובכל                                                      דובכל

  ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה                               ךרע תוריינל תושרה

  א"נגמה תועצמאב                                  א"נגמה תועצמאב

 

 ,.נ.ג.א

 מ"עב תוקזחא לטסק רבליס
)מ"עב )יב.יס.ייא( היגולונכטויב ןיס לארשי :רבעשל ) 

 2022 ינויב 30 םויב המייתסהש הפוקתל הרבחה יניינע בצמ לע ןוירוטקריד חוד

 

 :ןלהל( 1970- ל"שת ,)םיידיימו םייתפוקת תוח"וד( ךרע תוריינ תונקתל םאתהב יתנש יצח ח"וד תאזב שגומ
 .2202 ינויב 30 םויב המייתסהש הפוקתל ,)"םידיימו םייתפוקת תוחוד תונקת"

 2022 ינויב 30  :םייפסכה תוחודה ךיראת

 2022 טסוגואב 29   :תוחודה רושיא ךיראת

 51-285451-4   :הרבח 'סמ

 ופי-ביבא לת ,35 רגסמה בוחר :תבותכ

    03-5365536    :ןופלט

 info@silvercl.com   :ינורטקלא ראוד

 

 

 רואלו ,)"תוחודה תונקת" :ןלהל( 1970-ל"שת ,םיידיימו םייתפוקת תוחוד תונקתל ג5 ףיעס תוארוהל םאתהב

 הניה הרבחה ,תוחודה תונקתב ותרדגהכ ,"ןטק דיגאת" חנומה לש םינוירטירקב תדמוע הרבחה יכ ,הדבועה

 תולקהה לכ תא ץמאל הרבחה ןוירוטקריד טילחה ,ןכ ומכ .תוחודה תונקתב הז חנומ תרדגהכ "ןטק דיגאת"

 )5(ד5 תוארוהל םאתהב ,ןכ ומכ .הרבחל )תויטנבלר הנייהת וא( תויטנבלר ןהש לככ ,הז רשקהב תונקתב תוללכנה

 .םיינועבר תוחוד םוקמב םייתנש יצח םייפסכ תוחוד השיגמ הרבחה ,תוחודה תונקתל
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םיניינע ןכות  

 
 

 םיניינע ןכות
 

 

                  הרבחה יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה חוד – 'א קלח

 

 

    2202 ינויב 03 םויל םייפסכ תוחוד – 'ב קלח

 

 

    הלהנה תורהצה – 'ג קלח

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

הז תא הז םימילשמו דחא לולכמ םיווהמ ל"נה ח"ודה יקרפ לכ  
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ןוירוטקרידה ח״וד  

 יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה חוד תא תאזב שיגהל דבכתמ )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב תוקזחא לטסק רבליס ןוירוטקריד

 םוימ הפוקתב הרבחה תוליעפב םיירקיעה םייונישה תא רקוסה ,)"חודה ךיראת" :ןלהל( 2022 ינויב 30 םויל הרבחה

 תחת ךרענ אוהו םצמוצמ וניה הז חוד לש ופקיה .)"חודה תפוקת" :ןלהל( 2022 ינויב 30 םויל דעו 2022 ראוניב 1

 2022 ץרמב 31 םויב םסרופ רשא ,2021 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש יתפוקתה חודה יוצמ וארוק ינפבש החנהה

  .)"2021 תנשל יתפוקתה חודה" :ןלהל( )2022-01-034575 :אתכמסא רפסמ(

 :םיאבה םיעוריאה לע ,רתיה ןיב ,הרבחה החוויד חודה תפוקת ךלהמב

 יגטרטסא סכנ הווהמה ,תירוביצ הרבחל םיילטיגיד םיסכנל תועקשהה תיב תכיפהו גוזימה תקסע תמלשה •

 .1תועקשהה תיבל יתועמשמ

 התצקה הרומתבו תשק לש תומרופטלפה לכב תימוסרפ הידמ יתוריש לבקת הרבחה – תשק םע םכסה לע המיתח •

 .2הרבחה לש תוינמ תשקל הרבחה

 .SCL Advanced Strategies3 – ןרק לש שדחמ הקשה •

 ןיוקטיבה ריחמב תיתועמשמ הדירי תורמל  SCL Momentum Alpha ןרקב םילהונמה םיסכנב לודיג ךשמה •

 .4סיסבה סכנ הווהמה

 .NFT’s5 תקפנהו metaverse יתוריש ןתונה Studio Mverse  םע תונבה רכזמ לע המיתח •

 תועבטמ תוססובמ לס תונרק תמקהל ךלהמב Purpose תידנקה תועקשהה תרבח םע תונבה רכזמ לע המיתח •

 .6לארשיב הנושארל םיילטיגיד

 םוחת תלהנמו תוריכמ להנמ סויג ןכו ,רניירק תירוד 'בג – CFO סויג ללוכ ,הרבחה לש א״כ תבצמב לודיג ךשמה •

 .compliance-ו היצלוגר

 .ןלהל 8-ו 7 םיפיעס ואר חודה תפוקת םות רחאלו חודה תפוקתב םיעוריאה רבדב טוריפל

 ךרעה תוריינ לכ היפל ,)"לטסק רבליס" :ןלהל( מ"עב לטסק רבליס םע גוזימה תקסע המלשוה 2022 ראוניב 24 םויב

  לטסק רבליס לש םיצעוילו(  לטסק רבליס לש ךרעה תוריינ ילעבל התצקה הרבחהו ,הרבחל ורבעוה לטסק רבליס לש

 רבליס" :ןלהל( הרבחה לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 74.3%-כ לש ףקיהב ,הרבחה ךרע תוריינ )הקסעה םע רשקב

-China תרבח ,זאד הטילשה תולעבל הרבעוה תבה תורבחב תוליעפהו תולעבה לכ .)"גוזימה תקסע" וא/ו "לטסק

Israel Biological Technology Co., Ltd, להנתהל הרבע ,םיילטיגיד םיסכנב לטסק רבליס לש התוליעפ וליאו 

 תנשל יתפוקתה חודה לש 'א קרפ ואר ,הרבחה תוליעפ ןכ התמלשהו גוזימה תקסע רבדב םיפסונ םיטרפל .הרבחב

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,2021

 תרגסמבו תויה ,לטסק רבליסו הרבחה לש םייפסכה תוחודה תא םיללוכ םידחואמה םייפסכה תוחודה יכ ןיוצי

 תשכורה איה לטסק רבליס יכ עבקנ ,הרבחב הטילשה ילעבל וכפה לטסק רבליס לש הטילשה ילעב גוזימה תקסע

 
 .ןלהל 7.1 ףיעס ואר ףסונ טוריפל 1
 .ןלהל .68 ףיעס ואר ףסונ טוריפל 2
 .ןלהל 8.3 ףיעס ואר ףסונ טוריפל 3
 .ןלהל 2 ףיעס ואר ףסונ טוריפל 4
 .ןלהל 8.1 ףיעס ואר ףסונ טוריפל 5
 .ןלהל .78 ףיעס ואר ףסונ טוריפל 6
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ןוירוטקרידה ח״וד  

 תוחודה ןכלו םיקסע ףוריצ הווהמ הניאש ךפוהמב השיכרכ גוזימה תקסע הלפוט ךכיפלו תוליעפה לש תיאנובשחה

 תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה ךשמה תא םיפקשמ )האוושה ירפסמ תוברל( הרבחה לש םידחואמה םייפסכה

  .תיאנובשחה תשכורה לטסק רבליס לש םינמוזמה ימירזתו

 הרבחה יקסע בצמל ןוירוטקרידה ירבסה – 'א קרפ

 אובמ .1

 הרבחה ,חודה דעומל ןוכנ ,ןכ ומכ .םיילטיגיד םיסכנב םייסנניפ םירישכמו תועקשה לוהינב תקסוע הרבחה

 ףיעס ואר רודיגה תונרק רבדב טוריפל .ןמייק ייאב ודגאתה רשא ,תופתוש לש הנבמב רודיג תונרק יתש תלהנמ

   .2021 תנשל יתפוקתה חודל 'א קלחל 8 ףיעס ואר ,הרבחה לש תוליעפה םוחת רבדב ףסונ טוריפל ,ןכ ומכ .ןלהל 2

 

 הרבחה לש רודיגה תונרק יעוציב .2

 SCL Momentum Alpha LP ןרקה

 ינויב 1-ה םויב התוליעפ תא הלחה ,)"םוטנמומ ןרק" :ןלהל( SCL Momentum Alpha LP ,הנושארה ןרקה

 ךות ןיוקטיבל תימניד הפישח תרשפאמ םוטנמומ ןרק .דבלב םיידסומו םירישכ םיעיקשמל תדעוימו 2019

 לחה .םוטנמומ ןרק לש העקשהה תוינידמ יפל ,ב"הרא רלודב הקזחא ןיבל ןיוקטיב ןיב םיסכנה לוהינב תושימג

 יעוציבמ 2 יפ םיבוטה םיעוציב תלעב הניה םוטנמומ ןרק ,2022 לש היינשה תיצחמה ףוס דעו  הדסוויה םוימ

  .ןיוקטיבה לש 125% תמועל ,245%-כ לע תדמוע תללוכה האושתה רשאכ ,ןיוקטיבה ,סיסבה סכנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  םוטנמומ ןרק תאושת

 243% )2022 ינוי – 2019 ילוי( םוטנמומ ןרק תוליעפ תליחתמ

 15% םוטנמומ ןרק תוליעפ תליחתמ עצוממ ינועבר

 74% םוטנמומ ןרק תוליעפ תליחתמ עצוממ יתנש

55%
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 ןיוקטיבה תאושת םילהונמ םיסכנ תחימצ
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 :2022 לש ינשה ןויצחה ףוס דע 2019 םינשב *םוטנמומ ןרק תאושת ןלהל

 וטנ יחנומב ,תולמע רחאל ןניה תואושתה*

 

 ןרק יסכנ ךס ,2022 לש ינשה ןויצחה םותבו ,ח"ש ןוילימ 16-כ היה 2022 תנש תליחתב םוטנמומ ןרק יסכנ ךס

 לע תדמוע )ישדוח ןפואב תבשוחמה( ןקתה תייטס ,ןכ ומכ .56%-כ לש היילע ,ח"ש ןוילימ 25-כ היה םוטנמומ

-10.2% לע הדמע 2022 ינויב 30 םויל ןוכנ םוטנמומ ןרק תאושת ,ןכ ומכ .םוטנמומ ןרק לש הדסוויה םוימ 16%

 .ליעל טרופמש יפכ

 

  Advanced Strategies LPSCL ןרק

 ילויל 1 םויב התוליעפ תא הלחה ,)"סנוודא ןרק" :ןלהל( SCL Advanced Strategies LP ןרק ,היינשה ןרקה

 קיתמ קלחכ  ובלוש תוקידבהמ קלחכ רשאו ,רקחמה תקלחמ לש תוקימעמ תוקידב ישדוח 18 רחאל ,2022

  .תוחכומו תוביצי ,הכ דע ואצמנ ,הרבחה תעדלש רחאלו ,לטסק רבליס לש ורטסונה

 

 היגטרטסאה הנכדוע 2022 טסוגואב 1 םויב .2022 תנשל ןושארה ןועברה ףוסב התנוש סנוודא ןרק לש התוליעפ

 תויגטרטסא רפסמ תלהנמ סנוודא ןרק .2022 ילוי שדוחב ״הכר הקשה״ רחאל ,הקשוה ןרקהו סנוודא ןרק לש

 תויצלרוקו תויצלרוק ,)Long/Short( רסחב הריכמו היינק תויציזופ ,)multi strategy fund( תומדקתמ רחסמ

 הקיתווה םוטנמומה ןרק דצל תלעופ סנוודא ןרק .םינתשמ ףונימ יפקיהו םינוש םידמצב רחסמ ,תוכופה

 םיפסכ סנוודא ןרקב ולהונ אל ,2022 לירפא שדוחמ לחה יכ ,ןיוצי .ליעל הז ףיעסב תראותמה ,ןיוקטיבה תססובמ

 ,הז חוד דעומל ןוכנ .ליעל הטרופש רחסמה תייגטרטסא תרגסמב 2022 ילויב 1 םויב התלעפהל דע תאזו ,לעופב

 הלעפוה סנוודא ןרקש הדבועה רואל .ח"ש ןוילימ 1.7 -כ לש ךסל םימכתסמ סנוודא ןרקב םילהונמה םיסכנה

 .ןקתה תייטסו סנוודא ןרק תואושת תודוא עדימ תתל ןתינ אל ,2022 ילוי תליחתב קר
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 םינותנ לע רחסמה תויגטרטסא לש םיעוציבה תוקידב ,סנוודא ןרק לש Backtesting-ה *תואושת ןלהל

