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תוארקנה
רתויב

; קזח רלוד  "ב  הראב "ח  גאה ילאר  ירוחאמ 
? תאז לכב  ןנוגתהל  םאה 

ןוהה קוש 

השעש יאנובשחה  ןקתה 
ןועברה תוחודב  תומש 

ןושארה
ןוהה קוש 

: טירטס לווב  קורי  הליל 
ספיט 2.65%, "ק  דסאנ

הסט 7% עבט 
ןוהה קוש 

הרובחתה דיתע  והמ 
? לארשיב תירוביצה 

םדוקמ ןכות 

   

" רחאה  " לש ומש  םוסרפל  רתוה 
םורטש יתיא  רנקנד : יחונ  תשרפב 

ךא קובסייפו , ןיאדקנילב  רבח  אוה  ותויטרפל ; דרח  , ISP תרבח ילעב  םורטש ,
םיקנבה דחא  הטקיפ , לש  תונמאנה  תונרק  תא  ץראב  תגציימ   ISP ליעפ ■  וניא 

לש 2 ןופוק  רזגו  "פ  הנב לש   MBS-קית ה תא  להינ  רבעב  הפוריאב ■  םילודגה 
רלוד ןוילימ 

16:00 , 28/11/2012 תינעמ    ןח  ןרוהדלו   ביבח  יריש  ץרפ   תרפא 

הרואכל תוינמה  תצרה  תשרפב  תישילשה  עלצה  לש  ומש  םוסרפל  רתוה 
ילעב םורטש , יתיא  רחאה :"  " ךרע תוריינ  תושר  ידי  - לע הנוכש  ימ  , IDB ב-

.ISP תרבח

תנעט יפלש  רנקנד , יחונ  דגנ  תושרה  תלהנמש  הריקחה  הפשחנ  ג )'  ) לומתא
הקפנהה תעב   IDB תיינמ לע  העפשהל  תיתימרת " תינכות   " םקר תושרה 

שוכרל ידכ  םורטשב  שמתשה  רנקנד  תושרה , תנעט  יפ  - לע .ראורבפ  יהלשב 
( אלמה רופיסל   ) .לקש ןוילימ  תונובשחל 8  םירזה  הקפנהה  רחאלו  , IDB תוינמ

תינומלאו הנטק  םירקורב  תרבח  לש  םילעבה  אוה  ןב ה-44  םורטש  יתיא 
, לטומחל יושנש  םורטש , .לט  יאור  דצל  , ISP Financial Services תיסחי ,

לש תיבמופ  הריכמ  ומכ  םיעוריאב  הפצנו  ןוילעה , ןורישעה  םע  עעורתהל  בהוא 
.רנקנד יחונ  םג  םהבו  קשמה , ירישע  דצל  המורת , תורטמל  תונמא  תודובע 

- תיתרבחה תשרב  םושר  םנמא  אוה  .ולש  תויטרפל  דואמ  דרח  םורטש 
ול שי  םשש  קובסייפ , תשרב  םג  ךכו  הב , ליעפ  וניא  ךא  ןיאדקניל  תיקסע 

.םירבח לש  טעומ  רפסמ 

, סקמ לייבומ  תיאסרובה  הרבחה  "ר  ויל םורטש  הנמתה  םינש  רפסמ  ינפל 
קיזחמ ב- םג  םורטש  .תירלולסה  תרושקתה  םוחתב  הנכות  תונורתפ  תקפסמש 

השעש יאנובשחה  ןקתה 
ןועברה תוחודב  תומש 

ןושארה

? ןאל תורידה  יריחמ 
תונקל השק  בואט : ןוכמ 

רתוי אל  ךא  הריד - 
הנש ינפל 20  היהשמ 

  

ןוהה קוש  תיבה >  דומע 

םייונמל תורבחתהםיתוריש 

ןוהה הנשקוש  ינפל 20  היהשמ  רתוי  אל  ךא  הריד -  תונקל  השק  בואט : ןוכמ   06:05 ▾

