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Dreamstime הלוכ הילגנאב  ן״לדנה  יריחמ  לש  תיתועמשמ  הלזוהל  םרג  דנואפה  ךרעב  תוחיפה 

ליימב חלש 
ןפוד תאצוי  העקשה  תונמדזה  רציימו  יביטקרטא  ינ  " לדנ דעיל  הינטירב  תא  ךפוה  טיזקרבה 

חישמ תירימ 

תויונמדזה תוצצ  וניניע  דגנל  .שממ  לש  יוניש  "ן  לדנב תימלועה  רחסמה  תריז  הווח  תונורחאה  םינשב 
םויכ .הובג  ימצע  ןוה  םמע  ואיבהש  תועקשהה  םוחתב  עוצקמ  ישנאל  קר  הכ  דע  תורומש  ויהש  העקשה 

ימצע ןוה  םע  קושל  סנכיהל  תורשפא  םע  העקשהל , תונווגמ  תויצפוא  ימואלניבה  "ן  לדנה קוש  עיצמ 
תופרטצהל דעו  יאמצע  ןפואב  סכנ  תשיכרמ  הייפואב : םג  ומכ  העקשהה  דעיב  רוחבל  תלוכיו  תיסחי  ךומנ 

.םיעיקשמ תצובקל 

ךרואל תילכלכ  תוביצי  חיטבהל  םיכרדה  תחא  איה  "ן  לדנב העקשה  יכ  םיניבמ  לארשיב  "ן  לדנה יעיקשמ 
תומרוג ץראב , הלעמו  תוריד  שולש  תקזחא  ןיגב  יוסימ  לע  תועומשו  הובגה  השיכרה  סמ  םלוא  ןמז 

.ל " וחב "ן  לדנב עיקשהל  החונו  החוטב  ךרד  שפחל  םיבר  םילארשיל 

ותוא ךפוה  דנואפב  תוחיפה  .םיחישק  םישוקיבמ  הנהנה  ביציו  ססובמ  קושכ  עודי  יטירבה  "ן  לדנה קוש 
.תירבה תוצראבו  הפוריאב  תורחאה  תויצפואה  לומ  לא  דחוימב  רתויב , יביטקרטאל 

Dreamstime םיחישק םישוקיבמ  הנהנה  ביציו  ססובמ  קושכ  עודי  יטירבה  "ן  לדנה קוש 
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העקשהל ףדעומ  דעיכ  הילגנא  תא  םינמסמ  םיעיקשמה 

רבשמ .יתועמשמ  רבשמכ  םיבר  םיטירב  רובע  תספתנ  יפוריאה , דוחיאהמ  הינטירב  תודרפה  טיסקרבה 
, םיימואלניב םיקוושב  תויונמדזה  שפחמש  ימ  לכ  רובע  תאז , םע  .ילכלכ  אלו  יטילופ  רבשמ  אוה  ותוהמבש 

ךותב לקשה  לומ  לא  לש 20%  הדירי  דנואפב : ירטסיהה  תוחיפה  לשב  ןפוד  תאצוי  תונמדזהב  רבודמ 
.םישדוח השולש 

רטס ' צנמ ןודנולב , םיסכנה  יריחמ  .הלוכ  הילגנאב  ן״לדנה  יריחמ  לש  תיתועמשמ  הלזוהל  םרג  הז  תוחיפ 
םדי גשיהל  ץוחמ  בורל  ורתונו  םלועמו  זאמ  קושל  סחיב  םיהובג  ויהש  הילגנאב  תויזכרמה  םירעה  ראשו 

םיעבראב היה  אל  והומכש  עבטמב , לפשה  לשב  םייביטקרטאו  םישיגנל  וכפה  םייטרפ , םיעיקשמ  לש 
.תונורחאה םינשה 

הסינכ םסח  אוה  ריחמה  וב  םוחתב  לבא  םירחא  םיקוושב  אוצמל  ןתינ  אלש  םיידוחיי  תונורתי  המכ  שי  הילגנאל  "
ינומרח דעלג  תונמדזהה " תא  לצנל  תעדל  בושח  יתועמשמ ,

ומכ יזוכיר  וניאו  דואמ  יתורחת  ילגנאה  ןומימה  קוש 
םיאנתב תואוולה  אוצמל  ןתינ  רמולכ  לארשיב 

רתוי ףא  תיאדכל  העקשהה  תא  םיכפוהה  םיבוט 
Dreamstime

תיינק םויכ  רשפאמ  רצונש  תויונמדזהה  ןולח 
, רטס ' צנמבו ןודנולב  םייזכרמ  םירוזאב  םיסכנ 

