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 מבוא

למעט בסוגיית,המלצות הוועדה התקבלו על דעת� של כל חמשת חברי הוועדה

א. 1952 לתקופה שקדמה לשנת וזאת, מרכיב השערו  .3 בפרק5'המדובר בסעי#

.ח"דוב4כפרקח יהודה ברלב הגיש חוות דעת מיעוט הנכללת"בסוגיה זו רו

. או את הועדה למסקנותיההכיל רק תמצית של הנימוקי� שהבי3פרק, לכתחילה

. הורחבו נימוקי הרוב בסעי# האמור,ח ברלב כתב את דעת המיעוט"לאחר שרו

.דעת המיעוט'יש לראות את הנוסח הסופי של הסעי# כמכיל תגובה לחוות, לפיכ 
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 הרקע.1פרק

.מהות הבעיה.א

יו שייכי� ליהודי� שנספושה, תאור מפורט של בעיית נכסי� כספיי� בישראל

ב, ולא הוחזרו ליורשיה� במידה שהיו או ישנ� כאלה, בשואה ח"דונית� למצוא

של הפרלמנטריתמסכ� של ועדת החקירה נכסי בנושא הבדיקה בבנקי� בישראל

, בקיצור נמר0).ח"הדווועדת החקירה להל�(2004דצמבר , קרבנות השואה

קה שהפקידו כספי� ונכסי� כספיי� אחרי� מדובר ביהודי� מאירופה וצפו� אפרי

כיו� בנק לאומי לישראל(פלשתינה'בעיקר בנק אנגלו, בבנקי� ארצישראליי�

של. שלאחר מכ� נספו בשואה,)מ"בע הכספי� שהפקידו התגלגלו ברוב� לידיו

ולאחר שהבריטי� החזירו חלק מ� הכספי�, הממונה הבריטי על רכוש האויב

בהללו בהסכ� שנחת� בינ  עברו הכספי� גלגולי�,1950'� לבי� מדינת ישראל

פרטי. שוני� עד אשר הגיעו ברוב� בסופו של דבר לידי האפוטרופוס הכללי

 וכ� בדברי נציגי האפוטרופוס הכללי,ח"השתלשלות הדברי� מתוארי� בדו

.שהופיעו בפנינו

רת פי הגד'על, כא� נוסי# רק שיהודי� תושבי ארצות שונות באירופה הפכו

ל, שלטונות המנדט הבריטי בהתא� לקצב,"נתיני אר0 אויב"במועדי� שוני�

.ח"את סדר ההשתלטות נית� למצוא בדו. הכיבוש של הארצות בידי הנאצי�

לענייננו יש לכ  חשיבות בשל העובדה שהתהלי  הזה הביא לכ  שניתוק המגע בי�

עלבעלי החשבונות בבנקי� הארצישראליי� לבי� חשבונותיה� הת . פני זמ�'פרש

גר� הדבר לכ  שהעברת הכספי� של מי שהוגדרו כנתיני אר0 אויב לידי,כ�'כמו

על, הממונה הבריטי על רכוש האויב .פני זמ�'התפרשה א# היא

. ועדת החקירה–שערו� הנכסי� של נספי השואה.ב

ועדת. צרי  לשערכ�, מנת שנית� יהיה להשיב את הכספי� שלא הושבו'על

.ה הציעה שתי נוסחאות שערו החקיר

פי'על. פיה ישוערכו הכספי� שימצאו לה� יורשי�'שעל, הנוסחה המכסימלית.1

ב של, 1.9.39'נוסחה זו הכספי� יוצמדו למדד המחירי� לצרכ� החל בתוספת

;א# היא צמודה, ריבית לשנה4%

'על.י�פיה ישוערכו הכספי� שלא ימצאו לה� יורש'שעל, הנוסחה המינימלית.2

מ"פי נוסחה זו יוצמדו הכספי� כנ ל, 15.5.48'ל אבל רק 3%'והריבית נקבעה

, ואול�. 2004בשני המקרי� בוצע ההיוו� לספטמבר.א# היא צמודה, לשנה

.ולפיכ  הוחלט כי זו תיבח� מחדש, התעוררו מחלוקות לגבי שיטת השערו 
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.הקמת הוועדה להפרשי הצמדה וריבית ותפקידה.ג

חוקשל16ר  בבחינה מחודשת של שיטת השערו  מוצא את ביטויו בסעי# הצו

,)השבה ליורשי� והקדשה למטרות סיוע והנצחה(נכסי� של נספי השואה 

 להפרשי הצמדה וריבית וועדההסעי# קובע כי תוק� ). החוקלהל�(2006'ו"התשס

ס'הסעי# שעל). הוועדהלהל�( פציפיות פיו קמה הוועדה ג� מכיל שתי הנחיות

:הנוגעות לתכונות נוסחת שערו  הנכסי�

כי'ג16סעי#.1  במטרה, הוועדה תקבע את שעורי ההצמדה והריבית"לחוק קובע

,אילו אד� סביר היה פועל להשקעת� באופ� סביר, לשק# את שווי הנכסי�

". במועדי� ובנסיבות הנוגעי� לעני�

כי, באותו הסעי# עצמו.2  תהיה רשאית להביא בחשבו�] הוועדה["נקבע ג�

".ג� את המטרה לשמה מיועדי� הנכסי�, בקביעת שעורי ההצמדה והריבית

.התפקידי� בה ופעילותה, הרכב הוועדה.ד

הא, כחברי� בוועדה התמנו :ב"לפי סדר

;יאיר אורגלר' פרופ

ע"הוחל# ע� פרישתו מתפקיד המנכ(ל האוצר"מנכ,ר יוסי בכר"ד יר"ל ו�י

;)ל האוצר הנכנס"מנכ, אריאב

;ח יהודה ברלב"רו

;יור� עד�' פרופ

.יקיר פלסנר' פרופ

יקיר פלסנר לתפקיד' בחרה הוועדה בפרופ13.7.06בישיבתה הראשונה ביו�

.למזכיר הוועדה,ל האוצר"עוזר בכיר למנכ, ובמר רני לובנשטיי�,ר"היו

.1.2.07 והאחרונה ביו� 13.7.06 הראשונה ביו�: ישיבות12הוועדה קיימה
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 מרכיבי הבעיה.2פרק

 ההיגיו� הבסיסי.א

:שני שיקולי� הנחו את הוועדה בבואה לפרק את בעיית השערו  למרכיביה

ע.1 ;י מסגרת מושגית ברורה"להבטיח שהדיוני� יהיו שיטתיי� ויונחו

. לפני הוועדההיווי מסגרת להופעת העדי� השוני�.2

הנחת העבודה הבסיסית היתה שא# לא אחד ממי. מחייב הבהרה)2(נימוק

באותה, ואול�. שיופיעו בפני הוועדה יהיה ביד� להציע נוסחת שערו  שלמה

מידה נית� היה להניח שלפחות לחלק ממי שיופיעו בפני הוועדה יהיה מה לומר על 

, את דעותיה� על מרכיבי� אלהבהביע�. המרכיבי� השוני� של בעיית השערו 

וזהו, מביעי� בעלי הדעות את השקפותיה� על עקרונות השערו , או על חלק�

.מה שביקשה הוועדה ללמוד מ� העדי�

. מסגרת עבודת הוועדה–מרכיבי הבעיה.ב

כאשר, הוועדה החליטה לפרק את בעיית השערו  למספר שאלות משנה כדלהל�

 לוועדה שהשאלות כבר עלו במהל  עבודתה של ועדת בחלק מ� המקרי� היה נהיר

:שאלות המשנה הינ�. החקירה

.מועד תחילת השערו .1

יש, הוועדה דנה בשאלה הא� יש להחיל מועד תחילת שערו  פרטני או שמא

בי� היתר דנה הוועדה באפשרות להתחיל. להחיל מועד אחיד על כל הכספי�

את, דת הכס#את השערו  של כל פיקדו� מיו� הפק או באפשרות להתחיל

.השערו  במועד שבו לפי ההשערה ניתק הקשר בי� המפקיד לבי� חשבונו

.על איזה נכס חל השערו .2

או שמא רק בפקדונות, השאלה כא� היא הא� מדובר בכל הנכסי� הכספיי�

החלטה כי רק פקדונות בבנקי� ישוערכו תקשה בעתיד על שערו . בבנקי�

. כספיי� אחרי�נכסי�

ני.3 .ע למזומני�"השוני בי�

השאלה כא� היא הא� יש סיבה לנקוט בנוסחת שערו  אחת ביחס לכספי�

.ובנוסחת שערו  אחרת לניירות ער  של נספי שואה, שהופקדו בבנקי�
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ה.4 .�נהניהא� יש לנהוג שוני בשערו  לפי זהות

