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 ןרק לש רחסמל המושיר לע ועידוה ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובהו םיסכנ לוהינ רוסקיל
 ךשמהב תאז ,)הסרב :א"ת( ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב רוסקיל לש הנושארה לסה
 ,לארשיב לסה תונרק תצפהו קווישל ךרע תוריינ תושר ידי לע רוסקילל ןתינש רתיהל
 ןווגמל הפישח לארשיב םיעיקשמה רוביצל רשפאל ךרע תוריינ תושר לש ןוצרהמ קלחכו
  .תוילבולג תועקשה ללוכ ,תועקשה לש רתוי בחר
 
 ומשריי םיבורקה םישדוחבו 2021 ,לירפאב 20 םויב רחסמל םשרית הנושאר לס ןרק



   .תופסונ לס תונרק רחסמל
 
 ךלהמב .העקשהה תונונגס ןווגמב החמתמה תיאפוריא םיסכנ לוהינ תרבח הניה רוסקיל

 הלדוגב תישילשה לסה תונרק תלהנמ איה םויכו רוסקיל החתפתה תונורחאה םינשה 19
 . הפוריאב
 

 ףיסוהל רוסקילל רשפאי ביבא לתב הסרובב רוסקיל לש לסה תונרק לש לופכה םושירה
 ,תונשדחו היגולונכט לש זכרמכ םלועב רכומה ,ילארשיה קושב התוחכונ תא קזחלו
 תועקשהב רבוגו ךלוה ןיינע םיעיבמה ,לארשיב םייטרפ םיעיקשמל הרישי השיג קינעהלו

  .לס תונרקב
 

 לש לסה תונרק לש לופכה םושירה" :רמא ,Lyxor ETF -ב תוחוקל ל"כנמס ,ילומ ויתמ
 לסה תונרק קושל רוסקיל לש התסינכל יעבט ךשמה אוה ביבא לתב הסרובב רוסקיל
 לארשיב התוחכונ תא ביחרהל החמש רוסקיל .םינש עברא ינפל רבכ ,לארשיב חתופמה
 לש םיכרצל הנעמ ןתונה ,העקשה ירישכמ לש ינשדח וק לש רחסמל ומושיר תועצמאב
 .לארשיב םיעיקשמה
 
 תוכזה לע םיאג ונא" :רמא ,4F Distribution Israel -ב ףתושו ל"כנמ ,היבצ ןריל
 הסרובב םושירה .ךרד תצרופ הניה רוסקיל .תילארשיה הסרובל רוסקיל ומכ גתומ איבהל
 ,תוחוקל לש רתוי בחר חלפל הלש לסה תונרק תא שיגנמ ביבא לתב ךרע תוריינל
 ."ח"שב ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב לס תונרק שוכרל םהל רשפאיש
 

 רוסקיל לש התטלחה" :ףיסוה ,ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה ל"כנמ ,באז ןב יתיא
 לארשיב ןוהה קושב ןומא תעבה הווהמ ,הסרובב רחסמל הלש לסה תונרק תא םושרל
 רשפאי ,רוסקיל לש לסה תונרק לש לופכה םושירה .ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובבו
 ,תוילבולג תועקשה ללוכ ,תועקשה לש רתוי לודג ןווגמל תושיגנ םילארשיה םיעיקשמל
 לס ןווגמ תבחרהל הסרובה לש תיגטרטסאה תינכותהמ קלח וניהו םייתורחת םיריחמב
 ."לארשיב םיעיקשמל םירצומהו םיתורישה
 
 

 ,ךרע תוריינ תושרב יקסע חותיפו תימואלניבה הקלחמה להנמ ,ליא ריפוא תוסחייתה
 :ביבא לתב הסרובב )Lyxor( רוסקיל לש לסה תונרק לש לופכה םושירל
 
 הנושאר לס ןרק לש ,לופכ םושירב ,ביבא לתב הסרובב רחסמל המושיר לע םיכרבמ ונא״
 .רוסקיל תיפוריאה תונרקה תלהנמ לוהינב
 

 .תושרה לש יגטרטסא דעי אוה ילבולגה ןוהה קושל ילארשיה ירוביצה ןוהה קוש רוביח
 

 םושירל םג בחרוה אוה ןכלו ,היגטרטסאה םושייל יזכרמ ילכ אוה לופכה םושירה רדסה
 תוסרוב לולכיש ךכ ,ולש תפסונ הבחרה תעצומ תושרה המזיש הקיקח ןוקיתבו ,לס תונרק
 .לס תונרק םושרל היהי ןתינ ןהמ תופסונ לופכ םושיר
 
 העקשה ירצומל ףשחיהל םילארשיה םיעיקשמל רשפאי רחסמל תורזה לסה תונרק םושיר
 ןומטה לאיצנטופל ףשחיהל םיליבומ םיימואלניב םימרוגלו ,םימדקתמו םינווגמ םיימואלניב
  .״ילארשיה ירוביצה ןוהה קושב



 
 
 

 תועקשה קוויש וא העצה וא ,ארוקה לש יאמצעה ותעד לוקישל ףילחת וא הצלמה הבתכב תוארל ןיא
תועקשה ץועיי וא  

 

 