םלועמו זאמ  הובג  שוקיבמ  םינהנש  םירוזא 
ןוה חוור  לאיצנטופ  דצל  האנ  האושת  םיקיפמו 

, תוריד ולא  םירעב  אוצמל  ןתינ  םויכ  .הובג 
1-2 תונב   תוריד  שוקיבה , ירוזא  בלב  תואצמנה 
םיריחמ דנואפ , לחה מ 250,000  םיריחמב  םירדח 

לש -4% תיביטקרטא  האושת  תפקשמו   םילקש  םיחנומב  היינקה  יריחמב  דע 20%  לש  הדירי  םימלגמה 
ילגנאה קושב  שיש  חישקה  שוקיבה  ךשמהמ   האצותכ   םיידיתע , ןוה  יחוורל  היצפוא  םע  הנשב   6%

.טיזקרבה   ינפלש  ותמרל  הרזח  דנואפה  ךרע  לש  הרזחו  תורידה  ךרע  תא  הלעמה 

<< םיטקייורפ ןווגמ  ךותמ  ךל  המיאתמה  העקשהה  תא  אוצמל  ידכ  ץחל 

.ב " הראב םיירפ  באסה  רבשממ  האצותכ  ןהב  הנורחאה  רבעב , ךרע  תודירי  עדי  הילגנאב  "ן  לדנה קוש 
לש לולסמל  רזחו  תיסחי  תוריהמב  ששואתה  הרתי , תונרמשב  ןייטצמה  הזככ  עודיה  יטירבה , קושה 
יזכרמב םיסכנ  שוכרל  ומידקהו  לאיצנטופה  תא  והיזש  םיעיקשמל  האנ  חוור  אישמ  אוהש  ךות  החימצ 

ריבס ימשר , ןפואב  שוגה  ןמ  תודרפהה  תא  םשייל  תנמ  לע  םייתנשכ  תעכ  שי  םיטירבל  יכ  העידיב  .םירעה 
.היילע לש  המגמל  םיסכנה  יריחמ  תא  ריזחהלו  קזחתהל  ימוקמה  עבטמה  בושי  םעפה  םג  יכ  חינהל 

הכרעהה ןאכמו  דואמ  הובג  שוקיבמ  תונהיל  ךישמי  "ן  לדנה יסכנש  איה  תובושחה  החנהה  תודוקנמ  תחא 
 . היילע תמגמב  ויהי  םיריחמה  יכ 
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לשב םייביטקרטאו  םישיגנל  וכפה  הילגנאב , תויזכרמה  םירעה  ראשו  רטס  ' צנמ ןודנולב , םיסכנה  יריחמ 
Dreamstime עבטמב לפשה 

םתוא םירטופו  "ן  לדנה יעיקשמ  יפלכ  החונ  תוינידמ  םיגיהנמ  הילגנאב  לשממה  תויושר  יכ  ןייצל  בושח  "
םירבדה . " G.R. Boutique Investmentsףתוש ב ינומרח  , דעלג  ןייצמ  לארשיב " םיגוהנה  םילטיהמ 

םויכ .הילגנאב  םיגוהנה  יוסימה  ילטיה  לש  םהבוגב  ןהו  הקסעה  לש  ינומימה  טביהב  םג  יוטיב  ידיל  םיאב 
.הקסעה ךרעמ  לש 70%-60%  ןומימ  םיקינעמ  םיקנבהו  דואמ  םיחונ  םיאנתב  תואתנכשמ  לבקל  ןתינ 

םיבוט םיאנתב  תואוולה  אוצמל  ןתינ  רמולכ  לארשיב  ומכ  יזוכיר  וניאו  דואמ  יתורחת  ילגנאה  ןומימה  קוש 
הילגנאב "ן  לדנה יעיקשמ  יפלכ  הגוהנה  תוינידמה  ליבקמב , .רתוי  ףא  תיאדכל  העקשהה  תא  םיכפוהה 

יונישו "ן  לדנה יעקשמ  לש  יוסימב  היילעל  הליבומש  ץראב  תירוביצה  הריוואל  דוגינב  רתויב , תיבויח  איה 
היינק תעב  םילחה  םילטיהה  תמרב  ןה  יוטיב  ידיל  אב  רבדה  .תוביצי  קושל  םינקמ  אלש  קחשמה " יקוח  "

