
הצמיחה מרשימה, 
האינפלציה גואה

מוסף יוםעסקים
כלכלה 
ועסקים

31-03-2022

עובדי הסיעוד, הניקיון והאבטחה 
מחכים שבאוצר יתעוררו

מהו הגורם המרכזי 
לתאונות באתרי הבנייה?

למה אנשים עדיין 
רוכשים ביטוח מנהלים?

לנצח במלחמה בלי 
לירות כדור אחד

הקורונה של עולם הרכב
עולם הרכב ניזוק קשות מאז פרצה הקורונה לחיינו, ושוק 

הרכבים נכנס לטלטלה של ממש. גם בארץ. נסו להזמין 
מכונית דרך אחת מיבואניות הרכב בישראל, ותגלו שאתם 

צריכים לחכות הרבה זמן עד שתקבלו את הרכב. מהן 
ההשפעות המיידיות של המשבר, ומה הצפי לעתיד?
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בנט הפקיר את 

הזירה הכלכלית 
והביטחונית

נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, הגיש השבוע, 
לנשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג, את דוח בנק 
ישראל לסיכום שנת 2021. לפי הדוח של בנק 

ישראל התוצר המקומי הגולמי צמח ב-2021 בקצב 
מהיר של 8.2%, והתוצר לנפש ב-6.4%. מספר 
המועסקים במשק עלה מסוף הסגר השלישי 

בפברואר עד סוף השנה בכ-400 אלף, והצריכה 
הפרטית גדלה ב-11.7%. מספר העסקאות 

בשוק הנדל"ן הגיע לשיא, גירעון הממשלה ירד, 
והאינפלציה הגיעה ל-2.8%. אך למרות כל ההצגה 

המרשימה, לפרו' ירון, אין פתרונות לבעיות 
העומדות בפתח. אין לו פתרון לגל ההתייקרויות 

במשק, לאינפלציה הגואה, ולעליות המחירים 

נחמן שפירא, עמ' 4



בין פוליטיקה לעסקים

היושב  העם  על  עבר  טוב  לא  שבוע 
שבוע  מדי  רגילים  אנו  זה  בטור  בציון. 
לסקור את המצב הכלכלי ואת הבעיות 
זוכות  שלא  הממשלה  לפתח  העומדות 
השבוע  אבל  מספיקה.  לב  לתשומת 
רע  שבוע  בצד.  מעט  תישאר  הכלכלה 
עבר על עם ישראל, שבוע בו נרצחו 11 
פיגועים,  בשלושה  ישראלים  אזרחים 
בבאר שבע, בחדרה, בבני ברק ורמת גן, 
בידי מפגעים טרוריסטים, חלקם אזרחי 
בנט  בראשות  ישראל  ממשלת  ישראל. 
האחרונים  בחודשים  שכושלת  ולפיד, 
גל  עם  מתמודדת  ולא  הכלכלי,  בהיבט 
מיסים  מטילה  במשק.  ההתייקרויות 
בטיפול  ונכשלת  האזרחים,  על  הזויים 
עם  להתמודד  מצליחה  לא  בקורונה. 
ידענו  לא  ששנים  המחירים,  עליות  גל 
לא  ושפשוט  הדיור,  בענף  כמותו 
פועלת בכדי להקל על הציבור, הוכיחה 
רק  לא  הוא  לצערנו  שהכישלון  השבוע 
כלכלי. השבוע נוכחנו לדעת כי בהיבט 
הביטחוני המצב גרוע אף יותר. השבוע 

התגלתה התרמית. 

מיליארדי שקלים 
לעבאס

בתשעת  עסוקה  הייתה  הממשלה 
פיוס  בניסיונות  האחרונים  החודשים 
הערבית  החברה  עם  תקציבים  ומתן 
שקלים  מיליארדי  עשרות  בישראל. 
מנסור  לח"כ  בתקציב  כאתנן  ניתנו 
תמיכתו  את  לשמר  בכדי  עבאס, 
הופקר,  החוק  ולפיד.  בנט  בממשלת 
והאכיפה הופסקה. אך הכסף לא עוזר. 
אזרחי  הערבית,  בחברה  מפגעים  יש 
ישראל ששונאים אותנו ורוצים להרגנו. 
הערבית  החברה  רוב  מעטים,  הם  נכון, 
ושלום,  קיום  דו  לחיי  שואפת  בישראל 
זה ברור, אבל המיעוט הקיצוני בחברה 
וליהנות  להמשיך  יכול  לא  הערבית 
ולעודד  בישראל,  החיים  ממנעמי 
פיגועים. להם לא איכפת מהתקציבים. 

והממשלה  אותנו,  לרצוח  רוצים  הם 
האזהרה  עכשיו.  עד  עיניים  עצמה  הזו 
בחברה  רבים  מהתנהגות  שקיבלנו 
'שומר  באירועי  בישראל  הערבית 
החומות' בערים המעורבות, לא נקלטה 
במערכת. גורמי השמאל בממשלה עשו 
בתקשורת,  רבים  חלקים  עם  אחת  יד 
בכדי לסמא את עיני הציבור, ולהאשים 
בו  הדמים  בהתלקחויות  בימין  גורמים 
ובעכו.  בלוד  ישראלים  אזרחים  נרצחו 
התורניים.  הגרעינים  את  האשימו 
ושומרון  יהודה  תושבי  את  האשימו 
בן  איתמר  ח"כ  את  האשימו  באלימות. 
ירושלים.  על  טילים  ירו  שבגללו  גביר 
מה לא אמרו? רק את הדבר האמיתי לא 
בישראל,  שחיים  מרצחים  שיש  אמרו, 
ושעלינו להקדים ולתפוס אותם בטרם 
המשפט,  מערכת  זממם.  את  יבצעו 
עוצמות  והמשטרה  הפרקליטות, 
טורחת  כבר  המשטרה  אם  גם  עיניים. 
ממהרים  המשפט  בתי  מפגע.  לעצור 
ומשונות.  שונות  בתואנות  לשחררו 
מדי,  רבים  לשופטים  נחשפנו  כולנו 
למפגעים,  ברחמנות  מתנהגים  אשר 
מתאכזרים  ובכך  אותם,  ומשחררים 
גזר  עדן  יואל  השופט  ישראל.   לבית 
אבו  מוחמד  המחבל  על   2015 בשנת 
של  מאסר  עונש  מחורה,  אלקיעאן 
אותו  לשלוח  במקום  בלבד,  שנים   4
ובריח.  סורג  מאחורי  ארוכות  לשנים 
אלקיעאן  אבו  המחבל  שעבר  בשבוע 
השופט  שבע.  בבאר  אנשים   4 רצח 
אולי יעשה חשבון נפש, אבל לאזרחים 
שנרצחו ולבני משפחותיהם זה כבר לא 

יעזור.

אלימות מתנחלים?
הממשלה  ראש  נפגש  השבוע  בתחילת 
הברית  ארצות  מזכיר  עם  בנט  נפתלי 
לפני  ספורות  שעות  בלינקן.  אנתוני 
פגישתם טען בלינקן כי "בכדי להימנע 
מהרחבת  להימנע  יש  מהסלמה 

אלימות  את  ולמנוע  התנחלויות 
את  אמר  הוא  עכשיו  המתנחלים". 
בבאר  שהיה  הפיגוע  אחרי  הדברים 
ראש  אחרי.   ימים  מספר  כן,  שבע, 
לתת  אמור  היה  בנט  נפתלי  הממשלה 
פגישתם,  בעת  הדברים  כנגד  הצהרה 
שאמור  ממשלה  ראש  זאת,  בכל  נכון? 
יוכל  לא  בישראל,  הימין  את  לייצג 
אז  נכון?  שכזו,  עלילה  עם  להשלים 
בנושא,  דבר  אמר  לא  בנט  שלא.  זהו 
ושומרון,  יהודה  לשטחי  התייחס  ואף 
בניסוח השמאלני של 'הגדה המערבית'. 
בנט של היום זה לא בנט שהציבור הכיר 

ב-8 השנים האחרונות.

שרי  המחבלים,  את  להרתיע  במקום 
לירדן  וטסים  מתרפסים  הממשלה 
בכדי  לפלשתינאים,  הקלות  על  לדבר 
במקום  ברמאדן.  התלקחויות  למנוע 
שממשיך  מאזן,  אבו  עם  קשר  לנתק 
חודש  כל  שקלים  מיליוני  מאות  לשלם 
מכרכר  גנץ  המחבלים,  למשפחות 

סביבו.

מתריעים  אנו  עליו  הכלכלי,  הכישלון 
התבטא  לצערנו  ארוכים  חודשים  כבר 
הביטחוני.  בצד  גם  האחרון  בשבוע 
 2021 שנת  לסיכום  ישראל  בנק  דוח 
שפורסם השבוע אומנם הצביע על מצב 
הכלכלה בישראל, אך לא סיפר את כל 
הסיפור. ולכך התווספה השבוע מצוקת 
בעל  שאין  שמרגישים  בארץ,  בציבור 
לא  סדר,  שיעשה  מי  אין  למדינה.  בית 
בכלכלה ולא בביטחון. שר הביטחון בני 
בהתחנפויות  עסוק  להיות  ממשיך  גנץ 
משר  ולפלשתינאים.   הערבי  לעולם 
יאיר  החליפי  הממשלה  וראש  החוץ 
לפיד אין לנו ציפיות, ובנט נכשל. הגיע 
הזמן לממשלה חדשה ולהנהגה חדשה, 

למען הכלכלה ולמען הביטחון. 

  לתגובות:
nachman.pr@gmail.com

   נחמן שפירא

ממשלת ישראל 
בראשות בנט 

ולפיד, שכושלת 
בחודשים 

האחרונים 
בהיבט 

הכלכלי, ולא 
מתמודדת עם 

גל ההתייקרויות 
במשק, הוכיחה 

השבוע 
שהכישלון 

לצערנו הוא 
לא רק כלכלי. 
השבוע נוכחנו 

לדעת כי בהיבט 
הביטחוני המצב 

גרוע אף יותר

מו"ל: החברה היהודית להוצאה לאור בישראל 
ובתפוצות בע"מ

עורך ראשי: יוחאי דנינו
עורך יום עסקים: נחמן שפירא

כותבים משתתפים: מנדי ריזל, אוהד דנוס, רו''ח 
יניב כהן, עו"ד דותן לינדנברג, מיכאל הומפריס   

ישראל אברמוב

צלמי המערכת: 
פלאש 90, שאטרסטוק

לפניות, הארות והערות 
ושליחת עדכונים: 

biz@yomelyom.co.ilיוםעסקים
נתקלתם בעוולה צרכנית? ספרו לנו: 

pniyot@yomleyom.co.il

עורך יום עסקים

בנט הפקיר את הזירה 
הכלכלית והביטחונית

השבוע לצערנו שוב נחשפנו לרצחנות של הטרוריסטים הערבים. לראש הממשלה 
נפתלי בנט ששהה בבידוד השבוע, לא היו פתרונות בכדי לעודד את העם היושב 
בציון, ששוב נחשף לקלות הבלתי נסבלת בה מפגעים הורסים את מרקם החיים 

בישראל, הביטחוני והכלכלי כאחד

כ"ח אד"ב תשפ"ב 31.03.2022
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צילום גילי יערי. פלאש 90

נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, 
הגיש השבוע, לנשיא המדינה יצחק 
בוז'י הרצוג, את דוח בנק ישראל 
לסיכום שנת 2021. לפי הדוח של בנק 
ישראל התוצר המקומי הגולמי צמח 
ב-2021 בקצב מהיר של 8.2%, והתוצר 
לנפש ב-6.4%. מספר המועסקים 
במשק עלה מסוף הסגר השלישי 
בפברואר עד סוף השנה בכ-400 אלף, 
והצריכה הפרטית גדלה ב-11.7%. 
מספר העסקאות בשוק הנדל"ן 
הגיע לשיא, גירעון הממשלה ירד, 
והאינפלציה הגיעה ל-2.8%. אך למרות 
כל ההצגה המרשימה, לפרו' ירון, אין 
פתרונות לבעיות העומדות בפתח. אין 
לו פתרון לגל ההתייקרויות במשק, 
לאינפלציה הגואה, ולעליות המחירים 
המטורפות בשוק הדיור

הצמיחה 
מרשימה, הגירעון 

הממשלתי 
הצטמצם, 

האינפלציה גואה, 
וכמובן עליות 

מחירים מטורפות 
בשוק הדיור

כ"ח אד"ב תשפ"ב 31.03.2022
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נחמן שפירא
כולנו  אותם  הבעיות  מכל  במנותק 
של  הכלכלית  במדיניות  רואים 
הממשלה ושל בנק ישראל, בחוסר 
ההתמודדות  ובחוסר  המוכנות 
ועם  במשק,  ההתייקרויות  גל  עם 
המטורפת,  הדיור  מחירי  עליית 
ישראל,  בנק  נגיד  השבוע  הגיש 
המדינה  לנשיא  ירון,  אמיר  פרופ׳ 
בנק  דוח  את  הרצוג,  בוז'י  יצחק 
הנגיד   .2021 שנת  לסיכום  ישראל 
מקומות  "יש  כי  לנשיא  אמר 
הצליחו  שלא  הישראלית  בחברה 
לנו  ואל  מהמשבר,  להתאושש 
לזנוח אותם" (מילים יפות, אך היכן 
המעשים?). הנגיד הוסיף: "בראייה 
בישראל  החזקה  הצמיחה  בינ״ל, 
למדינות  בהשוואה  גם  בולטת 
כבוד  תעודת  זו  אחרות.  מפותחות 
חלקיה  כל  על  ישראלית,  לכלכלה 
– מרמת העובד הישראלי היצירתי, 
דרך מגזר עסקי דינאמי ועד קבלת 
של  כללי  באופן  נכונה  החלטות 
קובעי המדיניות. כאן היה גם חלק 
לבנק ישראל ואני בהחלט גאה בו״. 
הרשמיות  את  בצד  נשים  אם  אבל 
עם  הנשיא  מפגש  של  והחגיגיות 
שלמרות  הרי  ישראל,  בנק  נגיד 
מהתגברות  והאופטימיות  החיוכים 
ישנן  הקורונה,  משבר  על  המשק 
לצאת  יכולים  שלא  שלמים  ענפים 
בשורות  ממש  אין  ולהם  בחגיגות, 
שלא  ובטח  ישראל  מבנק  לא 

מהממשלה.

צצמיחהה גגבוהההה
התוצר  ישראל  בנק  של  הדוח  לפי 
המקומי הגולמי צמח ב-2021 בקצב 
 – לנפש  והתוצר   ,8.2% של   מהיר 
ב-6.4%. ואלו בהחלט נתונים טובים. 
הנתונים הללו הם כתוצאה מצמיחה 
מהירה של הצריכה הפרטית והיצוא. 
בבנק  חיובי.  וזה  צומחת  ישראל 
ישראל מסבירים כי ברבעון הרביעי 
לרמה  התוצר  הגיע  השנה  של 
טרם  צמיחתו  מגמת  את  התואמת 
בממוצע  כאשר,  הקורונה.  משבר 
ב-2%– נמוך  התוצר  היה  שנתי 

אך  הפוטנציאלי,  מהתוצר   2.5%
מעט  גבוה  היה  התוצר  השנה  בסוף 

מהפוטנציאל. 

ישראל  בבנק  מסבירים  זאת,  למרות 
כי השלכותיה של מגפת הקורונה על 
הכלכלית  המדיניות  ועל  הפעילות 
מהותיות.  נותרו  השנה  לאורך 
הנרחבים  ההתחסנות  שיעורי 
מסוף  החל  לממשלה  איפשרו 
 ,2021 שנת  של  הראשון  הרבעון 
את  שמיקדה  במדיניות  לנקוט 
הכלכלית  הפעילות  על  המגבלות 

זאת   מסוימים.  ובפעילויות  בענפים 
מחוסנים  בין  הבחנה  תוך  לעיתים 
זוכרים  עדיין  כולנו  ללא-מחוסנים. 
כבר  שהוא  למרות  הירוק,  התו  את 

מזמן לא רלוונטי.

הפעילות  על  המגפה  של  השפעתה 
אחידה.  הייתה  לא  המשק  בענפי 
אירוח,  התחבורה,  בענפי  הפעילות 
נמוכה  נותרה  ובידור  אמנות  אוכל, 
למרות  אך  המשבר.  לפני  מרמתה 
שנגיד  מה  את  לכם  אגיד  אני  זאת, 
זאת  למרות  אמר,  לא  ישראל  בנק 
הממשלה לא עושה די בכדי לסייע 
לפעילות  לחזור  הללו  לענפים 
אותם  וזונחת  שלהם  הרגילה 

מאחור.

האאבטטללהה יררדדהה
בסיומה  כי  מציינים  ישראל  בבנק 
התעסוקה  שיעור  התקרב  של 2021 
שיעור  וכי  הקורונה,  מלפני  לממדיו 
משמעותית,  ירד  הרחבה  האבטלה 
ומספר המשרות הפנויות היה גבוה. 
על  מצביעים  ישראל  בבנק  בנוסף 
בקיץ  בממשלה  התקציב  אישור 
כצעד  בכנסת,  השנה  סוף  ולקראת 
משמעותי שהפחית את אי-הוודאות 
וזאת  הכלכלית  המדיניות  בניהול 
מאושר  תקציב  ללא  שנתיים  לאחר 

בכנסת. 

עלה  במשק  המועסקים  מספר 
עד  בפברואר  השלישי  הסגר  מסוף 
שיעור  אלף.  בכ-400  השנה  סוף 
בתקופה  עלה  המותאם  התעסוקה 
ל-60.1%   2021 במרץ  מ-55%   – זו 

באחוז  נמוך  והיה   –  2021 בדצמבר 
לא  הנגיד  המשבר.  מלפני  בלבד 
אומר לכם שבניגוד למה שהיה בזמן 
מאות  אותם  הקודמת,  הממשלה 
לחזור  הצליחו  שלא  מובטלים  אלפי 
אבטלה  ללא  נותרו  העבודה,  למעגל 

וללא סיוע.

במהלך  כי  טוענים  ישראל  בבנק 
העבודה  שוק  התאושש   2021 שנת 
עם  קשות  שנפגע  לאחר  בעוצמה, 
פרוץ משבר הקורונה. ההתאוששות 
שיעור  של  בעלייה  התבטאה 
הרחבה,  באבטלה  ירידה  התעסוקה, 
של  השנייה  ובמחצית  שכר,  עליית 
משרות  של  גבוה  שיעור  גם  השנה 

פנויות. 

את  הפיגה  המהירה  ההתאוששות 
יישארו  העבודה  שבשוק  החששות 
תעסוקה  שיעורי  בדמות  "צלקות" 
העבודה,  כוח  את  ממצים  שלא 
או  מוחלשות,  קבוצות  של  בפרט 
אי- שייצור  במשק,  מבני  שינוי 

המובטלים  מאפייני  בין  התאמה 
על  יקשה  וכך  המשרות,  להיצע 

ההתאוששות. 

הגידול  כי  הסבירו  ישראל  בבנק 
ירידה  בעיקר  שיקף  התעסוקה 
בעוצמת השפעתם של גלי התחלואה 
על הפעילות הכלכלית ועל הנגישות 
מבצע  לאחר  העבודה  מקומות  של 
הממשלה,  מדיניות  ושינוי  החיסונים 
מסגרים  ההימנעות  ובמסגרתה 
גם  תרם  לתעסוקה  לחזרה  כלליים. 
שימור הקשר בין עובדים למעסיקים 
מנגנון  באמצעות  המשבר  במהלך 

החל"ת.

חשיבות ההייטק לישראל בלטה השנה במיוחד. עובדים מחוץ לבניין אמדוקס. צילום יוסי זמיר, פלאש 90
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ההפסקקתת ההתשלום 
ההחחזיררהה עעובבדיםם 

ללעבבודדהה
לשיטת בנק ישראל, הפסקת ההארכה 
האבטלה  דמי  תשלום  של  המיוחדת 
 45 לגיל  מתחת  מועסקים  לבלתי 
הפעילות  כאשר  השנה,  באמצע 
והביקוש  במהירות  התאוששה 
משמעותית  תרמה  גבוה,  לעובדים 
להקדמת החזרה-לתעסוקה של בלתי 

מועסקים בקבוצת גיל זו. 

מזהירים  ישראל  בבנק  זאת  למרות 
מצב  של  הכולל  השיפור  למרות  כי 
גם   ,2021 שנת  במהלך  התעסוקה 
ללא  הבית  משקי  מספר  השנה  בסוף 
ובחמישון  הערבית  בחברה  מועסקים 
האוכלוסייה  כלל  של  השני  ההכנסה 
שלפני  לתקופה  ביחס  גבוה  נותר 

המשבר. 

כך  על  מצביעים  גם  ישראל  בבנק 
הפרטית  ובצריכה  בתוצר  שהפגיעה 
הייתה   2021–2020 בשנים  בישראל 
מדינות  במרבית  מאשר  נמוכה 

.OECD-ה

ב-2021  גדלה  הפרטית  הצריכה 
ירדה  והיא  הואיל  אולם  ב-11.7%, 
ב-2021  רמתה  ב-2020,  חד  בשיעור 
מאשר  במעט  רק  גבוהה  הייתה 
ב-2019, טרם המשבר. הגידול המתון 
שירותי  בצריכת  ירידה  בעיקר  שיקף 
תחבורה, אירוח ואוכל ואמנות ובידור.

ררוככשיי דיירהה רראאשונההה 
ההססתעעררו עלל ההששוקק

בשנת  כי  מציינים  ישראל  בבנק 
הדיור.  בשוק  הפעילות  הואצה   2021

התרחבה,  למגורים  בבנייה  ההשקעה 
ומחירי  לשיא,  הגיע  העסקאות  מספר 
הדירות עלו בכ-13%. גידול הפעילות 
ובצדו עליית המחירים החדה מעידים 
השוק  של  ההתעוררות  מקור  כי 
חששות  בשילוב  הביקוש  בצד  הוא 

להצטמצמות ההיצע.

עליית  כי  מסבירים  ישראל  בבנק 
פרץ  מאז  בישראל  הדירות  מחירי 
משבר הקורונה אינה חריגה בהשוואה 
שכר  אחרות.  מפותחות  למדינות 
ב-3.3%,  השנה  עלה  הממוצע  הדירה 
הקורונה  משבר  לנוכח  ירידתו  לאחר 
אולם   ,2021 בסוף  והתאוששותו 
הוא  עלייתו  קצב  ריאליים  במונחים 

הנמוך ביותר מזה למעלה מעשור. 

שסיומי  אף  כי  מציינים  ישראל  בבנק 
התחלות  לרדת.  המשיכו  הבנייה 

הבנייה והוצאת היתרי הבנייה עלו. 