הא� יש להפלות, דהיינו)'ג(16י# זו השאלה שג� החוק התייחס אליה בסע

באמצעות נוסחת השערו  בי� נכסי� שימצאו לה� יורשי� לבי� נכסי� שלא 

הא� יש לנקוט שיטות שערו  שונות לפי המטרות, כלומר. ימצאו לה� יורשי�

.שלה� מיועדי� הכספי�

".אד� סביר באופ� סביר"השקעת.5

ה שמקצת�, זאת מכמה טעמי�. וועדהזוהי אולי הקשה בשאלות שעמדה בפני

:מובאי� להל�

על, מאחר שמדובר בניהול הנכסי� בזמ� אמת)א(  הא� מותר לוועדה להסתמ 

עת" המשקיע הסביר" מידע שלא עמד לרשות .באותה

 ואפילו בהינת� פירוש, יכולי� להיות פירושי� שוני�" משקיע סביר"למושג)ב(

עלשכ לא ברור, מוסכ� פי פרוש זה כי פרט פלוני'ל המשקיפי� יסכימו

כי, למשל. אמנ� יכול להיחשב כמשקיע סביר  יכול שפירוש מוסכ� יקבע

ועדי� נשארות, בנוכחות אינפלציה ינקוט המשקיע הסביר בהגנות מפניה 

וב"פירושה השקעה בנדל" סבירות"כגו� הא�, שאלות פתוחות   שוק"�

".השחור

כ"ירסב"המושג)ג( כ,"ממוצע"יכול שיתפרש ". מעל הממוצע"ויכול שיתפרש

כ�  מי" המשקיע הסביר", כמו ?לעומת

.שיטת השערו .6

, ועדת החקירה הפעילה, כדי להדגי�).5(זו שאלה שאינה בלתי תלויה בשאלה

הצמדה,"המינימלית"וה� בשיטת החישוב" המכסימלית"ה� בשיטת החישוב

 בשואה בשני� שבה� לא היו קיימי� באר0 מכשירי� פיננסיי� על נכסי הנספי�

זו. צמודי� שמואל קנדל עליו' וג� פרופ, ג� חלק מ� העדי� המליצו ללכת בדר 

התלות. השתמש בשיטה הזו, בעבודה שהכי� עבור איגוד הבנקי�, השלו�

כי משקיע סביר היה מוצא דר , טמונה בכ  שאפשר לכאורה לטעו�)5(בשאלה 

. שלא באמצעות מכשירי� פיננסיי� רגילי�, טח את כספו בפני אינפלציהלב

מ�, א� המשער  משתמש במושג המשקיע הסביר כבסיס לעבודתו, ככלל הרי

הרגע שקבע את שיטת השערו  ג� הביע את דעתו בשאלה מיהו בדיוק המשקיע 

.הסביר



6

ג�, דתה כאשר אימצה הוועדה את ששת הסעיפי� הללו כמסגרת לעבו היא

את, דהיינו". אבני דר "ידה'אימצה את העיקרו� שכונה על היא החליטה לחלק

יסוד השינויי� החלי� לאור  זמ� בהזדמנויות'תקופת השערו  לשלבי� על

.ולבחו� את תוצאות השערו  בכל אחד מ� השלבי� הללו, ההשקעה
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 השערו�.3פרק

. מרכיבי הבעיה–לטות הבסיסיות ההח.א

מתוארות להל� ההחלטות, לגבי כל אחד ממרכיבי הבעיה שהדבר רלוונטי לגביה�

. באילו מה� היא בחרה והנימוקי� לכ , החלופות שעמדו בפניה, שקיבלה הוועדה

בכל. התייחסו לחלופות של חלק ממרכיבי הבעיה, העדי� שהופיעו בפני הוועדה

צמודות לתיאור החלופות המלצות העדי� שהתייחסו, ונטימקרה שבו הדבר רלו

. אליה�

.מועד תחילת השערו .1

 הוועדה החליטה פה אחד כי

עד, כלומר. 1.1.36השערו� מתחיל ביו�)א( ,31.12.35כל מה שהופקד

. 1936ישוער� מתחילת, כולל הריבית שנצברה

ב1940)1936כספי� שהופקדו במהל� כל אחת מהשני�)ב( 1) ישוערכו החל

כאשר השערו� כולל את הריבית, לינואר בשנה העוקבת לשנת ההפקדה

.שנצברה עד סו* שנת ההפקדה

:חלופות מועד תחילת השערו  שעמדו בפני הוועדה היו

של, מיו� ההפקדה)א(  כהמלצת סמדר אלחנני והחברה לאיתור והשבת נכסי�

. נספי השואה

ני)ב( לא, תוק המגע בי� בעל החשבו� לבי� פקדונו דהיינומיו�  התארי  ממנו

' על חלופה זו המליצו פרופ. יכול היה עוד בעל החשבו� לתת לבנק הוראות

כי, והבנקי�,1נחו� גרוס לגבי מקרי� שבה� ימצאו יורשי� שג� המליצו

ע .יהיה יו� הניתוק ביו� הכיבוש,י הנאצי�"לגבי מדינות שנכבשו

.נוסחה שלה מתנגדי� הבנקי�, תארי  אחיד לכל הפקדונותמ)ג(

ע)ד( .כהמלצת משה זנבר,י הבריטי�"מיו� החרמת הכס#

שכ� המידע הדרוש כדי לקבוע תאריכי ניתוק, התבררה כבלתי מעשית)ב( חלופה

ברור שלפחות בשני� הראשונות לאחר עלייתו של היטלר, למשל. מגע הינו בעייתי

ענ, לשלטו� שהיה קשר ביניה� לבי�, מכא�.י יהודי גרמניה"משכה הפקדת כספי�

.ולכ� אי� סיבה להחיל שערו  על השני� הללו, חשבונותיה�

כ ' אמר הפרופ17.8.06בהופעתו בפני הוועדה ביו�1 "גרוס ביחס לתארי  התחלת השערו  , א� לא מוצאי� יורשי�:
מ. יש להתחיל מקו� המדינה  יש לבדוק"וכ� ". יש להתחיל מהתארי  האחרו� שניתנה הוראה, וצאי� יורשי�א�

". מתי החשבו� החל להיות רדו�
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כספי� שהופקדו עד סו#).ג('ו)ב(,)א(הוועדה בחרה לפיכ  במזיגה של חלופות

זה1935 בי� שכ� עד אותו תארי  עדיי� היה קיי� מגע, משוערכי� רק אחרי מועד

את. בעלי החשבונות לפקדונותיה� התחלת השערו  של הפקדונות האלה תואמת

תואמת, בה בעת. 1.1.36–שכ� ה� משוערכי� כול� מאותו התארי ,)ג(חלופה 

משו� שדחיית תארי  החלת, זאת).ב(ההחלטה ביחס לכספי� הללו את חלופה 

הע, 1936השערו  למועד מאוחר יותר מאשר תחילת  רכת יתר של משמעותה

.תקופת הזמ� שבה עוד יכלו בעלי חשבונות מגרמניה לתת הוראות לבנקי�

מה שתוא�, משוערכי� משנת הפקדת�, כספי� שהופקדו לאחר המועד האמור

).א(את חלופה 

.על איזה נכס חל השערו .2

 הוועדה החליטה פה אחד כי

.ות בבנקי� וניירות ער�פקדונ, דהיינו, השערו� חל על כל הנכסי� הכספיי�

ני.3 .ע לפקדונות"השוני בי�

 הוועדה החליטה פה אחד כי

.לא תיעשה הבחנה בי� שני סוגי הנכסי� הללו)א(

של)ב( שלשוויה:ישוערכו כדלקמ�" המשקיע הסביר"ניירות הער�  הכספי

ע המוקד� ביותר הידו)ביו� החזקתו, לפי שוויו למסחרהער� יקבע)נייר

כל. 1936, בינואר1ולא לפני השווי הכספי ישוער� ליו� התשלו� כמו

. שישוער� לפי המלצות הוועדה,סכו� כספי אחר

מניות רגילות של חברתל נתיחס, כדי להדגי� את משמעות ההחלטה

בשחשמלה  שילינג למניה47 לפי,1936 בדצמבר31'נסחרו בבורסה בלונדו�

כיננ.ט ער  נקוב"ליש1של ב" המשקיע הסביר"יח 31'החזיק בשתי מניות

. 1936, בדצמבר

.ט" ליש94/20=שילינגx47 מניות2 הואט"שווי החזקתו לאותו יו� בליש

יש" ליש1'ב( , לפיכ , הוא1936 בדצמבר31השווי ליו�). שילינג20ט של אז

כל סכו� כמו, מאותו היו�, סכו� זה ישוער  לפי המלצות הועדה.י"לא4.7

.מזומ� אחר
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.הא� יש שוני בשערו  לפי זהות הנהני�.4

 הוועדה החליטה כי

בי� שה� מיועדי� ליורשי� ובי�, נוסחת השערו� תהיה אחידה לכל הכספי�

.שה� מיועדי� לסיוע לניצולי השואה ולהנצחה

:החלופות שעמדו בפני הוועדה היו

זו; הכספיי� של נספי השואהנוסחת שערו  אחידה לכל הנכסי�)א(  על גישה

 החברה לאיתור והשבת נכסי� של נספי השואה והקר�, המליצו משה זנבר

. לרווחת ניצולי השואה

 ונוסחת, של נכסי� שימצאו לה� יורשי�, נדיבה יותר, נוסחת שערו  אחת)ב(

 צולישל נכסי� המיועדי� להנצחה ולסיוע לני, נדיבה פחות, שערו  שניה

.כ קולט אביטל והבנקי�"ח, נחו� גרוס' על חלופה זו המליצו פרופ. השואה

על" המשקיע הסביר" האחרוני� א# טענו לעניי� זה שתפיסת  חלה רק

 של החוק מסמי  את הוועדה)ג(16שסעי#, יוזכר. כספי� שיש לה� יורשי�

. לאמ0 חלופה זו

 ולא לעסוק כלל בכספי�, ליורשי�לשער  רק את הכספי� המיועדי�)ג(

2.כהמלצת סמדר אלחנני, אחרי�

וג�)ב(ההיגיו� המונח ביסוד ההחלטה הוא שאי� דר  לאמ0 ג� את חלופה

יחד ע� תפיסת)ב(אימו0 חלופה, כלומר. את תפיסת המשקיע הסביר

.המשקיע הסביר יצור צירו# בלתי עקבי

.השקעת אד� סביר באופ� סביר.5

כיהו  ועדה החליטה

וההשקעות נעשות כול� בתחו�, המשקיע הסביר הוא משקיע שמעל הממוצע

. הפיננסי

רו. הרישא של ההחלטה התקבלה פה אחד ,ח יהודה ברלב"לסיפא התנגד

חו0' ועד בכלל תכלול הוועדה בתיק הנכסי� ג� מטבע1951שהציע כי עד לשנת

ב מפורט בחוות דעת המיעוטכ,�"וג� השקעות בנדל" שוק השחור"שנרכש

של, הוועדה.ח" של הדו4המובאת בפרק  . דחתה את ההצעה הזו,1 נגד4ברוב

.להל� עיקר הנימוקי� לדחיה

כ ' גב2 "אלחנני אמרה מה"וכ�" על הכס# לעבור לקופת מדינת ישראל, לגבי הסכומי� האחרי� שאי� לה� יורשי�:
ד  אלחנני סבורה כי המדינה צריכה". י� האפוטרופוס שיש בקופת האפוטרופוס הכללי ומה שיועבר אליו יהיה לפי

