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 תועקשהה לוהינ תרבח םויה המסריפש ,2019–ל ילבולגה היסנפה גורידב 16 םוקמב הגרוד לארשי
 רלוד דראילימ 998.4 לש ףקיהב םיסכנ תלהנמ סיסקיטנ .)Natixis Investment Managers( סיסקיטנ
 .תונידמ 43–ב היסנפל השירפה ןוחטיב תא ןחוב הלש היסנפה גורידו
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 תעב יסנניפ בצמו תואירב ,םייח תוכיא ,תירמוח החוור :םיירקיע הנשמ יגוריד העבראמ בכרומ גורידה
 היצלפניא ,הנקז תעב תולת ,שפנל הסנכה ,םייח תלחות תוברל ,םידדמ 18 לע םיססובמה — השירפה
 תוכזב — 19 םוקמ — 2018–מ הבצמ תא הרפיש לארשי ,סיסקיטנ לש גורידה יפ לע .תילאיר תיבירו

 הנשה הספיט לארשי יכ רקחמהמ הלוע דוע .יסנניפ בצמו תירמוח החוור :םיירקיע םידדמ ינשב רופיש
דקתשא 14( םייחה תלחות דדמב 9 םוקמל ). 

 ןויוושה דדמב םג ךכ ךותבו ,הנידמב םיילכלכה םיאנתב רופישל רקיעב סחוימ לארשי לש גורידב רופישה
 ןויווש־יאב "תוליבומה" תונידמה רשע תמישרמ לארשי תא איצוהש המ .תומוקמ ינשב ספיטש הסנכהב
הסנכהב . 

 ,"השירפה תעב יסנניפ בצמ" הנשמה גורידב תוליבומה תונידמה 25 ךותמ 12 םוקמב תגרודמה ,לארשי
 םע .לשממו סמה לטנ ,ומלוש אלש תויאקנב תואוולה :םידדמה לש רתוי הובג דוקינל תודוה רופיש הניגפה
תוליבומה תונידמל האוושהב רוחאמ רגפמ ןיידע לשממה דדמ ,הרבעש הנשמ רופישה תורמל ,תאז . 



 לע לטנה תא ןחוב הז דדמ .הרבעש הנשב ומכ — ירישע םוקמב תגרודמ לארשי ,הנקז תעב תולת דדמב
 ימואלה חוטיבה ימולשת תאו היסנפה ימולשת תא ןממל םישרדנה םיפסכה תא קפסל ןיינמה ןמ םידבוע

השירפה תעב יסנניפ בצמ" הנשמה גורידב יתגרדה רופיש הגיצמ םג לארשי .םירנויסנפל ". 

תואירבב 23 םוקמ  

 — הלטבאה דדמב רופישל תודוה רקיעב ,23 םוקמל ,דחא םוקמ הספיט לארשי ,תירמוח החוור גורידב
 גורידב הרדרדיה לארשי ,םייתביבס םינוכיס תיירוגטקב .תירמוחה החוורה ידדמב הנידמ לכמ רתוי

 םשרנש יתועמשמה רופישה לש ותמורת .הרבעש הנשל האוושהב )18 םוקמ( "םייח תוכיא" הנשמה
הביבס תוכיא"ו "רשוא" ,"יגולויב ןווגמ" םידדמב הדיריה םע הזזקתה "ריוואה תוכיא" דדמב הנשה ". 

הנורחאה הנשב ונתשה אל — 23 םוקמ — "תואירב" הנשמה גורידב לארשי לש םיעוציבה . 

 רוזא .סיסקיטנ לש ילבולגה היסנפה גורידב תונושארה 25–ב תללכנ אל תיניטלה הקירמאב הנידמ ףא
 תעב יסנניפ בצמ" הנשמה דדמב ינש םוקמל עיגה אוה :רתויב ךומנה ירוזאה ןויצה תא לביק קיפיספ היסא
םייח תוכיאו תירמוח החוור ,תואירב הנשמה יגורידב םיכומנה םינויצהמ עגפנ לבא — "השירפ . 

 