לרמת  השנה  עלו  הקרקעות  שיווקי 
לאחר  דיור),  יחידות  אלף  (כ-86  שיא 
(כ- מספק  לא  היקף  של  שנים  מספר 
בשנים  בממוצע  דיור  יחידות  אלף   38
2019–2020). בבנק ישראל משרטטים 
שכולנו  הדיור  לשוק  הפתרונות  את 
או  מיושמים  באמת  ושלא  מכירים 
בנושא  האחרונות.  בשנים  מועילים 
ישראל  בבנק  טוענים  הקרקע  שיווקי 
קצב  את  להאיץ  כדי  לפעול  יש  כי 
בשנה  שנעשה  כפי  השיווקים, 

האחרונה.

מבניים  שינויים  נדרשים  בנוסף, 
שהיא  ההיצע,  של  להגמשה  שיביאו 
בשוק  הרצויה  ברפורמה  יסודי  גורם 

הדיור.

בנק  לפי  המחירים  לעליית  הסיבה 
בבנק  הצעירים.  בגלל  היא  ישראל 
במחירים  "ההאצה  כי  טוענים  ישראל 
של  הביקוש  מגידול  בעיקר  נבעה 
רקע  על  לראשונה,  דירה  רוכשי 

למשתכן",  "מחיר  התוכנית  ביטול 
שנייה  דירה  (רוכשי  המשקיעים  ושל 
בשיעורי  שינויים  בעקבות  ויותר) 
עליהם.  המוטלים  הרכישה  מס 
הן  גם  תמכו  מחירים  לעליית  ציפיות 

בביקושים".

למשקיעים  הרכישה  מס  העלאת 
שתרמה  סיבה  בתור  בדוח,  מצוינת 
להאצת קצב הרכישות של המשקיעים 
לתוקף.  המס  העלאת  כניסת  טרם 
בסוף  מכן  לאחר  מיד  ירד  מספרן  אך 

נובמבר.

את  וייקרו  שעלו  התשומות,  מחירי 
הריאליות  והתשואות  הבנייה,  עלות 
הנמוכות בשוק ההון, שתמכו בביקוש 
לעליית  הם  גם  תרמו  לדירות, 
פי  על  אך  ישראל,  בנק  לפי  המחירים 
ההערכה המוצגת בפרק זה השפעתם 
בדוח  מציינים  בנוסף  משנית.  הייתה 
כי מאז פרוץ משבר הקורונה והמעבר 
לעבודה מהבית עלו במיוחד מחיריהם 
של צמודי הקרקע, עקב גידול הביקוש 

לבתים מרווחים יותר.

ההגיירעעוון ההצטטממצצם
גירעון  כי  מציינים  ישראל  בבנק 
אחוזי  מ-11.5  ירד  הרחבה  הממשלה 
תוצר  אחוזי  ל-5.5  ב-2020  תוצר 
של  התקציבי  הגירעון  ב-2021. 
הממשלה המרכזית ירד מ-11.4 אחוזי 
ויחס  ב-2021,  ל-4.4  ב-2020  תוצר 
אחוזי  מ-71.7  צומצם  לתוצר  החוב 
תוצר בסוף 2020 ל-68.9 בסוף 2021. 

הצטמצמות הגירעון ביחס לשנת 2020 
תוצר  אחוזי  כ-2.3  של  מגידול  נבעה 
אחוזי  כ-3.7  של  וירידה  בהכנסות 
ההכנסות  לגידול  בהוצאות.  תוצר 
הישירים,  המיסים  מכול  יותר  תרמו 
הירידה  תרמה  ההוצאות  ולצמצום 
הניכרת של ההוצאות על ההתמודדות 

עם משבר הקורונה.

גביית המיסים החזקה בישראל בשנת 
לעבר,  ביחס  רק  לא  בלטה   2021
המפותחות  למדינות  ביחס  גם  אלא 
ההכנסות  של  החד  הגידול  האחרות. 
פיצה מעל ומעבר על אובדן ההכנסות 

בשנת 2020.

על  ישראל  בבנק  מסבירים  בנוסף 
העבודה   – הקורונה  של  הפטנט 
מסבירים  מרחוק,  העבודה  מרחוק. 
הכלכלית  הפגיעה  את  מיתנה  בדוח 
בתקופת הקורונה, ואפשרה את המשך 
מגבלות  חרף  הכלכלית  הפעילות 
מרחוק  העובדים  שיעור  ההתקהלות. 
דומה  לא  לענף,  מענף  כמובן  שונה 
לקוחות  בשירות  או  בהייטק  עבודה 
כמעט  לעבודה  שעברו  טלפוני 
המשבר,  במהלך  מהבית,  מוחלטת 
לעבוד  אפשר  אי  בו  במפעל  לעבודה 

מרחוק. 

בבנק ישראל 
טפחו לעצמם 
על השכם בכך 
שדבקו במשך 
כל שנת 2021 
באותה מדיניות 
ששמרה 
על הריבית 
ברמה של 
0.1%. הם לא 
מציינים שם 
כי ייתכן שזו 
אחת הסיבות 
לעליית 
המחירים 
ולהסתערות 
על שוק הדיור

צילום יונתן שינדל, 
פלאש 90. מדד 

המחירים עלה 
ב-2.8% בשנת 2021
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בדוח  ההייטק.  בלי  אפשר  שאי  וכמובן 
של  חשיבותו  כי  ישראל  בבנק  מציינים 
הישראלית  לכלכלה  ההיי-טק  מגזר 
בלטה השנה במיוחד. חלקו ביצוא גדל, 
גבוהות.  היו  ממנו  המיסים  והכנסות 
מהירה  התבטא בעלייה  גידול פעילותו 
ומספר  השכר  לעובדים:  הביקוש  של 
המשרות  ומספר  עלו,  המועסקים 
גם  התאפיין  המגזר  נסק.  הפנויות 
בגידול גיוסי ההון ובהנפקות של חברות 

טכנולוגיה ישראליות בבורסה.

ההאינפפללציה בבעעללייהה
בבנק ישראל טפחו לעצמם על השכם 
 2021 שנת  כל  במשך  שדבקו  בכך 
הריבית  על  ששמרה  מדיניות  באותה 
שם  מציינים  לא  הם  של 0.1%.  ברמה 
לעליית  הסיבות  אחת  שזו  ייתכן  כי 
המחירים ולהסתערות על שוק הדיור. 
הם אומנם לא מציינים זאת, אבל זאת 
לכך.  המשמעותיות  הסיבות  אחת  אכן 
בבנק ישראל טוענים כי הצעדים בהם 
שנרשמה  להתאוששות  תרמו  נקטו 
בתעסוקה ובפעילות הכלכלית במשק. 
על  חטא  על  מכים  לא  ישראל  בבנק 
מדד  הנתונים  לפי  האינפלציה.  עליית 
 2021 בשנת  עלה  לצרכן  המחירים 
יעד  תחום  בתוך  אומנם   – ב-2.8% 
העליון  לגבולו  קרוב  אך  האינפלציה 
של ההערכות בנק ישראל. קצב עלייה 
לקצב  בהשוואה  משמעותית  גבוה  זה 
פרצה  שבה   ,2020 בשנת  עלייתו 
ביותר  הגבוה  והוא  הקורונה,  מגפת 
מדד  עומד  כיום  האחרון.  בעשור 
הגבול  מעל   3.5% על  כבר  המחירים 

של ההערכות.

לעליית  שפעלו  העיקריים  הכוחות 
ישראל,  בבנק  טוענים  האינפלציה, 
המקומיים  הביקושים  התאוששות  הם 
האינפלציה  ועליית  הקורונה  ממשבר 
התאוששות  של  תוצאה  בעולם, 
בצד  ושיבושים  בעולם,  הביקושים 
השקל  ייסוף  פעל  זאת  כנגד  ההיצע. 
בהורידו  בישראל,  האינפלציה  למיתון 
הסחורות  של  השקלי  המחיר  את 
בישראל  האינפלציה  המיובאות. 
משמעותית  נמוכה  הייתה  ב-2021 
ה-  במדינות  לשיעוריה  בהשוואה 
מייסוף  נבע  זה  מפער  חלק   .OECD
שער  במונחי  יוסף  השקל  השקל. 
ב-7.9%  האפקטיבי  הנומינלי  החליפין 
מכירות  בייסוף  תמכו   .2021 במהלך 
המוסדיים,  המשקיעים  של  מט"ח 
וגיוסי  השוטף  בחשבון  הגדול  העודף 

ההון במגזר ההיי-טק. 

צעדיהם  את  הסבירו  ישראל  בבנק 
וטענו  השנה,  במהלך  דולרים  ברכישת 
החד  לייסוף  בתגובה  זאת  עשו  כי 
רקע  ועל  השנה,  בתחילת  השקל  של 
אשר  השלישי  הקורונה  גל  התפרצות 
המשק,  פעילות  על  מגבלות  כפה 
שהביאו לעלייה חדה בשיעור האבטלה, 

שלילית,  אינפלציה  סביבת  רקע  ועל 
הייתה  זו  כי  הסבירו  ישראל  בבנק 
 30 רכישת  על  הבנק  להכרזת  הסיבה 
לאחר   .2021 במהלך  דולר,  מיליארד 
התחזק  השקל  השנה  סוף  שלקראת 
הרביעי  הגל  רקע  ועל  חד,  באופן  שוב 
של המגיפה, הגדיל הבנק את הרכישות 
מעבר לסכום זה. בסך הכול רכש הבנק 
במהלך השנה כ-35 מיליארדי דולרים, 
לצערי  השקל.  ייסוף  את  מיתן  ובכך 
למשק,  הרבה  שעולים  בצעדים  מדובר 

אך לא באמת משפיעים לאורך זמן.

לצד  כי  גם  טוענים  ישראל  בבנק 
משמעותית  עלו  האינפלציה  עליית 
הטווחים.  לכל  האינפלציה  ציפיות  גם 
והארוכים  הבינוניים  לטווחים  הציפיות 
ביעד  מעוגנות  עלייתן,  למרות  נותרו, 
החלו  השנה  סוף  לקראת  האינפלציה. 

ממדינות  בחלק  המרכזיים  הבנקים 
ההרחבה  מידת  את  לצמצם   OECD-ה
שהאינפלציה  משום  המוניטרית, 
החורגת  לרמה  עלתה  אלה  במשקים 
כאן  גם  שלהם.  האינפלציה  מיעדי 
בישראל הבנק החל בצמצום המדיניות 
אז   ,2021 של  השנייה  במחצית  כבר 
החליטה הוועדה המוניטרית לסיים חלק 
השנה  סוף  ועד  שהוכרזו,  מהתוכניות 
המיוחדות  התוכניות  את  הבנק  סיים 

שהופעלו בזמן משבר הקורונה. 

לשנת 2021  בנק ישראל  של  הסיכומים 
בהחלט נראים יפה, אך לבנק ישראל אין 
באמת תשובה לאינפלציה הגואה, ובטח 
שאין לו תשובה לעליות המחירים בשוק 
תשובה  שום  לו  אין  לצערנו  וגם  הדיור, 
שכולנו  במשק  ההתייקרויות  לגל 

מרגישים בכיס בכל קנייה וקנייה.

הנשיא מקבל לידיו 
את דוח בנק ישראל. 
צילום חיים צח,לעמ.