םירעב "ן  לדנה עודמ 
? שקובמ דימת  תוקיתע 

םדוקמ

ונלש םיכרעה 
תקהבומ תילכלכו  תיטילופ  הדנ  ' גא אלל 

-

https://www.globes.co.il/
https://www.globes.co.il/portal/
https://www.globes.co.il/portfolio/
https://www.globes.co.il/conferences
javascript:connector.signin();
https://www.globes.co.il/redmail/
https://en.globes.co.il/
https://www.globes.co.il/
https://www.globes.co.il/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288222
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000801883&nagish=1
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288397
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288397
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288222
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288222
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=6194&did=1001285325
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=6194&did=1001285325
https://www.globes.co.il/
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=585
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288299
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288299
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=585
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288397
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288397
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=585
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288288
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288288
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=585
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001286776
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001286776
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001286776
https://news.walla.co.il/item/3240002
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288205
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288222
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288423
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288388
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001287925
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001287729
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288392
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288424
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001286143
https://news.walla.co.il/item/3240114
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001287833
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288430
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288428
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288422
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001285325
mailto:efrat-h@globes.co.il?subject=%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%a8 %d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d %d7%a9%d7%9e%d7%95 %d7%a9%d7%9c %22%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%22 %d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa %d7%a0%d7%95%d7%97%d7%99 %d7%93%d7%a0%d7%a7%d7%a0%d7%a8%3a %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%99 %d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9d
mailto:shiri-h@globes.co.il?subject=%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%a8 %d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d %d7%a9%d7%9e%d7%95 %d7%a9%d7%9c %22%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%22 %d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa %d7%a0%d7%95%d7%97%d7%99 %d7%93%d7%a0%d7%a7%d7%a0%d7%a8%3a %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%99 %d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9d
mailto:chen-m@globes.co.il?subject=%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%a8 %d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d %d7%a9%d7%9e%d7%95 %d7%a9%d7%9c %22%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%22 %d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa %d7%a0%d7%95%d7%97%d7%99 %d7%93%d7%a0%d7%a7%d7%a0%d7%a8%3a %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%99 %d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9d
javascript:toBigFont();ruleriGeneralArticleEvent('bigFont','Main text_nextarticle_click');
javascript:toSmallFont();ruleriGeneralArticleEvent('smallFont','Main text_nextarticle_click');
javascript:void(0)
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.globes.co.il%2fnews%2farticle.aspx%3fdid%3d1000801883%23utm_source%3dsocial%26utm_medium%3dreferral%26utm_campaign%3dfacebook
https://web.whatsapp.com/send?text=https%3a%2f%2fwww.globes.co.il%2fnews%2farticle.aspx%3fdid%3d1000801883%23utm_source%3dsocial%26utm_medium%3dreferral%26utm_campaign%3dwhatsapp
https://twitter.com/share?url=https%3a%2f%2fwww.globes.co.il%2fnews%2farticle.aspx%3fdid%3d1000801883%23utm_source%3dsocial%26utm_medium%3dreferral%26utm_campaign%3dtwitter&lang=he
mailTo:?Subject=???? ?????? ??? ?? %22????%22 ????? ???? ?????%3A ???? ?????&Body=https%3a%2f%2fwww.globes.co.il%2fnews%2farticle.aspx%3fdid%3d1000801883%23utm_source%3dsocial%26utm_medium%3dreferral%26utm_campaign%3dmailTo
http://www.globes.co.il/news/IDB_??_??_??.tag
http://www.globes.co.il/news/????_??????_???.tag
http://www.globes.co.il/news/????_?????.tag
http://www.globes.co.il/news/????_?????.tag
https://www.globes.co.il/globessites/globes/finance/instruments/instrument.aspx?instrumentid=402&feeder=0&lang=HE&tab=1
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000801474#fromelement=hp_weekly_news


הנתנ אל  ןילביר  המחנ 
התוא תונשל  תואישנל 

תעיקשמ וא  םידלי  תבכוכ 
ינח תמכחותמ ? "ן  לדנ

םגו םג  איה  סאימחנ 
ואדיו

! הלאוו רתאל 

קוידב .תועובשה  גחל  םיכירצ  םתאש  ןוכתמה  הז 
תושבי םייתפשל  ורזעי  תמאבש  םירבד   6

םלועבתוקודסו המוריע  תלייטמש  תינמגודה  דבל : הזרא 

תונקל השק  בואט : ןוכמ 
רתוי אל  ךא  הריד - 

הנש ינפל 20  היהשמ 
תויתשתו "ן  לדנ

הדוליה תינאיש  לארשי :
ללגב קר  אלו  , OECD לש

םידרחה
ץראב

: רבוא יגהנ  לש  הרוטלחה 
םייונפ םיתב  רותיא 
"ן לדנ תורבחל 
םלוע יקושו  ילבולג 

וכפה םימלש  םייח  "
ירחאש םויה  רפאל :"

םיעידומ אובמב  הפירשה 
ואדיו

העיגמ  IoT-תייגולונכט ה
םינטקה םיקסעל 

םדוקמ ןכות 

.לקש ףלא  לש כ-61  יחכונ  יוושב  סקמ , לייבומ  תוינממ   1.35%

ראות תללוכ  תימדקאה  ותלכשהו  עבש , - ראבב ףיקמ ו ' ןוכיתב  דמל  םורטש 
םיקסע להנימב  ינש  ראותו  להנימל , הללכמהמ  םיקסע  להנימב  ןושאר 

המכב רוטקרידכ  ןהכמ  אוה  .ביבא  - לת תטיסרבינואו  ןרטסוורונ  גולקמ  ( EMBA)
.םיעוריא תקפהל  הרבחו  יסדנה  ץועייל  הרבח  ןהבו  תויטרפ , תרבח 

תגציימו לארשיבו , ץיוושב  הליעפ  הדסונש ב-1993   ISP םירקורבה תרבח 
םילודגה םיקנבה  דחא  הטקיפ , ירציוושה  קנבה  לש  תונמאנה  תונרק  תא  ץראב 

וז איה  הנטקה   ISP אקווד .םילהונמ  םיסכנ  רלוד  דראילימ  םע כ-400  הפוריאב 
קנב לש  ( MBS  ) תואתנכשמ תובוגמה  "ח  גאה קית  תא  רוכמל  הרחבנש 