  :םיירוטסיה

 וטורב יחנומב ,תופונממ ןניה תואושתה*

 

 יקוושב תויתדונתהו םיילטיגידה םיסכנה םוחתב הרבחה תוליעפ יפוא רואל יכ שיגדהל תשקבמ הרבחה

 רועישבו ההובג תורידתב תונתשהל תויושע ליעל תורומאה תואושתה ,ןוהה יקוושו םיילטיגידה תועבטמה

 .דיתעב תואצותה לע דיעהל ידכב רבעה תואצותב ןיאו יתוהמ

 

 יפסכה בצמה .3

 םהב ולחש םיירקיעה םייונישל םירבסההו םייפסכה תוחודל םאתהב יפסכה בצמה לע חודה יפיעס וגצוי ןלהל

  :חודה תפוקת ךלהמב

 ףיעס

 םישדוח 6 לש הפוקתל

  םויב המייתסהש

 הנשל

 המייתסהש

 31 םויב

 רבמצדב

2021  

 ןוירוטקרידה ירבסה
 ינויב 30

2022 
 ינויב 30

2021 

 ח"ש יפלאב

 יוושו םינמוזמ

 םינמוזמ
2,079 1,785 1,913 

 עבונ 2022 ינויב 30 םויל לודיגה רקיע

 גוזימה תקסע תרגסמב ולבקתהש םינמוזממ

 תוינמ תקפנהמ ןכו ח"ש יפלא 3,167 -כ לש

 ילילש םירזת זוזיקב ח"ש יפלא 5,386 לש ךסב

 ןוילימ 3.8 -כ לש ךסב רבע תויובייחתה ןיגב

 ןוילימ 1 -כ לש גוזימה תקסע תויולע ,ח"ש

 3.4 לש ךסב תפטושה תוליעפהמ ןכו ח"ש

 .ח"ש ןוילימ

 תורתיו םיבייח

 הבוח
2,989 555 2,248 

 םולשתמ  עבונ 2022 ינויב 30 םויל לודיגה רקיע

 ,שארמ הרשמ יאשונו םירוטקריד חוטיב

 םישדחה הרבחה ידרשמ ןיגב תיאקנב תוברע

 ןיס לארשי תרבח ידרשמ ןיגב ןכו

 הילא הרבחה( מ"עב )יב.יס.ייא( היגולונכטויב
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 ףיעס

 םישדוח 6 לש הפוקתל

  םויב המייתסהש

 הנשל

 המייתסהש

 31 םויב

 רבמצדב

2021  

 ןוירוטקרידה ירבסה
 ינויב 30

2022 
 ינויב 30

2021 

 ןכו )"יב.יס.ייא" :ןלהל( )הרבחה הגזמתה

 רובע הרבחה המלישש םינוש םימולשת

 תקסעל םאתהב הרזח םלבקל הפוצו יב.יס.ייא

   .גוזימה

 תועבטמ יאלמ

 םיילטיגיד
2,095 516 989 

 2022 ינויב 30 םויל ןיוקטיבה יאלמב יונישה

 לש השיכרמ עבונ 2021 רבמצדב 31 תמועל

 ח"ש יפלא 986 לש ךסב םיילטיגיד תועבטמ

 םיילטיגיד תועבטמ יאלמ ךורעיש זוזיקב

 .ח"ש יפלא 753 -כ לש ךסב ןגוה יוושל

 אל םיסכנ

 םיפטוש
1,522 107 98 

 םושירמ ורקיעב עבונ םיפטוש םיסכנב לודיגה

 םישדחה םידרשמה ןיגב סכנב שומיש תוכז לש

 .הרבחה הרכשש

  5,248 2,963 8,685 םיסכנ כ"הס

 רסחב הריכמ

 תועבטמ לש

 םיילטיגיד

1,274 - 401 
 םיילטיגיד תועבטמ יאלמ ףיעסב חותינ האר

 .ליעל

 ירשא

 םידיגאתמ

 םייאקנב

- 3 -  

 תורתיו םיאכז

 תוכז
2,703 545 524 

 ורקיעב עבונ תוכז תורתיו םיאכזב לודיגה

 ,לוהינ ימד לשב רקיעב םלשל תואצוהב ולדיגמ

 לודיג ןכו ןובשח יאורו םייטפשמ םיתוריש

 ןרוקמש תודסומל םולשתל השרפהב

 הבייחתה רשא .יב.יס.ייא לש תובייחתהב

 לככ הרבחה תא תופשל גוזימה תרגסמב

 .וז תובייחתה םלשת הרבחהו

 3,252 1,401 627 םירושק םידדצ

 עבונ םירושק םידדצל תויובייחתהב ןוטיקה

 םירושק םידדצל לוהינה ימד םולשתמ ורקיעב

 תריגסו הרבחב הרשמ יאשונ ויהש

 תקסעל הרבחה תוכרעהמ קלחכ תויובייחתהה

 .גוזימה



 

  

2022 ינויב 30 םויב המייתסהש הפוקתל יתנש-יצח חוד  
12 

 

ןוירוטקרידה ח״וד  

 ףיעס

 םישדוח 6 לש הפוקתל

  םויב המייתסהש

 הנשל

 המייתסהש

 31 םויב

 רבמצדב

2021  

 ןוירוטקרידה ירבסה
 ינויב 30

2022 
 ינויב 30

2021 

 תופטוש תויולח

 תויובייחתה לש

 הריכח ןיגב

 הריכח ןיגב תובייחתה ףיעסב ןלהל האר 25 53 268

 תובייחתה

 תינתומ
- 437 450 

 תובייחתהה םולשת לשב עבונ ןוטיקה

 תוינמ תשיכר תקסע ןיגב התיהש תינתומה

 .רצואב

 אל תויובייחתה

 תופטוש
1,614 - - 

 םידרשמ הרבחה הרכח 2022 תנש ךלהמב

 ףסונב .השדח הריכח הרכוה םאתהבו םישדח

 לש הריכח ןיגב תובייחתה ןיידע העיפומ

 הרבחל הרבע םרטש רבעשל יב.יס.ייא ידרשמ

  .גוזימה םכסה יפ לע יב.יס.ייאל הרושק

 ךס

 תויובייחתה
6,486 2,439 4,652  

 ימצע ןוה

 

2,199 

 

524 596 
 תמלשהמ ורקיעב עבונ ימצעה ןוהב לודיגה

 .גוזימה תקסע

 

 תוליעפה תואצות .4

 ךלהמב םהב ולחש םיירקיעה םייונישל םירבסההו םייפסכה תוחודל םאתהב תוליעפה תואצות חותינ ןלהל

 :חודה תפוקת

 ףיעס

 

 םישדוח 6 לש הפוקתל

 םויב המייתסהש

 הנשל

 המייתסהש

 31 םויב

  רבמצדב

2021 

 

 ןוירוטקרידה ירבסה

 ינויב 30
2022 

 ינויב 30
2021 

 ח"ש יפלאב

 ימדמ תוסנכה

 החלצה ימדו לוהינ
344 142 1,730 

 םויל האוושהב לוהינ ימדמ תוסנכהב לודיגה

 תואכזב לודיגמ ורקיעב עבונ ,2021 ינויב 30

 םוטנמומ תונרק לוהינמ האצותכ לוהינ ימדל

 .םילהונמה םיסכנה ףקיהב לודיגו סנוודאו
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 ףיעס

 

 םישדוח 6 לש הפוקתל

 םויב המייתסהש

 הנשל

 המייתסהש

 31 םויב

  רבמצדב

2021 

 

 ןוירוטקרידה ירבסה

 ינויב 30
2022 

 ינויב 30
2021 

 -כ םג ללוכ םוכסה ,2021 רבמצדב 31 םויב

 רשא החלצה ימד ןיגב ח"ש ןוילימ 1.4

 יפ לע םירכומ ןכלו הנתשמ הרומת םיווהמ

 תוחודב קר הסנכהכ תואנובשחה יללכ

 .םייתנשה םייפסכה

 ןגוה יוושב יוניש

 תועבטמ יאלמ

 םיילטיגיד

)753( 270 342 

 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתב

 יוושב יונישב הרבחה הריכה 2022 ,ינויב 30

 753 -כ לש ךסב םיילטיגיד תועבטמ לש ןגוה

 הפוקתב ח"ש יפלא 270 תמועל ח"ש יפלא

 .דקתשא הליבקמה

  2,072 412 )409( תוסנכה ךס

 לועפת תואצוה

 תויללכו הלהנה
7,607 2,181 6,348 

 םישדוח השיש לש הפוקתל לודיגה רקיע

 תמועל 2022 ינויב 30 םויב המייתסהש

 ךסב לודיגמ עבונ דקתשא הליבקמה הפוקתה

 ססובמ םולשת תולע ח"ש ןוילימ 1.4 -כ לש

 תקסעמ קלחכ וקנעוהש תויצפוא ןיגב תוינמ

 ןיגב תוימעפ דח תואצוהב היילע ,גוזימה

 תקסעמ ועבנש םינוש םיצעויו תויטפשמ

 .'וכו םירוטקריד חוטיב ,גוזימה

 - 325 )56( תורחא תואצוה

 םויב ומייתסהש םישדוח השישב תואצוהה

 ןיגב רקיעב ןוה חוורמ ועבנ 2022 ינויב 30

 תואצוה .גוזימה תקסעב םיסכנה תריכמ

 30 םויב ומייתסהש םישדוח השישב תורחא

 תקסע ןיגב תונוש תואצוהמ ועבנ 2021 ינויב

 .הנשה המלשוהש גוזימה

  )4,276( )2,094( )959( ילועפת דספה

 םושיר תואצוה

 רואל רחסמל

 גוזימה תקסע

18,307 - - 

 עבונ הכופה השיכרב רחסמל םושיר תואצוה

 םע הרבחה לש גוזימה םכסהמ ורקיעב

 ךפוהמב השיכרכ הלפוט רשא יב.יס.ייא

 ףדוע רשאכ ,םיקסע ףוריצ הווהמ הניאש
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 ףיעס

 

 םישדוח 6 לש הפוקתל

 םויב המייתסהש

 הנשל

 המייתסהש

 31 םויב

  רבמצדב

2021 

 

 ןוירוטקרידה ירבסה

 ינויב 30
2022 

 ינויב 30
2021 

 םיסכנה לש םכרע לע הרומתה

 ללכנ לטסק רבליס לש תויובייחתההו

 .דספהו חוור חודב תימעפ דח האצוהכ

  69 55 100 וטנ ןומימ תואצוה

 )4,345( )2,149( )26,377( ללוכ דספה

 ימעפ דח םושירב לודיגמ ורקיעב עבונ לודיגה

 גוזימה תקסע לש רחסמל םושיר תואצוה לש

  .ליעל  טרופמכ תוולנ תואצוהו

 הינמל דספה

 ללודמו יסיסב

 )ח"ש(

)1.82( )0.25( )0.46( 

 ללודמו יסיסב הינמל דספהב לודיגה

 31 םוילו  ,2021 ינויב 30 םויל האוושהב

 דספהב לודיגמ ורקיעב עבונ ,2021 רבמצדב

 לשב תוינמה תומכב לודיג דגנמו ללוכה

  .תוינמה תקפנהו גוזימה םכסה
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  םינמוזמ ימירזת .5

 םהב ולחש םיירקיעה םייונישל םירבסההו םייפסכה תוחודל םאתהב הרבחה לש םינמוזמה ימירזת חותינ ןלהל

 :חודה תפוקת ךלהמב

 ףיעס

 םישדוח 6 לש הפוקתל

  םויב המייתסהש
 המייתסהש הנשל

 רבמצדב 31 םויב

2021 

 ןוירוטקרידה ירבסה
 ינויב 30 

2022 
 ינויב 30

2021 
 ח"ש יפלאב

 םינמוזמ םירזת

 תפטוש תוליעפל
)8,176( )1,506( )3,037( 

 ילילשה םירזתב לודיגה רקיע

 השיש לש הפוקתב תפטוש תוליעפמ

 ,ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח

 הליבקמה הפוקתל סחיב 2022

 עבונ 2021 תנשל סחיבו דקתשא

 ןיגב םינוש םיצעויל םימולשתמ

 ןוילימ 1 -כ לש םוכסב גוזימה תקסע

 תומדוק תויובייחתה םולשתו ח"ש

 םירושק םידדצל לוהינ ימד רקיעב

 .ח"ש ןוילימ 3 -כ לש םוכסב

 םינמוזמ םירזת

 העקשה תוליעפל
)45( )13( )43( 

 