שיעור התעסוקה עלה מ-55% ל-60%. צילום יוסי זמיר, פלאש 90.
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שנה  מידי  היבשה,  הסטטיסטיקה  פי  על 
הבנייה  בענף  עובדים  כ-40-45  נהרגים 
והופכים  קשה  נפצעים  מאות  ועוד  בארץ, 
הבנייה  לענף  גורמת  זו  מציאות  לנכים. 
יתואר.  בל  כלכלי  נזק  הישראלי  ולמשק 
יתירה מכך: על פי  מממצאי מחלקת המחקר 
לענפי  ביטוח  סוכנות  סימון  "איציק  של 
ישיר  קשר  קיים  כי  גם  מתברר  הבנייה", 
הממוצע  האורך  לבין  התאונות  בין  והדוק 
של השלמת פרויקט בנייה במדינת ישראל, 
כ-33 חודשים, כפליים ויותר ממה שמקובל 

במדינות מערביות אחרות.
בתחום  המתמחה  ותיקה  ביטוח  כסוכנות 
מידי  המתרחשות  התאונות  נושא  הבנייה, 
מטריד  הארץ,  ברחבי  אתרים  במאות  שנה 
של  המוסרית  ברמה  הן  העת,  כל  אותנו 
עובדים  של  ונכות  פציעה  אדם,  חיי  אובדן 
ובדיעבד  ברכוש  פגיעה  וכן  אחרים  רבים 
בנייה  בחברות  לצורך  שלא  קשה  פגיעה   –
ברישוי  לעתים  שלהן,  במוניטין  רבות, 
ובסיווג שלהן וכתוצאה - נזק לעניין קידום 

ביצוע פרויקטים בשוק הדיור בכלל.

היעדר פיקוח 
באתרים

בכנס הביטוח, בטיחות וניהול סיכונים בענף 

הבנייה שהתקיים בשבוע שעבר במעמד ביל 
מקנטייר, מבכירי ענף ביטוחי הבניה בעולם, 
הצבנו את נושא התאונות בענף הבנייה בתור 
על  שבוצע  מחקר  הצגת  כולל  מרכזי,  נושא 
אוניברסיטת  של  להנדסה  הפקולטה  ידי 
קימה  עובד  מהנדס  באמצעות  גוריון,  בן 
שוחט.  יגאל  הפרופסור  הפקולטה  וראש 
מה  את  פרסום זה מאשש ברמה האקדמית 
הינה  ישראל  מדינת   - יודעים  כבר  שכולנו 
ביחס  התאונות  במספר  בעולם  מהמובילות 

לנפש ובכמות הנפגעים. 
נכבד  חלק  כי  הידועה  לעובדה  מעבר 
פיקוח  היעדר  בשל  קורות  מהתאונות 
בטיחות  נוהלי  אכיפת  היעדר  באתרים, 
מגן  ברתמת  ריתום  דוגמת  בסיסיים, 
וחיבורה לנקודת עיגון, בעת ביצוע עבודות 
ממצאי  וכיו"ב,  קסדה  חבישת  בגובה, 
זווית  גם  מעלים  ושוחט  קימה  של  המחקר 
גם  במישרין  הקשורה  נוספת,  מעניינת 
התאונות  אחוז  כי  מסתבר  הביטוח:  לנושא 
שמדובר  ככל  יחסי  באופן  ועולה  הולך 

בחברות קטנות ובינוניות.
ובמילים אחרות, בניגוד לדעה המקובלת כי 
גדולים  באתרים  יותר  מתרחשות  תאונות 
הנטייה  עקב  (זאת  מובילות  חברות  של 
לפרסם תאונות אלה הרבה יותר, כפי שקרה 
הנבנה  יוקרה  במגדל  לאחרונה  לדוגמא 

בשיכון בבלי שבצפון תל אביב), הרוב הגדול 

יחסית,  קטנים  באתרים  הינו  הנפגעים,  של 

המרוחקים מאור הזרקורים ובמקרים רבים 

מוכרות  אינן  שכלל  בנייה  בחברות  מדובר 

לציבור הרחב.

טייסים מלמדים כיצד 
להימנע מתאונות

בן  אוניברסיטת  של  המחקר  לפי  בנוסף, 

גוריון, מתברר כי אחת הסיבות לכך שישראל 

ממוקמת במיקום גבוה, ולא מחמיא בעליל, 

הים  האקלים  הינה  לנפש,  התאונות  בכמות 

ומנהלי  העובדים  את  המתיש  החם  תיכוני 

העבודה באתרי הבנייה, שגורם לאחוז גבוה 

במדינות "קרות"  המקובל  מזה  תאונות,  של 

יותר דוגמת אירופה.

במטה הבטיחות של התאחדות בוני הארץ, 

והולכת,  המחמירה  הבעיה  את  הבינו 

"צומת  חברת  עם  פעולה  כיום  ומשתפים 

האוויר  חיל  טייסי  הינם  שאנשיה  בטיחות", 

לשעבר, בניסיון למגר את התופעה בשיטות 

"כוכבי  הענקת  באמצעות  מתוחכמות 

בטיחות" מדורגים, גם לאותן חברות קטנות 

ובינוניות שייקחו חלק בהכשרה ובתוכנית. 

תרבות  על  יקפידו  חברות  אותן  אם 

של  ניסיונם  סמך  על  שגובשה  הבטיחות 

בחיל  התאונות  שיעור  בהפחתת  הטייסים 

האוויר, יקפידו על נוהלי הבטיחות, ידגישו 

את האחריות האישית של כל עובד או מנהל 

לשלומו ולשלום חבריו וימנו מנהלי עבודה 

נהלים  ריענון  כולל  ואחראים,  מקצועיים 

יומיומי ותחקיר של כל "כמעט תאונה", הרי 

שהתוכנית תתקדם.

להשתתפות  הבנייה  חברות  לגיוס  הדרך 

ארוכה.  עוד  והדרך  קלה,  איננה  בתוכנית 

בהיקף  החד  הגידול  שבשל  נראה  מנגד, 

תופעת  הדברים,  מטבע  בישראל,  הבנייה 

התאונות באתרי הבנייה עשויה רק להחמיר 

לאור  הקרובות.   השנים  במהלך  יותר  עוד 

פרויקטים  של  רבות  מאות  לקדם  המגמה 

שסביר  מה  עירונית,  בהתחדשות  "קטנים" 

החברות  מספר  את  יותר  עוד  יגדיל  להניח, 

שותפות  שיהיו  והבינוניות  הקטנות 

למלאכת בניין הארץ. ולכן על מדינת ישראל 

למנוע  בכדי  בנחישות  ולפעול  להתעורר 

ולהקטין את מספר התאונות בענף הבנייה.

איציק סימון

נדל"ן ולעניין

מהו הגורם המרכזי 
לתאונות באתרי הבנייה?
מדינת ישראל הינה מהמובילות בעולם במספר התאונות ביחס לנפש 
ובכמות הנפגעים. מידי שנה נהרגים כ-40-45 עובדים בענף הבנייה 
בארץ, ועוד מאות נפצעים קשה והופכים לנכים. בנוסף, בשל הגידול 
בהיקף הבנייה בישראל, תופעת התאונות באתרי הבנייה עשויה רק 
להחמיר עוד יותר במהלך השנים הקרובות. מה עושים?

מייסד ומנכ"ל איציק סימון-
סוכנות ביטוח לענפי הבניה 

צילום דני שביט

אחת הסיבות 
לכך שישראל 
ממוקמת 
במיקום גבוה, 
ולא מחמיא 
בעליל, בכמות 
התאונות 
לנפש, הינה 
האקלים הים 
תיכוני החם 
המתיש את 
העובדים 
ומנהלי 
העבודה 
באתרי הבנייה

פועל בניין באתר בנייה בירושלים. צילום הדס פרוש, פלאש 90.

כ"ח אד"ב תשפ"ב 31.03.2022
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הנתונים והצילומים באדיבות חברת אנגלו סכסון

עסקת השבוע

דירת 3 חדרים 
ברחוב הפלמ"ח, 
בקטמון הישנה, 

בירושלים נמכרה 
השבוע ב-2.9 

מיליון שקל.

הדירה היא 84 
מ"ר, קומת קרקע 

מתוך 4, עם 
מרפסת של 6 מ"ר.

הסוויפט  בהקמת  והשאפתני  המרכזי  החזון 

בשנות ה-70, היה ליצור שירות להעברת הודעות 

בכדי  ומאובטחת.  אוטומטית  בצורה  פיננסיות 

יוכלו  השונים  הסוויפט  משתמשי  אלף  ש-11 

להבין אחד את השני ולהעביר מסרים מדוייקים, 

תקנים  האגודה  פרסמה  ומאובטחים,  אוטומטיים 

נדרשים  המערכת  משתמשי  בהם  ייעודיים 

השנים  במהלך  שוכללו  אלו  תקנים  לעמוד. 

כך  הבינלאומית,  המשתמשים  קהילת  עם  יחד 

התקינה  ארגון  ידי  על  גם  אומצו  האגודה  שתקני 

.(ISO) הבינלאומי

תקני הסוויפט כוללים בין היתר את חלקי הנתונים 

שניתן לכלול בהודעות, הגדרות של נתוני החובה 

ממקבל  להתבצע  הצפויות  הפעולות  והרשות, 

ולקבל  לשלוח  יש  שבו  הסדר  וכן  ההודעה 

הודעות. בטור זה אפרט על סוגי ההודעות.

סוגי הודעות
 "MT" הביטוי  את  כוללות  הסוויפט  הודעות  כל 

 ,(Message Type) הודעה  סוג  שמשמעותו 

כאשר כל סוג הודעה מורכב ממספר תלת ספרתי 

המציין את הקטגוריה, הקבוצה והסוג. ישנן תשע 

סוגי קטגוריות לפי החלוקה הבאה:

תשלומים   –  MT1xx הודעות   .1

 MT103"" והמחאות של לקוחות. לדוגמא, הודעת

כספים  העברת  על  להודעה  משמשת  הידועה 

בינלאומית בודדת כדוגמת העברת סכום כסף של 

יבואן ישראלי ליצואן בחו"ל.

מוסדות  של  העברות   –  MT2xx הודעות   .2

משמשת   MT200"" הודעת  לדוגמא,  פיננסיים. 

במוסד  לחשבונו  השולח  כספי  העברת  לבקשת 

פיננסי אחר באותו מטבע.

3. הודעות MT3xx – אג"ח ממשלתי, מט"ח, שוקי 

הודעת  לדוגמא,  ונגזרות.  וכדומה)  (פורוורד  כסף 

או  להלוואה  הסדר  לבקשת  משמשת   MT321""

פיקדון של צד שלישי

4. הודעות MT4xx – מסמכים לגבייה. לדוגמא, 

תשלום  בשיטת  משמשת   MT410"" הודעת 

הבנק  ליידוע  הגובה  הבנק  את  לגבייה"  "מסמכים 

המעביר כי קיבל את המסמכים.

ערך.  בניירות  פעולות   –  MT5xx הודעות    .5

לדוגמא, הודעת ""MT502 משמשת להזמנת קניה 

לתקשורת  ומשמשת  ערך  ניירות  של  מכירה  או 

בין ברוקרים וסוחרים מורשים.

לדוגמא,  בסחורות.  סחר   –  MT6xx הודעות   .6

ממקבל  לבקשה  משמשת   MT604"" הודעת 

ההודעה להעביר ערך או למסור פיזית סוג וכמות 

של סחורה לגורם מסויים.

דוקומנטרי  אשראי   –  MT7xx הודעות   .7

משמשת   MT700"" הודעת  לדוגמא,  וערבויות. 

ידי  על  דוקומנטרי  אשראי  פתיחת  על  להודעה 

הבנק הפותח (היבואן).

8. הודעות MT8xx – המחאות נוסעים. המחאות 

לנוסעים  המונפקים  מיוחדים  שיקים  הם  אלו 

לחו"ל על שם רוכש השיקים וניתן לפדותם כנגד 

הצגת דרכון. 

9. הודעות MT9xx – סטאטוס לקוח ומצב חשבון 

להודעת  משמשת   MT901"" הודעת  לדוגמא,   .

