
ןומימו הקיטסיטטסב ןחבמ

05/2017 דעומ

1 הסריג

 קוויש ,תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוח תרגסמב רבעומה ,ןומימו הקיטסיטטסב ןחבמה חנומ םכינפל

.1995- ה"נשתה ,תועקשה יקית לוהינבו תועקשה

!!תלביקש תובושתה ףד לע הסריגה רפסמ תא ןמסל ךילע הניחבה תא רותפל י/ליחתתש ינפל

.הניחבה ךלהמב תולאש לואשל תורשפא היהת אלו הריהב הרוצב וחסונ ןחבמב תובושתהו תולאשה

!בל ומיש

!החלצהב

 ףדב םיאתמה םוקמבX-ב הנמסלו רתויב הנוכנה הבושתה תא הלאש לכל רוחבל םכילע*

.תובושתה

.הלאשה תא לוספי ,הלאש לכל תחא הבושתמ רתוי לש ןומיס ,דבלב תחא הבושת ןמסל שי*

.תוירשפאה תובושתה תועיפומ הב קוידה תדימל םאתהב ךתבושת י/לגע*

.םייניבה יבושיח תא לגעל ןיא ,הבושתה בושיח ךילהתב*

.ןחבמה תרבוחב אטויט יפד םכתושרל*

.לוחכ וא רוחש טעב ןמסל שי תובושתה תא !בל י/םיש*

.טעב הלוכ תצבשמה יולימ י"ע הבושת ןומיס לטבל ןתינ*

.דבלב תובושתה ףדב םינומיסה יפ לע עבקנ ןחבמב ןויצה*

.דומיל ירמוח הניחבה םלואל סינכהל ןיא*

 ץוחמש םימרוג םעו םירחא םינחבנ םע יהשלכ ךרדב רשקתל טלחומ רוסיא לח הניחבה ךלהמב*

.הניחבה רדחל

 תרטמ .תובושתה ףד יבג לע םכלש המיתחב הוולת תובושתה יפד תריסמ ,ןחבמה םויס תעב*

 לכ וב תושעל רשפאתי אל ותריסמ רחאלו יפוס אוה ,םכלש אוה הז תובושת ףדש רשאל המיתחה

.יוניש

.טנרטניאה תשרל רבוחמה רישכמ לכ ךדיב ריאשהל ןיא*

.הניחבה תרבוח תא תחקל םילוכי םתא ןחבמה םותב*
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:ןחבמל תורעה

.תועצומה תובושתה תועיפומ הב קוידה תדימל םאתהב הבושתה תא לגעל שי םיירפסמ םיבושיחב*

.םייניבה יבושיח תא לגעל ןיא ,הבושתה בושיח ךילהתב*

.תרחא רמאנ םא אלא ,הפוקת לכ לש ןורחאה םויב םיעצובמ םימולשת/םילובקת יכ חינהל שי*

 הלאש לכו ןהיניב תויולת יתלב ןניה תולאשה יכ חינהל שי ,םיהז דוסי ינותנל תוסחייתמ תולאש רפסמ רשאכ*
.תרחא שרופמב רמאנ םא אלא- דבלב דוסיה ינותנל תסחייתמ

.תרחא רמאנ םא אלא- היצלפניאו םיסימ ,הקסיע תויולע רדעיה חינהל שי*

.תועצומה תובושתה ןיבמ רתויב הנוכנה הבושתב רוחבל שי*
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 הרוש לכבש תורוש30 סוטמב .ןוירוג-ןב הפועת למנב3 רעש דיל תוכחמ עבש-ראבמ עבשילאו הלופעמ הלוש.1
 .הזל הז םידומצ תואסיכ6

 ןמצע תא ואצמי עבשילאו הלושש תורבתסהה המ ,יארקאב םיעבקנ הסיטב הבישיה תומוקמ יכ עודי םא
?םידומצ תואסיכ ינשב וז דיל וז הרוש התואב תובשוי

 . 1%-מ הנטק.א
 . 2%-מ הנטקו1.01%-מ ההובג.ב
 . 3%-מ הנטקו2.01%-מ ההובג.ג
 . 4%-מ הנטקו3.01%-מ ההובג.ד
 . 4.01%-מ ההובג.ה