". תוליעיבו הרהמב  סכנה  תא  שממל  תלוכיב  ןהו  הריכמו 

הרבחב םיירחסמ  םיסכנ  לש  וילופטרופ  םילהנמ  ינומרח  דעלגו  ןנור  תונורחאה  םינשה  תשמחב 
םיבינמ םיסכנ  לש  וילופטרופ  התנבו  ימצעה   הנוהמ  העיקשמ  רשא  תועקשה , ליגונור  םשב  תיתחפשמ 

G.R. תמקה םע  םהלש  תינלדנה  תוליעפה  תא  וביחרה  הנורחאה  הנשב  .דנואפ  ןוילמ  לש כ 150  יוושב 
 Boutique Investments

םילטיהמ םתוא  םירטופו  "ן  לדנה יעיקשמ  יפלכ  החונ  תוינידמ  םיגיהנמ  הילגנאב  לשממה  תויושר  יכ  ןייצל  בושח  "
ינומרח דעלג  לארשיב " םיגוהנה 

? ןוכנ הז  תא  םישוע  ךיא  זא 

תבכרומ הקסע  תבשחנ  "י  נלדנ סכנ  תיינק  יכ  רוכזל  בושח  .הכלהכ  לצנל  תעדל  ךירצ  תויונמדזה  םג 
: םיפסונ םינתשמ  םג  ןובשחב  איבהל  שי  קחרמ , לש  ףסונ  טנמלא  האוושמל  םיסינכמו  עגרבו  תיסחי 
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תקוזחתל דעו  עוציבה  בלש  ךרד  רקחמה , בלשמ  הקסעה , לוהינ  ןכלו  םיל  רבעמ  אצמנ  סכנה 
.רתוי םיבכרומ  םיכפוה  היינקה , רחאל  סכנה 

ךרוצ שי  וילע , רבגתהל  תנמ  לע  בורל , .הפשה  םוסחמ  תא  ןובשחב  םיאיבמ  םניא  םיבר  םיעיקשמ 
לוהינ לע  םישקמו  .רכינ  ןפואב  העקשהה  תא  םירקיימה  םהינימל , ךווית  ימרוג  םע  עגמב  אובל 

.היינקה רחאל  יאמצעו  ףוקש  סכנה 

םאה "ל ? וחב םיסכנב  העקשה  עוציב  םרט  תעדל  שי  םתוא  יוסימה  יכילהתו  םיקוחה  םהמ 
? םיישק םהילע  המירעמ  אמש  וא  םיעיקשמ  השיכר ע"י  תדדועמ  תימוקמה  הלשממה 

אוה הב  הריזה  תא  בטיה  ריכמו  הצק  לא  הצקמ  םיתוריש  קינעמ  הקסעה  תעצומ  וכרד  םזיה  םאה 
? לעופ

םירוזא רטס , ' צנמבו ןודנולב  םייזכרמ  םירוזאב  םיסכנ  תיינק  םויכ  רשפאמ  רצונש  תויונמדזהה  ןולח 
Dreamstime האנ האושת  םיקיפמו  הובג  שוקיבמ  םינהנש 

סכנה תקוזחתל  דעו  עוציבה  בלש  ךרד  רקחמה , בלשמ  הקסעה , לוהינ  ןכלו  םיל  רבעמ  אצמנ  סכנה 
.רתוי םיבכרומ  םיכפוה  היינקה , רחאל 

אובל ךרוצ  שי  וילע , רבגתהל  תנמ  לע  בורל , .הפשה  םוסחמ  תא  ןובשחב  םיאיבמ  םניא  םיבר  םיעיקשמ 
ףוקש סכנה  לוהינ  לע  םישקמו  .רכינ  ןפואב  העקשהה  תא  םירקיימה  םהינימל , ךווית  ימרוג  םע  עגמב 

.היינקה רחאל  יאמצעו 

הלשממה םאה  "ל ? וחב םיסכנב  העקשה  עוציב  םרט  תעדל  שי  םתוא  יוסימה  יכילהתו  םיקוחה  םהמ 
? םיישק םהילע  המירעמ  אמש  וא  םיעיקשמ  השיכר ע"י  תדדועמ  תימוקמה 

? לעופ אוה  הב  הריזה  תא  בטיה  ריכמו  הצק  לא  הצקמ  םיתוריש  קינעמ  הקסעה  תעצומ  וכרד  םזיה  םאה 
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טושפ הז  תא  םירמוש 

