
  2021החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 

 ;משבר הקורונהבעקבות  2020שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת אחרי 

 ;2011המספר הגבוה ביותר מאז  –חברות חילקו דיבידנד השנה  211

 2020מיליארד בשנת  10.9-כלעומת  2021בשנת מיליארד שקל שולמו  21.2-כ

 ;ערב פרוץ הקורונה -2019מיליארד שקל בשנת  19.4ולעומת 

 ;2020בשנת  1.3%לעומת  2.2%-תשואת הדיבידנד הסתכמה ב

 שחזרו לחלק דיבידנדים גבוהים (4.4%בנקים )ל שייכתביותר  ההגבוההענפית תשואת הדיבידנד 
============== 

 , יחידת המחקריובל צוק

 חברות 211עמד על   המחלקותהחברות הנסחרות בבורסה בתל אביב חזרו לחלק דיבידנדים, כאשר מספר החברות  2021בשנת 

 .2020שחולק בשנת  הסךכפול מקרוב ל₪, מיליארד  21.2 -אשר חילקו סך של כ ,2011שיא מאז שנת  –

ידנדים ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א. על חלוקת דיב משבר הקורונהניכרה השפעתו השלילית של  2020בשנת 

גרם לחברות , בשוק ההון חוסר ודאותל וגרםבבורסת ת"א  חברות רבותעסקיהן ורווחיותן של השפיע לרעה על אשר המשבר, 

לבעלי  שילמוחברות  156 אשרכ, םידיבידנדה במספר המחלקות ובסכומילירידה חדה  להעדיף לשמור את המזומנים בקופתן והביא

 .מיליארד שקל 10.9-כמניותיהם 

 סךו 211-לזינק דיבידנד המחלקות החברות מספר – בעיצומואף שמשבר הקורונה עדיין על  – 2021זאת, בשנת ם ע

ן , בהשלפני התפרצות נגיף הקורונה ים, השנ2019-ו 2018מהשנים נתונים אלו גבוהים  מיליארד שקל. 21.2-ל הדיבידנד זינק 

 .מיליארד שקל, בהתאמה 19.4-מיליארד שקל ו 18.5חולקו 

 היתרה שולמה לבעלי העניין.מיליארד שקל( שולמו לבעלי מניות מהציבור, ו 12.8-מהדיבידנדים )כ 58%-כ

על אף שסך . 2020בשנת  1.3%-לעומת כ 2.2%-בכ 2021בשנת הממוצעת של החברות הבורסאיות הסתכמה תשואת הדיבידנד 

בכל אחת  2.6%-)כ אלושנרשמה בשנים  מזונמוכה  הדיבידנד תתשוא, 2019-ו 2018ה מזה שחולק בשנים הדיבידנד שחולק גבו

 (.1, עקב עלייה חדה שנרשמה בשווי שוק החברות )כפי שניתן לראות בלוח מהשנים(

בכל  ד מדי שנהחילקו דיבידנ מהלך חמש השנים האחרונות,ברצף שמניותיהן נסחרו בבורסה ב ,החברות 387מבין חברות  106

   .(2017-2021) מהשניםאחת 

ומזרחי  פועלים, לאומימיליארד שקל, רובו ע"י  5.7-השנה בלט ענף הבנקים אשר חילק דיבידנדים גבוהים בסך מצטבר של כ

 .טפחות

 2015-2021: נתונים עיקריים על חלוקת דיבידנד 1לוח 

 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 211 154 193 187 200 181 182 שחילקוחברות  פרמס

 39% 34% 44% 42% 44% 40% 39.5% שיעור החברות המחלקות מסך החברות בבורסה

 21.2 10.9 19.4 18.5 26.3 17.4 19.6 ()מיליארדי שקליםך הדיבידנד ס

 2.2% 1.3% 2.6% 2.6% 3.3% 2.0% 2.2% תשואת דיבידנד

איות הבורסממוצע של החברות  שנתי שוק שווי

 שקלים(מיליארדי )
907 871 800 718 753 832 979 

 

  



 לפי מדדי מניות עיקריים -חלוקת דיבידנדים 

 35-מדד ת"א

 .35-מדד ת"א חברות כמחצית מסך הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות שולמה ע"י

מיליארד  10.8-ך של כבסדיבידנדים קו חיל ,2021בסוף שנת  35-, שמניותיהן היו כלולות במדד ת"א(23) כשני שלישים מהחברות

 מסך הדיבידנדים(. 34%-)כמיליארד שקל  3.6-כאשתקד שחילקו מחברות המדד  21מסך הדיבידנדים(, לעומת  51%) שקל

 .2019דומה לזה ששילמו חברות המדד בשנת  2021בשנת  35-שחילקו חברות מדד ת"אסכום ה

בדומה  2%-של כ ת דיבידנדרשמו מניות מדד הדגל תשוא, 0.8%-למדד הניות תשואת הדיבידנד של מצנחה  2020בשנת לאחר ש

 .2018-ו 2019לשנים 

הבנקים ו (4.75%-)כ אמותו קבוצת אשטרום, (7.0%) הפניקסלמבין חברות המדד שייכות  2021-בתשואות הדיבידנד הבולטות 