 םינמוזמ םירזת

 ןומימ תוליעפמ
8,432 2,914 4,573 

 תוליעפמ םינמוזמה םירזתב לודיגה

 ,2021 ינויב 30 םויל האוושהב ןומימ

 ורקיעב עבונ ,2021 רבמצדב 31 םוילו

 תקסעמ קלחכ ולבקתהש םינמוזממ

 םיעיקשמל תוינמ תקפנה ןיגבו גוזימה

 .םישדח

 

 

 ןומימה תורוקמ .6

  .ךרע תוריינ תקפנהל הרומתב ןוה יסויגמ רקיעב תנמוממ הרבחה לש התוליעפ ,חודה דעומל

 .יארשא וא תואוולה תורתי ןיא הרבחל ,חודה דעומל

  .2202 ינויב 30 םויל הרבחה לש םייפסכה היתוחוד ואר הרבחה לש ןומימה תורוקמ רבדב ףסונ טוריפל
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 הרבחה יקסע רואית ךותמ םיירקיע םינותנ – 'ב קלח

  םייתוהמ םיעוריא .7

 :ןלהל םיטרופמה םיעוריאה ןכו 2202 ינויב 30 םויל הרבחה לש יפסכה חודב 5 רואב ואר טוריפל

 

 לטסק רבליס לש ךרעה תוריינ לכ היפל ,לטסק רבליס םע גוזימה תקסע המלשוה 2022 ראוניב 24 םויב .7.1

 רשקב לטסק רבליס לש םיצעוילו( לטסק רבליס לש ךרעה תוריינ ילעבל התצקה הרבחהו ,הרבחל ורבעוה

 תולעבה לכ .הרבחה לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 74.3%-כ לש ללוכ ךסב ,הרבחה ךרע תוריינ )הקסעה םע

 China-Israel Biological Technology תרבח ,זאד הטילשה תולעבל הרבעוה תבה תורבחב תוליעפהו

Co., Ltd )ןלהל: "CIB"(, הרבחב להנתהל הרבע ,םיילטיגיד םיסכנב לטסק רבליס לש התוליעפ וליאו. 

 ,2021 תנשל יתפוקתה חודה לש 'א קרפל 1.2 ףיעס ואר ,התמלשהו גוזימה תקסע רבדב םיפסונ םיטרפל

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה

 
 יתפוקתה חודה לש 'א קרפל 4 ףיעסב טרופמכ תויצפואו תוינמ תואצקה ועצוב ,גוזימה תקסע תובקעב .7.2

 ןונקת ןכדוע ,מ"עב תוקזחא לטסק רבליסל הרבחה םש הנוש ןכו ,הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,2021 תנשל

 ואר ,םיפסונ םיטרפל .םייסנניפ םיתורישל דמויבמ תוליעפה ףנע הנושו 1:10 לש ןוה דוחיא עצוב ,הרבחה

 'סמ( 2022 ראוניב 19 ,)2022-01-005775 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 12 םוימ םידיימ םיחוויד

 'סמ( 2022 ראוניב 24 , ,)2022-01-010612 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 24 , )2022-01-008544 :אתכמסא

 'סמ( 2022 ראורבפב 9 ,)2022-01-014427 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראורבפב 8 ,)2022-01-010618 :אתכמסא

 הז חודב םיאבומה )2022-01-015600 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראורבפב 13 ,)2022-01-014559 :אתכמסא

 .הינפהה ךרד לע

 
 תויהל לדח םגו( קרב ריבד םירוטקרידה ,גנא'ג ו'גגנינ רמ הרבחה ל"כנמ ורטפתה ,גוזימה תובקעב ,ףסונב .7.3

 רמ ינוציחה רוטקרידה ;ישגניצ גנאוח רמ ןוירוטקרידה ר"וי ,יאור )יסייק( ןח 'בג ,)הרבחב ןיינע לעב

 'בג םירוטקרידכ ונמתהו ;2022 לירפאב 10 םויב הפקותל הסנכנש ,ותורטפתה לע עידוה ןהכ ןועמש

 רמ ,)הרבחב ןיינע לעב תויהל לחהש( שיניב םר רמ ,)הרבחב ןיינע תלעב תויהל הלחהש( דיבר הלאירבג

 תויהל לחהו ל"כנמכ םג הנמתהש( חורזימ רזעילא רמ ,)הרבחב ןיינע לעב תויהל לחהש( םיובנירג ןליא

 אפלא הקיפא תרבח םג .)הרבחב ןיינע לעב תויהל לחהש( ויז יבצ רמ ןוירוטקרידה ר"ויו )הרבחב ןיינע לעב

 םידיימ םיחוויד ואר םיטרפל .הרבחב ןיינע ילעב תויהל ולחה ץינומ ןחו מ"עב תויגטרטסאו תועקשה

-2022 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 24 םוימ ,)2022-01-010146 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 24 םוימ

 'סמ( 2022 ראוניב 24 םוימ ,)2022-01-010161 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 24 םוימ ,)01-010140

 2022 ראוניב 25 , )2022-01-010122 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 24 םוימ ,)2022-01-010128 :אתכמסא

 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-011566 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-010329 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-010320 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 25 ,)2022-01-011785 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראוניב 25 ,)2022-01-011791 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 26 , )2022-01-011572 :אתכמסא 'סמ(
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 2022 ראוניב 25 ,)2022-01-011578 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-010317 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-011569 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 26 , )2022-01-010314 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-010326 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 25 ,)2022-01-011788 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראוניב 26 , )2022-01-011800 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 26 , )2022-01-011587 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראוניב 27 ,)2022-01-011764 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-011560 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראוניב 26 , )2022-01-011584 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב 26 ,)2022-01-012205 :אתכמסא 'סמ(

 2022 ראורבפב 8 ,)2022-01-014472 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראורבפב 8 ,)2022-01-011794 :אתכמסא 'סמ(

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה )2022-01-014481 :אתכמסא 'סמ(

 

 26 םויבו ,הרבחה לש תוליגר תוינמ 2,100 ,הרבחב ינוציח רוטקריד ,ררופ לג שכר 2022 ראוניב 26 םויב .7.4

 26 םוימ ידימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחה לש תוליגר תוינמ 3,000 ררופ לג שכר 2022 לירפאב

-2022 :אתכמסא 'סמ( 2022 לירפאב 26 םוימ ידימ חווידו )2022-01-011926 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראוניב

  .הינפהה ךרד לע הז חודב םיאבומה ,)01-051313

 
 תלבגומ תופתוש תוקזחה תשק םע םיתורישה םכסה .7.5

 תרושקת תשק םע םיתורישה םכסה לוטיב תורשפא יכ הרבחה החוויד 2022 ראורבפב 1 םויב .7.5.1

 'סמ( 2022 ראורבפב 1 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל .2022 לירפא שדוחל הכראוה מ"עב

  .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה )2022-01-012480 :אתכמסא

 תרושקת תשק םע םיתורישה םכסה לוטיב תורשפא יכ הרבחה החוויד 2022 לירפאב 17 םויב .7.5.2

 'סמ( 2022 לירפאב 17 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל .2022 יאמ שדוחל הכראוה מ"עב

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה )2022-01-040455 :אתכמסא

 תרושקת תשק םע םיתורישה םכסה לוטיב תורשפא יכ הרבחה החוויד 2022 יאמב 11 םויב .7.5.3

 :אתכמסא 'סמ( 2022 יאמב 11 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל .2022 ינוי שדוחל הכראוה מ"עב

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה )2022-01-056944

 מ"עב תרושקת תשק םע םיתורישה םכסה לוטיב תורשפא יכ הרבחה החוויד 2022 ינויב 9 םויב .7.5.4

 :אתכמסא 'סמ( 2022 ינויב 9 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל .2022 טסוגוא שדוחל הכראוה

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה )2022-01-071800

 .ןלהל 8.6 ףיעס ואר חודה ךיראת רחאל תשק םכסה רבדב טוריפל

 

 :הרשמ יאשונו םירוטקריד .7.6

 לומגה הל רשוא ןכו ,הרבחב תירוטקרידכ השמ ןב הביבא 'בגה התנומ 2022 ראורבפב 7 םויב .7.6.1

 'סמ( 2022 ראורבפב 7 םוימ םידיימ םיחוויד ואר םיטרפל .תירוטקרידכ התנוהכ ןיגב

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה ,)2022-01-015931-ו 2022-01-015922 :אתכמסא

 

 ותורטפתה לע ,הרבחב יולת יתלב רוטקריד ,ןטול םייח רמ עידוה ,2022 לירפאב 10 םויב .7.6.2

 ןח ,2022 לירפאב 10 םויב ןכ ומכ .)2022-01-046051 :אתכמסא 'סמ( הרבחה ןוירוטקרידמ

 יאשונו הלהנה תבצמו ץינומ ןח תודוא םיפסונ םיטרפל .יללכ להנמ ןגס דיקפתל הנומ ץינומ
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                                   ,2022-01-038373 :אתכמסא 'סמ( 2022 לירפאב 10 םוימ םיחוויד ואר ,הרשמ

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה ,)2022-01-038379-ו

 
 םיטרפל .הרבחה ןוירוטקרידמ התורטפתה לע דיבר הלאירבג 'בג העידוה ,2022 יאמב 23 םויב .7.6.3

 לע ןאכ אבומה )2022-01-063298 :אתכמסא 'סמ( 2022 יאמב 24 םוימ ידימ חוויד ואר ,םיפסונ

 .הינפהה ךרד

 

 רמ ,הרבחה לש םיפסכה ל"כנמס לש ודיקפת םויס לע הרבחה החוויד 2022 ראורבפב 16 םויב .7.6.4

 'בגה 2022 לירפאב 1 םויב התנומ ויתחתו ,2022 ץרמב 31 םויב ףקותל סנכנ רשא ,ןידלוג איג

 ראורבפב 16 םוימ םידיימ םיחוויד ואר םיטרפל ,הרבחה לש םיפסכ תיל"כנמסכ רניירק תירוד

-2022-01 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראורבפב 17 םוימו )2022-01-016617 :אתכמסא 'סמ( 2022

 .הינפהה ךרד לע הז חודל םיפרוצמה ,)017097

 
 ,הסרובל ץוחמ השיכרב ,הרבחב ןיינע ילעב ,ץינומ ןחו חורזימ רזעילא ה"ה ושכר 2022 ץרמב 10 םויב .7.7

 ץרמב 10 םוימ םידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .יב.יס.ייא ,הרבחב רבעשל הטילשה תלעבמ תוינמ

 לע הז חודל םיפרוצמה ,)2022-01-023862-ו 2022-01-023859 ,2022-01-023850 :אתכמסא 'סמ( 2022

 .הינפהה ךרד

 
 רוטקרידלו )הרבחב ןיינע תלעב תויהל הלחהש( השמ ןב הביבא תירוטקרידל וצקוה 2022 יאמב 3 םויב .7.8

 .דחא לכל ,הרבחה לש םיריחס אל היצפוא יבתכ 10,000 ,)הרבחב ןיינע לעב תויהל לחהש( ןהכ לג ינוציחה

 ,2022-01-054397 :אתכמסא 'סמ( 2022 יאמב 3 םוימ הרבחה לש םידיימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה ,)2022-01-054427-ו 2022-01-054418

 

 :תויללכ תופיסא .7.9

 לש רקבמה ח"ור תפלחה ויה המוי רדס לע רשא תיללכ הפיסא המייקתה 2022 ץרמב 6 םויב .7.9.1

 ,)EY( 'תושו רריסק תא יאבג ררופ טסוק דרשמב ,'תושו חנימע ץמנייטש דרשמ ,הרבחה

 ,היתואצותו הפיסאה ןומיז תודוא םיפסונ םיטרפל .הפיסאה ידי לע הרשוא ל"נה הטלחהה

 2022 ראורבפב 17 םוימ םידיימ םיחוויד ואר ,שדחה רקבמה ח"ור יונימו הנוהכה םויס תוברל

 ,2022-01-022248 :אתכמסא 'סמ( 2022 ץרמב 6 םוימו )2022-01-017076 :אתכמסא 'סמ(

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה )2022-01-022257-ו 2022-01-022254

 

 יונימ רושיא המוי רדס לעשכ ,הרבחה לש תדחוימ תיללכ הפיסא הנמוז 2022 ראורבפב 24 םויב .7.9.2