ךכמ הרזג   ISP םימוסרפ , יפל  ילכלכה ב-2009 . רבשמה  עקר  לע  םילעופה ,
.רלוד ןוילימ  לש כ-2  ןופוק 

: הבוגתב ורסמ  םורטש , תא  תוגציימה  גאבס , - בינ סיריאו  בגנ  תיונ  ןידה  תוכרוע 
.ודגנ תודשחה  תא  םיזהל  ידכ  אלמ  ןפואב  הריקחב  הלועפ  ףתיש  םורטש  "

אלו הרבחה  לש  ורטסונה  יפסכב  התשענש  תיניינעו  תימיטיגל  תוליעפב  רבודמ 
.קוחל םאתהבו  הרבחה  לש  התוליעפמ  דרפנ  יתלב  קלחכ  תוחוקלה , יפסכב 

סיסב ןיא  יכ  ררבתיש  תוכירעמ  ונחנאו  ותופחב , חוטבו  ענכושמ  םורטש 
". הריבע לכ  רבע  אל  אוה  יכו  ודגנ  תודשחל 

ןוהה קוש  אשונב  דוע 

? גלש ידע  התא , ימ 

, היאמל יושנ  גלש  .השרפב  דושחה  ינשה  רחוסה  אוה  ( 38  ) גלש הדוהי  ידע  
ןהכמ גלש  .םייסנניפה  םיתורישה  םוחתב  תקסועש  רקורב  יטיס  תרבח  ילעב 
תלעב  " הרבחכ ןיאדקנילב  ולש  ליפורפב  רידגמ  אוה  התואש  הרבחה , "ל  כנמכ

". לארשיב םיידסומה  םיפוגה  לכ , אל  םא  בור , םע  םיקזח  הדובע  יסחי 

ISP תרבח תא  הנורחאל , דעו  תודחא , םינש  ךשמב  גלש  להינו  םיקה  ליבקמב ,
יתש םורטש -  תולעבבש   ISP-הארנכ ל הרושק  וז  הרבח  . Financial Trading

הרבחב רוטקרידכ  ןהכמ  םורטשו  הילצרהב , תבותכ  התואב  תומושר  תורבחה 
.גלש םיקהש 

םדוקמ קסע לכב  וישכע  ירשפא   IoT תולודג : תורבחב  קר  אל 

ןיב .םינש  ךשמב כ-4  ןואליג  תועקשהה  תרבחב  רחוסכ  גלש  דבע  רבעב 
קנבב ידסומה  קסדב  ךרע  תוריינב  רחוסכ  דבע  אוה  םינשה 1997 ל-2001 

אוה ןיאדקנילב  גלש  לש  ליפורפה  יפל  .סרדרב  ןמהיל  ינקירמאה  תועקשהה 
(MBA  ) ינש ראותו  ימוחתניבה  זכרמהמ  לוהינב  ןושאר  ראות  לעב 

.קרוי  - וינב  Pace תטיסרבינואמ

תוינמל עייסל  ידכ  ןיע  םימצוע  ןוהה : קושב  תינומה  םינפ  תדמעה 
תוינמ רכמו  טירטס  לווב  לש 327%  קוניז  לצינש  הטילשה  לעב 

הצפק 2% עבט  הלע 0.8% , ת"א 35  הסרובב : תיבויח  הליענ 

םדוקמ ךוסחלו  לעייתהל  םיינוניבו  םינטק  םיקסעל  רשפאמש   IoT-ןורתפ ה
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ברעמב תונידמ  וליאב 
תוומ שנועב  םישמתשמ 

תיקורשמה המכו | ?
תיקורשמה

תואירבה תכרעמ 
תפסות לארשיב :

יתלב איה  םיבאשמ 
תענמנ ץראב

תואוולהב ועיקשת  ךיא 
"ב? הראב  P2P

םדוקמ ןכות 

": חצר היהיש  ינפל  "
יגהנ יפלכ  תומילאה 

הרגשל הכפה  סובוטואה 

ריאי הרעסהו : ץויצה 
ויבא תא  ךביס  והינתנ 

הרודנפ תבית  חתפו 
ואדיו

תא ךשמ  לזיימ  יראל 
הטילשה תשיכרל  ותעצה 

לארשי הקירפאב 
ןוהה קוש 

תקפנהב הובג  שוקיב 
סויגה ףקיה  לידגה  ןורלא 

ןוילימ ש' דעל 77 
ןוהה קוש 

תוינמ ץיפמ  םייהטרו  ידוד 
ןוילימ  900- כב ץח  ינולא 

לקש
ןוהה קוש 

םירעב "ן  לדנה עודמ 
? שקובמ דימת  תוקיתע 

םדוקמ ןכות 

ךתוא ןיינעי  ילוא 

תותשרב ונירחא  ובקע       

: הבוגתב ורסמ  גלש , תא  םיגציימה  גרבנטור , תילגו  חוחד  ליג  ןידה  יכרוע 
םותב רסות  הננעהש  םיחוטבו  םיכומס  ונא  .רתויב  םיינושאר  תודשחב  רבודמ  "
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