מסוים  כסף  בסכום  חשבונו  זיכוי  על  חשבון  בעל 

על ידי מוסד פיננסי.

בטור הבא והאחרון בסדרה על מערכת הסוויפט, 

ממספרים  המורכב  ההודעות  מבנה  על  אסביר 

ואותיות.

  רו"ח יניב כהן–ִמימון מּואץ

יש לי מושג

יועץ עסקי בכיר בתחומי המימון וגיוס אשראי בנקאי 
וחוץ בנקאי, משכנתאות מסחריות ופרטיות.

yaniv@cohen-yaniv.co.il

מערכת ה-SWIFT חלק ג'
מצוקתה של רוסיה בתנהלותה הכלכלית מול העולם עקב המלחמה 
באוקראינה הושפעה רבות מחסימתה במערכת ה-SWIFT. כיצד 
נדע מה המשמעות של ההודעה אותה קיבלנו במערכת?

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, כבר לא מקבל הודעות 
מה- SWIFT .צילום יונתן שינדל, פלאש 90

כ"ח אד"ב תשפ"ב 31.03.2022

9 יוםעסקים



גם  חלקנו  אותם,  רואים  כולנו 
בכניסה  השומר  אליהם.  משתייכים 
התורה  בתלמוד  המנקה  לסמינר, 
עם  שעובדת  הסיעוד  ועובדת 
הם  גם  כולנו,  כמו  הקשיש.  האבא 
ההתייקרויות  גל  את  בכיס  מרגישים 
הולכים  שרק  המחירים  ואת  האחרון 
אותם  מרגישים  הם  ומאמירים. 
יחסית  הנמוך  השכר  בגלל  במיוחד, 

והתנאים הלא פשוטים.

האלה,  הענפים  בשלושת  לשמחתם, 
יש  וסיעוד,  ניקיון  ואבטחה,  שמירה 
העובדים  ארגון  קיבוציים.  הסכמים 
ההסתדרות   – בישראל  הגדול 
ארגוני  עם  להסכם  הגיע  הכללית, 
תנאי  על  הרלוונטיים  המעסיקים 
עבודה טובים יותר מהמינימום הקבוע 
בענף.  ולעובדים  לעובדות  בחוק 
ההסכם קובע שמעסיקים של עובדים 
להם  לשלם  חייבים  האלה  בענפים 
לשעה,  המינימום  משכר  יותר  קצת 
השתלמות  לקרן  עבורם  להפריש 
שונות  סוציאליות  הטבות  להם  ולתת 
מעבר,  זמן  על  תשלום  מנוחה  כמו 

מתנה לחג ועוד.

שרת הכלכלה לא 
חותמת

שההסכמים  שכדי  היא  הבעיה 

חצי  לפני  כבר  שנחתמו  האלה, 
ויחולו  לתוקף  יכנסו  ושנה,  שנה 
צורך  יש  במשק,  העובדים  כלל  על 
צו  על  הכלכלה  שרת  של  בחתימה 
ומחיל  הרחבה,  צו  שנקרא  מיוחד, 
על  הזה  מהסוג  קיבוציים  הסכמים 
כלל העובדים באותו ענף. העובדים 
למימוש  שמחכים  האלה,  בענפים 
משרד  מול  הפגינו  ההסכמים, 
שהשרה  בתגובה  שמסר  הכלכלה, 
אבל  הצווים,  על  לחתום  מעוניינת 
אישור  את  קיבלה  לא  עדיין  היא 

משרד האוצר בנושא.

באופן  נותן  שהחוק  שלמרות  מתברר 
הסמכות  את  הכלכלה  לשרת  מפורש 
הרחבה,  צווי  על  לחתום  הבלעדית 
האם  שמחליטה  האמיתית  הכתובת 
לחתום עליהם או לא, נמצאת ברחוב 
האוצר  במשרד   ,1 מספר  קפלן 

שבירושלים.

בשנת  האוצר  משרד  שיזם  חוק 
או  החלטה  כל  שקבלת  קבע   2015
עלות  להם  שיש  ממשלתיים  חוק 
מקור  מציאת  מחייבת  תקציבית, 
קיצוץ  כלומר,  חדש.  תקציבי 
מס,  העלאת  או  אחר  בשירות 
של  בידיים  ענק  כוח   – ובפועל 
שלמעשה  באוצר,  התקציבים  אגף 
צעדי  כל  על  לגמרי  שולטים 
היועץ  שפרסם  הנחיה  הממשלה. 
שנים  ארבע  לממשלה  המשפטי 
צו  על  חתימה  שגם  קבעה  אחרי, 
כזו. מכיוון  הרחבה מחייבת הסמכה 
שכמעט לכל הסכם קיבוצי במדינת 
על  השפעה  איזושהי  יש  ישראל 
ההנחיה  בעקבות  המדינה,  תקציב 
הזו המנגנון של הסכמים בין עובדים 
הסכמים  ושל  במשק  למעסיקים 
על  שחלים  כאלה  (כלומר  ענפיים 
ענף מקצועי שלם ולא רק על מקום 
החוק  נעלם,  פשוט  ספציפי)  עבודה 
הכלכלה  לשרת  הסמכות  את  שנותן 
בעצם  והסמכות  מתוכן,  התרוקן 

עברה לאוצר. 

משרד האוצר 
זורק את המלצות 

ה-OECD לפח
הכלכלית  בגישה  ידוע  האוצר  משרד 
כמעט  שמתנגדת  שלו,  הימנית 
ולהוצאה  במשק  להתערבות  תמיד 
ממשלתית, ולא מחבבת במיוחד איגודי 
עובדים והסכמים קיבוציים. אז במקום 
אלה  במשק,  קיבוציים  הסכמים  לקדם 
המוחלשים  והעובדים  נתקעים,  פשוט 
במשק לא זוכים להגנה ולשיפור שכרם 
במצב  מדובר  שלהם.  העבודה  ותנאי 
של  בימים  אבל  תמיד,  אידיאלי  לא 
אינפלציה דוהרת ועליה ביוקר המחיה, 
 OECD-ה המלצת  במיוחד.  חמור  זה 
לקדם במיוחד דווקא הסכמים ענפיים, 
באי  ולמלחמה  לצמיחה  טובים  הם  כי 

השוויון, נזרקת לפח.

דריכה  של  ארוכות  חודשים  לאחר 
במקום, חלה לפני שבועיים התקדמות, 
וצו  אישורו,  את  נתן  האוצר  משרד 
והאבטחה  השמירה  בענף  ההרחבה 
בן  הסכם  עדיין  נשארו  בקנה  נחתם. 
חצי  בן  הניקיון,  בענף  משנה  למעלה 
חדש  אחד  ועוד  הסיעוד,  בענף  שנה 
ממש בענף ההסעדה. הממשלה חייבת 
משמעותית  העלאה  ולצד  להתעשת, 
עם  להפסיק  המינימום,  שכר  של 
העיכוב והמשחק בחייהם של עובדות 
צווי  על  החתימה  את  לקדם  ועובדים, 
את  ולשפר  האלה,  בענפים  ההרחבה 
תנאי עבודתם וחייהם של עשרות אלפי 
במשק.  ביותר  מהמוחלשים  עובדים 
מטופלים,  האלה  שהדברים  אחרי 
אמיתי,  שינוי  כאן  לראות  רוצים  ואם 
של  בסמכויות  מבני  באופן  לטפל  גם 
במסגרת  הממשלה.  ומשרדי  השרים 
הטיפול יש לדאוג לכך שמשרד האוצר, 
על התפקיד החשוב והעבודה המסורה 
שלו, לא ייתר את כל שאר המשרדים, 
להם  שניתנו  סמכויות  מהם  יקח  ולא 
כחוק, ונגזרות מתחום האחריות שלהם 

כלפי החברה הישראלית.

על סדר היום

משרד האוצר לא מקדם את ההסכמים הקיבוציים במשק, תוקע 
אותם, ופוגע בעובדים המוחלשים ביותר במשק, שלא זוכים להגנה 
ולשיפור שכרם ותנאי העבודה שלהם. הגיע הזמן שהממשלה 
תתעשת, ולצד העלאה משמעותית של שכר המינימום, תפסיק עם 
העיכוב והמשחק בחייהם של עשרות אלפי עובדות ועובדים

מתברר 
שלמרות 

שהחוק 
נותן באופן 

מפורש לשרת 
הכלכלה את 

הסמכות 
הבלעדית 

לחתום על 
צווי הרחבה, 

הכתובת 
האמיתית 

שמחליטה 
האם לחתום 

עליהם או 
לא, נמצאת 

ברחוב קפלן 
מספר 1, 
במשרד 
האוצר 

שבירושלים

עובדי הסיעוד, הניקיון והאבטחה 
מחכים שבאוצר יתעוררו

   אביעד הומינר-רוזנבלום
מנהל מדיניות בקרן ברל כצנלסון

מדינת ישראל לא יכולה להסתדר בלי עובדי הניקיון, אז מדוע לא דואגים להם 
לתנאים נורמליים. רחוב בירושלים בזמן שביתה. צילום יונתן שינדל, פלאש 90.
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הכנות לחג בצורה נכונה. צילום יהב גמליאל, פלאש 90

כלכלה נכונה

והלא  הסוער  האוויר  מזג  למרות 
אופייני לשלהי חודש מרץ אי אפשר 
ההתחדשות  מאווירת  להתעלם 

וההכנות לפסח שבאוויר.
מעוררים  בפרט,  ופסח  בכלל  החגים 
וליהנות  להתחדש  החשק  את  בנו 
הראווה,  בחלונות  לנו  שמוצע  ממה 
במבצעי החג המפתים, ובכלל בהכנת 
נכון  זה  כל  לחג.  והמשפחה  הבית 
וסוער  סגרירי  חורף  אחרי  כפליים 

שעברנו.
הבאה  ההתחדשות  אווירת  כל  עם 
הרצון  את  גם  לנו  יש  לטובה,  עלינו 
הרגלים  ולהטמיע  לחדש  והחשק 
כללי,  באופן  לחיינו  הנוגעים  חדשים 
התחדשות,  הפיננסי.  למצבנו  ובפרט 
עושים  איך  לחג,  הכנות  צמיחה, 
בלי  נכון,  באמת  אבל  נכון,  זה  את 
בכיס  חור  עם  במימונה  להתעורר 

ומינוס בבנק.

הזמן להתחדש 
בהרגלים

חדשים  כלים  לקנות  שנרוץ  לפני 
של  דעתו  שמרחיבים  נאים,  ובגדים 
אפיק  לכם  לפתוח  רוצה  אני  אדם, 
 – אחר  מסוג  להתחדשות  מחשבה 
של  ומאירה  מחודשת  הסתכלות 
המצב הכלכלי שלכם, או מה שאנחנו 

קוראים לו "כלכלת המשפחה". 
מדובר  לא  תיבהלו!  אל  ראשון,  דבר 
כרטיסי  ובגזירת  מסמכים  בערמות 
הזה)  בשלב  לא  (לפחות  אשראי 
שניהול  בהכרה  כל  קודם  מדובר 
שלנו,  הזמן  כניהול  כמוהו  הכסף 
העובדים  או  העסק  כניהול  וכמוהו 
כיצד  ללמוד  נדרשים  אנחנו  שלנו. 
לנהל את משק הבית באופן שיאפשר 
אותנו  יביא  חלילה  ולא  לצמוח  לנו 
והמשך  אינסופיות  דאגות  של  למצב 

מרוץ העכברים.
זהו  לכולנו,  היא  המשפחה  כלכלת 
והתנהגות.  מספרים  שמשלב  תחום 
רגשות  עם  אדם  בני  אנחנו  בסוף 
אבל  וחשקים  רצונות  עם  ומחשבות, 
ועלינו  מוגבלים  אמצעים  עם  גם 
ללמוד כיצד לשלב בין שני העולמות 
לחסוך  איך  למצוי.  הרצוי  בין  האלו, 
באופן  להצטמצם  איך  מזה?  וליהנות 
כלכלית  לצמיחה  אותנו  שיביא 

ואישית.
המשפחה  כלכלת  של  נכון  ניהול 
הוא   – לעשירים  או  לעניים  לא  הוא 
לכולם! ואגלה לכם עוד סוד – כולם 
מנהלים  בו  ממצב  לעבור  יכולים 
את  לגמור  כדי  הכסף  אחרי  מרדף 
החודש, למצב בו משנים את המגמה 
מתמדת  כלכלית  לצמיחה  ועוברים 

ולצבירת נכסים.
כלים  ורכישת  המודעות  הגברת 
אותנו  להציל  לנו  יעזרו  והרגלים, 
תשומת  מתמדת,  למידה  מעצמנו. 
לב וניהול מעקב יהפכו אותנו לכאלו 
כאלו  ולא  הכסף,  את  שמנהלים 
הטוב),  (במקרה  אותם  מנהל  שהכסף 
במקרה הפחות טוב זו שיחת הטלפון 
על  בפנינו  המתריעה  הבנק  מפקידת 

חשבון עו"ש ריק וסכנה.

