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BMeniv

תן להשקעות להניב עבורך

תכנון ניהול והדרכה פיננסית

BMeniv

עקרונות התכנון הפיננסי ועולם שוק ההון בעת החדשה
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דיסקליימר

,  המידע המובא במצגת זו הינו מידע אינפורמטיבי בלבד 

אינו מהווה הצעה לרכישת נייר ערך כלשהו ואין לראות במידע זה משום  

יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו 

,  לשם ביצוע כל פעולה בניירות ערך כלשהם, ומאפייניו של כל אדם ואדם

אין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו  

.האישיים של כל אדם
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כללי יסוד ותובנות שנלמד בקורס.......... איך נכנסים לעולם ההשקעות

 אין מתנות בחינם....  שוק חופשי...   קפיטליזם-להבין את השיטה  ..

 אלא אם  ..  תוכנות מחשב ואלגוריתמים יהיו תמיד לפניכם??  מסחר יומי

!!!הפכתם לאחד כזה

????מישהו זוכר, 2008משבר הפיננסי הגדול  

סרטי חובה   :MARGIN CALL ,THE BIG SHORT(  משבר הפיננסי

(2008ן ב"והנדל

 גרהאםמין 'בנג, וורן באפט -השקעות הערך שיטות השקעה ושיטת

 הטכנולוגיה משתנה ולוקחת אתה את עולם ההשקעות  –העולם הפיננסי החדש

מעבר מכלכלת מוצרים  ...  והפיננסים להזדמנויות חדשות וחשיבה חדשה

!!!תיקחו אותה או שתישארו מאחור–יש לכם הזדמנות -לכלכלת שירותים 

 השיטה החדשה לניהול השקעות ונכסים פיננסים–תכנון פיננסי
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חדשנות טכנולוגיה מידע וסיפוק השירות ללקוח

ב הטכנולוגיה"איסוף מידע          זיהוי צורך          סיפוק השירות ע

פיננסים
תקשורת

תחבורה

דיור

צריכה

מוזיקה

, סרטים

סדרות

חינוך

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
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אלא מידע–המשאב היקר בעולם כבר אינו נפט 

גוגל יכולה לראות מה אנו מחפשים

רואה מה אנו משתפיםפייסבוק

  אמזון רואה מה אנו רוכשים

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhtXwoODSAhXBVhQKHWNwA94QjRwIBQ&url=https://he-il.facebook.com/&psig=AFQjCNGwkc6SdEl1ITGmoJhsHNrAB0KMUw&ust=1489933481898967
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אפשרויות ההשקעה השונות  

:השקעות פיננסיות
,  אגרות חוב , פיקדונות

,  מטבע חוץ , סחורות 

מניות  

:השקעות ריאליות
38א"תמ, מסחרי , משרדים ,  מגורים-ן"נדל

:אפיקים פנסיוניים
קרן  , קופות גמל

קרן  , השתלמות 

פוליסת חסכון, פנסיה 

:השקעות אלטרנטיביות
קרנות גידור

קרנות הון סיכון

אקויטיפרייבט 

P2P
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הקצאת נכסים ופיזור השקעות

,  פיקדונות מובנים
10%

,  תיק השקעות
30%

,  מוצרים פנסיונים
20%

ן "נכסי נדל
(ריאלים/פיננסים)

 ,20%

מוצרים 
,  אלטרנטיבים

20%

מגוון אפיקי  

השקעה

דינמיות

השיטה החדשה לניהול השקעות ונכסים פיננסים–תכנון פיננסי 

פיזור  

סיכונים

שילוב אפיקי  

השקעה לא   

סחירים

שילוב אפיקי  

השקעה עם  

מתאם נמוך  

לשוק ההון

הגנה על  

תיק  

ההשקעות

אלמנט  

ביטוחי
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האלטרנטיבהתפלגות מרכיב 

P2P  פלטפורמת
30%, הלוואות 

הלוואות גישור 
10%, ן"לנדל

קרן בעלת מתאם  
-אפסי לשוק ההון

השלמות הון לחברות  
10%, ביטוח

קרנות גידור 
10%, מנייתיות

-קרנות גידור 
+ אקטיביסטיות 

30%, לונג שורט

הון סיכון -

privtae equity, 

10%

השיטה החדשה לניהול השקעות ונכסים פיננסים–תכנון פיננסי 
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חיוביות לכל  תשואות : ב“בארהP2P–קרנות ההשקעה ב

ומאז הקמתן2018–הקרנות ב

 P2Pקרנות 

רנות המשקיעות בהלוואות הניתנות דרך פלטפורמות דיגיטליות המתווכות בין לווים למלוויםק . 

הפלטפורמות מבצעות הליכי חיתום וגבייה בתמורה לעמלות

וכל עוד אין  , של שווקים תנודתייםבתקופות . ב“בארהובכלל נתוני המאקרו , ב“בארהעלייה באבטלה זה הכי גדול הסיכון 

ועומד על פוטנציאל התשואות די קבוע , כלומר. התשואות בקרנות הללו קבועות וסדירות, ב“בשוק העבודה בארהמשבר 

לשנה7%עד 6%

,  מאוד גבוהותשכן הריביות שם , ב גבוה יחסית לשוקי חוב ואשראי אחרים“התשואה בהלוואות הצרכניות בארהפוטנציאל 

-%–מגיעות להן אף P2P–ובתחום ה .  עתהפוגשים מה שיצר את הכדאיות בקרנות ההשקעה שאת תוצאותיהן אנו 15

במקרה זה  . כמו בכל השקעה שמניבה תשואה-באפיק זה קיים גם סיכון , ואולם כתמונת מראה לפוטנציאל התשואה

.בהן אינם מבוטליםהדיפולטוששיעורי , מדובר בהלוואות שניתנות ללא ביטחונות
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השתלטות על חברות  –קרנות גידור אקטיביסטיות 

