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 המידע חופש חוק מכח מידע לקבלת בקשהתגובה ל

 אשראי ומידע ניהולי, חטיבת מימוןנסיעות עובדי החשב הכללי ב

 

 נסיעות לצורך פגישות משקיעים במסגרת הליך רודשואו. 1

אגף החשב הכללי במשרד מ םהינו הליך הכולל פגישות של נציגי (Road Showהליך הרודשואו )

לחשוף את המשקיעים לכלכלת ישראל,  אשר נועדובחו"ל,  פוטנציאלייםהאוצר עם משקיעים 

אחת  כפועל יוצא מכך, .להעמיק את הבנתם בנוגע למשק הישראלי ופוטנציאל הצמיחה שלו

במשק  ההשקעה באגרות החוב של מדינת ישראל וכן התוצאות העיקריות של ההליך הינה הרחבת

 ב: ומכיםותלהצלחת ההנפקה  ינה מקצועיתהמפגשים הינם מהותיים מבח הישראלי כולו.

 הישראליחשיפת השווקים לנתוני המשק  .1

 בסיס המשקיעים הרחבת .2

 הכיסוי של ההנפקה הגדלת .3

המפגשים  קה.תומך בהצלחת ההנפכיוון שהוא ומומלץ מקצועית מקובל בכל המדינות הליך זה 

מתן רקע על כוללים מפגשים מקצועיים מורכבים ההינם אשר מתקיימים במהלך הרודשואו 

פוליטיות -כלכליות וגיאו-קרואסקירות מלמדינות בעולם, כלכלית כלכלת ישראל, השוואה 

מועברים בשפה אים של ניהול חוב. המפגשים ונושמתייחסות לנושאים פיסקליים, מוניטריים ה

 האנגלית.

זים במדינות מרוכ רודשואוהליכי  מספרביצע אגף החשב הכללי במהלך שלוש השנים האחרונות, 

 .באגף מנהל יחידת החובוהמימון  ידי מנהל חטיבת-שונות בעולם, אשר הובלו על

נדגיש כי ההוצאה בגין עלויות השיווק )הליך הרודשואו( הינה מינורית ביחס להיקף ההנפקה, 

 חתמים והמשקיעים כחיוני להצלחתה.נתפס על ידי הוהליך זה 

  .2014-2016שהתבצעו בשנים  להלן פירוט הליכי הרודשואו
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 מיליארד אירו 1.5רודשואו מקדים להנפקה גלובלית של  - 2014ינואר 

ולמעשה  2010ההנפקה הראשונה באירו מאז שנת : ההנפקה שבוצעה לאחר הרודשואו הייתה רקע

היוותה חזרה של מדינת ישראל לשוק האירו לאחר היעדרות ארוכה של ארבע שנים. הנפקה זו 

שנצפה בהנפקה של מדינת ישראל, עד לאותו מועד ביותר  הגדולה בספר המשקיעים התאפיינ

כאשר המשקיעים הגלובליים הגדולים, המרכזיים והמשפיעים ביותר השתתפו בהנפקה. 

הקופון בהנפקה זו הינו הנמוך אי פעם ששילמה הרודשואו כלל ארגון מספר אירועים למשקיעים. 

 The Bankerמדינת ישראל על הנפקה באירו. הנפקה זו זכתה בפרס 'הנפקת השנה' של מגזין 

, הקופון הנמוך ורשימת שנים 4של  הודות לחזרה המוצלחת לשוק לאחר היעדרות ארוכה יחסית

 המשקיעים המרשימה.

 

 משתתפים ערים צוותים תאריכים מקום

 3 19-23.01.2014 אירופה

לונדון, 

פרנקפורט, 

מינכן, פריז, 

ציריך, ז'נבה, 

אמסטרדם, 

 האג

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

  מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן 

  חיצוני ועסקאות מט"חמנהל מחלקת חוב  -שהרבני מר מעוז 

  ראש ענף חוב חיצוני ועסקאות מט"ח -גברת איילת פרלשטיין 

 

 