קערת הסדר של 
העולם הכלכלי שלנו

פעם, בכלכלה הישנה, בכדי לנהל את 
השוטף  את  שנאזן  מספיק  היה  הבית 
להוצאות,  ההכנסות  בין  נאזן   –
היום,  בשלום.  החודש  את  ונעבור 
הכלכלי  התוכן  עולם  החדש,  בעידן 
שלנו מורכב מעוד תחומים הדורשים 

את תשומת ליבנו.
יש  שלנו  הכלכלי  הסדר"  ל"קערת 
להוסיף את נושא הדיור שמעסיק כל 
כל  האם   – הקטנה  בארצנו  צעיר  זוג 
מה  כן  ואם  דירה?  לרכוש  צריך  זוג 

המחיר ובאילו תנאים. 
עולם   – הכלכליות  הגנות  עולם 
שלם של ביטוחים הכרחיים יותר או 
הכרחיים פחות, אך בהחלט מצריכים 
המשפחה  איך  ומחשבה,  לב  תשומת 
הדבר  מצב.  בכל  מוגנת  תהיה  שלנו 
החסכונות  עולם  הוא  האחרון 
יצירת  לעצמנו.  שהצבנו  למטרות 
שנתית,  ורב  שנתית  דרכים  מפת 
כסף  כמה  מדויק  פיננסי  תכנון  עם 
מהמטרות  ואחת  אחת  לכל  נצטרך 
יהיה  כזה  חיסכון  לעצמנו.  שהצבנו 
שלנו  הרצונות  למימוש  כלי  עבורנו 
ומניעת דילמות עתידיות, והכי חשוב 
יחסוך מאתנו לקחת הלוואות יקרות 

ומעיקות.
הקניות  הצבע,  הניקיונות,  כל  עם  אז 
דבר  שכל  תזכרו  לחג,  והבישולים 
עולה כסף. והכסף שלנו רוצה שננהל 
רוצים  אנחנו  בסוף  כי  בתבונה,  אותו 
להצטער  ולא  מההשקעה  ליהנות 

בדיעבד.
בהצלחה!

אביב הגיע - פסח בא
החגים בכלל ופסח בפרט, מעוררים בנו את החשק להתחדש 
וליהנות, ולהוציא כסף, הרבה כסף. אך, למרות הרצון להתחדש 
ולקנות, עלינו לדעת כי עלינו להתנהל בתאם למצבנו הפיננסי. 
התחדשות, צמיחה, הכנות לחג, איך עושים זאת נכון, בלי 
להתעורר במימונה עם חור בכיס ומינוס בבנק?

יניב בניטה
מנכ"ל ישיבת ההסדר בראש העין, יועץ ומאמן 

לכלכלת משפחה
yanivbeplus@gmail.com :לתגובות והערות

ניהול נכון 
של כלכלת 

המשפחה הוא 
לא לעניים או 

לעשירים – הוא 
לכולם! ואגלה 
לכם עוד סוד 

– כולם יכולים 
לעבור ממצב בו 

מנהלים מרדף 
אחרי הכסף 

כדי לגמור את 
החודש, למצב 
בו משנים את 

המגמה ועוברים 
לצמיחה 

כלכלית מתמדת 
ולצבירת נכסים
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לכאן  הגיעה  דיוק,  ליתר  שנתיים  לפני  פעם, 

הקורונה ושיבשה כל דבר שאפשר. נכון שזה 

נראה כמו נצח? אז הסינים, שהביאו לכאן את 

לשכוח  הספיקו  כבר  הזו,  הארורה  המגפה 

השונים  בגלים  נאבקנו  כשאנחנו  ממנה 

ובתוצאותיהם.

הקורונה  שפרצה  מאז  ניזוק  הרכב  עולם 

מכמה  ממש  של  טלטלה  וחווה  לחיינו, 

עולם  נעצרה.  האספקה  כל  קודם  סיבות: 

בשבבים,  רב  שימוש  עושה  העכשווי  הרכב 

ההדוקים  הסגרים  בגלל  בסין  נתקעו  ואלה 

בשעה  לכך,  מעבר  הקורונה.  בתחילת  שם – 

השימוש  עלה  בסגר,  היו  רבים  שחלקים 

לשבבים  שזקוקים  וכדומה  מחשב  במשחקי 

מחשבים  לצורך  בהם  בשימוש  והעלייה   –

והניידים פגע בעולם הרכב.

מחסור של 6 מיליון
וחצי  כשנה  לפני  חתכה  העולמית  טויוטה 

פרסומים  פי  על  בכ-40%  תפוקתה  את 

העולם  ברחבי  ההערכות  פי  על  בתקשורת. 

רכב  כלי  מיליון  מ-6  יותר  של  מחסור  נוצר 

בכ- ומדובר  מיוצרים  להיות  אמורים  שהיו 

10% מהתפוקה הבינלאומית.

השלכות  את  היטב  הרגישו  בארץ  גם 

אחת  דרך  מכונית  להזמין  נסו  הקורונה. 

שאתם  ותגלו  בישראל  הרכב  מיבואניות 

חצי   – טובים  חודשים  כמה  לחכות  צריכים 

את  שתקבלו  עד   – לעיתים  יותר  ואף  שנה 

הזמין  שלי  טוב  חבר  שהזמנתם.  המכונית 

למשרד  ולעמיתו  לו  רכב,  כלי   2 מאאודי 

בנובמבר  בוצעה  ההזמנה  מוכר.  דין  עורכי 

 – לו  נאמר  כך   – תגענה  והמכוניות   2021

שנה.  של  עיכוב  כלומר   ,2022 בנובמבר 

כתוצאה מכך מחירי רכבים יד 2 עלו ברחבי 

מחיר  עלה  בארה"ב  בישראל.  וגם  העולם 

המכוניות המשומשות ב-46% באמצע השנה 

שעברה, ובבריטניה ב-28% בלבד. 

כבר  לעצמם  לחזור  הספיקו  הסינים  אז 

בחודש  והיכתה  שבה  הקורונה  אבל   – מזמן 

האחרון ברפובליקה העממית, והדבר משליך 

האחרונה  שבשנה  בישראל,  הרכב  עולם  על 

אפרופו,  רבות.  סיניות  מכוניות  לייבא  החל 

סיני  דגם  בישראל  יושק  הבא  רביעי  ביום 

יוקרה  במכונית  מדובר  צ׳י.  הונג  חדש: 

בכדי:  ולא  רויס  לרולס  בחיצוניותה  שדומה 

הוא  צ'י  בהונג  החיצוני  הפן  על  שאחראי  מי 

מחלקת  מנהל  בעבר  שהיה  טיילור  ג'יילס 

העיצוב של רולס רויס.

במנוע  יצויד   ,E-HS9 ארצה,  שיגיע  הדגם 

פי  על   .(!) כ"ס  מ-436  החל  עם  חשמלי 

כחצי  על  יעמוד  שלו  המחיר  תג  ההערכות 

מהתדמית  מאוד  רחוק   – שקלים  מיליון 

שמדובר  לכך  מעבר  הסינים.  של  הזולה 

מעריכים  הרכב  בעולם  חשמלית  במכונית 

בישראל,  היוקרה  בשוק  לנגוס  עשוי  הוא  כי 

שלה  היבואנית  מה  (שמשום   Q7 אאודי כמו 

מסרבת להוציא רכבי מבחן לציבור החרדי). 

מהאאודי,  במידותיה  נדיבה  רק  לא  הסינית 

לגרום  ועשויה  לעייפה,  מאובזרת  גם  אלא 

רכבי  בקטגוריית  לשולטות  ראש  לכאב 

היוקרה.

עיכוב במסירת רכבים
בעקבות  התכנסנו:  שלשמו  לנושא  ובחזרה 

מיליונים  עשרות  שהכניסה  בסין,  הקורונה 

רכב  יבואניות  הודיעו  לסגרים,  אדם  בני 

כך  רכבים.  במסירת  עיכוב  על  בישראל 

עליה  מבחן  שנסיעת  הסינית,  ג'ילי  לדוגמא 

לא  לקוחות  חודשיים.  לפני  כאן  פורסמה 

הקורונה של עולם הרכב
טויוטה העולמית חתכה לפני כשנה וחצי את תפוקתה בכ-40%, ואם 
אתם רוצים לדעת למה? הסיבה היא כמובן לא בגלל שאנשים הפסיקו 
לקנות רכבי טויוטה, ההפך הוא הנכון. עולם הרכב ניזוק קשות מאז 
פרצה הקורונה לחיינו, עצירת האספקה לתקופות ממושכות, הסגרים 
ברחבי העולם, משבר השבבים, כל אלה ועוד הכניסו את שוק הרכבים 
לטלטלה של ממש. גם בארץ. נסו להזמין מכונית דרך אחת מיבואניות 
הרכב בישראל, ותגלו שאתם צריכים לחכות הרבה זמן עד שתקבלו את 
הרכב. מהן ההשפעות המיידיות של המשבר, ומה הצפי לעתיד?

   מנדי ריזל

בעקבות 
הקורונה 

בסין, 
שהכניסה 

עשרות 
מיליונים בני 

אדם לסגרים, 
הודיעו 

יבואניות 
רכב בישראל 

על עיכוב 
במסירת 

רכבים

ריזל בדרכים 
כ"ח אד"ב תשפ"ב 31.03.2022
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עדכון  האחרונים  בימים  קיבלו  מעטים 

המקורי.  האספקה  מועד  דחיית  על 

שבאולם  ליבואנית  במכה  מדובר 

אלפי  נרשמו  אביב  בתל  שלה  התצוגה 

השנה.  מסופקות  להיות  שיועדו  הזמנות 

הסינים, שהיו אחראים בעקיפין על הנזק 

לומדים  הקורונה,  בגלל  הרכב  לעולם 

כעת על בשרם כיצד אירועים דרמטיים 

עליהם:  משפיע  העולם  של  אחר  בחלק 

היצרניות  שונים,  פרסומים  פי  על 

גלם  בחומרי  ממחסור  סובלות  הסיניות 

מאוקראינה, שנמצאת כידוע במלחמה.