25% ,רירמ דלוקושל םירוכמ םיפתתשמהמ10% יכ עדונ ,םיפיטחל תורכמתהב לופיטל הצובקב.2
 דחא גוסל רוכמ הצובקב רבח לכ יכ עודי ,ןכ ומכ .הבמבל םירוכמ רתיה וליאו ,ילסיבל םירוכמ םיפתתשמהמ
 הנש ךותב רירמ דלוקוש ךורצל רוזחל רירמ דלוקושמ למגנש הצובקב רבח לש יוכיסה יכ עודי .דבלב ףיטח לש
 .0.8 אוה הבמבמ למגנ לש יוכיסהו0.7 אוה ילסיבמ למגנ לש יוכיסה ,0.6 אוה

 רוכמ היה למגנ ותואש תורבתסהה המ ,וילע בוהאה ףיטחה תא לוכאל רזח הצובקהמ והשלכ למגנ יכ ןתניהב
?ילסיבל

 . 15%-מ הנטק.א
 . 20%-מ הנטקו15.01%-מ ההובג.ב
 . 25%-מ הנטקו20.01%-מ ההובג.ג
 . 30%-מ הנטקו25.01%-מ ההובג.ד
 . 30.01%-מ ההובג.ה

3.

 .ג"ק94-מ תוחפ.א
 .ג"ק94.9-מ תוחפ ךא ג"ק94-מ רתוי.ב
 .ג"ק95 קוידב.ג
 .ג"ק95-מ רתוי.ד
 .וז הלאש לע תונעל ןתינ היהיש תנמ לע םינותנ קיפסמ ןיא.ה

1.70 לע דמוע עצוממ ןינת ךרוא .תילמרונ גלפתמ םירגובה םינינתה תייסולכוא לש עצוממה ךרואהש עודי.4
 .יארקא ןפואב רחבנ רגוב ןינת .רטמ0.25 איה רגוב ןינת ךרוא לש ןקתה תייטס יכ עודי .רטמ

 ?95% לש תוריבסב ,)L( רחבנש ןינתה ךרוא המ

.א
.ב
.ג
.ד
.ה
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 דע הרוגס היהתש ןוכסיח תינכותב םילקש100 םויה דיקפהל הטילחה איהו40 תדלוה םוי םויה תגגוח תירונ.5
 .םלועה ביבס לויטל ךוסחל תנמ לע ,65 ליגב היסנפל אצת רשא

?רתויב תיאדכה הניה תואבה ןוכסיחה תוינכות ןיבמ וזיא

 . 205% לש )םינש25( הפוקתה לכל תללוכ תיביר תאשונה ןוכסיח תינכות.א
 . 1.1% לש רועישב תיביטקפא תינועבר תיביר תאשונה ןוכסיח תינכות.ב
 .תישדוח תבשוחמ4.5% לש רועישב הבוקנ תיתנש תיביר תאשונה ןוכסיח תינכות.ג
 .)הנשב םוי365 וחינה( תימוי תבשוחמ4.5% לש רועישב הבוקנ תיתנש תיביר תאשונה ןוכסיח תינכות.ד
 . 25.5% לש רועישב םינש שמחל תיביטקפא תיביר תאשונה תשדחתמ ןוכסיח תינכות.ה

 העמש הילדואש רחאל.םישדוח8 דועב לבקת ותוא ,ח"ש140,000 הבוגב סונוב הל חיטבה הילדוא לש סובה.6
 תנמ לע םישדוח8 לש הפוקתל ח"ש130,000 הבוגב האוולה םויה תחקל הטילחה איה תובוטה תושדחה תא
.השדח תינוכמ שוכרל
:האוולהה יאנת ןלהל

?האוולהב המולגה תיתנשה תיביטקפאה תיבירה יהמ ,הלא םיאנתב

.האוולהה תליטנ דעומב םימלושמה ,ח"ש2,200 ךסב קית תחיתפ ימד*
.תישדוח תבשוחמ ,הנשל10% לש רועישב הבוקנ תיתנש תיביר תאשונ האוולהה*
.האוולהה לש ןורחאה םויב תיבירו ןרק לש דחא םולשתב תערפנ האוולהה*
.ח"ש500 הבוגב קית תריגס ימד םלשל שי האוולהה תפוקת םותב*

 .11.5%-מ הכומנ.א
 .12.5%-ל11.51% ןיב.ב
 .13.5%-ל12.51% ןיב.ג
 .14.5%-ל13.51% ןיב.ד
 .14.5%-מ ההובג.ה

 םימולשתה יכ וחינה( העובק תיתנש תיביר תאשונ ,םינש4 לש הפוקתל האוולה לש יקלח ןיקוליס חול ןלהל.7
:)הנש ףוסב םיעצובמ האוולהה ןיגב

?החקלנש האוולהה ןרק יהמ

 רפסמ
םולשת

 החיתפ תרתי
 ןרקה לש

 ביכרמ
 ןרק

 ביכרמ
תיביר

 כ"הס
םולשת

1???625
2700??342
3400???
4???

