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  ויכרצו ויתויחנה ,חוקלה יטרפ :'ב חפסנ

 :ןמקלדכ תאזב ריהצמ )חוקל םש(   מ"חה ינא

 .ץעויה לש ותעידיל יתרסמ ותוא עדימה לכ וניה ,ןלהל עיפומה עדימה .א
 ןיא רשא עדימ וניה ,ורסמלמ יתענמנ םלוא ץעויה תעידיל רוסמל יתשקבתנש רחא עדימ לכ .ב

 תוכז וא/ו הינורט וא/ו הנעט לכ לע תאזב רתוומ ינאו ,ץועייה תרגסמב ץעויה תא שמשיש ינוצרב

 .הז עדימב שומיש אלל ץועייה רבדב יהשלכ

 ברסמ" :ודי בתכב םושרל וילע םיטרפ רוסמל ברסמ חוקלהו הדימב ךרע תוריינל תושרה תויחנה יפ לע
  .דיל םותחלו "םיטרפ רוסמל

   .םייקלח םיטרפ תריסמ וא םיטרפ תריסמ יאמ עגפיהל לוכי תועקשהה קיתב ץועייהש רהבומ

  ישיא ליפורפ .1
 בצמ םש

 יתחפשמ

 ךיראת

 הדיל

 בצמ עוצקמ

 יתקוסעת

 האיצי ליג

 תואלמגל

 ה/חוקל

 ה/חוקל

 1 דלי

 2 דלי

 3 דלי

 4 דלי

 5 דלי

 6 דלי

  םיטרפ רוסמל ת/ןיינועמ אל

 יפסכ בצמ .2
 תואצוהו תורוקמ .2.1

 )ישדוח( תופטוש תואצוה )ישדוח( הסנכה תורוקמ

 םוכס גוס/םש םוכס גוס/םש

 ישדוח הייחמ וטנ 1 תרוכשמ

 החפשמ ינב תכימת וטנ 2 תרוכשמ

 יאנפו תושפוח ד"כשמ הסנכה

מזונות קסעמ וטנ חוור

 רחא םויכ 1 היסנפ

 םויכ 2 היסנפ

 1 ימואל חוטיב

 2 ימואל חוטיב

 כ"הס

 כ"הס

 םיטרפ רוסמל ת/ןיינועמ אל

מזונות
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 ןוה תורוקמ .2.2
 ןוה תורוקמ

 תופסונ תורעה םוכס םיטרפ אשונ

 תועקשה ןובשח

 תועקשה ןובשח

 תועקשה ןובשח
 תועקשה ןובשח

 העקשהל ן"לדנ

 העקשהל ן"לדנ

 םילהנמ חוטיב

 םילהנמ חוטיב

 היסנפ ןרק

 היסנפ ןרק

 למג תופוק

 למג תופוק

 תומלתשה תונרק

 תומלתשה תונרק

 ןוכסח תוסילופ

 ןוכסח תוסילופ

 השורי

 כ"הס

 םיטרפ רוסמל ת/ןיינועמ אל
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םיפסונ  תויובייחתהו םיסכנ 2.3