מסרה  מוטורס'  'יוניון  ג'ילי,  יבואנית 

ליצרניות  "בדומה  לתקשורת:  בתגובה 

מן  יוצא  וללא  העולם  בכל  אחרות  רכב 

הרכב  מיצרניות  אחת  ג'ילי,  גם  הכלל, 

מתמודדת  בעולם,  והאמינות  הגדולות 

בעת האחרונה עם מחסור חמור בחומרי 

הרכב,  בתעשיית  המשמשים  הגלם 

וחומרים  סוללות  שבבים,  זאת:  ובכלל 

נוספים. ג'ילי ישראל מתכננת לספק את 

השנה,  עוד  לקוחותיה  של  ההזמנות  כל 

כאשר עד סוף מרץ צפויים להימסר מעל 

אלף רכבים, ובמהלך אפריל ייכנסו לארץ 

עוד כ-1,000 רכבים שיימסרו באפריל-

הוודאות  אי  של  הנוכחי,  במצב  מאי. 

כל  את  ליידע  מקפידים  אנו  הקיימת, 

לקוחותינו על כל מידע חדש שמתקבל. 

מול  המאמצים  מירב  את  לעשות  נמשיך 

היצרן במטרה לקדם לישראל משלוחים 

ולספק את הרכבים בזמן הקצר ביותר".

זיכוי מלא
חברת  של  יבואנית   – 'לובינסקי'  גם 

פרסמה   -  MG הסינית  המכוניות 

"היום  הלשון:  בזו  הודעה  שעבר  בשבוע 

כי   MG של  מהיצרן  הודעה  התקבלה 

של  חדש  וריאנט  התפרצות  בעקבות 

המדינה  תושבי  בסין,  הקורונה  מגפת 

שבועות.  כ-3  שיימשך  לסגר  נכנסים 

וייצור  ייפגע  בסין  הרכב  במפעלי  הייצור 

סדרתי,  בייצור  החלו  שטרם  רכב  דגמי 

הסיטואציה  משמעותית.  להתעכב  עלול 

משפיעה בעיקר על MG ZS EV שעדיין 

הייצור  תחילת  סדרתי.  בייצור  החל  לא 

לרבעון  הנראה  ככל  תדחה,  הסדרתי 

לציין  חשוב  זאת  עם  של 2022".  השלישי 

  MG EHS PHEV-כי בשלב זה, אין פגיעה ב

הודות להצטיידות מוקדמת של היבואנית 

מוגבלת.  בכמות  מידי  במלאי  זמין  והרכב 

מ'לובינסקי' נמסר: "לקוחות פרטיים אשר 

שאספקתו   MG ZS EV בארץ  הזמינו 

יוכלו  להמתין,  שלא  ויחליטו  תתעכב 

מלא.  זיכוי  ולקבל  הזמנתם  את  לבטל 

במידה ויחליטו לרכוש דגם אחר ממותגי 

'לובינסקי' (MG, פיג׳ו, סיטרואן, אופל או 

המקדמה  בגובה  מוגדל  מזיכוי  ייהנו   (DS

 50%  + ההזמנה  פתיחת  במועד  ששילמו 

נוספים מערכה של פתיחת ההזמנה (2,222 

ברכישת  למימוש  שקל)   1,111  + שקל 

ממותגינו.  אחד  כל  של  אחר  מדגם  רכב 

שעם החזרה לייצור סדרתי  אנו מאמינים 

 MG של  הגבוה  ההזמנות  בקצב  נמשיך 

ZS EV שצבר כבר כ-2,000 הזמנות מאז 

נפתח למכירה מוקדמת לפני כחודשיים".

המחירים ממשיכים 
לעלות

הדרך  פורצת  של  מחיריה  כך,  ובתוך 

טסלה,  החשמליים,  הרכבים  בקטגוריית 

מארס  חודש  שבתחילת  בעוד  עולים: 

 3 דגם  של  מחירו  עמד  למניינם  הנוכחי 

על  כעת  ניצב  הוא  שקלים,  אלף  על 208 

שקלים.   17,000 של  עלייה   – אלף   225

גם במקרה הזה מדובר על תוצאה עקיפה 

של המלחמה באוקראינה.

תחילת  עם   3 טסלה  של  המחיר  נזכיר: 

אלף   180 על  עמד  לישראל  המכירות 

מחיר  בעליית  למעשה  ומדובר  שקלים 

של 45 אלף שקלים, בתוך זמן לא רב.

מעבר לכך, גם עמדות הטעינה של טסלה 

בודדים.  באחוזים  להתייקר  צפויות 

בינתיים, שוק הרכבים המשומשים מדגם 

עולים  שלהן  והמחירים  פורח,  טסלה 

מחירי  ועליית  נודע  הלא  בגלל  כן  גם 

הטסלות החדשות.

הנסיעה  עצם  טסלה:  רק  לא  אבל 

לחודש.  מחודש  יקרה  הופכת  במכוניות 

מחירי הדלק ממשיכים להאמיר והלילה 

מארס  שבין  בתפר  שישי)  ליום  (אור 

עוד  המחירים  עלו  למניינם,  לאפריל 

עומדים  והם  בנזין,  לליטר  אגורות  ב-40 

דלק.  ליטר  לכל  שקלים  כ-7.5  על  כעת 

זאת, בנוסף לעלייה במחירי הדלק ב-34 

אגורות בחודש שעבר. מחירי הדלק כעת 

הם הגבוהים ביותר בעשור האחרון ואם 

העלייה תימשך אנחנו עלולים לחצות את 

השיא הישראלי לליטר בנזין שעמד על 8 

ספטמבר  בחודש  אגורות  ו-25  שקלים 

לא  בינתיים  והמדינה?  למניינם.   2012

עושה דבר. ישראל, חשוב לציין, היא לא 

היחידה: מחירי הדלק גואים בכל העולם, 

באוקראינה  המלחמה  בגלל  היתר  בין 

והסנקציות על רוסיה.

בקרוב המחירים יעלו גם באגרות הרכב 

השונות. מדובר באחוזים מינוריים, אבל 

ההתייקרות  גלי  את  לזה  כשמצרפים 

בין  שבעתיים.  חשוב  שקל  כל  במשק, 

נהיגה  רישיון  הוצאת  מחיר  יעלה  היתר 

שקל.  ל-450  מ-438   – שקלים  ב-12 

בעשרות  תעלה  לרכב  רישוי  אגרת 

והצרכן  ובמחירו.  בגילו  תלוי   – שקלים 

הישראלי ימשיך לשלם.

בעוד 
שבתחילת 

חודש מארס 
הנוכחי 

למניינם עמד 
מחירו של 

דגם 3 על 208 
אלף שקלים, 

הוא ניצב 
כעת על 225 
אלף – עלייה 

של 17,000 
שקלים
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להמחשה בלבד

רגע כלכלי

במדור הקודם התחלנו לבצע השוואה בין 
תוכניות לחסכון פנסיוני מסוג קרן פנסיה 
וביטוח מנהלים. ראינו כי קרן הפנסיה היא 
החוסכים,  לכל  משותפת  חיסכון  תוכנית 
משותף  כספים  למאגר  משלמים  כולם 
כספים  ממנו  לקבל  זכאים  וכולם  (הקרן)  
פטירה,  או  נכות  במקרה  פרישה,  בגיל 
הגוף  שחיבר  המשותף  התקנון  בהתאם 
הביטוח.  על  המפקח  ע"י  ואושר  המנהל 
"גוף  היא  הביטוח  חברת  פנסיה  בקרן 
לכן  החוסכים,  כספי  של  בלבד,  מנהל" 
יכולה להרוויח אך ורק מגביית דמי ניהול. 
היא  מנהלים  ביטוח  תוכנית  זאת  לעומת 
פרטית ומהווה חוזה (פוליסה) בין החוסך 
עם  משותפת  ואינה  הביטוח  חברת  לבין 
מה  מוגדר  בפוליסה  אחרים.  חוסכים 
בפרישה,  הביטוח  מחברת  החוסך  יקבל 
למקרה  הביטוח  גובה  מהו  בוחר  גם  והוא 
נכות או פטירה. בביטוח המנהלים חברת 
למבוטח,  הפוליסה  את  מוכרת  הביטוח 
ועלויות  ניהול  מדמי  להרוויח  יכולה  לכן 
נובעים  הרווחים  עיקר  בעצם  ביטוח. 
מדמי ניהול בביטוח מנהלים, שהם גבוהים 
ולכן  הפנסיה  לקרן  ביחס  חמש  פי  בערך 
ויותר.  שלוש  פי  גבוהה  הביטוח  עלות 
היא  הביטוח  עלות  פנסיה  שבקרן  נציין 
בדיוק הסכום הנדרש באותה שנה לכיסוי 
לא  הביטוח  חברת  הקרן.  התחייבות 
הביטוח,  עלות  גביית  על  רווח  מוסיפה 
כוללת  כן  הביטוח  עלות  מנהלים  בביטוח 

רווחים של חברת הביטוח. 

ההבדל בחיסכון
ביטוח  בין  פרישה  לגיל  בחיסכון  ההבדל 
להגיע  יכולים  פנסיה  לקרן  מנהלים 
בני  שני  אם  יותר.  ואף  שקל  ל-300,000 
ההפרש  מנהלים,  בביטוח  חוסכים  זוג 
טיפלתי  שקל.  מיליון  לחצי  להגיע  יכול 
בעצם  מדוע  כן,  אם  כזה.  בתיק  אישית 
רחב  בהיקף  מנהלים  ביטוח  רכש  הציבור 

מאד בעבר, ועדיין רוכש גם כיום? למרות 
שאומנם הוא עושה זאת בהיקף נמוך יותר. 
התשובה לכך היא: הרווחיות הגבוהה של 
חברת הביטוח וסוכן הביטוח בשווק ביטוח 
לשווק  להם  גורמת  הרווחיות  מנהלים. 
ולא  המנהלים  ביטוח  תוכנית  את  לציבור 
היום  מוסגר,  במאמר  הפנסיה.  קרן  את 
יבין  שהלקוח  מבינים  סוכנים  ויותר  יותר 
את "מקח הטעות" בקניית ביטוח מנהלים 
ויעזוב את הסוכן, לכן הסוכנים כן מציעים 

את קרן הפנסיה כתוכנית נוספת.

הסיבה האמיתית
גובה  המנהלים  שביטוח  להיות  יכול  איך 
שיש  ?האמת  סיבה  ללא  גבוהות  עלויות 
השיווקי  המהלך  מבוסס  ועליה  סיבה, 
הסיבה  המנהלים,  ביטוח  תוכנית  של 
העלייה  מפניה  מוגן  חלוקה  "מקדם  היא: 
בשפה  "המקדם"  להלן  החיים",  בתוחלת 
הפרישה  קצבת  נסביר,  הפשוטה. 
(מונה)  חיסכון  בנויה  הפנסיוני  בחסכון 
גובה  את  קובע  המקדם  (מכנה),  ומקדם 
החוסך  חודש  כל  יקבל  אותה  "הפרוסה", 
נוסחה  זו  המרה  מקדם  החיסכון.  מתוכן 
תוחלת  של  חישוב  בתוכה  שכוללת 
וגובה  המערבי,  בעולם  הממוצעת  החיים 
הריבית שניתן להשיג על הכסף בעשורים 
הקרובים. לדוגמה: החוסך הגיע לפרישה 
ומקדם  שקל,   1,540,000 של  סכום  עם 
על  תעמוד  הקצבה  אזי   220 הוא  ההמרה 
סכום של 7,000 שקל כל חודש, לכל החיים 
חלקי  החסכון  סך  כלומר,  הגבלה.  ללא 

מקדם ההמרה, זאת הקצבה החודשית. 