קרן נוקד של רועי ורמוס הגיעה להחזקה של 

אלקטרה מוצרי צריכה בשווי שוק  ממניות 7.5%

מיליון שקל70–של כ

על רקע הנסיגה בתוצאות וצניחת המניה של 

,  הפכה קרן הגידור לבעלת מניות בחברהצ"אמ

העוסקת בעיקר ביבוא ובשיווק מוצרי חשמל

את צבי צרפתי רכש את מניות המיעוט שטרפד 

על השוק75%בפרמיה של , אישור שכרו

מיליון שקל עבור עיקר  7–צרפתי משלם כ

כשנה , ושותפו תומר חפץרוזנבוךהחזקות ארז 

תנאי העסקתולאחר שהחלו במאבק נגד 
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?איך מגדילים את ההכנסה הפנויה 

הפסדי הון/רווחי הון
תשואה השקעה

–הכנסה פסיבית 

תשואה שוטפת

ניהול  

סיכונים
פיזור  

סיכונים

דיבידנד–מניות 
ריבית-ח  "אג

שכירות-ן מניב"נדל
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תשואות  
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מהו תכנון פיננסי

 המייצרת פתרונות כלכליים, סך נכסי הלקוחשיטת ניהול מקיפה של  ,

.  של הלקוחהמשתניםמתוכננים מראש ומותאמים לצרכיו 

 שתיתן מענה ליעדים שקבע כוללת תוכניתמטרת התהליך הינה לבנות

.רמות הסיכון וצרכי הלקוח, בפרופיל הפיננסיתוך התחשבות , הלקוח 

 הדורש בקרה מתמדת של ההשקעות,דינמיתכנון פיננסי הינו תהליך  ,

.ושינוי הקצאת הנכסים במידת הצורך

מיקוד בלקוח וביעדים הפיננסים שלו ולא במוצרים פיננסים  
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הקצאת נכסים ופיזור השקעות

?כיצד להשקיע בצורה נכונה

שינויי  , ן"שוק הנדל, בהקצאת נכסים בהתאם להתפתחויות בשוק ההוןדינמיות

.נדה פוליטית'חקיקה ואג

בניית פרופיל סיכון מתאים.

נכסים ריאליים ומוצרים  , מוצרים פנסיוניים, שילוב השקעה בנכסים פיננסים

.אלטרנטיביים

בחינת מכלול השיקולים.
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פיקדונות מובנים-הקצאת נכסים ופיזור השקעות

 נמוך–סיכון.

 הבטחת קרן –ירידת סל מניות –תרחיש סיכון.

 בין שנתיים לשלוש–טווח השקעה.

אפשרות להרוויח תשואה גבוהה מהצמדות לסל מניות  -יתרונות להשקעה

.תוך בטחון גבוה בהשקעה

 היעדר ריבית אלטרנטיבית, לא צמוד, לא נזיל–חסרונות.

 תחשב 5%,  באופן תיאורטי 30%עד –תשואה פוטנציאלית תיאורטית

.תשואה טובה בתרחיש עלייה בסל מניות



16

תיק השקעות  -הקצאת נכסים ופיזור השקעות

 25/75בינוני –סיכון

 הפסד קרן שיכול  , חים"אגירידה במניות ועליית תשואות –תרחיש סיכון

+ .5%להגיע ל

 בין שנתיים לשלוש–טווח השקעה.

בניית תזרים הכנסות מהשקעה באגרות חוב, נזילות -יתרונות להשקעה.

 רגישות לעלויות ניהול, תנודתיות גבוהה –חסרונות

ניהול סיכונים, תנודתיות : קושי עיקרי למשקיע
ואחזקה לטווח ארוך



17

מוצרים פנסיוניים-הקצאת נכסים ופיזור השקעות

 25/75בינוני –סיכון

 הפסד קרן שיכול  , חים"אגירידה במניות ועליית תשואות –תרחיש סיכון

+ .5%להגיע ל

 חמש שנים–טווח השקעה

אפשרות לתשואה עודפת באמצעות חשיפה  , נזילות -יתרונות להשקעה

..הטבות מיסוי, לנכסים לא סחירים 

 רגישות לעלויות ניהול, תנודתיות –חסרונות.

מודעות: קושי עיקרי למשקיע
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ניהול סיכונים אפקטיבי

–אין השקעה ללא סיכון 

היעדרות אלטרנטיבה/קיים סיכון, בכל השקעה אפילו הבטוחה ביותר 

סיכום גלוםאפיק 

פיחות, אינפלציהפיקדון שקלי

נזילותהיעדרתוכניות חסכון

ולעיתים סיכון פירעון חוב, הפסדי הון לאורך חיי האיגרת -ריביתסיכוןח ממשלתי"אג

)  החובסיכון לפירעון, סיכון יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה קונצרניח "אג

(איתנות פיננסית

תנודתיות גבוהה, ירידה ברווחיות  , מיתון  מניות  

ירידת מחירי הדירות, האטה כלכלית  , מיתוןן  "נדל
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ניהול סיכונים אפקטיבי

השקעות ריאליות, מוצרים פנסיוניים , השקעות פיננסיות -פיזור השקעות

  ניהול נכסים בעלי קורלציה מנוגדת

התאמת מדיניות ליכולת כלכלית ויכולת מנטלית.

משמעת עצמית.

דינמיות בהקצאת נכסים בהתאם להתפתחויות.
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ניהול סיכונים אפקטיבי

סיכון של אפיקי השקעה שונים-פרופיל סיכוי

סיכוןסיכויאפיק

קטןאפסיקרנות כספיות/מ"מק/מ"פק

גדולקטןבינוני-ח ממשלתיות לטווח קצר"אג

גדול-בינוניבינוני-קטןקונצרניותח "אג

גדולגדולמניות

גדול-בינוניבינונין"נדל
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הכרת נותני השירות והמוסדות הפיננסים

תכנון
פיננסי

בנקאי

יועץ  
פנסיוני

מנהל  
נכסי  

ן"נדל

יועץ  
השקעות

סוכן  
ביטוח

יועץ  
ן"נדל

יועץ מס

מנהל  
תיקי  

השקעות

יועץ  
משכנתא
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נותני השירות ומוסדות פיננסים 