 תירוטקרידל תויצפוא תקנעה רושיא ,ול םלושיש לומגה רושיאו ינוציח רוטקרידכ ןהכ לג רמ

 ןומיז תודוא םיפסונ םיטרפל .םירוטקרידל יופישו רוטפ יבתכ תקנעה רושיאו השמ ןב הביבא

-2022-01 :אתכמסא 'סמ( 2022 ראורבפב 24 םוימ םידיימ םיחוויד ואר ,היתואצותו הפיסאה

 'סמ( 2022 לירפאב 3 םוימ ,)2022-01-034572 :אתכמסא 'סמ( 2022 ץרמב 31 םוימ ,)019026

 'סמ( 2022 לירפאב 7 םוימו )2022-01-035340 ,2022-01-035331 ,2022-01-035319 :אתכמסא

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה ,)2022-01-037908 :אתכמסא
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 תא ,המאתהב ,הרבחה ןוירוטקרידו לומגתה תדעו וררשיא ,2022 לירפאב 13 םויבו 2022 לירפאב 11 םויב .7.10

 ןליא ,)ןוירוטקרידה ר"וי( ויז יבצ ה"ה לש הקסעהו הנוהכה יאנת תאו הרבחה לש לומגתה תוינידמ

 הרבחה ל"כנמ( חורזימ ילאו )הרבחה לש ישאר לועפת להנמו רוטקריד( שיניב םר ,)רוטקריד( םיובנירג

 םוימ תיללכה הפיסאה תטלחהמ עבנ הז רורשיא .)"הרשמה יאשונ לש הנוהכה יאנת" :ןלהל( )רוטקרידו

 הרשמה יאשונ לש הנוהכה יאנתו הרבחה לש לומגתה תוינידמ הרשוא התרגסמב ,2022 רבמצדב 30

 רושיא לבקתי אל המלשהה דעומ רחאלש םישדוחה תשש ךלהמבש לככ )1( :ןלהלדכ ליעל םיטרופמה

 ךשמל הפקותב דומעת לומגתה תוינידמ ,לומגתה תוינידמל הרבחה ןוירוטקרידו לומגתה תדעו לש שדוחמ

 םישדוחה תשולש ךלהמבש לככ )2(-ו ;גוזימה תקסע תמלשה דעוממ לחה ,דבלב םישדוח השיש לש הפוקת

 הרבחה ןוירוטקרידו לומגתה תדעו לש שדוחמ רושיא לבקתי אל גוזימה תקסע תמלשה דעומ רחאלש

 לש הפוקתל היהי הרשמה יאשונ לש הנוהכה יאנת לש רושיאה ףקות ,הרשמה יאשונ לש הנוהכה יאנתל

 רבמצדב 30 םוימ םיחוויד ואר םיפסונ םיטרפל .גוזימה תקסע תמלשה דעוממ לחה ,דבלב םישדוח השולש

 ,)2022-01-039684 :אתכמסא 'סמ( 2022 לירפאב 13 םוימו )2021-01-116677 :אתכמסא 'סמ( 2022

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה

 
  .םיריחס אל היצפוא יבתכ 42,250 ועקפ חודה תפוקת ךלהמב .7.11

 
 תוינידמ תא ןכדעל ,ךרע תוריינל תושרה לגס םע םואיתב ,התטלחה לע הרבחה החוויד 2022 יאמב 2 םויב .7.12

 תניחב תוברל( םינוש םיגוסמ םיילטיגיד םיסכנ לש םהירעשב םייונישל הפישחהש ןפואב העקשהה

 היהש יפכ זוחא 25% םוקמב ,הרבחה לש םיסכנה ךסמ 40% לע הלעי אל )תויביסאפ תויסנניפ תועקשה

 ,)2022-01-053914 :אתכמסא 'סמ( 2022 יאמב 2 םוימ הרבחה לש ידימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .רבעב

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה

 

 לש ידיימ חוויד ואר ףדמה ףיקשת םע רשקב טוריפל .ףדמ ףיקשת הרבחה המסרפ 2022 יאמב 30 םויב .7.13

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,)2022-01-066283 :אתכמסא רפסמ( 2022 יאמב 29 םוימ הרבחה

 

 CIB-ו HeartCode LLC תורבחה ידי לע תוקזחומה תוינמ תריכמל םכסה םתחנ ,2022 ינויב 2 םויב .7.14

 הקסעב ישילש דצל ,הרבחב םימדוקה הטילשה ילעב ויה רשא הרבחב ןיינע ילעב ,)"םירכומה" :ןלהל(

 תוינמה ראש םע דחי ,הז םכסה תרגסמב ושכריש תוינמה ,הקסעה תמלשהל ףופכל .הסרובל ץוחמ

 ומכ .םישדוח 12 תב המיסח תפוקתל תופופכ ןניהו ןמאנ תקזחהל ורבעוה ,םירכומה ידי לע תוקזחומה

 ךשמל םירכומה לש תוינמה תרתי תשיכרל ןושאר בוריס תוכז אהת הרבחל ,המיסחה תפוקת רחאל ,ןכ

 דצ ותואל ,המיסחה תפוקת רחאל ,רוכמל PUT תייצפוא םירכומל הקנעוה ,ףסונב .םישדוח 9 לש הפוקת

 ידיימ חוויד ואר ,הינמל ריחמו העקשהה ימוכס ,םכסהה תודוא םיפסונ םיטרפל .תופסונ תוינמ ישילש

 חודה דעומל ןוכנ .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,)2022-01-069799 :אתכמסא 'סמ( 2022 ינויב 6 םוימ

 .המלשוה םרט רומאכ הקסעה

 
 ,CIB ידי לע לבקתת רשא הרומת ותרגסמב ,ןמאנל רזוח יתלב תוארוה בתכ םתחנ 2022 ינויב 20 םויב .7.15

 תוקזחומה ויתוינמ 299,401 תריכממ האצותכ ,הרבחה לש םדוקה הטילשה לעבו הרבחב ןיינע תלעב
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 רוכמל ןמאנל תורוהל תיאשר רשא תכמסומ הגיצנ התנומ ןכ ומכ .הרבחל רבעות ,ןמאנ ידי לע תונמאנב

 ורכמנ חודה ךיראת רחאל .םידדצה ןיב םכוסש דעי םוכסל העגהל דע התעד לוקיש יפל תוינמה תא

 ואר םיפסונ םיטרפל .הרבחל הרבעוה ח"ש ףלא 300 -כ לש ךסב הרומתהו ישילש דצל תוינמ 164,835

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,)2022-01-076234 :אתכמסא 'סמ( 2022 ינויב 20 םוימ ידיימ חוויד

 
 חווידה תפוקת םות רחאל םייתוהמ םיעוריא .8

 

 מ"עב סרומ וידוטס םע תונבה רכזמ לע לטסק רבליס תמיתח לע הרבחה החוויד ,2022 ילויב 6 םויב .8.1

 תונורתפ היתוחוקלל העיצמ מ"עב סרומ וידוטס .NFT תקפנהו סרוואטמה תוליעפ םוחתל התסינכו

 ללוכ הנעמ ןתמב החמתמ ןכו NFT-הו סרוואטמה תומלועב םיטקיורפל םימאתומ העמטהו חותיפ

 שארב .םקותש תידועיי הרבח תועצמאב םייקתי הלועפה ףותיש .ולא תומלועב םיטקיורפ תמקהב

 ימואלניבה םישוחה ןמאו םינוש םימוחתמ םימזימו תורבח לש ל"כנמו דסיימ ,יח ןתמ ודמעי הרבחה

 ואר ,NFT-הו סרוואטמה תוליעפ םוחתו מ"עב סרומ וידוטס תודוא םיפסונ םיטרפל .דרשוס רואיל

 ןאכ םיאבומה ,)2022-01-084478-ו 2022-01-084442 :אתכמסא 'סמ( 2022 ילויב 6 םוימ םידיימ םיחוויד

 .הינפהה ךרד לע הז

 

  .םיריחס אל היצפוא יבתכ 36,949 ועקפ חודה תפוקת םות רחאל .8.2

 

 ילוי שדוחב "הכר הקשה" רחאל ,SCL Advanced Strategies ןרק שדחמ הקשוה 2022 טסוגואב 1 םויב .8.3

 ,םוחתל ףשחיהל םיניינועמה םיעיקשמל ףסונ קיפא הניה סנוודא ןרק .היגטרטסא יוניש רחאלו 2022

 רסחב הריכמו היינק תויציזופ ,)Multi Strategy Fund( תומדקתמ רחסמ תויגטרטסא ןווגמ תועצמאב

)Long/Short(, יכ ,ןיוצי .םינתשמ ףונימ יפקיהו םינוש םידמצב רחסמ ,תוכופה תויצלרוקו תויצלרוק 

 2022 ילויב 1 םויב התלעפהל דע תאזו ,לעופב םיפסכ סנוודא ןרקב ולהונ אל ,2022 לירפא שדוחמ לחה

 2 ףיעס  ואר הרבחה לש תונרקה תודוא םיפסונ םיטרפל .ליעל הטרופש רחסמה תייגטרטסא תרגסמב

  .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה )2022-01-079641 :אתכמסא 'סמ( 2022 טסוגואב 1 םוימ חווידו ליעל

 

 תועקשה אפלא הקיפא ןיב םיתורישה םכסה תניחב רחאל יכ הרבחה העידוה 2022 טסוגואב 3 םויב .8.4

 םכסהה יכ הרבחה הרשיא ,)"םכסהה" :ןלהל( לטסק רבליס ןיבל )"הקיפא" :ןלהל( מ"עב תויגטרטסאו

 הלאירבג 'בגה לש םהיתוריש תקספה לע טלחוה ,ןכ ומכ .םכסהה תולטב לע העידוה ,תוריהזה ןעמלו לטב

 רבליסב תירוטקרידכ דיבר הלאירבג 'בג לש התנוהכ םויס לעו לטסק רבליסב רגיבליז לאינד רמו דיבר

 הרבחה לש ידיימה חווידל 'א חפסנכ ףרוצ רשא ראתמל 18.6 ףיעס ואר םכסהה רבדב טוריפל .לטסק

 'סמ( 2022 טסוגואב 3 םוימ ידיימ חוויד ןכו )2021-01-112549 :אתכמסא 'סמ( 2021 רבמצדב 22 םוימ

 .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה ,)2022-01-098863 :אתכמסא

 
 מ"עב תרושקת תשק םע םיתורישה םכסה לוטיב תורשפא יכ הרבחה החוויד 2022 טסוגואל 15 םויב .8.5

-2022 :אתכמסא 'סמ( 2022 טסוגואב 15 םוימ ידיימ חוויד ואר םיטרפל .2022 רבמטפס שדוחל הכראוה

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,)01-083790
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 תופתוש תוקזחה תשק םע )"תבה תרבח" :ןלהל( לטסק רבליסו הרבחה ורשקתה 2022 טסוגואב 22 םויב .8.6

 יתוריש תבה תרבחל תשק דימעת ותרגסמב ,)"םכסהה" :ןלהל( העקשה םכסהב ,)"תשק" :ןלהל( תלבגומ

 רדשת וב רחא קיפא לכ וא( 12 ץורע-תשק ןהב תשק לש התושרבש תונושה תומרופטלפב תימוסרפ הידמ

 )ולש תוילטיגידה תומרופטלפהו םיפתושמה וירתא לכ לע( וקאמ ירתא תצובקו )מ"עב תשק ירודיש תרבח

 :ןלהל( תשק לש התושרל הנדומעתש וא/ו תודמועה תוידיתעו תופסונ תונוש תומרופטלפב ןכ ומכו

 הפוקתה" :ןלהל( םישדוח 7-כ היהת םיתורישה תפוקת .ח"ש ןוילימ לש יוושב ,)"םיתורישה"

 הנלעת אלש תופסונ תופוקת עבראל תינושארה הפוקתה ךראות םידדצה תמכסהל ףופכב .)"תינושארה

 םדקומה יפל ,15.9.2022-ה וא ריוואל הנושארה תמוסרפה תיילע דעומ( הלחתהה דעוממ םייתנש לע

 תשקל הרבחה התצקה ,ליעל רומאכ םיתורישה ןתמל הרומתב .תחא לכ ח"ש ןוילימ 1 לש יוושב ,)םהיניב

 ןיב םתחנ רשא ,םכסהה יכ םידדצה ןיב םכוס ,ןכ ומכ .הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 341,925

 רומאה רואל .ליעל ראותמה םכסהה אובי ומוקמבו ,לטובי 2021 טסוגואב 25 םויב תבה תרבחל תשק

 ואר םכסהה רבדב טוריפל .תיתוהמ הניאש תיטרפ האצקה לע הרבחה החוויד 2022 טסוגואב 23 םויב

 תשקל תיטרפה העצהה חוד רבדבו )2022-01-086271 :אתכמסא 'סמ( 2022 טסוגואב 23 םוימ ידימ חוויד