 היגיו� זה ג� מוביל אותה להתנגדות להקמת. לממ� את פעולות הסיוע לניצולי השואה ולהנצחה מתקציבה השוט#
 מכל אלה עולה בבירור כי אלחנני סבורה שאי� מקו� לטפל.מ" החברה לאיתור ולהשבת נכסי� של נספי השואה בע

 הדברי� כלולי� ג� בחוות דעת של אלחנני שנמסרה לועדת. בכספי� של נספי שואה שאי� לה� יורשי� באופ� נפרד
,ח מסכ� של ועדת החקירה בנושא הבדיקה בבנקי� בישראל של נכסי קרבנות השואה"דו, נא לראות: החקירה
,עמ, 2004דצמבר'ה"טבת התשס, ירושלי� .9במיוחד סעי#, 49'48'
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. שוק שחור)א( 

 הרוב סבר כי אי� זה ראוי שוועדה סטטוטורית של מדינת ישראל תשער )1(

ה�,י� את הנכסי� של נספי השואה תו  הנחה שאילו היו נותרי� בחי

. היו עוברי� עבירות פליליות

רו)2( ח ברלב להכליל פעילות בשוק"ג� אילו הסכימה הוועדה להצעתו של

 היא לא היתה יכולה לעשות כ� בהעדר נתוני�, השחור בנוסחת השערו 

היק# הפעילות הזאת בכל הנוגע למידה שבה תושבי ישראל היו על

ה, כלומר. מעורבי� בשוק השחור יה נתו� מוצק שעליו יכולה היתה לא

צרי  ג� לזכור שלפחות חלק מ� הפעילות בשוק השחור. הוועדה להתבסס

, בשנותיה הראשונות של המדינה לא נבע מחיפוש מקלט מפני האינפלציה

ע י המגבלות החמורות שהוטלו על רכישת מטבע זר לצרכי"אלא הונע

שו.ל"יבוא ונסיעה לחו במוצרי שהתפתח,ק שחורזהו בדיוק אותו סוג של

.מזו� בשל מגבלות הצנע

.א# לא אחד מ� העדי� שהופיעו בפני הוועדה המלי0 על אפשרות כזו)3(

על, למיטב ידיעתנו)4(  רוב אזרחי ישראל לא פנו לשוק השחור כדי להג�

. חסכונותיה�

.�"נדל)ב(

 לשו� החוק. ננסיי�המנדט של הוועדה היה לטפל א  ורק בנכסי� הפי)1(

"היא כדלקמ�)א(16בסעי# ע: י"תוק� וועדה בת חמישה חברי� שימונו

לש� קביעת שיעורי ההצמדה והריבית לעני� נכסי� של נספי, השר

(שה� כספי� או ניירות ער�השואה  לא ברור ). ההדגשה שלנו..."

.� לנוסחת השערו  עולה בקנה אחד ע� המנדט של הוועדה"שהכנסת נדל

� למש "זאת בעיקר לנוכח ההערכה שאי� זה סביר שאד� ירכוש נדל

שני� אחדות ויצא ממנו כאשר נוצר היצע של מכשירי� פיננסיי�

מי, כלומר. צמודי� לוועדה לא היה בסיס מקצועי שמאפשר להחליט מתי

.� עובר ממנו למכשירי� פיננסיי� צמודי�"שרוכש נדל

ע"נושא הנדל)2( כ קולט אביטל ומשה"ח, סמדר אלחנניי"� אמנ� הוזכר

כי, זנבר בהופעותיה� בפני הוועדה א  א# לא אחד מה� המלי0 בפירוש

: זה אינו מפליא.� בתיק הנכסי�"יסוד של מרכיב נדל'השערו  יעשה על

אמנ� קיימי� מקורות היסטוריי� הקובעי� כי בשנות האינפלציה של

ש, תקופת מלחמת העול� השניה ל נהירה מנכסי� פיננסיי� היתה מידה

. כאמצעי הגנה מפני האינפלציה) להל�)3(אבל נא לראות סעי#(�"לנדל

ברור,כ�'על'יתר. אבל בפני הוועדה לא הובאו נתוני� מספריי� כלשה�
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שחלק מ� הפקדונות היו בסכומי� קטני� מכדי שנית� היה לקנות בה� 

.� מהסוג שמספק הגנה כזו"נדל

' פרופ? מנ� היתה בריחה המונית מפקדונות בנקי� בשל האינפלציההא)3(

לפקדונות[הקניות של נכסי� אלטרנטיביי�"נחו� גרוס העיד כי

כי" אבל במימדי� קטני�, התחילו ע� התחלת האינפלציה] בבנקי� וכ�

עובדה שהפקדונות עלו לאחר. המשקיע הסביר השאיר את הכס* בבנק"

יר". המלחמה אבל ספק, ידה במצבת הפקדונות בשלב מסוי�אמנ� היתה

כי' בעני� הזה אמר פרופ. גדול מאד א� הדבר קשור באינפלציה גרוס

לדעתו יש ליחס את הירידה בפקדונות הבנקי� לתקופת המיתו� ששרר 

"וכ  אמר. לפני המלחמה  שרר באר. מיתו� 1940)ו1936בתקופה שבי�:

ו.... קשה מהמיתו� פגע קשה בענ* הבניה  לא נית� היה עוד 1939)החל

". כ� שג� הענ* המוביל השני במשק נפגע קשה, לייצא פרי הדר

. ברור שיש לצפות לירידה בפקדונות בשל קשיי� עסקיי�, בתנאי� הללו

ובבנק הפועלי�)ק"אפ(פלשתינה'בדיקה של מצבת הפקדונות בבנק אנגלו

 בשל בודאי שאינה מעידה על בריחה המונית מפקדונות בבנקי�

. מביא את הנתוני� הרלוונטיי�4.1לוח. האינפלציה

אפ. 4.1לוח  ושעור האינפלציה3ק ובבנק הפועלי�"הפקדונות בסו* השנה בבנק
 שנה בנק הפועלי�*פלשתינה'בנק אנגלו

לא אחוז שינויי"אלפי לא  אחוז שינויי"אלפי

%, אינפלציה

1935 7,152.9 '335.0 '-0.8
1936 7,425.5 3.8 432.7 29.2 5.8 
1937 6,844.9 7.8'442.3 2.2 4.7 
1938 7,269.5 6.2 481.9 9.0 5.2-
1939 7,360.6 1.3 410.8 14.8'2.2 
1940 7,184.1 2.4'287.1 30.1'11.1 
1941 9,111.6 26.8 260.4 9.3'19.4 
1942 14,107.8 54.8 336.7 29.3 38.1 
1943 25,446.0 80.4 640.3 90.2 19.2 
1944 32,276.0 26.8 781.3 22.0 2.3 
1945 43,771.3 35.6 915.8 17.2 7.1 

.הסבות והתחייבויות אחרות, ערבויות, למעט המחאות לתשלו�*

 אינו מספק בסיס כלשהו לקביעה כי היתה בריחה 4.1עיו� בנתוני לוח

אפ. ניכרת מפקדונות בנקי� בשל האינפלציה ק בודאי אינ�"נתוני בנק

מספקי� בסיס להשערה שמפקידי� משכו פקדונות בהיק# גדול בשל

אפוהרי הרוב, האינפלציה .ק" הגדול של פקדונות נספי השואה היו בבנק

אפנתוני הפקד3 ע"ונות בבנק עו"ק לקוחי� ממאזני הבנק שנמסרו לוועדה  שהופיע בפניה בש�,ד ר� כספי"י
 בנק הפועלי� חמישי� השני� הראשונות, נתוני בנק הפועלי� לקוחי� מ� הספר נחו� גרוס ויצחק גרינברג; הבנקי�

.168'עמ, 1994, ע� עובד, אביב'תל, 1971'1921
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ב, אשר לפקדונות בבנק הפועלי�  היתה ירידה חדה למדי 1939'הרי כבר

ובשנה שבה היתה, וזאת בעיקבות שנה של דפלציה, בפקדונות בו

אפ. האינפלציה נמוכה מאד ב"בבנק , 1940'ק ירדו הפקדונות במעט רק

 1941'ומ. וס כפי שצוטטו לעילגר' מה שתוא� לחלוטי� את דברי פרופ

ק למרות האינפלציה"ואיל  היה גידול מתמיד וחד בפקדונות בבנק אפ

שקשה להניח שאת הירידות בפקדונות בבנק הפועלי�, מכא�. הניכרת

שהיא, 1942מה ג� שבשנת. נית� ליחס לאינפלציה1941'ו1940בשני� 

נות בשעור ניכר ג� עלו הפקדו, האינפלציונית ביותר מבי� שנות המלחמה

בה היה שעור האינפלציה זהה לזה שבשנת, 1943ובשנת. בבנק הפועלי�

לא. הפקדונות בבנק הפועלי� ממש המריאו, 1941 חיזוק נוס# לאבחנה כי

היתה בריחה ניכרת מפקדונות בנקי� בשל האינפלציה מצויה בדברי 

כי' פרופ חמה היתה הדעה שהמחירי� יחזרו אחרי המל"גרוס שאמר

".לנורמאלי�

'מ, שני�4האינפלציה בשנות מלחמת העול� השניה נמשכה בס  הכל)4(

ב, 1943 עד 1940 זו תקופה קצרה יחסית של אינפלציה.118%4'והסתכמה

–וכידוע קיי� פיגור בתגובת הצבור לתופעות המאפיינות מחזורי עסקי� 

ור הזו הוא הביטוי הדרמתי ביותר לתופעת הפיג. מיתו� ואינפלציה

Edmund(הכלכל� אדמונד פלפס:5"עקומת פיליפס" Phelps(זכה בפרס

 בדיוק בשל העובדה שהוא הראה כי עקומת 2006נובל לכלכלה לשנת 

פיליפס היא תופעה קצרת טווח הנובעת מ� הפיגור שבו מגיב הצבור על

הפיגור בתגובת. העקומה נעלמת, כשהצבור מאי0 את תגובתו. אינפלציה

בור לאינפלציה קיי� אפילו בעול� שבו מדדי מחירי� מתפרסמי� הצ

קל וחומר בעול� של שנות השלושי� והארבעי� באר0, באופ� סדיר ואמי�

פשוט לא סביר שאחרי שנה. כאשר לא היה פרסו� כזה, ישראל

הצבור,)1939(ושנה ע� שעור אינפלציה נמו ) 1938(דפלציונית קשה 

בהגיב מיידית לעליית האי .1940'נפלציה

אפיזודה אינפלציונית נוספת שבה נית� להבחי� בפיגור הזה בבירור אירעה

של, כמו במלחמת העול� השניה– 1954 עד 1951בשני�  4ג� כ� תקופה

ב, שני� ב''159.2%'שבה הסתכמה האינפלציה  שנות6' יותר מאשר

 1952'ו1951בשני�, 4.2כפי שנית� להיווכח מלוח. מלחמת העול� השניה

ב, 1945 עד 1940,ה השני� של המלחמ6פני'על4 ע, כלומר. 139%'עלו המחירי� י"ה� לא עלו פי שלושה כפי שנטע�
.נחו� גרוס' פרופ