אינטגרציה  נותן השירותמוסדמוצר

מלאה

תכנון פיננסי יעוץ השקעותבנק  פיקדון מובנה

הוליסטי

יעוץ השקעותבנקתיק השקעות  

מנהל תיקים  בית השקעות  תיק השקעות

סוכן פנסיוני/ יועץבית השקעות  /חברת ביטוחגמל  קופת

סוכן פנסיוני/ יועץבית השקעות  /חברת ביטוחקרן פנסיה/קרן השתלמות

סוכן פנסיוניבית השקעות  /חברת ביטוחפוליסת חסכון  

ן  "נכסי נדלמנהל, ן"יועץ נדלמתווך פרטי, חברות  תיווך ן מניב  ארץ"נדל

ן  "נכסי נדלמנהל, ן"יועץ נדלחברות ניהול  ל  "ן מניב חו"נדל

חברות השקעה  , בנקים זרים  קרן הון סיכון  / קרן גידור

בתי השקעות, פרטיות 

מנהלי השקעות, אופיס  פמילי



ע ושיטות  "הבורסה לני

מסחר
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שוק ההון  

 החוסכים הם ספקי כסף  . ההון הוא מקום מפגש בין חוסכים ולוויםשוק
(.השקעות)ואילו הלווים משתמשים בכסף שלוו למימון צורכיהם ,( מקורות)

 את הממשלה המנצלת את שוק ההון , בראש ובראשונה ,בצד הלווים נמצא
, בנוסף לכך.  בריאות ועוד, חינוך, ביטחון: למימון גירעונותיה והוצאותיה כגון 

וכך הן , י הנפקת מניות ואיגרות חוב "יש חברות פרטיות המגייסות כספים ע
הופכות לציבוריות  
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מבנה הבורסה

חברה ציבורית–ע "הבורסה לני

28(:ברוקרים) חברי הבורסה
 חברי בורסה מורכבים מבנקים וברוקרים אשר תפקידם המרכזי

 הוא תיווך בין הבורסה
למשקיעים פוטנציאליים

חברה ציבורית–ע "הבורסה לני

קוניםמוכרים
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ע"הבורסה לני

הבנקים והברוקרים בשנת , י חבריה"הבורסה היא חברה פרטית שהוקמה ע
. ע בישראל"במטרה למסד ולשרת את המסחר בני, 1953

המקורות/ע הוא לשמש מקום מפגש בין החוסכים "תפקידה של הבורסה לני  ,
באמצעות ביצוע עסקאות בדרך המהירה והזולה  , השימושים/ לבין הלווים

.ביותר
פעילות שוק ההון מתבצעת בבורסה לניירות ערך.
  הבורסה היא גוף פרטי שעיקר הרווחים שלה נובע מעמלות הנגבות בפעילות

המסחר
פי  -ע ופועלת על"הבורסה אחראית לוודא שמירה על ניהול מסחר תקין בני

:כגון, כללים ברורים
שעות וימי מסחר קבועים▪
הגדרות ברורות לביצוע עסקאות▪
דיווחים ועדכונים שוטפים לציבור▪
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התפתחות המסחר המודרני

מבוקר יותר ומפוקח בצורה  , מזמין יותר, ככל שיהיה גדול יותר-בדיוק כמו השוק
.כך ימשוך יותר קונים ויותר סוחרים להציג סחורתם, אמינה יותר

שכלול מכשירי , הבורסה במהלך השנים השקיעה בהגדלה של אולמות מסחר
...וכומדדים בורסאיים , ההשקעה

שיטת הרצף ששמה קץ לאולמות  -השיקה את שיטת המסחר החדשה1997ב
המסחר הסואנים וכל המסר הפך להיות ממוחשב

הביא להגדלת  , תרם לשקיפות הנתונים וזרימת מידע בזמן אמת-מחשוב המסר
פעילות בקרב משקיעים זרים ובעיקר להגברת יכולת של כל משקיע מן השורה 

ליטול חלק במסחר
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חברה  –מטרת הפירמה 

חברה ציבורית–ע "הבורסה לני

2017מיליון ב1חברת גולף הרוויחה 
???2018מה מטרת החברה ב

צמיחה בהכנסות ובעתיד גם ברווחים

 להרוויח כסף-מטרת חברה!!

להגדיל הוצאות מיידיכדי לצמוח בהכנסות יש צורך 
פתיחת סניפים/ גיוס עובדים/ לצורך רכישת מלאי

החברה נדרשת לגייס כסף לצורך עמידה ביעדיה ומטרותיה
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(הון) הכנסת שותף –אמצעים לגיוס כסף 

(הון) הכנסת שותף

–חברת גולף כחברה פרטית 
מיליון2017-12הכנסות ב
מיליון2017-1רווחים ב

מיליון10–שווי חברה 

 מיליון2החברה מעוניינת לגייס

מהחברה למשקיע פרטי20%גולף תנפיק 

יוסי 
כהן 

100%

.

לפני הכנסת שותף

כהן  יוסי 
80%

יפתח  
רבינוביץ

20%

.

אחרי הכנסת שותף

מיליון2הון עצמי גדל ב
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הנפקת מניות בבורסה לציבור–( הון) הכנסת שותף –אמצעים לגיוס כסף 

–2022חברת גולף כחברה פרטית ב
מיליון2022-120הכנסות ב

מיליון2022-5רווחים ב
מיליון70–שווי חברה 

 מיליון20החברה מעוניינת לגייס
 למימון המשך ההתרחבות

ל"לשווקי חו

-מהחברה בבורסה28%גולף תנפיק 
גיוס הון מהציבור

כהן  יוסי 
80%

יפתח  
רבינוביץ

20%

.

לפני ההנפקה

מיליון ניתן להנפיק 60-70החל משווי חברה של 
מניות בבורסה 

כהן  יוסי 
יפתח  57%

רבינוביץ
15%

ציבור  
28%

.