תוחלת החיים
הקצבה  על  משפיעה  החיים  תוחלת 
שלו,  הצבור  הסכום  מתוך  יקבל  שהחוסך 
כלומר ככל שהתוחלת עולה, כך "המקדם" 
עולה, ואז הקצבה תפחת, כי מחלקים את 

יותר.  גבוה  במספר  חיסכון  סכום  אותו 
מוגדר  "המקדם"  הפנסיה  קרן  בתקנון 
לכן  החיים,  בתוחלת  תלוי  שהוא  כמספר 
בביטוח  זאת  לעומת  וודאית,  לא  הקצבה 
מושפע  לא  "המקדם"   2013 עד  מנהלים 
קבוע",  "מקדם  כלומר  החיים,  מתוחלת 
ועל כך חברת הביטוח גובה במהלך השנים 
לגיל  מחיסכון  יותר  שקלים  אלפי  מאות 
של  השיווקי  הגימיק  הוא  וזה  פרישה. 
לרכוש  רבים  ששכנע  הביטוח,  חברות 
כלומר  הפנסיה.  קרן  ולא  מנהלים,  ביטוח 
אומרת:  הביטוח  חברת  פשוטות  במילים 
"תן לי כמה מאות אלפי שקלים מהחיסכון 
שלך, ואני מבטיחה לך שהקצבה של תהיה 

קבועה".

כדאי או לא כדאי?
החיסכון,  מכספי  רוכש  בעצם  הציבור 
ידיעה,  ללא  הגבוהים,  ניהול  דמי  דרך 
ביטוח נוסף בתוך ביטוח המנהלים "ביטוח 
מקדם המרה", ביטוח שעלותו מאות אלפי 
על  המפקח   2012 שנת  בסוף  שקלים. 
הביטוח ביטל את האפשרות לשווק מקדם 
אחת   .60 לגיל  מתחת  לאנשים  המרה, 
הייתה:  המפקח  במכתב  שצוינו  הסיבות 
לציבור".  גלויה  אינה  המקדם  "עלות 
השאלה היא האם כדאי להמשיך להחזיק 
שנת  סוף  עד  שנרכש  ממנהלים  ביטוח 
2012 או לרכוש ביטוח מנהלים חדש ללא 

מקדם?

ללא  המשווק  חדש  מנהלים  ביטוח  לגבי 
אותו,  לרכוש  סיבה  שום  אין  מקדם, 
כאשר קיימת קרן פנסיה בתנאים דומים. 
גבוה  שכר  כגון  בלבד,  חריגים  במקרים 
מאוד או צבירה גבוהה מאוד, ניתן לשלב 
פנסיה.  קרן  עם  חדש  מנהלים  ביטוח 
ביטוח מנהלים שנרכש לפני 2012 נדרש 
עלות  אם  המקדם"  "עלות  את  בו  לחשב 
צריך  שקל,  מ-100,000  גבוהה  המקדם 
ביטוח  תוכנית  החזקת  המשך  לשקול 
החוסך  בגיל  תלוי  זה  כמובן  מנהלים, 
כל  לכן  המקדם,  ובגובה  בריאותו  ובמצב 
רישיון.  בעלי  בליווי  להיות  חייב  שינוי 
את  לבדוק  חייבים  משמעית  חד  אבל 
עלות המקדם ולהשוות את גובה החיסכון 
בביטוח  אם  לדוגמה  הפנסיה.  לקרן 
ובקרן   X הוא  הצפוי  החסכון  המנהלים 
 X+300,000 הוא  הצפוי  החסכון  פנסיה 
ביטוח  את  להחזיק  טעם  אין  אז  שקל, 

המנהלים.

למה אנשים עדיין 
רוכשים ביטוח מנהלים?

בעבר הרחוק ביטוח מנהלים היה סימן היכר למישהו שבעבודה שלו 
דואגים לו. אין לו קרן פנסיה פשוטה אלא ביטוח מנהלים. אך כיום, 
רוב ביטוחי המנהלים עולים לציבור הרבה יותר כסף מקרן פנסיה 
רגילה, אם כן מי בכלל צריך ביטוח מנהלים?

יצחק יעקובוב
יעוץ פנסיוני אובייקטיבי, מנהל חברת 

ASSETS יעוץ אובייקטיבי לצמיחה פיננסית

לגבי ביטוח 
מנהלים חדש 
המשווק ללא 

מקדם, אין 
שום סיבה 

לרכוש אותו, 
כאשר קיימת 

קרן פנסיה 
בתנאים 

דומים. 
במקרים 

חריגים בלבד, 
כגון שכר 

גבוה מאוד או 
צבירה גבוהה 

מאוד, ניתן 
לשלב ביטוח 

מנהלים חדש 
עם קרן פנסיה
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הנשיא ביידן. איים על סין והיא נרתעה.

הבמה

מההבטחות  אחת  לנשיאות,  מועמד  היה  טראמפ  כשדונלד 
 make america"  " הגדולות שלו במהלך הקמפיין הייתה
הוא  שוב.  לחזקה  אמריקה  את  להפוך    -great again
לכן  שלו,  הראשונה  בקדנציה  בזאת  הצליח  לא  כאמור 
ביידן  ג'ו  עלה  שנכשל,  לאחר  שנייה.  לקדנציה  התמודד 
שמוכיח כי אמריקה כבר נהדרת. רוסיה פלשה לאוקראינה, 
ונשיא ארצות הברית ביידן הגיב במלחמה משלו נגד רוסיה, 

ונראה כי נכון לעכשיו הוא מנצח - מבלי לירות כדור אחד.

מלחמה כלכלית
אוקראינה  על  רוסיה  של  למתקפה  ארה"ב  של  תגובתה 
של  הבנקים  בניתוק  ביטוח  לידי  ובאה  כלכלית,  הייתה 
סנקציות  והטלת  הבינלאומית,  הפיננסית  מהמערכת  רוסיה 
על חברות ואנשים מרוסיה. אזרחים רוסים בחו"ל בעסקים 
שלהם,  האשראי  בכרטיסי  להשתמש  יכולים  לא  ובחופשה 
מחוץ  כל,  לחסרי  הפכו  הם  מכספומטים.  כסף  למשוך  או 
למדינתם. הנשיא ביידן גם איים להטיל סנקציות על מדינות 
מקרוב  עוקבים  "אנו  וציין:  לרוסיה  לסייע  המנסות  אחרות 
אחר המידה שבה סין [הרפובליקה העממית של סין] או כל 
מספקת תמיכה - חומרית, כלכלית, פיננסית  מדינה בעולם 
מנהל"  פוטין  [ולדימיר]  שהנשיא  הזו  הבחירה  למלחמת   -
וסין  פרייס.  נד  המדינה  מחלקת  דובר  אמר  אוקראינה,  נגד 

מקשיבה.
מדינות  ועורר  רוסיה,  נגד  אמריקאיות  סנקציות  יזם  ביידן 
ישמשו  אשר  סנקציות,  להטיל  כן  גם  אחרות  מערביות 
"כנשק" לטובת הפסקת המלחמה. על ידי צעד זה הוא הרס 

שטראמפ  בעוד  המלחמה.  מאמצי  ואת  רוסיה  כלכלת  את 

עם  סין  של  הכלכלית  הפעילות  על  משניות  סנקציות  הטיל 

שר  עצמו:  את  הוכיח  והאיום  עליהן,  איים  רק  ביידן  איראן. 

החוץ של סין וואנג יי, אמר שסין לא רוצה להיקלע באמצע 

ההתכתשות בין ארה"ב לרוסיה.

סין  כי  נדמה  היה  הרוסית  הפלישה  של  הראשונים  בימים 

לרוסיה  מציעה  ואף  האמריקאיות,  לסנקציות  מתנגדת 

לארה"ב  זקוקים  שהסינים  מסתבר  זאת,  עם  כנגדן.  תמיכה 

באותה מידה שארה"ב זקוקה לסין. בעוד שסין טובה, אפילו 

חזקה, בייצור דברים, ארה"ב חזקה יותר בייצור טכנולוגיה, 

סנקציות  להטיל  איים  ביידן  בנוסף  סין.  את  משמשת  אשר 

על חברות סיניות (רובן בבעלות ממשלת סין) אם הן יסייעו 

לרוסיה, והאיום עבד.

סין זקוקה לארצות הברית
בשנת  דולר,  מיליארד  של 355.3  סחר  גירעון  היה  לארה"ב 

זקוקה  שארה"ב  הייתה  המקובלת  החוכמה  סין.  מול   2021

לסין, יותר מאשר סין צריכה את ארה"ב. עם זאת, אם ביידן 

מאבדת  הייתה  סין  סיניות,  חברות  נגד  סנקציות  מטיל  היה 

את הסחר, ואת מיליוני המשרות שהיא מייצרת. בעוד ביידן 

עשוי להפסיד בבחירות הבאות אם האבטלה בארה"ב תהיה 

גבוהה מדי, בגלל הסנקציות התומכות באוקראינה. אף אחד 

לא מתכוון לירות בו ובמשפחתו אם הוא לא ייבחר מחדש. 

וההנהגה  בסין  חברתית  לסערה  תוביל  גבוהה  אבטלה  אם 

תופל, הם עלולים למצוא את עצמם ב"מחנות חינוך מחדש" 

או מול כיתת יורים.

אלא  איתה,  האמריקאי  הסחר  רק  לא  היא  סין  של  הבעיה 

העולם.  עם  שלה  הסחר  על  להשפיע  ארה"ב  של  ביכולת 

העולמית  הבנקאות  ממערכת  ינותקו  סיניות  חברות  אם 

כפי שנעשה עם רוסיה, זה ישפיע על כלכלתה באותו אופן. 

אולי יש לה שליטה טובה יותר על האוכלוסייה שלה, מאשר 

ביציבות  תפגע  ההשפעה  אבל  האוכלוסייה,  על  לרוסיה  יש 

החברתית (שלום בית) שההנהגה הסינית כל כך אובססיבית 

ארה"ב (657.4  עם  סין  של  שהסחר  הוא  השני  הנושא  אליה. 

רוסיה  עם  מאשר  בהרבה  גדול  ב-2021)  דולר  מיליארד 

יותר  קונה  ארה"ב  כאשר  ב-2021),  דולר  מיליארד   146.1)

מארה"ב  קונה  כן  שסין  מה  זאת,  עם  רוסיה.  מאשר  מסין 

(טכנולוגיה), הוא לעתים קרובות קריטי כתרומה לתעשיות 

אחרות שלה, מה שמגביר את הפגיעות שלה לסנקציות של 

ארה"ב.

היה  לא  זה  רוסיה?  של  בשמה  ארה"ב  את  תאתגר  סין  האם 

האירופי  האיחוד  בתגובות  בהתחשב  המלחמה.  לפני  סביר 

פחות  אפילו  וזה  ארה"ב,  של  בסנקציות  התומכים  ואחרים 

סביר היום.

בימים 
הראשונים 

של הפלישה 
הרוסית היה 
נדמה כי סין 

מתנגדת 
לסנקציות 

האמריקאיות, 
ואף מציעה 

לרוסיה תמיכה 
כנגדן. עם 

זאת, מסתבר 
שהסינים 

זקוקים 
לארה"ב באותה 
מידה שארה"ב 

זקוקה לסין

לנצח במלחמה בלי 
לירות כדור אחד

רבים נוטים לחשוב כי תגובתה של ארה"ב למתקפה של רוסיה 
על אוקראינה הייתה לא מספקת, כי היא הייתה רק כלכלית. אך 
התנהלותה של סין וחוסר סיועה לרוסיה במלחמה, עקב האיום של 
נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, מוכיחה כי ביידן ניצח במלחמה 

מיכאל הומפריס
מרצה לשיווק וניהול, מרכז 

אקדמי לב
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