 םיטרפ תובייחתה/סכנה יווש תובייחתה/סכנה גוס

 םירוגמל ן"לדנ

 תואתנכשמ

 תואוולה

 ה/חוקל תוומ הרקמל קסיר חוטיב

 ה/חוקל תוומ הרקמל קסיר חוטיב

סכום ביטוח םיפסונ םיחוטיב

   ת/ןשעמ ה/חוקל יטרפ תואירב חוטיב

  ת/ןשעמ ה/חוקל יטרפ תואירב חוטיב

 ה/חוקל יטרפ ידועיס חוטיב

 ה/חוקל יטרפ ידועיס חוטיב

 ה/חוקל ע.כ.א חוטיב

 ה/חוקל ע.כ.א חוטיב

 ה/חוקל ח"פוקב םימילשמ םיחוטיב

 ה/חוקל ח"פוקב םימילשמ םיחוטיב

 םיטרפ רוסמל ת/ןיינועמ אל

 העקשה תורטמ 2.4
 םיפסונ םיטרפ םוכס יפוא חווט

 רצק

 םינש 3 דע

 הייחמל םירזת

 הריד תשיכר

 םיבכר תשיכר

 תונתמ

 יאנפו םישפונ

 ינוניב

 םינש 5 דע 3

 הייחמל םירזת

 הריד תשיכר

 םיבכר תשיכר

 תונתמ

 םידכנ/םידלי תונוכסח

 ךורא

 הלעמו םינש 5

 הייחמל םירזת

 ןגומ רויד/הריד תשיכר

 דועיסו תואירבל ףסונ ןוכסח

 תונתמ

 םידכנ/םידלי תונוכסח

 םיטרפ רוסמל ת/ןיינועמ אל
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 תועקשהה םוחתב  ןוכיסל תוסחייתה 3

 :ךרובע רתויב המיאתמה הבושתה תא '/רחב
 :₪ 1,000,000 ךסב ,דבלב המגוד ךרוצל ,ונה תועקשהה קית לש יפסכה יוושהש חיננ 3.1

 רשא םיסכנב העקשה  לע רתוול ה/ןכומ יננה ,ןוה דספה ימצעל תושרהל  ה/לוכי ינניא .א
   .תפדוע האושת בינהל םייופצ

 המגודב דספה ₪ 50,000( תועקשהה קיתמ 5% דע ונה יתניחבמ ילמיסקמה ןוהה דספה .ב
 ןפואב עיקשהל שי לארשי קנב תיביר לע תפדוע האושת תגשה תרטמלש  יל עודי .)ליעל
     .יסחי ןוכיסב םיסכנב לבגומ

 המגודב דספה ₪ 200,000( תועקשהה קיתמ 20%  דע ונה יתניחבמ ילמיסקמה ןוהה דספה .ג
 ןפואב ןוכיס יסכנב עיקשהל ילע ןמז  ךרואל  האושתה תלדגה תרטמלש יל עודי . )ליעל
    .רזופמ

 המגודב ₪ 200,000 לעמ( תועקשהה קיתמ 20% לע הלוע יתניחבמ ירשפאה ןוהה דספה .ד
     יל עודי  .)ליעל
  .הובג ןוכיסב םיסכנב עיקשהל ילע ,ההובג  האושת  תגשה תרטמלש

 טביירפ תונרק ,יאקנב ץוח יארשא ,בוח תונרק :)דחוימ ןוכיסב תועקשה( תוריחס אל תועקשה3.3
 'וכו ן"לדנ תועקשה ,רודיג תונרק ,יטיווקא

  :םיאבה םינוכיסה  ולא העקשה ירישכמב ב םימייק יכ עדומ יננה .א
   .םיעקשומה םיפסכה תכישמל תולבגמ תומייק - תוריחסו תוליזנ ןוכיס

  עקשומה ןוהל ןוכיס םייקו תנגומ הניא העקשהה .ב
 רבודמ ךכיפלו לארשיב ע"ינל תושרה י"ע רשואמ ףיקשת ןיא ולא תועקשהלש עדומ יננה .ג

 דחוימ ןוכיסב העקשה    לע

3.2
 םינש ינפ לע תרזופמ העקשה ךא , םידספהב תלבגומ הניא תוינמב העקשהש  יל עודי .א

    .םיידילוס העקשה יקיפאמ רתוי ההובג האושת  םירקמה בורב הבינמ ,דואמ תובר
     לש רזחהה תלוכיב יולת העקשהה רזחהש ןוויכמ ןוכיסב הכורכ ח"גאב העקשהש יל עודי .ב

. ח"גאה   קיפנמ
 ידספה בינהל הלולע ךוראו ינוניב חווטל ןוידפ תופוקתל בוח תורגיאב העקשהש יל עודי .ג

 ןוידפל האושת החיטבמ ,קיפנמה לש רזחהה תלוכיל ףופכב ךא( רצקה חווטב ןוה
   קשמב תיבירל תויפיצב םייונישמ  האצותכ

 תילקש העקשהל סחיב ןוה ידספה רוציל הלולע ח"טמב העקשהש יל עודי .ד

הכרות עם סיכונים פיננסים
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 תפוק ,תומלתשה ןרק ,להונמ קית( ןוהה קושב הרישי אל העקשהב יפסכ דספהב יתיסנתה .ב
 .)'וכו  למג