אחרי ההנפקה

מיליון20הון עצמי גדל ב
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(חוב) נטילת הלוואה מהבנק –אמצעים לגיוס כסף 

(חוב) נטילת הלוואה

–חברת גולף כחברה פרטית 
מיליון2017-12הכנסות ב
מיליון2017-1רווחים ב

מיליון10–שווי חברה 

 מיליון2החברה מעוניינת לגייס

מיליון 2גולף תיטול הלוואה מבנקים בסך 
6%ובריבית שנתית של 

יוסי 
כהן 

100%

.
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הנפקת אגרות חוב לציבור–( חוב) נטילת הלוואה מהציבור –אמצעים לגיוס כסף 

–2022חברת גולף כחברה פרטית ב
מיליון2022-120הכנסות ב

מיליון2022-5רווחים ב
מיליון70–שווי חברה 

 מיליון20החברה מעוניינת לגייס
 למימון המשך ההתרחבות

ל"לשווקי חו

מיליון מהציבור 20גולף תגייס 
בהנפקת אגרות חוב 

5%: ריבית שנתית
שנים5: תקופת ההלוואה

+A: דירוג

מיליון ניתן להנפיק 60-70החל משווי חברה של 
אגרות חוב בבורסה

יוסי 
כהן 

100%

.
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ח  "הנפקת מניות ואג–יתרונות וחסרונות 

חסרונותיתרונות 

.אין בלעדיות . קבלת החלטות משותפת –שותפותללא גידול בהוצאות חברות  גיוס הון

בין כל השותפים–( דיבידנד) חלוקה רווחיםהחברהאפשרות מהירה לגיוס לשם צמיחת

–שותפות 

יכולות חדשות/מינוף השותפות לכניסה לתחומים חדשים 

רכישת שליטהכניסת משקיעים לצורך–אפשרות להשתלטות עוינת 

משקיעים יכירו את החברה ופוטנציאל הצמיחה עשוי  יותר–חיזוק המותג 

לגדול

הנפקת מניות

ח"הנפקת אג

חסרונותיתרונות 

עלויות מימון גבוהות ביחוד כאשר הריבית גבוההגיוס הון ללא הכנסת שותפים

גידול בחובות החברהאפקטיבי מאוד בתנאי שוק טובים וריביות נמוכות

פרעוןחדלות /בתרחיש של הסדר חובות –אפשרות להשתלטות על החברהלרוב תנאים טובים יותר מאשר הלוואה בבנק
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הנפקה ומסחר –תהליכים מרכזיים בבורסה 

 תהליכים מרכזיים2בבורסה מתקיימים  :

1 . חברות משתמשות בבורסה למטרת הנפקת  ניירות ערך לגיוס הון –(שוק ראשוני)הנפקה
.  להמשך פעילותן

הנפקה . זהו שוק ההנפקות החדשות, ע בפעם הראשונה"השוק הראשוני הינו שוק אשר בו נסחרים ני
.י חתמים"כ ע"חדשה מבוצעת בד

ע  "י רשות ני"מתווכים פיננסים אשר מסייעים לחברה לעמוד בקריטריונים הדרושים ע-חתמים
כולל הכנת התשקיף  , לייעץ ולעזור לחברה בביצוע ההנפקה, תפקידו של החתם לסייע. והבורסה
. להנפקה

החליטה להיכנס לתחום הקפה בשנה , המייצרת ומשווקת ממתקים" שוקולדה"חברת : לדוגמא
.לממן פעילות זו החליטה הנהלת החברה להנפיק את החברה בבורסה לציבור משקיעיםכדי.הקרובה

המסחר  )השוק בו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם  –(השוק המשני)בניירות ערך מסחר .2
.ע הקיימים"היא במתן נזילות או סחירות לני, חשיבותו של שוק זה(.מוכרים, קונים-בבורסה

ידי הרשות לניירות ערך-כל פעילות המסחר בניירות ערך בבורסה מפוקחת על
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מבנה חברה ציבורית  

-דירוקטוריון
(נציגים6-12) או נציגים מטעמם עינייןבעלי 

מטרות, יעדים , לקבוע אסטרטגיה: תפקידים

דירוקטוריוןר "יו-
בעל שליטה או נציג מטעמו

ל"מנכ
להוציא לפועל: תפקיד

50%שמחזקי מעל מי-בעל שליטה
מהון המניות של החברה

או בעל המניות הגדול ביותר

מהון המניות 5%מי שמחזיק מעל –עינייןבעל
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כיצד משקיעים בבורסה

".חברי בורסה"ע באמצעות "ציבור המשקיעים יכול למכור או לקנות ני

מי הם חברי הבורסה?
בנקים

ברוקרים
 חברי הבורסה מעבירים פקודות של מכירת וקניית ניירות ערך באמצעות מערכות מחשב למחשב

.המרכזי של הבורסה
המפקח על הבנקים, בנק ישראל: כגון, ידי הרשויות השונות-פעילות חברי הבורסה מפוקחת על  ,

.ע והבורסה"הרשות לני
חברי הבורסה גובים עמלות עבור שירותי הייעוץ וביצוע הפעולות, כאמור.

החברהבאסיפותהשתתפות והצבעה 
באסיפותע המזכה להשתתף בהצבעה באסיפת החברה יכול להשתתף "כל לקוח שמחזיק בני

.החברה ולהצביע בנושאים שהועלו להצבעה באסיפה
קיימת מערכת הצבעות המאפשרת למחזיקים בניירות ערך של חברות ציבוריות הנסחרות בארץ  

.של חברות אלהבאסיפותלהצביע באמצעות האינטרנט 
 לשם כך הוקם אתר הצבעות שכתובתוhttps://votes.isa.gov.il ,לאחר  , דרכו יוכל מחזיק ניירות ערך

.להיכנס לתיבת ההצבעות ולהצביע בנושאים שהועלו להצבעה באסיפה, תהליך הזדהות מאובטח
כתבי אופציה וכן יחידות , ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעות בניירות ערך מסוג מניות

השתתפות בשותפויות מוגבלות ציבוריו
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? מהו נייר ערך 

אופציות ועוד, ח"אג, מניות: כגון, נייר ערך הינו אפיק השקעה הנסחר בבורסה.