 טסוגואב 28 םוימ םילשמ חווידו )2022-01-086310 :אתכמסא 'סמ( 2022 טסוגואב 23 םוימ חוויד ואר

 וצקוה 2022 טסוגואב 29 םויב  .הינפהה ךרד לע ןאכ םיאבומה ,)2022-01-088638 :אתכמסא 'סמ( 2022

-2022 :אתכמסא 'סמ( 2022 טסוגואב 29 םוימ ידיימ חוויד ואר טוריפל .תשקל הרבחה לש תוינמ 341,925

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,)01-089319

 

 Purpose Investments תרבח םע תונבה רכזמב התורשקתה לע הרבחה העידוה 2022 טסוגואב 28 םויב .8.7

Inc., קושב םוירתאו ןיוקטיב תוססובמ תונרק תקשהל ידעלב הלועפ ףותישל ,תידנק תועקשה תרבח 

 הרבחה תנווכב ,םישרדנה םירוטלוגרה םירושיאה תלבקלו בייחמ םכסה תמיתחל ףופכב .ילארשיה

 תונרק" :ןלהל( מ"עב ביבא-לתב ךרע תוריינל הסרובב וטפירקה םוחתב ETF/לס תונרק קישהל

 םוחתב ETF תונרקב וסכתי וטפירקה תונרק ,םידדצה ןיב םתחייש םכסהל םאתהב .)"וטפירקה

 תויולעב ,וטנורוט תסרובב תורחסנ רשאו ,םוירתאו ןיוקטיבב תורישי תועיקשמה ,Purpose לש וטפירקה

 לש העצההו םושירה ,הקשהה ךילהת לכ תא להנלו םוזיל תיארחא אהת הרבחה .םיכומנ לוהינ ימדו

 םכסהה ,תידנקה תועקשהה תרבח תודוא םיפסונ םיטרפל .םיעיקשמה ללכל לארשיב וטפירקה תונרק

-2022-01 :אתכמסא 'סמ( 2022 טסוגואב 28 םוימ ידימ חוויד ואר ,הרבחה תכרעהל קושב שוקיבהו

  .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,)088227

 
 יבתכ 167,500 תאצקה רבדב תיתוהמ אל תיטרפ העצה חוד לע הרבחה החוויד 2022 טסוגואב 29 םויב .8.8

 םיריחס יתלב היצפוא יבתכ 85,000-ו הרבחה יצעויו ידבועל הרבחה לש םיריחס יתלב היצפוא

 חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .הסרובה רושיא תלבק רחאל וצקוי רשא ,רנירק תירוד ,םיפסכה תיל"כנמסל

 .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומה ,)2022-01-089280 :אתכמסא 'סמ( 2022 טסוגואב 29 םוימ הרבחה לש ידיימ

 
 הנורוקה סוריו תעפשה .9

 'א קלחל 7.4.4 ףיעס ואר ,היתואצותו היקסע ,הרבחה תוליעפ לע הנורוקה סוריו תעפשה רבדב ףסונ טוריפל

  .2021 תנשל יתפוקתה חודה תרגסמב םסרופש יפסכה חודל 24 רואב ןכו 2021 תנשל יתפוקתה חודל
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 תיבירה תיילעו היצלפניאה תיילע רבדב יוליג .10

 היצלפניא .10.1

 יפל ,2022 תנשל היופצה היצלפניאה .םלועבו לארשיב היצלפניאה ירועישב הילע הלח 2021 תנשמ לחה

 9.5%-ו תוחתופמ תולכלכב 6.6%-כ לע תדמוע ,הנורחאל םסרפתהש תימואלניבה עבטמה ןרק חוד

 היצלפניאה רועיש ,לארשי קנב לש ורקמה תביטח תיזחתל םאתהב ,לארשיב .7תוחתפתמ תולכלכב

 4.5%-ב םכתסהל היצלפניאה רועיש יופצ 2022 תנשב .3.3% תויהל יופצ םיבורקה םינועברה תעבראב

 רועישמ יתועמשמ ןפואב  ךומנ לארשיב היצלפניאה רועיש יכ ןיוצי .2.4%8- ל תדרל יופצ אוה 2023 תנשבו

 םיינוניבה םיחווטלו הנשל לארשיב היצלפניאל תויפיצה .תוחתופמה תונידמה בורב םייקש היצלפניאה

 ךותב תונגועמ רתוי םיכוראה םיחווטל תויפיצה ךא ,דעיה לעמ ןה ףא תויוצמ ,)םינש שולשו םייתנש(

 .9דעיה םוחת

 .חודה תפוקתב הרבחה תואצות לע תיתוהמ העפשה ןיא ,היצלפניאה רועישב היילעל ,חודה דעומל ןוכנ

 תוסנכה לע תיתוהמ העפשה היופצ אל היצלפניאה רועישב היופצה היילעה ךשמהל ,הרבחה תכרעהל

  .הרבחה

 

 תיביר .10.2

 תא םולבל הרטמב תיבירה תא תולעהל םלועב םייזכרמ םיקנב וטילחה תימלועה םיריחמה תוילע דצל

 לש רועישל תיבירה התלעוה ,ב"הראב תונורחאה תיבירה תואלעה יתשב המגודל .םיריחמה תוילע

 שדוחמ לחה .10תובורקה תוטלחהב תיבירה תא תולעהל ךישמי יכ הפוצ ילרדפה קנבהו 2.5%-2.25%

 1.25% לש המרל )0.1%( יספא רועישמ לארשיב תיבירה תא תולעהל לארשי קנב טילחה 2022 לירפא

 עיגהל תיבירה הרומא ,2023 תנשל ינשה ןועברל דע ,לארשי קנב לש רקחמה תקלחמ תויזחתל םאתהבו

 .2.75%11 -ל

 תפוקתב הרבחה תואצות לע תיתוהמ העפשה ןיא ,לארשי קנב תיביר רועישב היילעל ,חודה דעומל ןוכנ

 היילעל ,הרבחה לש היקסע ןומימ ןפוא תודוא ליעל רומאה רואל ,הרבחה תלהנה תכרעהל ,ןכ ומכ .חודה

 היושע אל ,רומאכ תיבירה רועישב הילע ךשמהל וא/ו חודה םוסרפ דעומל דע לארשי קנב תיביר רועישב

  .הרבחה לש ןומימה תואצוה לע תיתוהמ העפשה תויהל

 

 רועיש וא/ו היצלפניאה רועישב היילעה לש תוילאיצנטופה תועפשהל סחיב הז ףיעסב רומאה יכ ןיוצי

 ,ססובמה ,1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ועמשמכ דיתע ינפ הפוצ עדימ הווהמ הרבחה לע תיבירה

 ןכא ליעל רומאה יכ תואדו לכ ןיא ,ךכיפל .הז חוד ךיראתב הרבחב תמייקה היצמרופניא לע ,רתיה ןיב

 ןפואב תונוש תויהל תויושע לעופב תואצותהו ,ליעל ראותמה הזל המוד ןפואב שממתיש וא ,שממתי

 .הז עדיממ תועמתשמה וא תוכרעומה תואצותה ןמ יתוהמ

 
7 2022-july-update-outlook-economic-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world. 
8 https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast0722.aspx  
9 22.aspx-07-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18  
10 220727a.htmhttps://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20 
11 22.aspx-07-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18 
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ןוירוטקרידה ח״וד  

 

  ןועריפ ידעומ יפל הרבחה תויובייחתה תבצמ .11

 שרדנכ ,ןועריפ דעומ יפל הרבחה לש תובייחתה תבצמ רבדב םינותנ ובו חוד הרבחה המסרפ ,הז חוד םוסרפל רבוע

 ידיימ חוויד ואר םיפסונ םיטרפל .1970-ל"שתה ,)םיידימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל 'ה38 הנקתב

  .הינפהה ךרד לע ןאכ אבומ הז ידיימ חווידב רומאה .2022 טסוגואב 31 םוימ

  .רומאכ תויובייחתה ןיא הרבחל חודה דעומל ןוכנ ,ליעל 6 ףיעסב רומאה רואל יכ ,רהבומ

 

 םייפסכה תוחודה לע ותעד תווחב בל תמושת הרבחה לש ןובשחה האור תיינפה .12

 םירזתו םיכשמתמה הידספה רבדב םייפסכה תוחודב 'ג1 רואבב רומאל בלה תמושת תא ונפה ןובשחה יאור

 ךכמ תורזגנה הלהנהה תוינכותו הרבחה יקסע בצמ רבדבו הרבחה לש תפטוש תוליעפמ ךשמתמ ילילש םינמוזמ

 .םיפסונ ןומימ תורוקמ תגשהב יולת הרבחה לש התוליעפ ךשמהש ךכלו

 תוחודב .יח קסעכ הרבחה לש המויק ךשמה רבדב םייתועמשמ תוקפס םיררועמ ,ליעל םיניוצמה םימרוגה ללכ

 הרבחה םא תושורד הנייהתש ןכתייש םגוויסו תויובייחתההו םיסכנה יכרע יבגל תומאתה לכ וללכנ אל םייפסכה

 .יח קסעכ לועפלו ךישמהל לכות אל

 

 

 2022 טסוגואב 29 :ךיראת

 

 

  

 ,ויז יבצ 

  ןוירוטקרידה ר"וי

 חורזימ רזעילא 

 רוטקרידו הרבחה ל"כנמ
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 םייפסכ תוח״וד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2022 ינויב 30 םויל םייפסכ תוחוד – 'ב קלח
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 רריסק תא יאבג ררופ טסוק
 ,'א144 ןיגב םחנמ ךרד
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 +972-3-6232525   .לט
 972-3-5622555+  סקפ

ey.com 

 
 רקבמה ןובשחה האור לש הריקס חוד

 
 מ"עב תוקזחא לטסק רבליס לש תוינמה ילעבל

 
 
 אובמ
 
 יתיצמתה חודה תא ללוכה ,)הרבחה – ןלהל( מ"עב תוקזחא לטסק רבליס לש ףרוצמה יפסכה עדימה תא ונרקס
 ,רחא ללוכ חוורו דספה וא חוור לע םייתיצמתה תוחודה תאו 2022 ,ינויב 30 םויל יפסכה בצמה לע דחואמה
  .ךיראת ותואב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתל םינמוזמה ימירזתו ןוהב םייונישה
 תואנובשח ןקתל םאתהב וז םייניב תפוקתל יפסכ עדימ לש הגצהלו הכירעל םיארחא הלהנההו ןוירוטקרידה
 קרפ יפל וז םייניב תפוקתל יפסכ עדימ תכירעל םיארחא םה ןכו ,"םייניב תופוקתל יפסכ חוויד" - IAS 34 ימואלניב
 יפסכ עדימ לע הנקסמ עיבהל איה ונתוירחא .1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקת לש 'ד
 .ונתריקס לע ססבתהב הלא םייניב תופוקתל
 
 
 הריקסה ףקיה
 
 יפסכ עדימ לש הריקס" - לארשיב ןובשח יאור תכשל לש 2410 )לארשי( הריקס ןקתל םאתהב ונתריקס תא ונכרע
 תבכרומ םייניב תופוקתל יפסכ עדימ לש הריקס ."תושיה לש רקבמה ןובשחה האור ידי לע תכרענה םייניב תופוקתל
 .םירחאו םייטילנא הריקס ילהונ םושיימו ,םייאנובשחהו םייפסכה םיניינעל םיארחאה םישנא םע רקיעב ,םירוריבמ
 לארשיב םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב תכרענה תרוקיב רשאמ תרכינ הדימב הפקיהב תמצמוצמ הניה הריקס
 .תרוקיבב םיהוזמ תויהל םילוכי ויהש םייתועמשמה םיניינעה לכל עדווינש ןוחטיב גישהל ונל תרשפאמ הניא ךכיפלו
 .תרוקיב לש תעד תווח םיווחמ ונא ןיא ,ךכל םאתהב
 
 
 הנקסמ
 
 תוניחבה לכמ ,ךורע וניא ל"נה יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב
 .IAS 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב ,תויתוהמה
 
 יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב ,תמדוקה הקספב רומאל ףסונב
 םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקת לש 'ד קרפ יפל יוליגה תוארוה רחא ,תויתוהמה תוניחבה לכמ ,אלממ וניא ל"נה
 .1970-ל"שתה ,)םיידיימו