 :ורודשואיות וטבלת על

 $ 15,951 טיסות

 $ 9,561 תחבורת קרקע

 $ 2,819 לינה

 $ 2,441 ביטוח וקצובת שהיה
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 מיליארד דולר 1.5רודשואו מקדים להנפקה גלובלית של  - 6201ינואר -2015נובמבר 

 שנימיליארד דולר ב 1.5 2016במרץ  הונפקו הרודשואופגישות המשקיעים וסדרת  לאחר: רקע

 המשקיעים בספר הביקוש. שנה 30-ל דולר מיליון 500-ו שנים לעשר דולר מיליארד 1: טווחים

 .דולרית בהנפקה פעם אי הנמוך בקופון הייתה ההנפקה על והריבית מאוד גבוה היה

 משתתפים ערים צוותים תאריכים מקום

 2 22-26.11.2015 אירופה
מינכן,  לונדון,

 פרנקפורט

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

  מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן 

  מחלקת חוב חיצוני ועסקאות  תמנהל -גברת איילת פרלשטיין

 דאז מט"ח

 1 12-16.12.2015 אסיה
הונג קונג, 

 טאיוואן
  מחלקת חוב חיצוני ועסקאות תמנהל -גברת איילת פרלשטיין 

 דאז מט"ח

 3 11-15.01.2016 ארה"ב

ניו יורק, 

בוסטון,    לוס 

אנג'לס, סן 

 פרנסיסקו

  מנהל חטיבת המימון, סגן בכיר לחשב הכללי -מר יהלי רוטנברג 

  החוב הממשלתי מנהל יחידת -מר גיל כהן 

  מחלקת חוב חיצוני ועסקאות  תמנהל -גברת איילת פרלשטיין

 דאז מט"ח

 

 

 :לסדרת פגישות המשקיעים והרודשואויות וטבלת על

 $ 12,621 טיסות

 $ 4,569 אירופהתחבורת קרקע 

 $ 954 תחבורת קרקע אסיה

 $ 3,616 ארה"בתחבורת קרקע 

 $ 6,905 לינה

 $ 1,885 ביטוח וקצובת שהיה

 

 

 

 נסיעות לצורך פגישות במסגרת ארגון הבונדס. 2
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הארגון הינו ארגון  ע"י ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון.נוסד בשנות החמישים הבונדס ארגון 

מטעם  של מדינת ישראל את אגרות החוב ומשווקדילר אמריקאי -עצמאי בעל רישיון ברוקר

 FINRA (Financial Industryם, לרבות יהאמריקאהארגון מפוקח ע"י הרגולטורים  רישיון זה.

Regulatory Authorityורשות ניירות ערך האמריקאית ה )- SEC. יםמכוח הנחיות הרגולטור ,

 מדינת ישראל מנועה מלהתערב בניהול השוטף של הארגון אשר פועל באופן עצמאי.

 ארגון הבונדס למדינת ישראל, ממספר טעמים: ישנה חשיבות אסטרטגית לפעילות 

 ישראל תתקשה לגייס הון מדינת בזמנים מאתגרים כי  מימון בעתות משבר: קיים סיכון

את הקשר עם המשקיעים של ארגון ולהעמיק בשווקים הגלובליים; לפיכך, חשוב 'לתחזק' 

מיליארד דולר בשנה(. דווקא בזמנים  1-1.5-הבונדס ולגייס סכום קבוע כל שנה )העומד על כ

טים להשקיע אף והמשקיעים נ ,מלחמות, אינתיפאדה ואפילו משבר כלכלי גלובלי גוןכ קשים

 מחזורי'.-יותר באגרות הבונדס, עובדה הממצבת אותו ככלי גיוס 'אנטי

  לקוחות, רובם קמעונאיים )אנשים  אלף 600-כלקוחות קמעונאיים רבים: לארגון ישנם

 ם(, דבר אשר מחזק את בסיס הלקוחות )יהודי התפוצות( המשקיעים במדינת ישראל.פרטיי

  :חברות דירוג האשראי מעריכות מאוד את 'כרית הביטחון' שנותן חיזוק דירוג האשראי

 הארגון ומציינות אותו לחיוב בדוחות הדירוג שלהן פעם אחר פעם.