.זו עקומה המתארת את הקשר שבי� אינפלציה ושעור האבטלה וזכתה לעדנה בשנות הששי�5
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 נתוני� על האינפלציה שלאחר קו� המדינה. 4.2לוח 
שעור התשואה הנומינלי על מכשירי� שנה

*אחוזי�, צמודי� לדולר או למדד
, שעור האינפלציה

 אחוזי�
שעור התשואה

אחוזי�, הריאלי  

1951 10.914.1-2.8
1952 20.357.9-23.8
1953 53.228.119.6
1954 42.212.326.7
1955 8.3-5.6-13.2
1956 4.06.4-2.3
1957 6.76.50.2

. להל�7מקור הנתוני� מובא בסעי#*

ב בשל, במונחי� ריאליי�25.9%'נשחקו אפילו הנכסי� הצמודי� לדולר

ב. הפיגור של תגובת הציבור לאינפלציה  השנה השלישית– 1953'רק

 החלו הנכסי� הכספיי� הצמודי� להגיב לאינפלציה באופ�–ה לאינפלצי

ב, כלומר. ברור . 1953'הביקוש לנכסי� הללו קיבל דחיפה משמעותית רק

 הפסידו ג� הנכסי� הכספיי� 1957 עד 1951 השני�7לא יפלא שבסיכו�

. במונחי� ריאליי�4.7%הצמודי�

את)5(  כספ� בפקדונותיהודי� שחיפשו הגנה מאינפלציה יכלו לשי�

של, פי נתוני ועדת וולקר'על, ואמנ�. בבנקי� שוויצריי� היק# הפקדונות

היה גדול בהרבה מפקדונות, יהודי� שנספו בשואה בבנקי� שוויצריי�

בהקשר זה ראוי להזכיר את פקדונות. ישראל'כאלה בבנקי� באר0

 מיליארד דולר בשנות7שהצטברו לכדי) חו0'פקדונות תושב(ח"הפת

ה�. השמוני� למרות האינפלציה הדוהרת ששררה אז בישראל אלה

פקדונות שבמידה רבה היה לה� אותו האופי שהיה לפקדונות יהודי 

פקדונות שיאפשרו לבעליה� להתקיי�, אירופה בשנות השלושי� דהיינו

שבוודאי היו משקיעי�, ג� תושבי חו0 הללו. באר0 א� יתעורר צור  בכ 

, שנשאו רבית נמוכה יחסית, לא המירו פקדונות אלה, סבירי� ומעל לכ 

.� או השקעה במכשירי� פיננסיי� צמודי�"לש� רכישת נדל

. הוועדה כולה אימצה לעצמה בחלק גדול מחשיבתה את דמות הנאמ�)6(

הוועדה שאלה את עצמה מה היא היתה עושה בכספי הנספי�, כלומר

י תיקי� מ� הסוג הזה אינ� מנהל. אילו היא הופקדה כנאמ� על ניהול�

� בתיק"נית� לכלול נדל, רק לאחרונה.� פיסי בתיקי הנכסי�"כוללי� נדל

ה,)REIT(באמצעות ריטי� 'אבל בשנות השלושי� והארבעי� של המאה

. לא היו מכשירי� פיננסיי� כאלה20
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.שיטת השערו .6 

 הוועדה החליטה כי

.נסי� שהיו קיימי� בזמ� אמתהשערו� יעשה בהתבסס על מכשירי� פינ

 החלופות שעמדו בפני הוועדה היו

זו. התבססות על מכשירי� פיננסיי� שהיו קיימי� בזמ� אמת)א(  על חלופה

. המליצו משה זנבר והבנקי�

ע)ב( של"לשער  של, לשנה4%י קביעת שער ריבית בשעור  והצמדה מלאה

נחו�'ל חלופה זו המלי0 פרופע. הקר� ושל הריבית למדד המחירי� לצרכ�

. סמדר אלחנני המליצה על חלופה זו במקרי� שבה� יש יורשי�. גרוס

התנגדו להצמדה כלשהי,ל באוצר"וכ� אגפי תקציבי� וחשכ, הבנקי�

.בתקופה שבה לא היו בנמצא מכשירי� פיננסיי� צמודי�

 ללא קשר,ראוי להוסי# כא� כי משה זנבר המלי0 על מגבלה על תוצאת השערו 

עד, לשיטתו. לנוסחה אסור שנוסחת השערו  המופעלת על הנכסי� הכספיי�

ע(לזמ� שבו קיבלה המדינה את הסכו�  י ממשלת"בגי� הכספי� שהוחרמו

תניב סכו� גדול ממה שקיבלה, שהוסכ� עליו בינה לבי� הבריטי�) המנדט

.המדינה בפועל

.אבני דר .7

:מתחלקת תקופת השערו  כדלקמ�, 1.1.36מאחר שהשערו  מתחיל ביו�

.ריבית בנקאית: 1940'1936

ח הנסחרות בלשכת החליפי�"התשואה הממוצעת לפדיו� על אג: 1950'1941

 המוסד העוברי שממנו צמחה ברבות הימי� הבורסה( לניירות ער 

.6,7).אביב' לניירות ער  של תל

ניממוצע תשואות השו: 1963'1951 ע צמודי� לדולר ולמדד המחירי�"ק של

5. לצרכ�

.תשואות תכניות חיסכו� וקופות גמל: 2006'1964

ח ברלב חולק על אופ� השערו  שקבעו רוב חברי הוועדה לתקופה"רו, כאמור

הסברי המיעוט. היו�עד1952 ומסכי� ע� אופ� השערו  לתקופה 1951– 1936

ע4ניתני� בפרק) 1951'1935(וקת לשערו  לתקופה שבמחל רו" שנכתב ח"י

.ברלב

ב"התשואות חושבו מנתוני שערי האג6 Office'ח כפי שפורסמו of Statistics of Palestine, General Monthly
Bulletin of Current Statistics, Jerusalem, 1936-1948.

ב, ירחו� סטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה7 . ואיל 1954, ירושלי�, יתסטטיסטיקה כלכל:'חלק



15

:הערות 

רו(בחרה הוועדה, 1940'1936ביחס לתקופה)א(  בגבול העליו�)ח ברלב"למעט

את. של שער הריבית שנהג בבנקי� בעת ההיא תחו� שערי הריבית הכולל

 אצל הבנקי� וכ�, נחו� גרוס' הגבול העליו� הזה מצוי בעדויותיה� של פרופ

נמנעה, נחו� גרוס' אלא שבניגוד להמלצתו של פרופ8.שמואל קנדל' פרופ

בשל החלטתה, הוועדה מלהצמיד את הפקדונות למדד המחירי� לצרכ�

 בשנות מלחמת.להתבסס על מכשירי� פיננסיי� שהיו קיימי� בזמ� אמת

'החוב שנסחרו בתל'העול� השניה התבססה הוועדה על תשואות איגרות

# שהריבית הבנקאית באות� שני� היתה נמוכה מזו שבשני� שקדמוא, אביב

.לה�

פני השני� הוצעו לציבור מאות תכניות'על: בהתיחס לתקופה האחרונה)ב(

שיעורי התשואה נעו. חיסכו� וכ� עמד לרשות החוסכי� מיגוו� של קופות גמל

ת בבנק לאומי בתכניות החיסכו� הפופולאריו, למשל. פני טווח נרחב למדי'על

ל1%לישראל נעו שיעורי התשואה בי� עד, לשנה5%' לשנה  רק 1979כאשר

9. ג� הריבית צמודה למדד המחירי�1980'הקר� צמודה למדד המחירי� ומ

). שני�10(לארוכות) שנתיי�(ג� טווח התכניות נע בי� תכניות קצרות

) תת דמי ניהולדהיינו לאחר הפח(נבדקו התשואות הממוצעות נטו, במקביל

כפי,ח בתקופות שונות"תכניות חיסכו� ואג, של קופות הגמל המרכזיות

ע על יסוד כל הנתוני�).2נא לראות נספח(י אג# שוק ההו� באוצר"שפורסמו

ב  ריבית 1964'הללו הועלתה תחילה הצעה להעניק לנכסי� הכספיי� החל

ית של קופות שעור המתאי� לתשואה הממוצעת הריאל, 3.9%ריאלית של

משו� שבוועדה השתררה, ואול�).2נא לראות נספח(הגמל המרכזיות 

הוא" משקיע סביר", הסכמה כי ככל שמדובר בבעלי הנכסי� בה� עסקינ�

ולכ� סביר שמשקיע כזה היה מצליח, משקיע מתוחכ� יותר מ� הממוצע

הוחלט לבחור, לבחור בתכניות החיסכו� וקופות הגמל המוצלחות יותר

שלל . לשנה4.1%תקופה האמורה בשיעור תשואה ריאלי

ראוי לשי� לב לכ , כדי להעמיד את שעור התשואה הזה בפרופורציה

כי,)4.3לוח(שמנתוני� שהעמיד לרשות הוועדה האפוטרופוס הכללי  עולה

עד 1.4.59'משעור התשואה הריאלי על הנכסי� שברשותו בתקופה, בממוצע

.2.9% היה,31.7.06

 היוו� פקדונות בבנקי� באר0 ישראל מפרו0 מלחמת העול� השניה ועד,שמואל קנדל וחגית לוי' נא לראות פרופ8
.2004 מאי13, אפלייד, היו�

 הצמדת הריבית היא תולדה של עליית שעורי האינפלציה לרמות שבה� ההבדל בי� ריבית צמודה לריבית בלתי9
. צמודה נעשה משמעותי
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. 4.3ח לו
%, שיעור התשואה חדשי�עד תארי  מתארי  מנהל הכספי�

 2.3 321 31.12.85 1.4.59 בנק ישראל

 קר� הנעדרי� של האפוטרופוס הכללי

 2.1 120 31.12.95 1.1.86 בנקי� מסחריי�
 3.6 127 31.7.06 1.1.96 יחידת ההשקעות של האפוטרופוס

 2.9 568 31.7.06 1.4.59ה"ס

נני הביעה דעתה כי כספי� שבחזקת האפוטרופוס שאי� לה� סמדר אלח

המשמעות היא שכספי� אלה ישאו את תשואות. יושארו בחזקתו, יורשי�

ל באוצר עולה"ג� מדברי נציגי אגפי התקציבי� והחשכ. האפוטרופוס

דרישה להימנע משערו  שיביא לתשואה גבוהה יותר משהושגה בפועל בשני�

.ת האפוטרופוס הכללישבה� היו הכספי� ברשו

יכול היה להגיע לשעורי, פי הגדרתה'הוועדה סברה כי משקיע סביר על

תשואה גבוהי� במידה ניכרת מאלה שהושגו עת היו הכספי� ברשות 

.ולפיכ  התעלמה משעורי התשואה שהושגו בפועל, האפוטרופוס

 כי הוועדה כולה רואה בנכסי� הכספיי� של נספי השואה, ראוי להדגיש

של, מקרה יחיד ומיוחד במינו וסבורה כי אי� להחיל את שיטת השערו�

על נכסי� של פרטי� או גופי� אחרי�, כפי שממליצה הוועדה, נכסי� אלה

.כלשה�

)ללוח השערו� נא לעבור לעמוד הבא(
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 10.השערו�.ב

של. 4.4לוח מ"לא1קורותיה  1.1.36)י המתגלגלת
 ריבית שנה

,בנקאית
%

שעור
תשואה 

לפדיו� על 
%,ח"אג

 תשואת שוק
 נטו נומינלית
$ על צמודי

%,ומדד

תשואה
על נומינלית 

תכניות חיסכו� 
%,וקופות גמל

שעור
,*האינפלציה

%

שעור תשואה
%,ריאלית

1936 2.5 5.8 -3.1
1937 2.5 4.7 -2.1
1938 2.5 5.2-8.1
1939 2.5 2.2 0.3
1940 2.5 11.1 -7.7
1941 7.7 19.4 -9.8
1942 5.9 38.1 -23.3
1943 4.7 19.2 -12.2
1944 4.3 2.3 2.0
1945 4.2 7.1 -2.7
1946 4.5 5.4 -0.9
1947 4.4 1.4 3.0
1948 4.6 24.8 -16.2
1949 4.9 2.2 2.6
1950 4.9 6.6-12.3
1951 10.9 14.1 -2.8
1952 20.3 57.9-23.8
1953 53.2 28.119.6
1954 42.2 12.326.7
1955 8.3-5.6-13.2
1956 4.0 6.4-2.3
1957 6.7 6.50.2
1958 5.7 3.42.2
1959 3.2 1.51.6
1960 2.9-2.3-5.1
1961 3.4 6.7-3.1
1962 33.5 9.521.9
1963 7.1 6.60.5
1964 9.7 5.24.3
1965 12.57.7 4.1 
1966 12.98.0 4.1 
1967 6.2 1.6 4.1 
1968 6.7 2.1 4.1 
1969 7.1 2.5 4.1 
1970 10.9 6.1 4.1 
1971 17.0 12.0 4.1 
1972 18.0 12.9 4.1 
1973 25.4 20.0 4.1 
1974 46.0 39.7 4.1 
1975 45.6 39.3 4.1 
1976 37.2 31.3 4.1 
1977 40.7 34.6 4.1 
1978 57.4 50.6 4.1 
1979 86.378.3 4.1 
1980 141.4131.0 4.1
1981 126.6116.8 4.1 

דע1952'1936ח ברלב לשני�"השערו  לפי רו10 .4ת המיעוט בפרק בחוות
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 ריבית שנה
,בנקאית

%

שעור
תשואה 

לפדיו� על 
%,ח"אג

תשואת שוק
נטו על צמודי 

%,ומדד$ 

תשואה על
תכניות חיסכו� 

%,וקופות גמל

שעור
,ציההאינפל
%

שעור תשואה
%,ריאלית

1982 130.2120.3 4.1 
1983 156.8145.7 4.1 
1984 395.1373.8 4.1 
1985 322.8304.6 4.1 
1986 54.848.1 4.1 
1987 25.319.9 4.1 
1988 21.516.3 4.1 
1989 25.620.2 4.1 
1990 22.517.2 4.1 
1991 24.419.0 4.1 
1992 17.012.0 4.1 
1993 16.011.0 4.1 
1994 17.412.3 4.1 
1995 15.110.1 4.1 
1996 16.311.3 4.1 
1997 13.99.0 4.1 
1998 10.15.4 4.1 
1999 9.95.2 4.1 
2000 5.61.1 4.1 
2001 5.61.1 4.1 
2002 10.45.6 4.1 
2003 5.20.7 4.1 
2004 4.10.4-4.1 
2005 5.91.3 4.1 
2006 6.82.2 4.1 

 אחוזי�, שעורי� מצטברי�

 תשואה ריאלית נפלציהאיתשואה נומינלית הערות

שעור תשואה
%,ריאלית לשנה

3,883,382.31,093,067.3255.31.80 1935הפקדה עד סו# 1936-2006
3,788,665.61,033,144.8266.71.87 1936הפקדה במהל  1937-2006
3,696,259.1986,766.7274.61.93 1937הפקדה במהל  1938-2006
3,606,106.41,040,893.2246.41.84 1938הפקדה במהל  1939-2006
3,518,152.61,018,486.5245.41.87 1939הפקדה במהל  1940-2006

 מדדי המחירי� לצרכ� ששימשו לחישוב שעורי1951'1936לשני�. שעורי האינפלציה ה� ממוצעי� שנתיי�*
ב ,)1951 שנת קביעת מדד לתקופה שלפני(תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעי�" האינפלציה ה� אלה הניתני�

ע1952'מ;"1981'ב" התשמ י הלשכה המרכזית" מחושבי� שעורי האינפלציה ממדד המחירי� לצרכ� המתפרס�
.לסטטיסטיקה

של"לא1. 4.5לוח  2006י מתורגמת לשקלי�
בש*י השייכת ליתרה ביו�"לא1 תקופת הפקדו� של"התמורה  2006ח

 388.34 31.12.35 31.12.35עד
1936 31.12.36 378.87 
1937 31.12.37 369.63 
1938 31.12.38 360.61 
1939 31.12.39 351.82 

ב*  כאשר היתרה כוללת את הריבית,י השייכת לפיקדו� שהופקד במהל  התקופה"לא1'מדובר
. שנצברה מעת ההפקדה עד סו# השנה

.השוואה לועדת וולקר.ג

של נספי השואה בבנקי� ועדת וולקר שערכה את יתרת הנכסי� הכספיי�

ב הפעלת השערו  המוצע. 1998כאשר השערו  נעשה לשנת, 1945'השוויצריי�
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ע4.3בלוח  מעלה,י ועדת וולקר" על תקופה זהה לזו שעבורה נער  השערו 

 שקבעה ועדת 1.56%לעומת, 2.78%תשואה ריאלית שנתית ממוצעת בשעור של 

.וולקר
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 1936)1951השערו� לשני�.4ק פר

)ח יהודה ברלב"רו(עמדת המיעוט

 כללי.א

בנוגע לאופ� השערו  של הכספי�, קיימת מחלוקת ביני לבי� חבריי לוועדה

, 1951, בדצמבר31לבי�, מועד תחילת השערו , 1936, בינואר1לתקופה שבי� 

.המועד שלאחריו החל השימוש במכשירי� פיננסיי� צמודי�

כי, לפי מסקנות חבריי לוועדה, לליתכ ישב בכורסא" המשקיע הסביר"עולה

בה,)1951– 1939(בביתו והסתכל כיצד כספו נשחק באותה תקופה  תקופה

ב מבלי לבצע כל פעולה אקטיבית על מנת לנסות, בקירוב300%'המדד עלה

.ש כפי שאפרט בהמ, ולשמור על כספו באמצעי� אלטרנטיביי� שעמדו לרשותו

כאשר שיעור עליית האינפלציה, 1951' 1936אי� זה סביר כי בי� השני�, לדעתי

 בלא להג�קאיפשר המשקיע להשקעתו להישח, באותה תקופה היה גבוה ביותר

וב"כמו השקעה בנדל, עליה באמצעי� שהיו מקובלי� באותה תקופה שוק"�

 רמת תחכו� במיוחד תמוהי� הדברי� כאשר מדובר במשקיע בעל". השחור

.פה אחד, כל חברי הוועדה, כפי שאכ� קבענו, מעל הממוצע

 נוצרו כלי� להגנה על כספי 1952בשנת: קיי� אבסורד בעמדת חבריי לוועדה

חברי . 11לאחר שנה ע� אינפלציה גבוהה שקדמה לה שנה דיפלציונית, המשקיע

. השערו הוועדה ואני בתוכ� הכירו בכלי� אלה והתבססו עליה� בקביעת אופ�

כ, א� כ  ששררה באר0, 300%'כיצד יכלו חבריי להתעל� מאינפלציה של

ולהניח כי המשקיע לא הג� על השקעתו בכלי�, 1951– 1936ישראל בשני� 

, אני סבור כי עמדת� בנושא זה מוטעית, ע� כל הכבוד לעמדת חבריי–? כלשה�

ה על אפיקי השקעה במיוחד לאור נתוני� מהימני� שהצגתי בפני חברי הוועד

ו"נדל: שעמדו בפני המשקיע דאז, חלופיי� וסבירי� כפי שאפרט,"שוק שחור"�

.להל�

השבה(כפי שהוגדר בחוק נכסי� של נספי השואה, יש לזכור כי תפקיד הוועדה

מאפשר ביצוע, 2006–ו"התשס,)ליורשי� והקדשה למטרות סיוע והנצחה

ו"השערו  ג� באמצעות נדל שח"� כי))ג(16סעי#(שכ� החוק קובע"ורשוק

".במועדי� ובנסיבות הנוגעי� לעניי�... לשק* את שווי הנכסי�"השערו  נועד

 עמדת(ח הועדה" בדו3ראו הטבלה המצורפת לפרק, לשיעור האינפלציה בתקופה אליה מתייחסת עמדת המיעוט11
). הרוב
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המשקיע פנה לאפיקי השקעה, אני סבור כי בנסיבות המפורטות בפרק זה