 ע שווי כלכלי  "לני. ציפיות לקבלת תזרים כספי בעתיד/ מסמך שנותן למחזיק בו זכויות / תעודה
.והם נסחרים בשוק הפיננסי

על פי כללי היצע וביקוש ובמחירים משתנים בהתאם  , הניירות נסחרים בין קונים למוכרים
מחיר ניירות הערך לא ניתן לחיזוי מראש וההשקעה בהם כרוכה  , לכן. למגמות השוק והמשק

.בסיכון להפסד בצד הסיכוי לרווח

 י המשקיע גבוה מהשער בו רכש אותו"כאשר השער בו נמכר הנייר ע, שערמחיר הנייר קרוי  ,
.נוצר למשקיע רווח

המסחר בניירות מתבצע ביחידות  והשער הוא המחיר הנקוב ליחידה –כל נייר הוא יחידה
.אחת

בדרך כלל מחיר הנייר נקוב באגורות.

תקבולים שונים  , הרווחים או ההפסדים מהשקעה בניירות ערך נובעים מאחוז השינוי בנייר
(.עמלות, מיסוי)ועלויות הכרוכות ברכישה ( 'ריבית וכו, דיבידנד)

מיהו הגורם  : כגון, ע יש לקחת בחשבון נתונים נוספים מלבד מחיר הנייר"בבחירת השקעה בני
.מהו מחזור המסחר של הנייר ועוד, מהן התחזיות לעתיד, המנפיק את הנייר
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סוגי ניירות ערך

תעודת בעלות על חברה-מניות

בהן המשקיע זכאי לריבית  , בעלות על חוב ממשלתי או של חברות-אגרות חוב
"(המשקיע נותן הלוואה לחברות וממשלה) "שמתפרסת על פני תזרים עתידי 

 אגרות חוב להמרה וכתבי אופציות להמרה במניות-המיריםניירות ערך

מכשירי גידור-אופציות וחוזים עתידיים

קרנות סל, קרנות נאמנות-מכשירי השקעה ארוזים
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מניות

מניה היא תעודת בעלות על חברה
 המחזיק במניה זכאי לדיבידנד ולזכויות הצבעה באסיפת בעלי המניות לפי חלקו

.היחסי בחברה
(מסחרי) או רוח הון /המשקיע הפיננסי פסיבי בניהול וצופה לתשואת דיבידנד ו
משתתף בניהול ובעל השפעה על החברה-בעל השליטה
אין מועד  , החזרה ההשקעה אינו מובטח-השקעה במניות היא מסוכנת בהגדרה

(היצע וביקוש) המשקיע תלוי במסחר בבורסה , לסיום ההשקעה
 עקב הסיכון לטווח ארוך תוחלת התשואה בהשקעה במניות הינה גבוהה

משמעותית לעומת השקעה חסרת סיכון
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?מי משקיע במניות

 (קהל רחב) ציבור משקיעים מקומיים
משקיעים ומוסדיים זרים
קופות גמל וקרנות פנסיה
קרנות נאמנות
חברות ביטוח
ממשלה

עינייןבעלי 50%סחורה צפה ו50%כ
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תהליך הנפקת מניות

הנפקת מניות  

תהליך שבו מגייסים כסף מהציבור בבורסה קרוי הנפקת מניות.
 לצורך מימון פעילותה( החברה)הכסף המגויס בהנפקה זורם ישירות לקופת המנפיק .
חברה שרוצה להנפיק מניות לציבור נדרשת להכין חוברת שנקראת תשקיף.

?מנפיק בבורסהמי 

"על מנת לממן את השקעותיהן  , הם חברות המציעות את מניותיהן למכירה לציבור בבורסה" מנפיקים
.  ואת יתר הפעילות העסקית שלהן

מ "י הנפקה של מק"י הנפקת אגרות חוב ממשלתיות לזמן ארוך וע"בנק ישראל מגייס כסף מהציבור ע
(.מלווה קצר מועד)
י הנפקת מניות של החברה"חברות מגייסות כסף מהציבור ע.

חברהתשקיף 

ע"י הרשות לני"המופנה למשקיעים פוטנציאליים ואושר ע, מסמך שמוציאה החברה המנפיקה .
ומכיל מידע מפורט על החברה, התשקיף מפרט את התנאים והמחירים לפיהם מונפקים ניירות הערך ,

התשקיף מפורסם באינטרנט באתר של החברות
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תהליך הנפקת מניות

ההנפקהתהליך 

בתהליך ההנפקה חברה הופכת מפרטית לציבורית.
 לאחר שהמניות מתחילות להיסחר בבורסה החוק קובע שהחברה חייבת לפרסם:
.חות כספיים רבעוניים ושנתיים"דו▪
,  מציאת נפט: דיווחים מיידים על אירועים מהותיים בחברה אשר עשויים להשפיע על מחיר המניה כגון▪

.'וכובמכרז זכייה,ל"מנכהתפטרות 

בהנפקהקניית מניה 

כאשר חברה מחליטה להיסחר בבורסה היא מנפיקה יחידות מניה בכמות קצובה מראש.
ללא מכרז , על מחיר הריבית, מכרז על מחיר היחידה, החברה מפרסמת הצעה לציבור בשיטות  שונות

.וכדומה
יקבלו את הקצאתם, לקוחות שיציעו את ההצעה הטובה ביותר בתווך שהוגדר.
 הרלוונטיםבחוזר שיוצא ימים ספורים לפני ההנפקה ניתן למצוא את כל הפרטים
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(ח"אג) אגרת חוב 

  שטר התחייבות של החייב לשלם בעתיד למחזיקים ריבית ולהחזיר את סכום
בתנאים ובמועדים מוסכמים מראש" ההלוואה"קרן 

  גם ממשלות מנפיקות איגרות חוב לשם גיוס כספים מהציבור הרחב למימון
.תוספות לתקציב הממשלתי מעבר להכנסותיהם ממיסים

 החזר ההשקעה אמור להיות  : "בהגדרה" סולידית"אגרות חוב הן השקעה
למשקיע אינו תלוי  " המובטח"תזרים ההכנסות , הרווח ידוע מראש, "מובטח