 .ח"ש930- ל ח"ש830 ןיב.א
 .ח"ש1,030-ל ח"ש931 ןיב.ב
 .ח"ש1,130-ל ח"ש1,031 ןיב.ג
 ח"ש1,230-ל ח"ש1,131 ןיב.ד
 .ח"ש1,330-ל ח"ש1,231 ןיב.ה

 דמחמה תויח תונח .םהיאושינ םוי לגרל ימאיס לותח הל תונקלו הלוש ותשא תא עיתפהל ןיינועמ ןועמש.8
 לכב0.1%-ב םיחמוצה םיישדוח םימולשת4-ו ח"ש7,500 לש ידיימ םולשת םויה םלשל ןועמשל העיצה
 .ח"ש2,200 הבוגב וניה ,םויהמ שדוח דועב עצבתיש ,ןושארה םולשתה רשאכ ,שדוח

 והמ ,3.71% הניה קנבהמ ףסכ תוולל ןתינ הבש "םילותח תשיכרל" תיתנשה תיביטקפאה תיבירה םא
?םימולשתה תסירפ תורשפא םוקמב םלשל ןכומ היה ןועמש ותוא ילאמיסקמה ידיימה םולשתה

 .ח"ש15,500-מ תוחפ.א
 .ח"ש15,750-ל ח"ש15,501 ןיב.ב
 .ח"ש16,000-ל ח"ש15,751 ןיב.ג
 .ח"ש16,250-ל ח"ש16,001 ןיב.ד
 .ח"ש16,250-מ רתוי.ה
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13-9 תולאשל םינותנ
 םייבויח םינמוזמ ימירזתו םויה הלודג תימעפ-דח העקשה ילעב( םיילנויצנבנוק העקשה יטקיורפ ינש םינותנ
 שמשיש ןפחרב העקשה טקיורפ וניהB טקיורפ וליאו ימונוטוא בכרב העקשה טקיורפ וניהA טקיורפ .)דיתעב
 ינש הז חווט רובעש הנקסמל העיגהו12%-ל4% ןיב ןוה יריחמ לש חווט הקדב לאינד .םיסובוטואל ףילחתכ
 .A טקיורפ לע ףידעB טקיורפשו יבויח )NPV( נ"נע ילעב םה םיטקיורפה

 םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,הנשל11% לע דמוע עיקשמה ןוה ריחמו הז תא הז םיאיצומ םיטקיורפהש החנהב.9
?חרכהב ןוכנ

 .דבלבA טקיורפ תא עצבל ףידעי עיקשמה.א
 .דבלבB טקיורפ תא עצבל ףידעי עיקשמה.ב
 .םיטקיורפה ןיב שידא היהי עיקשמה.ג
 .םיטקיורפה ינש תא עצבי עיקשמה.ד
 .עיקשהל טקיורפ הזיאב הטלחה לבקל לכוי עיקשמש תנמ לע םינותנ קיפסמ ןיא.ה

 לע דמוע יטנוולרה ןוהה ריחמו עיקשמל ביצקת תלבגמ ןיא ,הז תא הז םיאיצומ םניא םיטקיורפהש החנהב.10
?חרכהב ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ הזיא ,הנשל11%

 .דבלבA טקיורפ תא עצבי עיקשמה.א
 .דבלבB טקיורפ תא עצבי עיקשמה.ב
 .םיטקיורפה ןיב שידא היהי עיקשמה.ג
 .םיטקיורפה ינש תא עצבי עיקשמה.ד
 .עיקשהל טקיורפ הזיאב הטלחה לבקל לכוי עיקשמש תנמ לע םינותנ קיפסמ ןיא.ה

 םיטפשמהמ הזיא ,הנשל14% לע דמוע יטנוולרה ןוהה ריחמו הז תא הז םיאיצומ םניא םיטקיורפהש החנהב.11
?חרכהב ןוכנ םיאבה

 .דבלבA טקיורפ תא עצבי עיקשמה.א
 .דבלבB טקיורפ תא עצבי עיקשמה.ב
 .םיטקיורפה ןיב שידא היהי עיקשמה.ג
 .םיטקיורפה ינש תא עצבי עיקשמה.ד
 .עיקשהל טקיורפ הזיאב הטלחה לבקל לכוי עיקשמש תנמ לע םינותנ קיפסמ ןיא.ה