כפי שהיה, לכ� שקלול� הכרחי כדי לשק# את שווי הנכסי� האמיתי, חלופיי�

. כ� אופ� שערו  זה תוא� האמור בחוקעל, נוהג בה� המשקיע דאז

 מפקדונות בנק" בריחה".ב

 הכלכלית של מדינת ישראלהעל סקירת ההיסטורי, בי� השאר, עמדתי נסמכת

.12בתקופת המנדט הבריטי

ה כפי, בנקאיי�תאנו עדי� לבריחת משקיעי� מפיקדונו,40'בתחילת שנות

המתייחס לפעילות בנק, עדהשהופיע בפני הוו, גרוס' שמופיע בספרו של פרופ

:כדלקמ�, הפועלי� באותה תקופה

ב שנה  בנק הפועלי�יתרת הפקדונות
לא(  13*)י"באלפי

שינוי לעומת שנה
 (%)קודמת 

1938 481.9 '
1939 410.8 -15%
1940 287.1 -30%
1941 260.4 -9%
1942 336.7 29%
1943 640.3 90%

נקבע כי בשני�) 226'עמ(תרה הפרלמנטריח המסכ� של ועדת החקי"בדו, בנוס#

של, 1942– 1938 לא380'מ,  (!)88.6%חלה ירידה ל" אל# לא43'י ,י" אל#

בעתבפיקדונו מתו  ממצאי הבדיקה בבנק מזרחי(מ" אשר היו בבנק מזרחי

).'שבוצעה על ידי משרד רואי חשבו� כספי את כספי ושות,מ"המאוחד בע

ה, למעשה  בבנקי� שוני� באר0ת חלה ירידה בהיק# הפיקדונו40'בתחילת שנות

. רווחי יותר, המלמדת על בחירת הציבור באפיק השקעה אחר, ישראל

לכניסת הצבא, ואיל 1942החל משנת,תיש לייחס הגידול במספר הפיקדונו

 הוא פועלתהגידול בפיקדונו, כלומר. הבריטי לאר0 ישראל והקמת מחנותיו באר0

שהביא לשגשוג כלכלי של הישוב היהודי, לות הצבא הבריטי בישראליוצא של פעי

 
י, 1945בספרו משנת12 תל,"אינפלציה ודיפלציה באר0 ישראל", רונ�. של 'הספר הראשו� בהוצאת אוניברסיטת

:1942– 1939נקבע כי בשני�, אביב
בשני� הללו פעלה בכלכלת האר. מגמה של בריחה מערכי� כספיי� ..."

מגמה זו מופיעה תמיד ובכל מקו� עת המחירי�. ולהיטות לאחר נכסי�
).88'עמ("זוהי זיקת הגומלי� שבי� המחירי� לבי� הכס*. עולי�

13
.168'מע, נחו� גרוס ויצחק גרינברג' מאת פרופ" חמישי� השני� הראשונות–בנק הפועלי�"
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ישראל דאז ולא כתוצאה מחזרת ציבור המשקיעי� היהודי לאפיק השקעה'באר0

. בנקתבפיקדונו

להל� ראיה נוספת המלמדת על בחירת המשקיע באפיקי השקעה חיצוניי� בשנות

:14הארבעי�

נות בניהורשי שנה
בערי� גדולות 

)ר"מ(

השקעות
בסקטור היהודי

הוצאות
לשחדשות 

ניירות ער�

ייבוא
מכונות וכלי 

 רכב
ממוצע

1938/1939 
100 100 100 100 

1940/44 2784373
1945 101 234 857 93
1946 254 432 271 399 

 ה� 1938 לעומת ההשקעות במשק שהיו בשנת 1946נתוני הגידול בהשקעות בשנת

 ): אחוזי�(משמעותיי�

נות בניה בערי�ורשי
)ר"מ(גדולות 

השקעות
בסקטור היהודי

הוצאות חדשות
ל ניירות ער�ש

ייבוא מכונות
 וכלי רכב

154% 332% 171% 299% 

, חל גידול מסיבי בהשקעות במשק הישראלי1946 עד 1938בתקופה שבי�, למעשה

ונות לעומת פקד(מה� נית� להסיק כי המשקיע פנה לאפיקי השקעה חלופיי�

אליו, ממצא זה משתלב היטב ע� הפיחות שחל בהיק# הפקדונות בבנקי�). בבנקי�

.התייחסתי לעיל

' הציגה תיאוריה של הכלכל� זוכה פרס נובל בכלכלה פרופ,3חוות דעת הרוב בפרק

יש. בדבר תגובת הציבור לשיעור האינפלציה)Phelps(אדמונד פלפס אני סבור כי

יש, ככלל. המקו� והנסיבות, זו כל עוד היא תואמת הזמ�המקו� ליישו� תיאורי

 זו בנסיבות הקונקרטיות של הסיטואציה אותה בוחני� ובעיקרהלבחו� תיאורי

, ולאחריההבעיצומה של מלחמת העול� השניי: בנסיבות המיוחדות של התקופה

, מלחמות, ע� כלכלה לא יציבה, המדינה שבדר  וראשית צעדיה של מדינת ישראל

מערכת אכיפה ומערכת,)בלתי לגאלית ולגאלית(עליה, מהומות, אורעותמ

. ועוד) בריטית ולאחר מכ� ישראלית( חלשות באזורנותמוניטארי

כאשר העובדות, כלכלית זאתהלדעתי אי� זה המקו� לייש� תיאורי, לענייננו

עידהמ, הבנקי� בתקופת האינפלציהתבריחת הציבור מפיקדונו: מדברות בעד עצמ�

 
.280'עמ,ח"תש, דוד הורובי0,"הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה"14
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וזוהי, אלה העובדות שהוכחו לעיל. על בחירת המשקיע באפיק השקעה חלופי

. המסקנה המתבקשת

קיימי� מחקרי� המעידי� על קיו� קשר ישיר בי� גידול באי הוודאות, בנוס#

.15הטמונה באינפלציה לבי� גידול בביצוע השקעות

אות במשק הייתה קיימת אי ווד, 1951אי� ספק כי בתקופה שנמשכה עד שנת

מחקרו של ). המאורעות וכדומה, השפעות מלחמות(כפי שפרטתי לעיל, הישראלי

ומחזק עמדתי כי בתנאי אינפלציה,ר זליכה רלוונטי למשק הפועל בתנאי� אלה"ד

.כמפורט להל�, המשקיע יפנה לאפיקי השקעה חלופיי�, ואי וודאות

�"נדל.ג

יש, הבנקתמהווה חלופה לפיקדונוה,� כאפיק השקעה סביר"ביחס למרכיב הנדל

מדובר במשקיע יהודי אשר השקיע כספיו באר0 ישראל, לזכור כי ביסוד הדברי�

של, ממניעי� ציוניי� . הוא אקט טבעי עבורו ומתבקש" גאולת קרקעות"כ  שאקט

� הוא חלק"העידו בפני הוועדה עדי� הסבורי� כי מרכיב ההשקעה בנדל, בנוס#

וחובתי לציי� זאת לאחר שעדויות אלה לא באו, ועדת השערו  מעבודתיאינטגראל

.לידי ביטוי בדוח הועדה

�"חברת הכנסת אביטל טענה למעשה כי קורבנות השואה השקיעו כספי� ה� בנדל

יש בעמדתה כדי לתמו  בטענתי כי בפני המשקיע, לפיכ . וה� בנכסי� פיננסיי�

גב.�"מצעות השקעת נדלהייתה קיימת חלופה סבירה להג� על השקעתו בא ' העדי�

.�16"א# ה� חיזקו עמדתי בנושא הנדל, סמדר אלחנני ומר משה זנבר

15
ד ב,ר ירו� זליכה"מחקר אקדמי שביצע  אינפלציה לבי� דפוסי ההשקעה קובעבעניי� הקשר בי� אי הוודאות הטמונה

 חיבור,ת ירו� זליכהמא,"השפעת אי הוודאות הטמונה באינפלציה הצפויה על דפוסי הצריכה והחסכו�("כדלקמ�
):47'עמ,ב"תשס, איל�'בר' אונ,"דוקטור לפילוסופיה"לש� קבלת התואר

אי וודאות בנוגע לערכו הריאלי הצפוי של רכוש הנזיל עשוי לעודד פרט דווקא להגדיל את צריכת "....
ב, המהווי� למעשה פעולת השקעה ברכוש פיזי, המוצרי� בני הקיימא נכסי� פיננסיי� על חשבו� החסכו�

".נזילי�
16

, קורבנות השואה להשבת נכסיתאשר עמדה בראש ועדת החקירה הפרלמנטארי, חברת הכנסת קולט אביטל
:כדלקמ�) 21.9.06דיו� מיו�(העידה בפנינו