.במסחר בבורסה
ח  "ח במסחר בבורסה ייתכנו תנודות משמעותיות בשערי אג"במהלך חיי האג

איתנות פיננסית , שערי חליפין, אינפלציה, כתוצאה משינויים בציפיות הריבית
..של החייב ועוד
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איגרת חוב להמרה

 שנקבע מראש ופורסם  , שער המרה"איגרת חוב שניתנת להמרה למנייה לפי
בתשקיף

(ח וכתב אופציה"שילוב של אג) 
ח להמרה תקופת חיים מוגבלת שבסופה ישנן שתי אפשרויות"לכל אג:
.פירעון ההלוואה בתוספת הריבית. 1
למניות החברה( החלפה) המרה . 2
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קרן נאמנות

קרן נאמנות היא מעיין השקעה של קבוצת משקיעים בעלי יעדי השקעה דומים  ,
מאגדים יחד את כספם ושוכרים מנהל מקצועי  , אשר במקום לפעול בנפרד

פ החוק"שישקיע את כספם בהשקעות המותרות ע
  באמצעות רכישת יחידת ההשתתפות קונה לעצמו המשקיע זכות שווה בנכסי

ובאופן יחסי למספר היחידות שרכש, הקרן וברווחיה
ביצוע  , למנהל המקצועי קוראים מנהל הקרן והוא אחראי על ניהול נכסי הקרן

ע ופעולות נוספות בהתאם למדיניות ההשקעה של "רכישות ומכירות של ני
הקרן
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"(מוצרי מדדים) "קרנות סל

  קרנות  הסל מחקות את התשואות של מדדי ניירות ערך המחושבים ומפורסמים
ל"בארץ ובחו

ומתפרסם עבורם שער רציף בזמן אמת, הקרנות נסחרות בדומה למניות
 הקרנות מקנה למשקיע בה החזקה עקיפה בכל ניירות הערך המרכיבים את

המדד אותו היא מחקה  
שביצועיהן הפוכים לביצועיו של המדד  , בבורסה נסחרות גם קרנות בחסר

.הרלוונטי
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מי השחקנים בבורסה

נותני שירותי מסחר-חברי הבורסה
קרנות  , קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל, בנקים-משקיעים מוסדיים

נאמנות
בתי השקעות-מנהלי תיקים
משקיעים זרים
סוחרים מקצועיים
משקיעים פרטיים
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תפקידם של חברי הבורסה

שירותי תקשורת והעברת פקודות
ברוקראז-שירותי מסחר ותווך'
שירותי סליקה והתחשבנות
ערבות ביצוע לכסף ולסחורה
ייעוץ וניהול השקעות, מידע, שירותי מחקר
מיסוי, דיווח, שמירה , שירותי אחסנה

שירותי הבורסה
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מניות-מדדים עיקריים בבורסה

הוא מדד הדגל של הבורסה הכוללת את 35א "מדד ת35א "מדד ת

המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה  35

לשעבר מדד  )אשר עומדות בתנאי הסף של המדד 

(25א "ת

 משקל כל מניה במדד מבטא את היחס בין שווי השוק

כ שווי השוק של  "של הכמות הצפה שלה לבין סה

הכמות הצפה של כל המניות המרכיבות את המדד 

במידה ומשקל של מניה אחת  (. 10%עד לתקרה של )

מבוצעת התאמה –או יותר עובר את תקרת המשקל 

.אחת לרבעון או במקרים מיוחדים בעדכון השבועי

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה.

הוא מדד דגל משמעותי הכולל את  90א "מדד ת90א "מדד ת

המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר 90

א  "בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדדי ת

לשעבר  )ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד 35

(75א "ת

  משקל כל מניה במדד מבטא את היחס בין שווי

כ שווי  "השוק של הכמות הצפה שלה לבין סה

השוק של הכמות הצפה של כל המניות המרכיבות  

במידה ומשקל (. 10%עד לתקרה של )את המדד 

–של מניה אחת או יותר עובר את תקרת המשקל 

מבוצעת התאמה אחת לרבעון או במקרים 

.מיוחדים בעדכון השבועי

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה.

125א "מדד ת

החל להתפרסם 

1.1.92בתאריך 

100לפי בסיס של 

הוא המדד החשוב ביותר של הכלכלה  125-א"מדד ת

היקף המוצרים המחקים את המדד הוא . הישראלית

.הגדול ביותר מבין מדדי הבורסה

ומהמניות  35-א"מורכב מהמניות הנכללות במדד ת

.90-א"הנכללות במדד ת

  משקל כל מניה במדד מבטא את היחס בין שווי השוק של

כ שווי השוק של הכמות  "הכמות הצפה שלה לבין סה

עד לתקרה )הצפה של כל המניות המרכיבות את המדד 

במידה ומשקל של מניה אחת או יותר עובר  (. 10%של 

מבוצעת התאמה אחת לרבעון או –את תקרת המשקל 

.במקרים מיוחדים בעדכון השבועי

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה.
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מניות –מדדים עיקריים בבורסה 

5א בנקים "מדד ת
  כולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף הבנקים אשר עומדות

.בתנאי הסף של המדד

All shareא "מדד ת
כולל את כל המניות הנכללות בתמר שעומדות בתנאי הסף של המדד.

SME60א "מדד ת
 המניות בעלות שווי החזקות הציבור הגבוה ביותר  60כולל את

ואשר עומדות  , 125א "בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת

.בתנאי הסף של המדד

 150SMEא "ת

7.5.17החל מ 
60א "ות90א "מכיל מניות הנכללות במדד תSME

א רימון"ת

7.5.17החל מ 
 35א "מניות מכלל מניות הרימון ומניות מדד ת220מכיל

א צמיחה"מדד ת
א צמיחה כולל את כל המניות הנכללות בתמר שאינן כלולות  "מדד ת

ואשר עומדות בתנאי הסף של   SME60א "ובת125א "במדד ת

.המדד

א גלובל בלוטק"ת
כולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה וענף הביומד הנכללות בתמר.