 )'וכו תונמאנ ןרק ,ח"גא ,הינמ( ןוהה קושב הרישי העקשהמ האצותכ יפסכ דספהב יתיסנתה .ג

 םוחתב םייעוצקמה םיגשומה תא ריכמ יניאו ןויסינ לכ יל ןיא, אל .א
 .ע"ינב העקשהב יתיסנתה אל ,יללכ ןפואב ןוהה קוש םוחתב םיגשומ ריכמ .ב
 .ע"ינב העקשהב יתיסנתה , ןוהה קוש םוחתב םיגשומ ריכמ .ג

 ןוהה קוש םוחתב )בר העקשה ןויסינ ,הקוסעת ,םידומיל( יעוצקמ ןויסינ לעב .ד

 )רוחבל אנ( ?ןוהה קושב תויוחתפתהה רחא  ת/בקוע ךנה םאה 4.3
 .תימוי המרב .א
 .תיעובש המרב .ב
 .תישדוחה המרב .ג
 .ד

 :ןוכיסה ליפורפ  רבסה5.  

 היופצה תילאיצנטופה האושתהש לככ .תונוש ןוכיס תוגרדב הכורכ ןוהה קושב העקשהה
 .לדגו ךלוה העקשהה ןרקמ דספהל תורשפאה ,רתוי ההובג הנה העקשהב

 :תוירקיע תוירוגטק 3 -ל ןוהה קושב העקשהה תויורשפא תא קלחל ןתינ

 קנב תיביר תאושתמ תלבקתמה האושתל הבורקה הכומנ האושת ינייפאמ תולעב תועקשה .1
  ךומנ יפסכ דספה ונה ולא תועקשהב ךורכה ןוכיסה  .)םלועב םיזכרמ םיקנב תויביר וא( לארשי
 )ןגוע תועקשה ןלהל(

 תרכינ םיסכנ יווש תדיריל תורשפא( רצקה חווטב רתוי הובג ןוכיס ינייפאמ תולעב תועקשה.2
 הובג םהב האושתה לאיצנטופו םיסכנ לש בר רפסמב תורזופמ ולא תועקשה .)רצקה חווטב
  )ינוניב ןוכיסב תועקשה ןלהל(  .לארשי קנב תיבירמ םינש ךרואל

 הובג ןוה דספהל תורשפאב תונייפואמ ולא תועקשה .דואמ הובג ןוכיס ינייפאמ תולעב תועקשה.3
 .םיסכנ לש בר רפסמב תורזופמ ןניא ולא תועקשה .ךוראה חווטב ןהו רצקה חווטב ןה
 )הובג ןוכיסב תועקשה ןלהל( .דואמ הובג ולא תועקשהב האושתה לאיצנטופ

  4.2  הכרות עם סיכונים פיננסים

 4. ניסיון קודם בשוק ההון
 4.1  האם יש לך נסיון קודם בשוק ההון? (נא לבחור): 

א. לא התנסיתי בהפסד בשוק ההון בעבר.

עוקב לעיתים רחוקות או לא עוקב בכלל.
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 ןוכיס תומר  יפ לע העקשהל םיסכנ טורפ ןלהל

  הובג ןוכיסב םיסכנ ינוניב ןוכיס םיסכנ ןגוע יסכנ
 תדדוב הינמ  תוינמ לס תודועת יתלשממ דומצ חגא
 גרודמ אל חגא תושימג תונמאנ תונרק  יתלשממ ילקש חגא
  תויגטרטסא תויצפוא העקשה גוריד תורבח חגא  ןוכסיח תינכות
 רסח לס תודועת הנגה תורטמל תויצפוא םילקש ןמוזמ/תונודקפ
 תדדוב הרוחס לס תודועת  תורוחס ליהמת לס תודועת תויפסכ תונרק
 ןרק-םינבומ תונודקפ
 תנגומ

 אל חגא תונרק/ לס תודועת
 תופנוממ לס תודועת גרודמ

 תדדוב רודיג ןרק חטמ  
  ריחס אל סכנ  תנגומ אל ןרק םינבומ םירצומ  
   רודיג תונרק לס תודועת  
   רודיג תונרק דגא ןרק  
   רזופמ ריחס אל סכנ  