 
 דיחאה חסונהמ הייטס
�
 הידספה רבדב םייפסכה תוחודב 'ד1 רואבב רומאל בלה תמושת תא םינפמ ונא ,ל"נה ונתנקסמ תא גייסל ילבמ
 תוינכותו הרבחה יקסע בצמ רבדבו הרבחה לש תפטוש תוליעפמ ךשמתמ ילילש םינמוזמ םירזתו םיכשמתמה
 .םיפסונ ןומימ תורוקמ תגשהב יולת הרבחה לש התוליעפ ךשמהש ךכלו ךכמ תורזגנה הלהנהה
 תוחודב .יח קסעכ הרבחה לש המויק ךשמה רבדב םייתועמשמ תוקפס םיררועמ ,ליעל םיניוצמה םימרוגה ללכ
 הרבחה םא תושורד הנייהתש ןכתייש םגוויסו תויובייחתההו םיסכנה יכרע יבגל תומאתה לכ וללכנ אל םייפסכה
 .יח קסעכ לועפלו ךישמהל לכות אל
 
 
 

 רריסק תא יאבג ררופ טסוק   ,ביבא-לת
 ןובשח יאור   2022 ,טסוגואב 29
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  ינויב 30 םויל

 31 םויל 
  רבמצדב

  2022  2021 *(  2021 *( 
 רקובמ  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
       םיפטוש םיסכנ
 1,913  1,785  ,0792  םינמוזמ יוושו םינמוזמ
 2,248  555  ,9892  הבוח תורתיו םיבייח
 989  516  2,095  םיילטיגיד תועבטמ יאלמ
       
  7,163  2,856  150,5 
       
        םיפטוש אל םיסכנ
 65  49  82  וטנ ,עובק שוכר
 33  58  1,440  שומיש תוכז סכנ
       
  1,522  107  98 
       
  8,685  2,963  5,248 
       
       תופטוש תויובייחתה
 401  -  1,274  םיילטיגיד תועבטמ לש רסחב הריכמ
 -  3  -  םייאקנב םידיגאתמ יארשא
 524  545  ,7032  תוכז תורתיו םיאכז
 3,252  1,401  627  םירושק םידדצ
 25  53  268  הריכח ןיגב תויובייחתה לש תופטוש תויולח
 450  437  -  תינתומ תובייחתה
       
  4,872  2,439  4,652 
       
       תופטוש אל תויובייחתה
 -  -  1,614  הריכח ןיגב תובייחתה
       
  6,486  2,439  4,652 
       
       ןוה כ"הס
 -  -  -  תוינמ ןוה
 ,0026  ,2884  ,79737  הימרפ
 4,640  4,640  -  היצפוא יבתכ ןובשח לע םילובקת
 1,148  594  ,9911  תוינמ ססובמ םולשת ןוה ןרק
 )11,194(  )8,998(  )571,37(  דספה תרתי
       
 596  524  ,1992  ןוה כ"הס
       
  8,685  2,963  5,248 
       
 .'ה1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ הגצה )*

 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
 
 

       2022 ,טסוגואב 29
 םייפסכה תוחודה רושיא ךיראת

 

 ויז יבצ
 ןוירוטקרידה ר"וי

 

 רזעילא חורזימ
 רוטקרידו ל"כנמ

 

 תירוד רניירק
 םיפסכ תיל"כנמס
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 ומייתסהש םישדוחה 6-ל

  ינויב 30 םויב

 הנשל
 המייתסהש

 םויב
 רבמצדב 31

  2022  2021 *(  2021 *( 
 רקובמ  רקובמ יתלב  

  
 ח"ש יפלא

 )הינמל דספה ינותנ טעמל(
       
 335  142  344  לוהינ ימדמ תוסנכה
 1,395  -  -  החלצה ימדמ תוסנכה
 342  270  )753(  םיילטיגיד תועבטמ יאלמ ןגוה יוושב יוניש
       
 2,072  412  )409(  תוסנכה כ"הס
       
 6,348  2,181  7,607  תויללכו הלהנה ,לועפת תואצוה
 -  325  )56(  תורחא )תוסנכה( תואצוה
       
 )4,276(  )2,094(   )7,960(  רחסמל םושיר תואצוה ינפל ילועפת דספה
       
 -  -  18,307  ךפוהמב השיכרב רחסמל םושיר תואצוה
       
 )4,276(  )2,094(  )26,267(  רחסמל םושיר תואצוה רחאל ילועפת דספה
       
 1  -  1  ןומימ תוסנכה
 70  55  111  ןומימ תואצוה
       
       
  )4,345(    )2,149(   )26,377(  ללוכ דספה כ"הס
       
 
 )ח"שב( הרבחה תוינמ ילעבל סחוימה הינמל דספה

 
     

       
 ).460(  )0.25(  )1.82(  ללודמו יסיסב דספה
       
 .'ה1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ הגצה )*
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 .בוקנ ךרע אלל תוינמה )*
 .'ה1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ הגצה )**
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 תוינמ ןוה
 )* הימרפו

 

 םילובקת
 לע
 ןובשח
 יבתכ
 היצפוא

  
 
 

 ןוה ןרק
 םולשת
 ססובמ
 תוינמ

 

 תרתי
  דספה

 
 כ"הס

 ח"ש יפלא 
  רקובמ יתלב 
           

           
 596  )11,194(  1,148  4,640  6,002  2022 ,ראוניב 1 םויל הרתי
           
 5,386  -  -  -  5,386  תוינמ תקפנה
           
 24  -  )647(  )4,640(  5,311  היצפוא יבתכ שומימ
           
 1,490  -  1,490  -  -  תוינמ ססובמ םולשת תולע
           
 21,080  -  -  -  21,080  ךפוהמב השיכר
           
 )26,377(  )26,377(  -  -  -  ללוכ דספה כ"הס
           
 2,199  )37,571(  1,991  -  37,779  2022 ,ינויב 30 םויל הרתי

  

 
 
 
 
 

 תוינמ ןוה
 )* הימרפו

 

 םילובקת
 לע
 ןובשח
 יבתכ
 היצפוא

  
 
 

 ןוה ןרק
 םולשת
 ססובמ
 תוינמ

 

 תרתי
  דספה

 
 כ"הס

 ח"ש יפלא 
 )** רקובמ יתלב 
           

           
 )452(  )6,849(  406  ,0914  1,900  2021 ,ראוניב 1 םויל הרתי
           
 2,388  -  -  -  2,388  תוינמ תקפנה
           
 549  -  -  549  -  היצפוא יבתכ תקפנה
           
 188  -  188  -  -  תוינמ ססובמ םולשת תולע
           
 )2,149(  )2,149(  -  -  -  ללוכ דספה כ"הס
           
 524  )8,998(  594  4,640  4,288   2021 ,ינויב 30 םויל הרתי
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 .בוקנ ךרע אלל תוינמה )*
 .'ה1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ הגצה )**
 
 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה

  

 
 
 
 
 

 תוינמ ןוה
 )* הימרפו

 

 םילובקת
 לע
 ןובשח
 יבתכ
 היצפוא

  
 
 

 ןוה ןרק
 םולשת
 ססובמ
 תוינמ

 

 תרתי
  דספה

 
 כ"הס

 ח"ש יפלא 
 )** רקובמ 
           

           
 )452(  )6,849(  406  ,0914  1,900   2021 ,ראוניב 1 םויל הרתי
           
 4,102  -  -  -  4,102   תוינמ תקפנה
           
 549  -  -  549  -  היצפוא יבתכ תקפנה
           
 742  -  742  -  -  תוינמ ססובמ םולשת תולע
           
 )4,345(  )4,345(  -  -  -  ללוכ דספה כ"הס
           
 596  )11,194(  1,148  4,640  6,002   2021 ,רבמצדב 31 םויל הרתי
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 םישדוח 6 לש הפוקתל
  ינויב 30 םויב ומייתסהש

 הנשל 
מייתסהש
 31 םויב ה
  רבמצדב

  2022  2021 *(  2021 *( 
 רקובמ  רקובמ יתלב  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
   תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 )4,345(  )2,149(  ),37726(   דספה
 םינמוזמה ימירזת תא גיצהל תנמ לע תושורדה תומאתה

 :תפטוש תוליעפמ
 

 
 

 
 

 
       
 742  188  1,490  תוינמ ססובמ םולשת תולע
 78  39  77   תותחפהו תחפ
 -  -  14  עובק שוכר תעירגמ ןוה דספה
 )342(  )270(  753  םיילטיגיד תועבטמ ןגוה יוושב יוניש
 -  -  18,307  ךפוהמב השיכרב רחסמל םושיר תואצוה
 52  -  )450(  תינתומ הרומתב תובייחתהב יוניש
 23  68  63  ןומימ תואצוה
       
  20,254  25  553 
       :תויובייחתהו םיסכנ יפיעסב םייוניש
 )1,323(  536  )644(   הבוח תורתיו םיבייחב )הילע( הדירי
 )33(  )13(  2,179  תוכז תורתיו םיאכזב )הדירי( הילע
 )171(  )171(  )986(  םיילטיגיד תועבטמ יאלמב הילע
 2,282  266  )2,602(  םירושק םידדצב )הדירי( הילע
       

  )2,053(  618  755 
       
 )373,0(  )1,506(  )8,176(  תפטוש תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ
       
       העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
       
 )43(  )13(  )45(  עובק שוכר תשיכר
  

 
 

 
 

 
 )43(  )13(  )45(  העקשה תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ
       
       ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת
 )53(  )23(  )127(  הריכח ןיגב תובייחתה ןוערפ
 )25(  )3(  )18(  המלושש תיביר
 -  3  -  םייאקנב םידיגאתמ יארשא
 4,102  2,388  5,386  תוינמ תקפנה
 549   549  24   תויצפוא יבתכ תקפנה ןיגב םילובקת
 -  -  3,167  )א( ךפוהמב השיכרמ ועבנש םינמוזמ
       
 4,573  2,914  8,432  ןומימ תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ
       
 2  )28(  )45(  ח"טמב םינמוזמ ןיגב רעש ישרפה
       
 1,495  1,367  166  םינמוזמ יוושו םינמוזמב הילע
       
 418  418  1,913  הפוקתה תליחתל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי
       
 1,913  1,785  2,079  הפוקתה ףוסל םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי
       
       ןמוזמב וניאש תויתוהמ תויוליעפ
 -  -  1,470  הריכח ןיגב תובייחתה דגנכ שומיש תוכז יסכנב הרכה

 
 
 

 
 

 
 

 .'ה1 רואב האר ,ךפוהמב השיכר םושיימ האצותכ שדחמ הגצה )*
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  2022  2021  2021 
 רקובמ  רקובמ יתלב  רקובמ יתלב  
 ח"ש יפלא  
 
 
 :ךפוהמב השיכרמ ועבנש םינמוזמ )א(
 
 )םינמוזמ טעמל( רזוח ןוה

 

394 

 

- 

 

- 
 -  -  )18,307(  רחסמל םושיר תואצוה
 -  -  21,080   ןוהה לע הקסעה תעפשה
       
 -  -  3,167  ךפוהמב השיכרמ ועבנש םינמוזמ
       
 

 .םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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 יללכ - :1 רואב
 

 )מ"עב )יב.יס.ייא( היגולונכטויב ןיס לארשי רבעשל( מ"עב תוקזחא  לטסק רבליס תרבח .א
 1999 תנשב לארשיב הדגאתה רשא לארשי תבשות הרבח הניה )"הרבחה" :ןלהל(
  .ביבא לת ,35 רגסמה 'חר איה תימשרה התבותכו
 הרבחה לש הלא תא םיללוכ 2022 ,ינויב 30 םויל הרבחה לש םידחואמה םייפסכה תוחודה
 הלעפ ,2022 ,ראוניב 24 םויל דע .)"הצובקה" - דחי ןלהל( הלש תודחואמ תורבח לשו
 חותיפ ,רקחמ תוליעפב תוקזחומ תורבח תועצמאב הקסע ןכו תועקשהה םוחתב הרבחה
 31 םויל םייפסכה תוחודל 21 רואבב טרופמכ ,ג.ק.אה םוחתב םירצומ לש קווישו
 .ןלהל 'ה האר רומאכ תויוליעפה תריכמל רשאב .תוליעפ ירזגמ רבדב 2021 ,רבמצדב
 

 תועבטמב תועקשה לוהינ רובע רחסמ תויגטרטסא חותיפב תקסועו תחתפמ הרבחה .ב
 לוהינב תקסוע SCL Management LTD - הלש תדחואמ הרבח תועצמאב םיילטיגיד
 םיפרגוטפירק תועבטמב תועיקשמו ןמייק ייאב ודגאתהש רודיג תונרק יתש לש תועקשה

SCL Momentum Alpha LP לש ןכו SCL Advanced Strategies LP. םייפסכה תוחודה דעומל 
 .ןרקה לש יללכה ףתושה הניה רשא ןמייק ייאב תדגואמה הרז תב הרבח הרבחל