:תונוש-תלחות ןוירטירקל תוסחייתמה תונעט עברא םכינפל.12

?תו/הנוכנ ליעל תונעטהמ וליא/וזיא

Iהעקשה Bהעקשה ינפ לע הפידע חרכהב Aהעקשה לש ןקתה תייטס םגו האושתה תלחות רשאכ A
 .B העקשה לש הלאל תווש

IIהעקשה Bהעקשה ינפ לע הפידע חרכהב Aלש ןקתה תייטס רשאכ Aלש ןקתה תייטסמ הלודג B
.B תלחותל הוושA תלחותו

IIIהעקשה Bהעקשה ינפ לע הפידע חרכהב Aלש ןקתה תייטסו האושתה תלחות רשאכ Aתולודג 
 .B לש ןקתה תייטסו האושתה תלחותמ

IVהעקשה Aהעקשה ינפ לע הפידע חרכהב Bלש ןקתה תייטס רשאכ Aלש ןקתה תייטסמ הלודג B
 .B לש האושתה תלחותמ הלודגA לש האושתה תלחותו

 .דבלבI הנעט.א
 .דבלבII הנעט.ב
 .דבלבIII-וII תונעט.ג
 .דבלבIV-וII תונעט.ד
 .תויוגש תונעטה לכ.ה
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:CAPM-ה לדומל תוסחייתמה תונעט שמח םכינפל.13

?תו/הנוכנ ל"נה תונעטהמ וליא/וזיא

Iתילאמינימ תונוש לעב קיתב עיקשמ הז לדומ יפל לעופה עיקשמ לכ.
IIהדיחי הינמב רחוב עיקשמה .תוינמב ויתועקשה תא רזפל ךירצ וניא הז לדומ יפל לעופה עיקשמ לכ 

.קושה ידי לע השענ רוזיפהו
IIIארקנה( רוזיפל ןתינה ןוכיסה ןיגב יוציפ לבקי יסנניפ סכנב עיקשמו הז לדומ יפל לעופה עיקשמ לכ 

 .סכנה לש )יפיצפס ןוכיס וא יתטיש אל ןוכיס םג
IVקיתב ןוכיס רסח סכנב יבויחו עובק זוחא חרכהב עיקשמ הז לדומ יפל לעופה עיקשמ לכ.
Vרוזיפל ןתינה ןוכיסה ןיגב יוציפ לבקי אל יסנניפ סכנב עיקשמו הז לדומ יפל לעופה עיקשמ לכ 

.סכנה לש )יפיצפס ןוכיס וא יתטיש אל ןוכיס םג ארקנה(

 .דבלבIII הנעט.א
 .דבלבV הנעט.ב
 .דבלבIII-וI תונעט.ג
 .דבלבIII-וII תונעט.ד
 .דבלבV-וIV תונעט.ה

 יכו15% איה קושה קית לש האושתה תלחות יכ וחינה ,ףסונב .0.97-ל הוושה אתיב שיX הינמל יכ וחינה.14
.תיבויח ןוכיסה תרסח תיבירה

?CAPM-ה לדומ יפ לע הינמהמ היופצה האושתה תלחות יהמ

 .14%-מ תוחפ.א
 .14.55% קוידב.ב
14.55%-מ רתוי חרכהב.ג
 .15% קוידב.ד
 .הלאשה לע תונעל תנמ לע םינותנ קיפסמ ןיא.ה

:)יפיצפס ןוכיס וא יתטיש אל ןוכיס םג ארקנה( רוזיפל ןתינה ןוכיסל תוסחייתמה תונעט עברא םכינפל.15

?תו/הנוכנ ל"נה תונעטהמ וליא/וזיא

Iקושה תודונתמ עבונה ןוכיסה קלחב רבודמ. 
IIתובר תוינמב העקשה רוזיפ תועצמאב הז ןוכיס ןיטקהל ןתינ אל. 

IIIרזובמ תועקשה קיתל דיחי סכנ תפסוה תועצמאב ספאל הז ןוכיס ןיטקהל ןתינ.
IVןוכיס תיימרפ ארקנה יוציפ בייחמ הז ןוכיס. 