  .ינוניב ןוכיסל הנה תוסחייתהה ,הלעמו תודדוב תוינמ 15 תקזחא לש הרקמב :הרעה
 

 ,תועקשהה קית תיינבל תומיאתמה ןוכיסה תומרו העקשהה תורטמ תרדגה ךרוצל
 

 :ךתניחבמ יוצרה תועקשהה הנבמ תא '/רחב אנא
 

     ביכרמו ח"גא קית לש בוליש ךות העקשהה תלדגה הניה הרטמה :ךומנ ןוכיס ליפורפ .א
 לאיצנטופ תא לידגהל ןוצר םע ךא ודוסיב ןרמשה חוקלל דעוימ .תוינמ לש םיוסמ
 .םירקובמ םינוכיס תליטנ ךות האושתה 

  

 30% -מ תוחפ אל  ווהי ןגוע תועקשה :רבסה
 70% -ל 30% ןיב ויהי ינוניב ןוכיסב תועקשה          
 15%  דע רועישב ויהי -  הובג ןוכיסב תועקשה          
 

 ינרצנוק ח"גא קית לש בוליש ךות העקשהה תלדגה הניה הרטמה : ינוניב ןוכיס ליפורפ .ב
 ,ןגוע יסכנב עיקשהל חרכה ןיא , הז ןוכיס ליפורפב  .תוינמ לש םיוסמ  ביכרמו )תורבח(
   . הובג ןוכיסב תועקשה רבדב רתוי שימג ירשפא ביכר ,ןכ ומכ .תוליזנ ילוקישמ טעמל

 
 הלבגמ אלל – ןגוע תועקשה :רבסה 
 הלבגמ אלל – ינוניב ןוכיסב תועקשה           
 30%  דע רועישב ויהי -  הובג ןוכיסב תועקשה           
 

 .תרכינ הרוצב העקשהה ךרע תא לידגהל הניה הרטמה : הובג ןוכיס ליפורפ .ג
 עצוממהמ תוהובג תואושת גישהל הפיאשב רכינ ןוכיס תחקל ןכומ רשא חוקלל דעוימ  
 
 הלבגמ אלל  - דע  ווהי ןגוע תועקשה :רבסה 
 הלבגמ אלל -  ןיב ויהי ינוניב ןוכיסב תועקשה           
 הלבגמ אלל  -  הובג ןוכיסב תועקשה           

 

 !דספהל יוכיס םייק )'ג-'א( ןוכיס ליפורפ לכב יכ שגדומו רהבומ
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 טביירפ תונרק ,יאקנב ץוח יארשא ,בוח תונרק :)דחוימ ןוכיסב תועקשה( תוריחס אל תועקשה        .6
 'וכו ן"לדנ תועקשה ,רודיג תונרק ,יטיווקא 

 
  רחבנה תועקשהה ליפורפ תרגסמב תוריחס אל תועקשה בולישל תשקב תא '/רחב אנא
 

 אלל  .א
 25% דע .ב
 50% דע .ג
 100% דע .ד

 
 :עבטמב תישענ תועקשהה קית יעוציב תניחב         .7

 לקש   .א
 רלוד   .ב
 וריא   .ג
     ___________ רחא   .ד
 

 
  ףסונ עדימ .8

 
 םיטרפ אל/ןכ   אשונ

   ה/חוקל  הרז תוחרזא םאה םידחוימ יוסימ ילוקיש

    ה/חוקל

   ה/חוקל תוכנ תמייק םאה

   ה/חוקל

   ה/חוקל הרבח ילעב םאה

   ה/חוקל

   ה/חוקל רחא

   ה/חוקל

  

  ?הסנכה סמל רישי יתנש חווד םיחוודמ םאה

 ןובשח האור יטרפ

  :תבותכ  :םש

  :ליימ תבותכ  :ןופלט

  ?ךשמתמ חוכ יופיי םייק םאה

  ןיד ךרוע יטרפ

  :תבותכ  :םש

  :ליימ תבותכ  :ןופלט

 

 

            

 ה/חוקלה       ךיראת
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