תיתשתו ן״לדנה  קושב  םיפנע  םירשק  תריצי  תלוכי  יטירבה , קושב  רישעה  ןויסינה  רואל 
םילארשי םיעיקשמל  העקשה  תויונמדזה  ןווגמ  דעלגו  ןנור  םיעיצמ  הילגנאב  תמייק  תילועפת  / תילוהינ

יפותיש .םינלבק  לש  בר  רפסמ  םע  הלועפ  ףותישמ  םינהנו  םירוגמל  םישדח  םיטקיורפ  לש  בר  רפסמב 
היגולודותמ לע  שגד  תמיש  ךות  םיעיקשמה  להקל  םיסכנ  לש  בר  ןווגמ  עיצהל  םירשפאמ  ולא  הלועפ 

יוויל תואנובשח , סמ , ץועיי  ןיד , תיכרע  יתוריש  ללוכ  הצק  לא  הצקמ  תוריש  ןתמ  השיגדמה  הקודה  תיקסע 
תונבה יא  חוקלה  ןמ  ךוסחו  טושפו  יתודידיל  ולוכ  ךילהתה  תא  ךפוה  הז  הלועפ  ןפוא  .םיסכנ  לוהינו  יסנניפ 

.ךרדב ץוצל  םילולעה  הלאש  ינמיסו 

םירימאמה םיריחמה  סמה , לטנ  תרבגה  לשב  "ל  וחב תועקשה  דימתמ  רתוי  םויה  םישפחמ  םילארשיה  יכ 
Dreamstime ץראב האושתב  הקיחשהו 

םיימוקמ   יוסימו  היצלוגר  יקוח  םע  תורכהו  ילגנאה  קושב  רישע  ןויסינ   

רטס ' צנמבו ןודנולב  שוקיבה  ירוזאב  םיבינמ  םיסכנ  רתאל  תלוכי 

םינלבק לש  בר  רפסמ  םע  םיבחרנ  הלועפ  יפותישמ  עבונה  ןווגמ  תוריד  יאלמ   

ילגנא ןיד  יכרוע  דרשמ  לש  תונמאנ  תונובשחב  םידקפומ  תוחוקלה  יפסכ  םינוכיסל , הפישח  תעינמ   
השיכרה ךילהת  תמלשהל  דע  א״תב  םקוממה 

םיימוקמ   יוסימו  היצלוגר  יקוח  םע  תורכהו  ילגנאה  קושב  רישע  ןויסינ   

רטס ' צנמבו ןודנולב  שוקיבה  ירוזאב  םיבינמ  םיסכנ  רתאל  תלוכי 

םינלבק לש  בר  רפסמ  םע  םיבחרנ  הלועפ  יפותישמ  עבונה  ןווגמ  תוריד  יאלמ   
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ילגנא ןיד  יכרוע  דרשמ  לש  תונמאנ  תונובשחב  םידקפומ  תוחוקלה  יפסכ  םינוכיסל , הפישח  תעינמ   
השיכרה ךילהת  תמלשהל  דע  א״תב  םקוממה 

תומלועה לכמ  תונהיל  תידוחיי  תונמדזה  הינטירבב  העקשה 

, סמה לטנ  תרבגה  לשב  "ל  וחב תועקשה  דימתמ  רתוי  םויה  םישפחמ  םילארשיה  יכ  ןייצמ  ינומרח  דעלג 
אוצמל ןתינ  אלש  םיידוחיי  תונורתי  המכ  שי  הילגנאל   " .ץראב האושתב  הקיחשהו  םירימאמה  םיריחמה 
.תונמדזהה תא  לצנל  תעדל  בושח  יתועמשמ , הסינכ  םסח  אוה  ריחמה  וב  םוחתב  לבא  םירחא  םיקוושב 

וז הפשב  להנתהל  םילוכיו  תילגנא  םירבדמ  םילארשיה  תיברמ  "ן , לדנה ףנעב  םירחאה  םיקוושל  דוגינב 
.הפוריא חרזמ  וא  הינמרג  ומכ  העקשה  ידעי  לע  רמול  ןתינ  אלש  המ  תיקלח , תוחונב 

םע .תירבה  תוצרא  רשאמ  החונ  רתוי  הברהל  הב  העקשהה  תא  תכפוה  הינטירבל  הברקה  ןכ , לע  רתי 
תוחיפה תא  לצנל  יאדכ  ןכלו  דואמ  הריהמ  תוששואתה  לש  הירוטסיה  שי  דנואפל  יכ  רוכזל  בושח  תאז ,

קושל ." סנכיהל  ידכ  ינמזה 
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