  
 רחסמ תויגטרטסא תחתפמ הרבחה ,םייפרגוטפירקה םיסכנה םוחתב התוליעפמ קלחכ
 המצע רובע ,הז בלשב ,תלהנמ ךכמ קלחכו םיילטיגידה תועבטמה םוחתב תומדקתמ
 ןוחבל הנווכ ךותמ תאזו )ורטסונ( יטרפ תועקשה קית )הרבחה ןוהמ יתוהמ וניאש קלחב(
 הרבחה לכות ולישבישכל ,רשא הרבחה לש ימצעה הנוהב תושדח רחסמ תויגטרטסא
 הרבחה קישת רשא תוידועיי תונרקב םא ןיב ,םירחא רובעב םיפסכ ןתועצמאב להנל
 ןכו הרבחה תלהנמ ןתוא תוקיתווה תונרקב תושדחה תויגטרטסאה בולישב םא ןיבו
 .תועבטמה םוחתב רליד רקורבכ לועפל

 
 תרגתאמו םלועה תלכלכ רובע םיעוריא תאלמ התייה 2022 תנש לש הנושארה תיצחמה .ג

 יפדוע םוצמצל םלועב םילודגה םיילכלכה םיפוגה ידעצ .םיילטיגידה תועבטמה קושב
 יווש תדיריל ואיבה תירטינומ תוינידמ םושייו תיביר תאלעה לש ךרדב םינמוזמה
 ןיינע הווהמו ההובג הרתונ םייפרגוטפירקה םיסכנב ןיינעה תמר ,ןמזב-וב .םיבר םיקוושב
  .ללכב רוביצבו םייטרפו םיידסומ םיעיקשמ ברקב יזכרמ
 ףרחו 2021 ףוסב ןורחאה םאישמ 50%-מ רתויב ודרי םוירתאהו ןיוקטיבה ,וז תיצחמב
 םירגתא .ןוניצ תפוקתב תעכ יוצמ ולוכ קושה ,םינורחאה תועובשב תולבגומ תוילע
-תילארשיה תואוולהה תרבח תסירק ,הרט-הנול עבטמה תסירק תוברל םייתדוקנ
 תוששח תפצה ךות םיימואלניבה םירגתאל ופיסוה ,3AC רודיגה ןרקו סויזלצ תיאקירמא
 םיקקוחמ וליבוה ולא םירגתא .היישעתב םיליבומ םיפוג לש םתחטבאו םתונימא יבגל
 םיילטיגיד תועבטמ תכיפה םתרטמש תויחנהו םיקוח עובקלו רוקחל םלועה יבחרב
 םע דחוימב טלב היישעתב תירוטלוגרה הרדסהה רסוח .םיעיקשמ רובע רתוי םיחוטבל
  .DEFI-ה םוחתב וטפירק תורבח תרוש לש ןתסירק
 תוביצי דדועת ,םוחתב םיבר םימוסחמ תרסהל ליבות הרורב היצלוגר ,הרבחה תעדל
 תויוליעפ םצמצת הרורב תיטפשמ תרגסמ .ךוראה חווטב םיעיקשמ לע ןגת ףאו קושב
  .וטפירקה תלכלכב תושדח תורבח תריצי ורשפאיש תורורב תויחנה קפסתו תויקוח ןניאש

 
 ,ינויב 30 םויל ח"ש יפלא 37,571-כ לש ךסל ומכתסה רשא םירבטצמ םידספה הרבחל .ד

 8,176-כ לש ךסב תפטוש תוליעפמ ךשמתמ ילילש םינמוזמ םירזת הרבחל ,ףסונב .2022
 ,ינויב 30 םויב המייתסהש םישדוח השיש לש הפוקתל ח"ש יפלא 1,506-כו ח"ש יפלא

 התלוכי .המאתהב ,2021 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל ח"ש יפלא 3,037-כו 2022
 התדימעו םיעיקשממ ןוה יסויגל הפופכ תיחכונה התנוכתמב לועפלו ךישמהל הרבחה לש
 ורשואש יפכ הרבחה תלהנה לש הדובעה תוינכותו םינמוזמה ימירזת תיזחתב
 היופצ הרבחה ,ןוירוטקרידהו הרבחה תלהנה תכרעהל ,ךכיפל .הרבחה ןוירוטקרידב
 .ןיעל הארנה דיתעב חודה ךיראתל תועודיה היתויובייחתה לכב דומעל
 הרבחה לש המויק ךשמה רבדב םייתועמשמ תוקפס םיררועמ הלא םימרוג ,תאז םע דחי
 תויובייחתההו םיסכנה יכרע יבגל תומאתה לכ וללכנ אל םייפסכה תוחודב .יח קסעכ
 .יח קסעכ לועפלו ךישמהל לכות אל הרבחה םא תושורד הנייהתש ןכתייש םגוויסו
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 )ךשמה( יללכ - :1 רואב

 
 לש ךרעה תוריינ יקיזחמ ןיבו מ"עב לטסק רבליס ןיב םכסה םתחנ 2021 ,ילויב 5 םויב .ה

 היגולונכטויב ןיס לארשי :רבעשל( מ"עב תוקזחא לטסק רבליס ןיבל ,מ"עב לטסק רבליס
 םכסה" :ןלהל( תוינמ תפלחה לש ךרדב תורבחה גוזימל ,)"ICB" :ןלהל( )מ"עב )יב.יס.ייא(
 ,24 םויב .2021 ,יאמב 4 םויב םידדצה ןיב םתחנ רשא תונבהה רכזמ סיסב לע ,)"גוזימה
 .גוזימה םכסה םלשוה 2022 ,ראוניב
 
 לש האלמ תולעבב תב הרבח תויהל הכפה מ"עב לטסק רבליס ,גוזימה תקסעל םאתהב
 מ"עב לטסק רבליס לש תוינמה ילעב לכל התצקה הרבחה 2022 ,ראוניב 24 םויב .הרבחה

 תוינמה ןוהמ 74%-כ ,ןתאצקה רחאל וויה רשא ,בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 9,790,956
 .המלשהה דעומב הלש ערפנהו קפנומה

 
 ,הרבחה ןוירוטקרידב םירוטקריד השולש מ"עב לטסק רבליס הנמת גוזימה םכסה יפ לע
 רוטפ תקנעה ,םיינוציחה םירוטקרידה טעמל םייחכונה םירוטקרידה לש םתנוהכ םויס
 ומכ .הרבחל שדח ןונקת תכירעו םישדחה םירוטקרידלו םישדחה הרשמ יאשונל יופישו
 תמלשה דעומב )"China Israel Biotechnology Ltd )"CIB,זאד ICB-ב הטילשה תלעב ןכ
 תא ןכו ICB לש תוקזחומהו תונבה תורבחב היתוקזחה לכ תא ICB -מ השכר ,הקסעה
 רשא ,ב"הרא רלוד ןוילמ 1 לש ךס תרומת ,רומאכ תורבחה םע רשקב היתויובייחתה לכ
 תוריכשה םכסה תא בסהל הבייחתה גוזימה תקסע תרגסמב ICB. ICB תפוקל ורבעוה
 תובוחהו תויוכזה לכ תא המצע לע לוטיל הרומא רשא ,CIB תבוטל ICB ידרשמב
 הבייחתה דוע .השחרתה םרט וז הבסה 2022 ,טסוגואב 29 םויל ןוכנ .םכסהב םירושקה

CIB תא תופשל ICB לשב םהב בייחתהל הרבחה היושעש תויטפשמה תויולעה ןיגב 
 2.5-כ ךס לע ,2021 ,ראוניב 6 םויב מ"עב םיזייש תרבח י"ע ICB דגנכ השגוהש העיבת
   .ח"ש ןוילמ
 
 הרבחל הכפה הרבחה 2022 ,ראוניב 24 םויב ,רומאכ הקסעל הסרובה רושיא תלבק רחאל
 :ןלהל( מ"עב תוקזחא לטסק רבליסל המש תא התניש רשא ICB לש האלמ תולעבב תב
 ןוירוטקריד ר"ויל הנמתה הרבחה ןוירוטקריד ר"וי ויז יבצ רמ .)"תוקזחא לטסק רבליס"
 רוטקרידו ל"כנמל הנמתה רוטקרידו הרבחה ל"כנמ חורזימ ילא רמ ,תוקזחא לטסק רבליס
 תירוטקרידל התנמתה הרבחב תירוטקריד דיבר הלאירבג תרבגה ,תוקזחא לטסק רבליסב
 הנמתה הרבחב רוטקריד שיניב ימר רמ ,)'ג5 רואב ףסונב האר( תוקזחא לטסק רבליסב
 רוטקרידל הנמתה ,הרבחב רוטקריד םיובנירג ןליא רמו תוקזחא לטסק רבליסב רוטקרידל
-ל הרבע ICB לש תבה תורבחב תוליעפהו תולעבה לכ .מ"עב תוקזחא לטסק רבליסב

CIB, תחת להנתהל הרבע ,םיילטיגיד םיסכנב מ"עב לטסק רבליס לש התוליעפ וליאו 
   .מ"עב תוקזחא לטסק רבליס
 
 לש תוליגר תוינמ 1,178,000 םישדח םיעיקשמל הרבחה התצקה הקסעה תמלשה דעומב
 .ח"ש ןוילימ 5.4– כ לש ךסל הרומתב הרבחה
 
 הרבחה תיטפשמ הניחבמש ךכל האיבה תוינמ תפלחה לש ךרדב גוזימה תקסע תואצות
 תא םהידיל ולביק מ"עב לטסק רבליס לש הטילשה ילעבו תויה .לטסק רבליסב הקיזחמ
 ךכיפלו תוליעפה לש תיאנובשחה תשכורה איה לטסק רבליס יכ עבקנ ,הרבחב הטילשה
 םידחואמ םייפסכ תוחוד .םיקסע ףוריצ הווהמ הניאש ךפוהמב השיכרכ הקסעה הלפוט
 תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה ךשמה תא םיפקשמ )האוושה ירפסמ תוברל( הלא
 .)תיאנובשחה תשכורה( מ"עב לטסק רבליס לש םינמוזמה ימירזתו
 

  לבקתת רשא הרומת ותרגסמב ,ןמאנל רזוח יתלב תוארוה בתכ םתחנ 2022 ,ינויב 20 םויב  
 תריכממ האצותכ ,הרבחה לש םדוקה הטילשה לעבו הרבחב ןיינע לעב ,CIB ידי לע 

 הגיצנ התנומ ןכ ומכ .הרבחל רבעות ,ןמאנ ידי לע תונמאנב תוקזחומה ויתוינמ 299,401
 העגהל דע התעד לוקיש יפל תוינמה תא רוכמל ןמאנל תורוהל תיאשר רשא תכמסומ
 ישילש דצל תוינמ 164,835 וקפנוה ןזאמה ךיראת רחאל .םידדצה ןיב םכוסש דעי םוכסל
 .הרבחל הרבעוה הרומתהו

 



 מ"עב תוקזחא לטסק רבליס
  םידחואמה םייפסכה תוחודל םירואב

36 
 

 
 )ךשמה( יללכ - :1 רואב

 
 )ךשמה( .ה 
 

  הירישכמ יוושל םאתהב העבקנ ח"ש ןוילימ 22.1-כ לש ךסל העבקנ רשא השיכרה תרומת
 .הקסעה תמלשה םויב )תיאנובשחה תשכרנהו תיטפשמה תשכורה( הרבחה לש םיינוהה   

 18.3-כ לש ךסב הרבחה לש תויובייחתההו םיסכנה לש ינזאמה םכרע לע הרומתה ףדוע
 םושיר תואצוהמ קלחכ 2022 לש ןושארה ןויצחל םייפסכה תוחודב ללכיי ח"ש ןוילימ   

 .דספה וא חוור חודב רחסמל
 

 השיש לש הפוקתלו 2022 ,ינויב 30 םויל תתצמותמ תנוכתמב וכרענ הלא םייפסכ תוחוד .ו
 הלא תוחודב ןייעל שי .)םייניב םייפסכ תוחוד - ןלהל( ךיראת ותואב המייתסהש םישדוח
 הנשלו 2021 ,רבמצדב 31 םויל הרבחה לש םידחואמה םייתנשה םייפסכה תוחודל רשקהב
 םייפסכה תוחודה - ןלהל( םהילא וולנ רשא םירואבלו ךיראת ותואב המייתסהש
 .)םייתנשה

 
  תיאנובשחה תוינידמה ירקיע - :2 רואב
 

 םייניב םייפסכה תוחודה לש הכירעה תנוכתמ
 

 תופוקתל יפסכ חוויד" - 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב םיכורע םייניב םייפסכה תוחודה
 םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקת לש 'ד קרפ יפל יוליגה תוארוהל םאתהב ןכו ,"םייניב
 .1970-ל"שתה ,)םיידיימו