א טק עילית"ת
א בלוטק ששווי השוק שלהן הוא  "כולל את כל המניות הכלולות במדד ת

ח"מיליון ש400לפחות 

כולל את כל המניות הנכללות בענף הטכנולוגיה ושאר עומדות בתנאי הסף של א טכנולוגיה"ת

המדד

כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדדא ביומד"ת

ענף , ענף הבנקים: כולל את כל המניות הנכללות בשלושה ענפי פיננסיםא פיננסים"ת

הביטוח וענף שירןותים פיננסים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד

כל המניות הנכללות בענף הביטוח ובענף שירותים פיננסים  א ביטוח פלוס"ת

כולל את כל המניות הנכללות בענף הנדלןא נדלן"ת

כולל את כל המניות הנכללות בענף חיפושי הנפט והגזא נפט וגז"ת



51

אגרות חוב  –מדדים עיקריים בבורסה 

20תל בונד מדד 

1.2.2007-החל להתפרסם ב

200.49לפי בסיס 

 צמודות למדד בריבית  , איגרות חוב קונצרניות20כולל את

בעלות שווי שוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב  , קבועה

.מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה

  משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק

איגרות החוב עם מגבלה של  20שלה לבין סך שווי השוק של 

9.5%.

  הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה ביום המסחר הראשון

.בחודש אפריל ובחודש אוקטובר

40מדד תל בונד 

03.02.08-החל להתפרסם ב
 אגרות חוב הצמודות  40מדד איגרות חוב בינוניות הכולל

בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין  , בריבית קבועה, למדד

.אגרות החוב שאינן כלולות במדד תל בונד

 9.5%המשקל המקסימלי לאיגרת חוב במדדים .

  הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה ביום המסחר הראשון

.  בחודש אפריל ובחודש אוקטובר

60מדד תל בונד 

03.02.08-החל להתפרסם ב
 ותל בונד  20כולל את אגרות החוב הנכללות במדדי תל בונד

40.

 9.5%המשקל המקסימלי לאיגרת חוב במדדים .

  הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה ביום המסחר הראשון

.בחודש אפריל ובחודש אוקטובר
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35א "מדד ת–מניות נבחרות 
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המסחר בשיטת הרצף

אופן , לשיטת הרצף כללים רבים וברורים המגדירים את אופן קבלת ההוראות
...וכומגבלות בשידור ההוראות , קביעת השערים, ביצוען

 המונע בין היתר עיוותי מחיר ומגן על  ) כל אלה נועדו לקיים מסחר תקין והוגן
(המשקיע

וטרום נעילה, רציף, טרום פתיחה: שלבים3שיטת המסחר הינה ב
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שעות מסחר טרום פתיחה

בשעה  ( פרט לאופציות) א נפתח בשלב טרום פתיחה "המסחר בבורסה בת
09:00

 09:10תחילת חישוב שער תיאורטי בשעה
בשלב זה לא מתקיימות עסקאות עד לקביעת שער פתיחה ופתיחת המסחר
09:30- מים"ומקפתיחת המסחר באגרות חוב
09:45-09:50-והניירות  ) 125א "פתיחת המסחר במניות הכלולות במדד ת

(שלהןההמירים
כולל מניות  ( שלהןההמיריםוהניירות ) פתיחת המסחר במניות היתר -10:15

דלי סחירות ומניות בשימור



55

שעות מסחר רציף

 בתום שלב טרום פתיחה נקבע שער הפתיחה וכל העסקאות מבוצעות בו
מרגע זה מתחיל שלב המסחר הרציף, זמנית

09:30-תחילת המסחר באופציות
09:30- מים"ומקתחילת שלב רציף באגרות חוב
09:45-09:50- 125א "הכלולים במדד תוההמיריםתחילת שלב רציף בכל המניות
10:15- וההמיריםתחילת שלב רציף במניות היתר
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שעות מסחר נעילה

בתום השלב הרציף מתחיל שלב טרום נעילה
17:14-17:15- רנדומליתתחילת שלב הנעילה בכל הניירות
 לכל נייר ויסגור את 17:28-ל17:23בין השעה ראנדומליתשער הנעילה ייקבע

יום המסחר
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סוגי הוראות בטרום פתיחה ונעילה

LMTפקודה בה נוקב הלקוח בשער בו הוא מעוניין לבצע את -פקודת שער
הקנייה והמכירה

LMOפקודה זו גם היא פקודה בה נוקב -פקודת שער למסחר הפתיחה בלבד
הלקוח בשער תחת אותן מגבלות אך היא מיועדת לביצוע בשלב הפתיחה 

כלומר אם לא תבוצע או תבוצע חלקית לא תעבור לשלב המסר ברציף, בלבד
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סוגי הוראות בשלב הרציף

LMTפקודה בה נוקב הלקוח בשער בו הוא מעוניין לבצע את -פקודת שער
הקנייה והמכירה

MKTמשמעות ההוראה לבצע את  , פקודה ללא הגבלת שער-פקודת שוק
עקרונית פקודה זו תבוצע מול כל  , הקנייה או המכירה במחיר הקיים בשוק

ביקוש נגדי/ היצע

תבוצע בכפוף למגבלות תנודתיות  MKTכדי להגן על המשקיע פקודת 
ח "באג3%מהעסקה האחרונה בנייר או תנודה בשיעור של 12%בשיעור של 

מ"לא המירות ומק
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שערים במסחר טרום פתיחה ונעילה

בשלב זה לא מבוצעות  , בשלב טרום הפתיחה מועברות הוראות למחשבי הבורסה
עד לשלב הפתיחה מחושב שער , בכל פעם שמועברת הוראה חדשה, עסקאות

.תיאורטי ומחזור תיאורטי

-כיצד נקבע שער הפתיחה
(.מספר העסקאות) המחזור הגבוה ביותר 1.
.השער הכי קרוב לשער הבסיסאזייאם קיים מחזור גבוה במספר שערים 2.
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שערים במסחר רציף

נתוני מסחר
186-עסקאות2141שער 
143,204-מחזור יומי2193גבוה 
3,065,997-סך תמורה2130נמוך 