  :מתוחזק באמצעות הארגון הינו הקשר עם יהודי התפוצות, אשר קשר עם יהדות התפוצות

 בעל חשיבות ראשונה במעלה למדינת ישראל.

 

 

  .2014-2016שהתבצעו בשנים  נסיעות במסגרת פעילויות ארגון הבונדסלהלן פירוט של 
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 משתתפים מטרה תאריכים מקום

 16-21/11/2014 ניו יורק

ישיבות 

/  וןירודירקט

ת עבודה ותכני

 של הבונדס

  דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -עבאדיגברת מיכל 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

  מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן 

 עיםיאירוע משק 22-27/01/2015 פלורידה
 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

 ניו יורק
29/11-

03/12/2015 

ישיבות 

דירקטוריון / 

תכניות עבודה 

 של הבונדס

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

  מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן 

 פלורידה
28/01-

02/02/2016 
 עיםיאירוע משק

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

טורונטו 

 ולונדון
24-29/07/2016 

פגישות עם 

 עיםימשק

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

 14-18/12/2016 ניו יורק

ישיבות 

דירקטוריון / 

תכניות עבודה 

 של הבונדס

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

  מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן 

 :1הנסיעותטבלת עלויות לכלל 

2014 
 $ 7,827 טיסות

 $ 1,209 ביטוח וקצובת שהיה

2015 
 $ 18,722 טיסות

 $ 1,506 ביטוח וקצובת שהיה

2016 

 $ 22,750 טיסות

 $ 1,845 ביטוח וקצובת שהיה

 $  11,084 לינות

 ערבויות מדינהפעילויות מחלקת נסיעות לצורך פגישות במסגרת . 3

 מועדון פריז

                                                 
 .אינם זמינים 2014-2015הנתונים בדבר עלויות הלינה לשנים  1
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מדינות מפותחות, אשר מטרתו מציאת פתרונות  22-קבוצה של נושים רשמיים ממועדון פריז הינו 

וביצוע הסדרי חוב במקרים של קשיים בתשלום חובות של מדינות מתפתחות. ישראל הצטרפה 

, וככזו, נדרשת לשלוח את נציג החטיבה מקצועית לדיוני 2014למועדון כחברה מלאה בשנת 

מידע אודות  ומספקיםמים מדי חודש. הדיונים מתמקדים במגוון סוגיות, המועדון, המתקיי

 במדינות שונות, ומהווים את עיקר פעילות המועדון. והתפתחות החובהתפתחויות פיננסיות 

 המועדון מאפשר לישראל להסדיר חובות של מדינות שונות כלפיה. 

 

 בין ישראל וסין הפרוטוקול הפיננסי

ישראל וסין המניח תשתית מהירה ליישום עסקאות ייצוא מישראל לסין, הסכם בין ממשלות 

באמצעות ערבות המדינה לביטוח סיכוני סחר חוץ. באמצעות הפרוטוקול, בנקים ישראלים 

יבואנים סינים הרוכשים ציוד מיצואנים ישראלים, וזאת בגיבוי לאשראי ארוך טווח ספקים מ

לי. הערבות מאפשרת ליצואנים הישראליים ידי החשב הכל-ערבות המדינה המאושרת על

, בוצעו במסגרת 1995להתחרות בהצלחה בשווקי העולם. מאז חתימתו לראשונה בשנת 

מיליארד דולר, בתחומי  1.7-עסקאות, בהיקף כולל של למעלה מ 300-הפרוטוקול למעלה מ

 הבריאות, חקלאות, חינוך ועוד.

ון בין המדינות, הוזמנו נציגי אגף החשב הכללי, שנה לחתימת הפרוטוקול הפיננסי הראש 20לרגל 

, אשר כלל השתתפות בכנס 2016האגף האמון על הפרוטוקול, לביקור בסין בחודש ספטמבר 

בעריכת משרדי האוצר הסיני והישראלי, וסיור במספר פרויקטים אשר הוקמו במסגרת 

הממשל המרכזי והמחוזות.  הפרוטוקול בערים בייג'ינג ושיאן. עוד כלל הביקור פגישות עם אנשי