 
 וזל תיבקע םידחואמ םייניב םייפסכה תוחודה תכירעב המשוי רשא תיאנובשחה תוינידמה
 .םידחואמה םייתנשה םייפסכה תוחודה תכירעב המשויש

 

 םייסנניפ םירישכמ  - :3 רואב

 
 םירושק םידדצ ,תוכז תורתיו םיאכז ,הבוח תורתיו םיבייח ,םינמוזמה תרתיש הכירעה הלהנהה
 םירצקה ןועריפה ידעומ לשב תאזו ןגוהה םיווש תא בוריקב הווהמ תינתומ תובייחתהו
 .הלא םירישכמ לש םייזוחה םיאנתהו
 

 

  תוינמ ססובמ םולשת  - :4 רואב

 

 רפסמל םאולמב ולשבוהש םיריחס אל היצפוא יבתכ הרבחה הקינעה 2022 ,ראוניב 24 םויב .א
 4.1-5.0 לש שומימ יריחמב םינש 3 רובעכ ועקפיש היצפוא יבתכ 474,000 :ןלהלכ םיצעוי
 תנתינ היצפוא לכ .ח"ש 0.01 לש שומימ ריחמב םינש 9-כל היצפוא יבתכ 51,729 -ו ח"ש
 ןוילימ 1.4 לש ךסל םכתסה דעומב תויצפואה לש ןגוהה יוושה .תחא הליגר הינמל שומימל
 לש ןוכיס תרסח תיביר רועיש םניה יוושה תכרעהב ושמישש םיירקיעה םירטמרפה .ח"ש

 70.5% לש תויתדונתו 1.13% לש ןוכיס תרסח תיביר רועיש ;60.2% לש תויתדונתו 0.22%
 .המאתהב

 
 לש םיריחס אל היצפוא יבתכ 10,000  הרבחב םירוטקריד ינשל וצקוה 2022 ,יאמב 3 םויב .ב

 שומימ תפסות תרומת תחא הליגר הינמל שומימל תנתינ היצפוא לכ .דחא לכל ,הרבחה
 יפלא 28.9 לש ךסל םכתסה ןתקנעה דעומב תויצפואה לש ןגוהה יוושה .הינמל ח"ש 7.1 לש
 םירטמרפה .2022 ,טסוגואב 3 םוימ לחה םינועבר 8 ינפ לע ולשבוי תויצפואה .ח"ש
 תויתדונתו 2.37% לש ןוכיס תרסח תיביר רועיש םניה יוושה תכרעהב ושמישש םיירקיעה
  .72.8% לש
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  הירחאלו חווידה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא - :5 רואב
 

 רמ ףלח ,הרבחה לש םיפסכ תיל"כנמסל רניירק תירוד תרבג התנומ 2022 ,לירפאב 1 םויב .א
 .דעומ ותואב ןהכל דספה רשא ןידלוג איג
 

 תושרה לגס םע םואיתב ,הלש העקשהה תוינידמ תא הרבחה הנכדע 2022 ,יאמב 2 םויב .ב
 םינוש םיגוסמ םיילטיגיד םיסכנ לש םהירעשב םייונישל הפישחהש ןפואב ,ךרע תוריינל
 ,הרבחה לש םיסכנה ךסמ 40% לע הלעי אל )תויביסאפ תויסנניפ תועקשה תניחב תוברל(
 .רבעב היהש יפכ זוחא 25% םוקמב

 
 .הרבחה ןוירוטקרידמ התורטפתה לע דיבר הלאירבג 'בג העידוה ,2022 ,יאמב 23 םויב .ג

 
 .ףדמ ףיקשת הרבחה המסרפ 2022 ,יאמב 30 םויב .ד

 
 מ"עב סרומ וידוטס םע תונבה רכזמ לע המיתח לע הרבחה המתח ,2022 ,ילויב 6 םויב .ה

 העיצמ מ"עב סרומ וידוטס .NFT תקפנהו סרוואטמה תוליעפ םוחתל התסינכ הווהמה
 NFT-הו סרוואטמה תומלועב םיטקיורפל םימאתומ העמטהו חותיפ תונורתפ היתוחוקלל
 םייקתי הלועפה ףותיש .ולא תומלועב םיטקיורפ תמקהב ללוכ הנעמ ןתמב החמתמ ןכו
 .םקותש תידועיי הרבח תועצמאב

 
 "הכר הקשה" רחאל ,SCL Advanced Strategies ןרק שדחמ הקשוה 2022 ,טסוגואב 1 םויב .ו

 ,םוחתל ףשחיהל םיניינועמה םיעיקשמל ףסונ קיפא הניה ןרקה .2022 ילוי שדוחב
 היינק תויציזופ ,)Multi Strategy Fund( תומדקתמ רחסמ תויגטרטסא ןווגמ תועצמאב
 יפקיהו םינוש םידמצב רחסמ ,תוכופה תויצלרוקו תויצלרוק ,)Long/Short( רסחב הריכמו
  .םינתשמ ףונימ

 
 אפלא הקיפא ןיב םיתורישה םכסה תניחב רחאל יכ הרבחה העידוה 2022 ,טסוגואב 3 םויב .ז

 :ןלהל( מ"עב לטסק רבליס ,תבה תרבח ןיבל )"הקיפא" :ןלהל( מ"עב תויגטרטסאו תועקשה
 טלחוה ,ןכ ומכ .םכסהה תולטב לע העידוהו ,לטב םכסהה יכ הרבחה הרשיא ,)"םכסהה"
 מ"עב לטסק רבליסב רגיבליז לאינד רמו דיבר הלאירבג 'בגה לש םהיתוריש תקספה לע
  .מ"עב לטסק רבליסב תירוטקרידכ דיבר הלאירבג 'בג לש התנוהכ םויס לעו

 
 ,תלבגומ תופתוש תוקזחה תשק םע םכסהב הרבחה הרשקתה 2022 ,טסוגואב 22 םויב .ח

 הנייהתש וא/ו תומייקה תומרופטלפה לכב ילטיגידו ינויזיוולט םוסרפ יתוריש תקנעהל
 יוושב ב"צויכו וקאמ רתא 12 ,תשק היזיוולטה ץורע ,רתיה ןיב ,הז ללכבו תשק ידיב תומייק
  .ח"ש ןוילימ לש
 אלל תוליגר תוינמ 341,925 תשקל הרבחה התצקה ,ליעל רומאכ םיתורישה ןתמל הרומתב
 :ןלהל( םישדוח 7-כ היהת םיתורישה תפוקת .ח"ש ףלא 650 לש יוושב הרבחה לש בוקנ ךרע
 עבראל תינושארה הפוקתה ךראות םידדצה תמכסהל ףופכב .)"תינושארה הפוקתה"
 תמוסרפה תיילע דעומ( הלחתהה דעוממ םייתנש לע הנלעת אלש תופסונ תופוקת
 לכ ח"ש ןוילימ לש יוושב ,)םהיניב םדקומה יפל 2022,רבמטפסב 15-ה וא ריוואל הנושארה
 םויב תבה תרבחל תשק ןיב םתחנ רשא ,העקשה םכסה יכ םידדצה ןיב םכוס ,ןכ ומכ .תחא
 .ליעל ראותמה םכסהה אובי ומוקמבו ,לטובי 2021 ,טסוגואב 25
 

 Purpose תרבח םע תונבה רכזמב התורשקתה לע הרבחה העידוה 2022 טסוגואב 28 םויב .ט
Investments Inc., תוססובמ תונרק תקשהל ידעלב הלועפ ףותישל ,תידנק תועקשה תרבח 

 םירושיאה תלבקלו בייחמ םכסה תמיתחל ףופכב .ילארשיה קושב םוירתאו ןיוקטיב
 הסרובב וטפירקה םוחתב ETF / לס תונרק קישהל הרבחה תנווכב ,םישרדנה םירוטלוגרה
  .מ"עב ביבא-לתב ךרע תוריינל

 
 םיריחס יתלב היצפוא יבתכ 167,500 תאצקה לע הרבחה החוויד 2022 טסוגואב 29 םויב .י

 תיל"כנמסל םיריחס יתלב היצפוא יבתכ 85,000-ו הרבחה יצעויו ידבועל הרבחה לש
 .הסרובה רושיא תלבק רחאל וצקוי רשא ,רנירק תירוד ,םיפסכה
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הלהנה תורהצה  

 

 1970-ל"שתה ,)םידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל )1()ד(ג38 הנקת יפל יללכ להנמ תרהצה

 

 םילהנמ תרהצה

 יללכ להנמ תרהצה

 

 :יכ ריהצמ ,חורזימ ילא ,ינא

 

 המייתסהש הפוקתל )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב תוקזחא לטסק רבליס לש יתנש יצחה חודה תא יתנחב )1
 .)"תוחודה" :ןלהל( 2022 ינויב 30 םויב

 תיתוהמ הדבוע לש גצמ םהב רסח אלו תיתוהמ הדבוע לש ןוכנ אל גצמ םיללוכ םניא תוחודה ,יתעידי יפל )2
 סחייתהב םיעטמ ויהי אל ,םיגצמ םתוא וללכנ ןהב תוביסנה רואל ,םהב וללכנש םיגצמהש ידכ ץוחנה
 .תוחודה תפוקתל

 תוניחבה לכמ ,תואנ ןפואב םיפקשמ תוחודב לולכה רחא יפסכ עדימו םייפסכה תוחודה ,יתעידי יפל )3
 תופוקתלו םיכיראתל הרבחה לש םינמוזמה ימירזתו תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה
 .תוחודה םיסחייתמ םהילאש

 ןיב ,תימרת לכ הרבחה לש תרוקיבה תודעוולו ןוירוטקרידל ,הרבחה לש רקבמה ןובשחה האורל יתיליג )4
 םידבוע םיברועמ וא ןירשימב ול ףופכש ימ וא יללכה להנמה ברועמ הבש ,תיתוהמ הניאש ןיבו תיתוהמ
 .םהילע הרקבבו יוליגבו יפסכה חווידב יתועמשמ דיקפת םהל שיש םירחא

 

 .ןיד לכ יפ לע ,רחא םדא לכ תוירחאמ וא יתוירחאמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא
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 רוטקרידו ל"כנמ ,חורזימ ילא  ךיראת
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הלהנה תורהצה  

  )2()ד(ג38 הנקת יפל םיפסכה םוחתב רתויב ריכבה הרשמה אשונ תרהצה

 1970-ל"שתה ,)םידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל

 

 םילהנמ תרהצה

 םיפסכה םוחתב רתויב ריכבה הרשמה אשונ תרהצה

 

 :יכ הריהצמ ,רנירק תירוד ,ינא

 רבליס לש יתנש יצחה חודב םילולכה רחאה יפסכה עדימה תאו םייניב םייפסכה תוחודה תא יתנחב )1
 .)"תוחודה" :ןלהל( 2022 ינויב 30 םויב המייתסהש הפוקתל )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב תוקזחא לטסק

 הדבוע לש ןוכנ אל גצמ םיללוכ םניא תוחודב לולכה רחאה יפסכה עדימהו םייפסכה תוחודה ,יתעידי יפל )2
 ןהב תוביסנה רואל ,םהב וללכנש םיגצמהש ידכ ץוחנה תיתוהמ הדבוע לש גצמ םהב רסח אלו תיתוהמ
 .תוחודה תפוקתל סחייתהב םיעטמ ויהי אל ,םיגצמ םתוא וללכנ

 תוניחבה לכמ ,תואנ ןפואב םיפקשמ תוחודב לולכה רחא יפסכ עדימו םייפסכה תוחודה ,יתעידי יפל )3
 תופוקתלו םיכיראתל הרבחה לש םינמוזמה ימירזתו תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה תא ,תויתוהמה
 .תוחודה םיסחייתמ םהילאש

 ןיב ,תימרת לכ הרבחה לש תרוקיבה תודעוולו ןוירוטקרידל ,דיגאתה לש רקבמה ןובשחה האורל יתיליג )4
 םידבוע םיברועמ וא ןירשימב ול ףופכש ימ וא יללכה להנמה ברועמ הבש ,תיתוהמ הניאש ןיבו תיתוהמ
  .םהילע הרקבבו יוליגבו יפסכה חווידב יתועמשמ דיקפת םהל שיש םירחא

 

 .ןיד לכ יפ לע ,רחא םדא לכ תוירחאמ וא יתוירחאמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא
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 תיל"כנמס ,רנירק תירוד  ךיראת
 םיפסכ
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