.דבלבI הנעט.א
 .דבלבII הנעט.ב
 .דבלבIII הנעט.ג
 .דבלבIV הנעט.ד
 .תויוגש תונעטה לכ.ה

- capital market line( ןוהה קוש וק לע אצמנה ליעי תועקשה קית לש האושתה תלחות.16 CML( 23% הניה . 
 תלחותו ,4% אוה ןוכיסה תרסח תיבירה רעש ,15% איה הז תועקשה קית לש ןקתה תייטס יכ עודי ,ןכ ומכ
 . 15% איה קושה קית לש האושתה

?קושה קית לש ןקתה תייטס יהמ

 . 20%-ל10% ןיב.א
 . 22.5%-ל20.1% ןיב.ב
 . 22.51%-מ ההובג.ג
 .וז הלאש לע בישהל תנמ לע םינותנ קיפסמ ןיא.ד
 .תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה
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 ח"ש8 היה םיעיקשמל )"הרבחה" :ןלהל( "חצנל החימצ" תרבח ידי לע לומתא קלוחש יתנשה דנדיבידה.17
 חומצל יופצ ןכמ רחאלו ,תובורקה םייתנשהמ תחא לכב13% לש בצקב חומצל יופצ דנדיבידה יכ עודי .הינמל
 . 8% אוה ןוהה לע האושתה רועיש יכ עודי ,ןכ ומכ .חצנל3% לש בצקב

?םויה הרבחה תיינמ ריחמ המ ,הלא םינותנ ןתניהב

 .הינמל ח"ש190-מ ךומנ.א
 .הינמל ח"ש200-ל ח"ש191 ןיב.ב
 .הינמל ח"ש210-ל ח"ש201 ןיב.ג
 .הינמל ח"ש220-ל ח"ש211 ןיב.ד
 .הינמל ח"ש211-מ הובג.ה

 .לקשמ יווישב יוצמה קוש וחינה.18
 :הז קושבCAPM-ה לדומ םייקתמ וב םלועל תוסחייתמה תונעט שולש םכינפל

?תו/הנוכנ ל"נה תונעטהמ וליא/וזיא

Iה וק לע אצמנה תועקשה קית-CMLה וק לע אצמיי אל חרכהב-SML.
IIה וק לע אצמנה תועקשה קית-CMLה וק לע אצמיי חרכהב-SML.

IIIה וק לע אצמנה תועקשה קית-SMLה וק לע אצמיי חרכהב-CML.

 .דבלבI הנעט.א
 .דבלבII הנעט.ב
 .דבלבIII הנעט.ג
 .III-וII תונעט.ד
 .תויוגש תונעטה לכ.ה
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19.

 .דבלבI הנעט.א
 .דבלבII הנעט.ב
 .דבלבIII הנעט.ג
 .דבלבIII-וII תונעט.ד
 .תונעטה לכ.ה

. 16% הבוגב ןקת תייטסו10% הבוגב תיתנש האושת תלחות הינמל.20

 סכנבו הינמב תפתושמ העקשהמ האצותכ רצונה וקה עופיש והמ ,2% הניה ןוכיסה תרסח תיבירה יכ ןתניהב
 העקשהמ האצותכ לבקתמש ןקת תייטס זוחא לכל תגשומה ןוכיסה תיימרפ יהמ– רמולכ ,ןוכיסה רסח
?פראש דדמ םג ארקנה ,הינמב

 .0.55-מ ךומנ.א
 .0.9-ל0.56 ןיב.ב
 .1.4-ל0.91 ןיב.ג
 .1.8-ל1.41 ןיב.ד
 .1.8-מ הובג.ה
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מספר 
שאלה

תשובה 
תוכן התשובה הנכונהנכונה

(ב) גבוהה מ- 1.01% וקטנה מ- 2% .ב1
(ג) גבוהה מ- 20.01% וקטנה מ- 25% .ג2

(ב) יותר מ- 94 ק"ג אך פחות מ- 94.9 ק"ג.
(ד) יותר מ- 95 ק"ג.

(ג)ג4
(ה) תוכנית חיסכון מתחדשת הנושאת ריבית ה5

אפקטיבית לחמש שנים בשיעור של 25.5% .
(ד) בין 13.51% ל- 14.5%.ד6
(ה) בין 1,231 ש"ח ל- 1,330 ש"ח.ה7
(ד) בין 16,001 ש"ח ל- 16,250 ש"ח.ד8
(ב) המשקיע יעדיף לבצע את פרויקט B בלבד.ב9

(ד) המשקיע יבצע את שני הפרויקטים.ד10
(ה) אין מספיק נתונים על מנת שמשקיע יוכל לקבל ה11

החלטה באיזה פרויקט להשקיע.
(ב) טענה II בלבד.ב12
(ב) טענה V בלבד.ב13
(ג) בהכרח יותר מ- 14.55%ג14
(ג) טענה III בלבד.ג15
(ה) כל התשובות האחרות שגויות.ה16
(ב) בין 191 ש"ח ל- 200 ש"ח למניה.ב17
(ב) טענה II בלבד.ב18
(ד) טענות II ו- III בלבד.ד19
(א) נמוך מ- 0.55.א20

ב, ד3
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