צריכי�)'ב'י–ועדת החקירה הפרלמנטרית להשבת נכסי קורבנות השואה(הגענו למסקנה שאנחנו "...
א הועדה שלי הייתה צריכה לטפל בנושא קרקעות ובנושאי�.י  לפצות את היורשי� בצורה הוגנתלדעת
."פיננסיי�

כי, המייעצת לועדת החקירה הפרלמנטריתהאשר שמשה כחברה בוועד, סמדר אלחנני' גב העידה א# היא בפנינו
):31.8.06דיו� מיו�(

".�"באר0 אנשי� השקיעו בנדל"

ז, עד נוס# האיר, בנוס# לשלל תפקידיו במשק הישראלי, נגיד בנק ישראל לשעבר וחברועדת התביעות, נברמר משה
:כדלקמ�,)21.9.06דיו� מיו�(עיני חברי הוועדה 

 לא היו יכולי� להוציא כס# ולכ� נתנו כס# במתנה לחברות כמו, עקב פיקוח על מטבע חו0, יהודי אירופה,�"בנדל"
הי"קק ".� נרכש על ש� הכשרת היישוב"ישוב וכ  הנדלל או להכשרת
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כול� בעלי רקע עשיר בתחומי, שלושה מהעדי� שהעידו בפני הוועדה, למעשה

� על ידי המשקיע היהודי"סברו כי אכ� בוצעה השקעה בנדל, עבודת ועדת השערו 

ש. באותה תקופה שהופיעו בפני, עדי� אחרי�, הוזכרו לעילמלבד שלושת העדי�

זו, הוועדה .לא התייחסו לסוגיה

 הינ� כספי� הכללי במשרד המשפטי�חלק מהכספי� שבידי האפוטרופוס, בנוס#

ג� דר ,� שרכשו קורבנות השואה לפני המלחמה"שנוצרו כתוצאה ממכירת הנדל

 ). ועוד, הכשרת הישוב,ל"קק(המוסדות הציוניי� 

,� כחלופה להשקעה הכספי� בבנקי�"ש מקו� להכיר בהשקעה בנדלי, לפיכ 

, וכ� כאשר ער  הכס# נשחק" משקיע סביר"במיוחד לאור מניעיו הציוניי� של אותו

.סביר להניח כי המשקיע יפעל להג� על כספו באמצעי� שהיו קיימי� באותה תקופה

הועדה לקבוע מדד� לשערו  אינה סוטה ממנדט"יש להדגיש כי הכנסת מרכיב הנדל

מרכיב דמי(� כאחד ממרכיבי מדד המחירי� לצרכ�"כפי שקיי� מרכיב נדל, לשערו 

).השכירות

"שוק שחור".ד

) ובעיקר דולרי�(ח"אפיק השקעה נוס# שהיה קיי� באות� הימי� הוא רכישת מט

יש לזכור כי תפקיד. ישראל באות� הימי�'שהיה קיי� באר0" שוק השחור"ב

אוה להתאלא אקדמי גרידא ומטר, ינו אכיפתיועדה " הסבירהמשקיע"כנס בנעלייה

.דאז

אני מסכי� ע� חבריי לוועדה כי נוצר אבסורד כתוצאה מהכנסת אלמנט השקעות

לא, לדעתי. את הנעשה אי� להשיב, אול�. על ידי ועדה סטטוטורית,"שוק השחור"ב

ואני תקווה כי אינ�,יאנית� לשנות היו� דפוסי השקעה שהיו קיימי� בעת הה

. קיימי� עוד

א# ה� לא עמדו בקנה אחד ע� חוקי,י"ל והלח"האצ, יש לזכור כי פעילות ההגנה

כ�. המנדט הבריטי יש, כ  אני מקווה, אי� טוע�, א# על פי כי בראיה הסטורית

שכ� התעלמות זאת תחטא לאמת, להתעל� מפעילות� בשל אי חוקיות� דאז

בהדברי�. ההסטורית שוק" נכוני� ג� לגבי אמיתות כלכליות כגו� השימוש

. באותה תקופה" השחור
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ה, א# לא אחד מהעדי� שהופיעו בפני הוועדה ולא,"שוק השחור"התייחס לסוגיית

.התבקש לעשות כ�

ולאור ראשוני� של קו� המדינה ימי�� שהייתה אר0 באות,לאור תקופת הצנע

בש, המידע והנתוני� שבידיי , וק השחור הניבה תשואה נאה למשקיעהשקעה

זה, ולפיכ  .סביר להניח כי המשקיע השקיע כספי� א# באפיק

, בלבד1952יש לזכור כי חוות דעת המיעוט מתייחסת לתקופה שקדמה לשנת

תקופה אשר רק כשנתיי� וחצי מתוכה היו לאחר הכרזת המדינה כולל תקופת

מתייחסת לתקופה של שלטו�, שנה14'כ, ואילו מרבית התקופה, מלחמת השחרור

.ישראל'המנדט הבריטי באר0

 לנעליו של המשקיעסלהיכנ, כחלק מעבודת הוועדה, חבריי ואני קבענו לנו, כאמור

 כולל, באותה תקופה רואה לפניו כל ההשקעות במשק"משקיע סביר": היהודי דאז

וכולל)paralelo: בדרו� אמריקה, בעברית" שוק שחור("ח אלטרנטיבי"בשוק מט

ביתו כחלק מנכסיו/כמעט כל משקיע סביר רואה בסל הנכסי� שלו את דירתו.�"נדל

.וזה לפעמי� מרכיב מהותי בתיק שלו

שלתהתייחסו לפיקדונו, או לפחות חלק�, יש להכיר בכ  שהבנקי�, בנוס#

שכ� ה� עצמ� העריכו כי סכומי, המשקיעי� היהודי� כאל הו� עצמי שלה�

.17ל" לא יידרשו על ידי בעליה� אשר בחותהפיקדונו

סכומי�, כאל כספי� שלא יידרשו, לאור התייחסות הבנקי� להשקעות היהודי�

כ  שהבנק יכול להפיק מה�, אלה מצטרפי� למעשה להו� העצמי של הבנקי�

.תשואה גבוהה בגובה התשואה שהוא מפיק על כלל השקעותיו

:כי1939כ  למשל מנהל אחד הבנקי� קבע במכתב בשנת17
כ1939מהפקדונות האלה שצריכי� להשתל� ע� סו# שנת" י שבעלי הפקדונות"לא4,000' יש בער 

י, נמצאי� בפולי� ולא צריכי� לקחת אות� בחשבו� מאני מניח שעד סו# השנה הנוכחית לא 'וציאו יותר
;"י"לא10,000
תל1939במכתב אחר משנת י"לא 28,000ש בס "אביב של אותו בנק נמסר ביחס לפקדונות ועו' שכתב מנהל סני#

:כי
ל או שאי� לשער שיתבעו אות�"המפקידי� אינ� יכולי� לתבוע את פקדונותיה� כעת בהיות� בחו"

 ..."מסיבות אחרות
עמל ולמכ"למכתבי� הנ ,בה� מפורטי�, לדוח ועדת החקירה הפרלמנטרית229– 227' תבי� נוספי� בנושא ראו

:לפיה� בבנק אחר, פרוטוקולי� שאיתרו הבודקי�, למכתבי� בנוס#
שכנראה לא ידרשו'הנהלת הבנק טרחה לציי� בסעי# נפרד ומודגש את היק# הפקדונות והזכאי�"

וזאת לפני הפחתה, 55%' 43%נכבד בזכאי� ובפקדונות בי� היק# אשר היווה משקל ', מסיבות שונות
".כמצויי� בלוח, נוספי� שלא יידרשו לפי השערת הבנק50%של 
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עמ, בנוס# זיש להביא בחשבו� דברי מר ,ר הנהלת בנק הפועלי�"יו,ל"יר� סיו�

.18 בתוספת הצמדה הוא בהחלט מתקבל על הדעת4%מה� עולה כי שערו  של

, 2006, בספטמבר21בהופעתה בפני הוועדה ביו�, חברת הכנסת קולט אביטל

.אישרה כי מר סיוו� אכ� העיד כ  בפני וועדת החקירה

 בסיס הנתוני�.ה

 והצגתי בפני חברי הוועדהיאיתרת, בחוות דעת הרובייעל א# האמור על ידי חבר

ול"י� ביחס לנדלמידע ונתוני� כלכליי� מבוסס נתוני� סמ  על . 19"שוק השחור"�

. ממקורות אלה התבססתי לביצוע השערו  בטבלה המוצגת להל�

 סיכו�.ו

אני ממלי0, ולאחר שחזרתי חזור ושקול החלטות חברי הוועדה, לאור האמור לעיל

ו" יכלול מדד נדל1951– 1936 ממרכיב השערו  לשני� 30%כי  כפי,"שוק שחור"�

א, שהיה באר0 ישראל באותה תקופה על בסיס הנתוני�, שבהמש ' כמופיע בלוח

.שנאספו ממקורות המידע שציינתי לעיל

כי, מעל לכל המשקיע", 1951 עד 1936'מ, שני�16במהל  איני רואה הדבר כסביר

.ישב בשקט וראה אי  כספו נשחק לדק, שהינו מתוחכ� יחסית,"הסביר

)ללוח השערו� נא לעבור לעמוד הבא(

):11'עמ, 2000, במאי17 מיו�3פרוטוקול מספר(מר עמיר� סיו� העיד בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית כדלקמ�18
 אלה שלא איתרנו–י� שהיו בחשבונות הרדומי� אני רוצה לומר שבקשתי שיכינו אומד� של הסכומ"

הכפלנו ג� במרכיבי האינפלציה: זאת אומרת, ועשינו היוו� להיו�–בעלי� או שלא העברנו את הכס#
".4%+ אני חושב שבאות� שני� לקחנו צמוד .... ושחיקת מטבע

: מקור הנתוני� בפרסומי� סטטיסטיי� של ממשלת המנדט–�"נדל19

• General Monthly Bulletin Of Current Statistics, Jan. 1947, p. 40;
• General Monthly Bulletin Of Current Statistics, Jan.-Feb. 1948, p. 38;
• Statistical Abstract Of Palestine, 1942, p. 144.