 בויאנג'ו.-בראש המשלחת עמדה החשבת הכללית דאז מיכל עבאדי

  .2014-2016שהתבצעו בשנים  נסיעות במסגרת פעילויות ערבויות מדינהלהלן פירוט של 
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 משתתפים תאריכים מקום

 2014פריז 

26-29/05/2014  דאז גברת טל רביב, מנהלת מחלקת ערבויות מדינה 

23-27/06/2014 

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר  מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג

 לחשב הכללי

09-12/09/2014 
  המימון, סגן בכיר  מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג

 לחשב הכללי

20-24/10/2014  דאז גברת טל רביב, מנהלת מחלקת ערבויות מדינה 

 2015פריז 

21-25/06/2015 

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר  מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג

 לחשב הכללי

20-22/10/2015  דאז גברת טל רביב, מנהלת מחלקת ערבויות מדינה 

 2016פריז 

15-17/02/2016  דאז גברת טל רביב, מנהלת מחלקת ערבויות מדינה 

28/06-01/07/2016 

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר  מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג

 לחשב הכללי

27/11-02/12/2016 
  המימון, סגן בכיר  מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג

 לחשב הכללי

 17-23/09/2016 2016 נגבייג'י

 דאז החשבת הכללית - בויאנג'יו-גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר  מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג

 לחשב הכללי

 דאז גברת טל רביב, מנהלת מחלקת ערבויות מדינה 
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 :לפריז נסיעותלטבלת עלויות 

2014 

 $ 5,769 טיסות

 $ 5,510 לינות

 $ 2,492 ביטוח וקצובת שהיה

2015 

 $ 3,500 טיסות

 $ 2,236 לינות

 $ 940 ביטוח וקצובת שהיה

2016 

 $ 5,429 טיסות

 $ 3,371 לינות

 $ 1,125 ביטוח וקצובת שהיה

 

 :נגבייג'יל הנסיעלטבלת עלויות 

2016 

 $ 14,551 טיסות

 $ 10,010 לינות

 $ 364 ביטוח וקצובת שהיה
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 של החטיבה:נוספות ות ויפעיל. 4

 OECDק העולמי / נהב השתתפות בכנסים מקצועיים של 

חלק בכנסים מקצועיים בינלאומיים של  מעת לעתלוקחים  באגף החשכ"ל נציגי יחידת החוב

 רגונים הכלכליים המובילים בעולם.הא

 משתתפים תאריכים וןרגא מקום

 מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן  OECD 11-14/11/2014  פריז

 מנהל מחלקת ניהול סיכונים -ליאור דוד פור מר  World Bank 30/11-08/12/2014  וושינגטון

 מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן  OECD 02-05/05/2016  פריז

 מנהל מחלקת ניהול סיכונים -ליאור דוד פור מר  World Bank 18-26/10/2016  וושינגטון

 מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן  OECD 06-09/11/2016  פריז

 

 עלויות לכלל הנסיעות:טבלת 

 $ 6,325 טיסות

 $ 3,322 לינה

 $ 2,298 ביטוח וקצובת שהיה

 

 שינוי מבני של נציגות משרד האוצר בניו יורק

, הוחלט על צמצום משמעותי בשנים האחרונות בעקבות צמצום פעילותה של הנציגות בניו יורק

החשכ"ל או למשרדי ממשלה למטה אגף  והעברת יתרת הפעילותנציגות בשל מצבת כוח האדם 

נסיעות של נציגי אגף החשכ"ל לניו יורק בכדי להתוות את מספר צורך בנוצר אחרים. עקב כך, 

 הפעילות של הנציגות בתקופה שעד לצמצומה הסופי.

 משתתפים תאריכים מקום

 מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן   18-28/07/2016 ניו יורק

 09-13/11/2016 ניו יורק

 דאז החשבת הכללית -בויאנג'יו -גברת מיכל עבאדי 

  המימון, סגן בכיר לחשב הכללי מנהל חטיבת -מר יהלי רוטנברג 

  מנהל יחידת החוב הממשלתי -מר גיל כהן 
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 טבלת עלויות לכלל הנסיעות:

 $ 10,108 טיסות

 $ 3,156 לינה

 $ 2,328 ביטוח וקצובת שהיה

 