2193פתיחה 
2194בסיס 

שער הפתיחה שנקבע ביחס לשער הבסיס מצביע על שיעור השינוי בנייר עם תחילת  •

המסחר

מלבד שער הבסיס והפתיחה המפורסמים במערכת מרגע תחילת המסחר בשלב הרציף  •

:מתפרסמים שערים נוספים

כלומר העסקה האחרונה  , השער הנוכחי של הנייר-שער

השער הגבוה ביותר בו בוצעה עסקה בנייר ביום המסחר-שער גבוה

השער הנמוך ביותר בו בוצעה עסקה בנייר ביום המסחר-שער נמוך

שערים אלו יחד עם נתונים על מחזור המסחר יכולים לתת אינדיקציה למשקיע על המגמה  •

בנייר במהלך היום ולעזור לו לקבל החלטות  
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ביצוע הוראות בשלב הרציף

1010-שער מניית טבע

שינוי  

%ב

ביקוש  שווי

כמות

ביקוש

לימיט

היצע  

לימיט

היצע  

כמות

שינוי  שווי

%ב

-120,000200010001020300030,6001

-1.549,75050009951025700071,7501.48

-239,60040009901030400041,2001.98

הביקושים הגבוהים  3) הפקדות המצרפיות לקנייה ומכירה הקרובות ביותר לשער הנוכחי 3רואים רק את •

(ההיצעים הנמוכים ביותר3ביותר ו

כמויות הביקוש וההיצע הם בדרך כלל כמות מצרפית של מספר משקיעים•

(לימיט) עסקה תתבצע רק כאשר יהיה מפגש של קונה ומוכר באותו שער •

----בקנייה –MKTבפקודת •

1020יבוצע מיידי בשער 

---במכירה

1000יבוצע מיידי בשער 

נכנס קונה שמעוניין  : לדוגמא, מצב בו אין התאמה בכמות בין הביקוש וההיצע באותו שער-ביצוע חלקי•

מניות וכל היתר ימתין למוכרים בשער  3000במצב זה יבוצע מיידית , 1020מניות טבע במחיר 5000לקנות 

1020
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טרום פתיחה ונעילה-מגבלות הוראה

בשלב טרום פתיחה ונעילה אין הגבלת כמות וכל  -גודל מזערי של פקודה
.ולכן הגודל המזערי הינה יחידה אחת, משקיע שברצונו להשתתף במסחר יוכל

 בשלב טרום פתיחה ונעילה קיימת מגבלה בשער השינוי -מקסימליתתנודה
35%לא תתקבל הוראה ששערה נמוך או גבוה ביותר מ, בשער שניתן לנקוב

משער הבסיס
6%שיעור השינוי לא ייעלה על מים"ומקבאגרות חוב 
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רציף-מגבלות הוראה

בשלב הרציף הוגרה כמות מינימלית הנדרשת לשידור  -גודל פקודה מזערית
:פ סכום"הכמות המינימאלית מוגדרת ע, הוראה למסחר

5000₪תקבע הכמות המינימאלית לפי 35א "במניות ת
2000₪והיתר תקבע הכמות המינימאלית לפי 90א "במניות ת

ערך נקוב30,000מ תקבע הכמות המינימאלית לפי "במק
30,000₪ח ממשלתיות הכמות המינימאלית תקבע לפי "באג
ח"ש10,000לפי קונצרניח "באג
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פקודות עם תוקף

  הוראות המשודרות לשלבים השונים במסחר יכולות לרוב לעבור בין שלבי
.המסחר השונים

 במידה ולא תבוצע  , יום קדימה30ניתן לדווח הוראה עם תוקף מתמשך עד
.תעבור לימי המסחר הבאים

 המעבר בין שלבי המסחר ותוקף מתמשך ניתן לתת רק להוראותLMT , כל
.הוראה אחרת לא תעבור בין שלבי המסחר

 מתבטל אוטומטית ( חלוקת ריבית, דיבידנד) במקרה שחל בנייר אירוע אקס
.התוקף המתמשך
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הפסקות מסחר

 רצף , טרום פתיחה) בבורסה קיים מנגנון להפסקת מסחר בכל שלבי המסחר
(נעילה,
 חריגה במדדי מניותהגורמים המהותיים להפסקת מסחר הם תנודה:
 או יותר8%בשיעור של 25א "אם חל שינוי במדד ת-מסחר זמניתהפסקת  ,

.דקות45ביחס למדד הבסיס של יום המסחר תוכרז הפסקת מסחר זמנית של 
אם בשלב הרציף חל בנקודת זמן כלשהי שינוי שדל  -הפסקת מסחר כללית

ביחס למדד הבסיס יופסק המסחר25א "או יותר במדד ת12%
ע "אפשרות נוספת היא אירוע מהותי בחברה אשר גורם להפסקת המסחר בני

של אותה חברה  
(חשד לפלילים, עסקה גדולה , דוחות ) 

 מטרת הפסקות המסחר היא לספק למשקיעים זמן לנתח את המשמעויות על
.ניירות הערך של החברה או על המדד הכללי
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"אנגלית"פתיחה 

נכנסה לתוקף בבורסה הישראלית שיטת פתיחה אנגלית 2008החל מיוני 
:במסחר הפתיחה25א "הנהוגה בלונדון שנועדה למנוע תנודות חדות במדד ת

ביחס למדד הבסיס באותו יום יידחה  25א "או יותר במדד ת2.5%חל שינוי של 1.
.דקות3-5מסחר הפתיחה באותו יום למשך 

בתום ההארכה הראשונה סמוך לפני המועד לתחילת מסחר הפתיחה יחושב  2.
או יותר במדד  2.5%במידה וחל שינוי של , תיאורטי אחרון25א "שוב מדד ת

3-5יידחה מסחר הפתיחה פעם נוספת למשך , ביחס למדד באותו יום25א "ת
.דקות

יידחה מסחר הפתיחה בין 5%בתום ההארכה השנייה במידה ויש תנודה של 3.
.דקות45-50

א רשאי מנהל "במדד ת12%בתום ההארכה השלישית עם חלה תנודה של 4.
.דקות נוספות45הבורסה להפסיק את יום המסחר או לדחות ב