במ'" שוק שחור" ,דינות רבות בעול� מקור הנתוני� בספר העוסק באופ� ספציפי ומפורט ביותר בשוק השחור
: לרבות פרק למשק הישראלי

• Black Market Yearbook (1951) by Franz Pick;
• Black Market Yearbook (1953) by Franz Pick.
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 השערו�.ז

א של)' לוח מ"לא1 קורותיה  1.1.36)י המתגלגלת
 ריבית שנה

,*בנקאית
%

שעור
תשואה 

לפדיו� על 
%,*ח"אג

תשואת שוק
נטו על צמודי 

%,*ומדד$ 

תשואה על
תכניות חיסכו� 

%, ות גמלוקופ

שעור
, האינפלציה

%

19362.5 5.8 
1937 2.5 4.7 
1938 2.05.2-
1939 1.0 2.2 
1940 12.6 11.1 
1941 15.1 19.4 
1942 7.938.1 
1943 7.0 19.2 
1944 6.7 2.3 
1945 6.7 7.1 
1946 6.9 5.4 
1947 16.5 1.4 
1948 5.1 24.8 
1949 16.9 2.2 
1950 20.0 6.6-
1951 56.3 14.1 
1952 20.3 57.9
1953 53.2 28.1
1954 42.2 12.3
1955 8.3-5.6
1956 4.0 6.4
1957 6.7 6.5
1958 5.7 3.4
1959 3.2 1.5
1960 2.9-2.3
1961 3.4 6.7
1962 33.5 9.5
1963 7.1 6.6
1964 10.15.2
1965 12.57.7 
1966 12.98.0 
1967 6.2 1.6 
1968 6.7 2.1 
1969 7.1 2.5 
1970 10.9 6.1 
1971 17.0 12.0 
1972 18.0 12.9 
1973 25.4 20.0 
1974 46.0 39.7 
1975 45.6 39.3 
1976 37.2 31.3 
1977 40.7 34.6 
1978 57.4 50.6 
1979 86.378.3 
1980 141.4131.0 
1981 126.6116.8 
1982 130.2120.3 
1983 156.8145.7 
1984 395.1373.8 
1985 322.8304.6 
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 ריבית שנה
,בנקאית

%

שעור
תשואה 

לפדיו� על 
%,ח"אג

תשואת שוק
נטו על צמודי 

%,ומדד$ 

תשואה על
תכניות חיסכו� 

%,וקופות גמל

שעור
,האינפלציה

%

1986 54.848.1 
1987 25.319.9 
1988 21.516.3 
1989 25.620.2 
1990 22.517.2 
1991 24.419.0 
1992 17.012.0 
1993 16.011.0 
1994 17.412.3 
1995 15.110.1 
1996 16.311.3 
1997 13.99.0 
1998 10.15.4 
1999 9.95.2 
2000 5.61.1 
2001 5.61.1 
2002 10.45.6 
2003 5.20.7 
2004 4.10.4-
2005 5.91.3 
2006 6.82.2 

מ) כולל(1951– 1938שיעור התשואה בשני�*  70% התשואה על נדל� ושוק שחור ויתרת 30%'מורכב
.פיננסיי� כמפורט בטבלהמתשואה על מכשירי�

של"לא)'בלוח  2006י מתורגמת לשקלי�
בש*י השייכת ליתרה ביו�"לא1 תקופת הפקדו� של"התמורה  2006ח

1,003.1 31.12.35 31.12.35עד
1936 31.12.36 978.7
1937 31.12.37 954.8
1938 31.12.38 936.5
1939 31.12.39 927.2

ב*  שנצברה מעת כאשר היתרה כוללת את הריבית, כת לפיקדו� שהופקד במהל  התקופהי השיי"לא1'מדובר
. לרבות שיקלול המרכיבי� שהוזכרו לעיל, ההפקדה עד סו# השנה
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 רשימת הגופי� והפרטי� שהופיעו בפני הוועדה:1נספח 

)לפי סדר ההופעה(

17.8.06

נחו� גרוס' פרופ

31.8.06

יהאפוטרופוס הכלל

;האפוטרופוס,ד שלמה שחר"עו

;מנהלת רכוש נעדרי�, אלישבע פרקש

;נציג הלשכה המשפטית,ד צבי קויש"עו

.מנהל היחידה הכלכלית, חננאל גורפינקל

.היועצת הכלכלית של ועדת הכספי� של הכנסת,סמדר אלחנני

21.9.06

כ קולט אביטל"ח

. התביעותר ועידת"לשעבר נגיד בנק ישראל ויו,משה זנבר

2.11.06

אגפי התקציבי� והחשב הכללי במשרד האוצר

)אג# תקציבי�(רות� פלג

)אג# תקציבי�(מאיר בינג

)ל"אג# החשכ(עדי שח#

16.11.06

נציגי הבנקי�

 ראש המשלחת,ד ר� כספי"עו

 יור� בר

 שי אבניאלי

 רייס'אורית אלמוזלינו

 יוס# הורבי0

 מיקי תמיר

דררונית ברינ
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. איגוד הבנקי�–משה פרל, פרדי וידר 

30.11.06

מ"החברה לאיתור ולהשבת נכסי� של נספי השואה בע

;ר"יו, אברה� רות

;דירקטור, ישי עמרני

;דירקטור, אלישבע גלילי

;מזכיר, נועה בלכר

.יוע0 משפטי,ד נדב העצני"עו

24.12.06

הקר� לרווחת ניצולי השואה

;ל" מנכ,ד דובי ארבל"עו

;חברת הנהלה, יונה לקס

;חבר הנהלה, שמואל רייניש

;משרד גלוזמ�,ד גלוזמ�"עו

;חבר הנהלה, מר פולנסקי

;יועצת אסטרטגית, גל רות�

;עובד סוציאלי, גיא עפרי

.ר מרכז הארגוני� של ניצולי השואה"יו, נח פלוג: מצטר#
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 אגרות חוב צמודות וקופות גמל, ניות חיסכו�שעורי תשואה ריאליי� בתכ.2נספח 

.כללי.א

למדד(הסטטיסטיקה של שעורי התשואה הריאלית של מכשירי� צמודי� שוני�

של) לשער החליפי�, המחירי� לצרכ� היא, 2006 עד 1951'מ, שני�56לתקופה

של. ובשני� הראשונות כלל אינה קיימת, מקוטעת מפאת הריבוי העצו�

הרי היא חלקית, או שא� היא קיימת, אי� סטטיסטיקה פרטנית,להמכשירי� כא

א  לא בתכניות, מדווחי� על תשואות בתכניות חיסכו� לשנתיי�, למשל(בלבד 

אנו מסתפקי� בהבאת מבחר נתוני� שמטרת� להבהיר, לפיכ ). טווח'ארוכות

רה היא בחי, 2006 ועד 1964 לשנה משנת 4.1%שבחירה בשעור תשואה ריאלי של 

ש , כהגדרתו בידי הועדה, המשקיע הסבירנדיבה למדי ונית� לראות בה את מה

.היה מצליח להשיג

.חוב צמודות)אגרות.ב

נ אג. 2.1לוח *ח צמודות מדד"שעורי תשואה ריאלית לפדיו� נטו של
 אחוזי�, שעור התשואה שנה

 1982, 1979, 1976 די� וחשבו� לשנת, בנק ישראל: המקור

1972 3.9 
1973 4.4 
1974 2.6 
1975 2.0 
1976 0.8 
1977 0.1'
1978 6.0 
1979 5.7'
1980 0.7 
1981 0.7'

א17.6לוח, 1994, ההתפתחויות בשוקי הכספי� וההו�, בנק ישראל:המקור

1990 1.5'1.3'**
1991 0.6'2.0'
1992 0.1'1.6'
1993 1.2'2.0 
1994 0.8'2.0 
1995 2.7'3.5 
1990 2.9'3.3 

.מעוגל לעשירית אחוז*

עד1: לפדיו�בשל השוני לפי המועד, תשואותטווח ** . שנה17 שנה
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נ אג. 2.2לוח ח צמודות דולר"שעורי תשואה ריאלית לפדיו� נטו של
 אחוזי�, שעור התשואה שנה

ב17.6חלו, 1994, ההתפתחויות בשוקי הכספי� וההו�, בנק ישראל:המקור

1990 3.3'6.9*
1991 1.9'3.6 
1992 0.2'2.4'
1993 0.8'2.4 
1994 3.3'4.1 

ב18.5לוח, 1996, ההתפתחויות בשוקי הכספי� וההו�, בנק ישראל:המקור
1995 4.7'5.1 
1996 3.9'4.2 

עד1: לפדיו�בשל השוני לפי המועד, תשואותטווח* .י�שנ5 שנה

.תכניות חיסכו� צמודות מדד.ג

הנתוני� על שעורי התשואה בפועל בתכניות חיסכו� צמודות מדד אינ� קיימי�

להל� נתוני� ככל שעלה בידינו להשיג בזמ� הקצר שעמד. כלל באופ� מסודר

.לרשותנו

 בהתאמה4%'ו3%,2% היו שעורי התשואה הריאליי� 1982'ו1981, 1980בשני�

ח, 1982די� וחשבו� לשנת, נק ישראלב: המקור( ).הערת שולי�,15''לוח

באתר האינטרנט של אג# שוק ההו� במשרד האוצר

)http://www.mof.gov.il/hon/2001/general/mainpage.asp(את מצאנו

:הנתוני� הבאי�

נ  2.1דיאגרמה
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נ  2.2דיאגרמה

.קופות גמל.ד

.ג� הנתוני� שלהל� לקוחי� מאתר האינטרנט של אג# שוק ההו� במשרד האוצר

 שעור התשואה 2000'1988בשני�, פי הנתוני� בשני הלוחות האחרוני�'על

.3.9%הממוצע הוא
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 רשימת אנשי� שסייעו לעבודת הוועדה.3נספח 

;מוריה בקשי ודפנה גלוק ממשרד המשפטי�ד"עו•

;דליה בנימי� ממשרד המשפטי�' דבורה אמיר וגב'גב•

.סטודנט באוניברסיטה העברית, יעקב גואטה•