 (.4.2%)מזרחי טפחות ( ו4.4%) הבינלאומי(, 4.6%) לאומי

 90-מדד ת"א

 .90-שולמו ע"י חברות מדד ת"א 2021שליש מסך הדיבידנדים שחולקו בשנת קרוב ל

 31%-כ) מיליארד שקל 6.6-כבסך של דיבידנדים חילקו  ,2021סוף שנת ב 90-במדד ת"א כלולותהיו שמניותיהן  ,חברותהבין מ 58

 . 2020מיליארד שקל בשנת  4.2-חברות המדד שחילקו כ 54לעומת  ,ים(מסך הדיבידנד

 .2019לזה ששילמו חברות המדד בשנת אף הוא דומה  2021בשנת  90-שחילקו חברות מדד ת"אסכום ה

 2019( אך נמוכה מזו שבשנת 1.9%) 2020, גבוהה מזו שבשנת 2.4%-ב הסתכמה 90-תשואת הדיבידנד של מניות מדד ת"א

(3.8%). 

דלק קידוחים ( ו19.8%) ישראמקולשותפויות הנפט והגז כות שיי 2021-המדד בתשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות 

 .(10.7%)קרסו מוטורס ( ו18.9%) דלק רכבליבואניות הרכב , ו(11.3%)

 

 125-ת"א 90-ת"א 35-ת"א 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 75 81 54 58 21 23 מספר מחלקות

 7.8 17.4 4.2 6.6 3.6 10.8 (ים)במיליארדי שקל סך דיבידנד

 72% 82% 39% 31% 33% 51% שיעור מסך הדיבידנדים

 1.2% 2.2% 1.9% 2.4% 0.8% 2.0% תשואת דיבידנד

 

 )במיליארדי שקלים( 2017-2021 יםרבעונלפי : חלוקת דיבידנד 1 תרשים
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 :)לפי סדר סכומי החלוקה( המחלקות הגדולות

מזרחי ו פועלים, לאומי –ם השנה שלושת הבנקים הגדולים מחלקות הדיבידנדים הגבוהים עומדירשימת בראש 

 .טפחות

, זאת לאחר שבמרץ מהרווח הנקי כדיבידנד 30%כי תותר חלוקה של עד האחרון הודיע המפקח על הבנקים ביולי 

חלוקת הדיבידנדים ע"י  הביאה לעצירתשעם התפרצות משבר הקורונה קבע הפיקוח על הבנקים הוראת שעה  2020

 . 2022הודיע המפקח על הבנקים על ביטול המגבלה ופקיעת תוקף הוראת השעה מתחילת  2021בדצמבר  הבנקים.

 . 4.6%-ורשם תשואת דיבידנד של כ 2021בשנת לבעלי מניותיו מיליארד שקל  2-חילק כ לאומיבנק  •

, זאת 2020מהרווח הנקי של שנת  30%-מיליון שקל שהיוו כ 630באוגוסט האחרון הכריז הבנק על חלוקת 

מיליארד  1.4-כבסך של נוסף חולק דיבידנד  2021בדצמבר  .בעקבות הודעת הפיקוח על הבנקים מחודש יולי

 . 2021מהרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של  30%-שקל, המהווים כ

 להכריז על דיבידנד נוסףלאומי יוכל  המגבלהעל ביטול  2021מדצמבר הפיקוח על הבנקים  תהודעלאחר 

 50%הבנק יחלק מדי רבעון דיבידנד בגובה של עד  לפיה 2019-ב ה שנקבעהחלוקהמדיניות בהתאם ל

 מהרווח הנקי.

. 2020מהרווח הנקי של הבנק בשנת  30%מיליון שקל, המהווה  617-חילק באוגוסט כ הפועליםבנק  •

מיליון שקל בגין  500פת מרווחי הרבעון השלישי בתוס 30%בנובמבר הכריז הבנק על חלוקת דיבידנד בגובה 

מיליארד שקל, אשר הניבו תשואת  1.5-. סך הכל חולק ע"י הבנק כ2021רווחי המחצית הראשונה של 

 40%לחלק עד  הקיימתדיבידנדים בהתאם למדיניות  2022הבנק יוכל לחלק בשנת  .3.8%-דיבידנד של כ

 מהרווח הנקי הרבעוני.

מרווחי שנת  30% שהם, 2021מיליארד שקל בשנת  1.2-חילק דיבידנדים בסך של כ מזרחי טפחותבנק  •

. מדיניות חלוקת הדיבידנד הקיימת של הבנק 2021הראשונים של מרווחי תשעת החודשים  30%-ו 2020

מהרווח הנקי, והבנק הודיע כי הוא בוחן אפשרות להגדלה של הדיבידנד  40%הינה חלוקה בשיעור של עד 

 , עם סיום הליך המיזוג עם בנק אגוד.50%ור של עד לשיע

 0.4-כ, לעומת שקלמיליארד  0.9-חילקה בשנה האחרונה דיבידנדים רבעוניים בסך מצטבר של כ איי.סי.אל •

מהרווח השנתי  50%. לחברה מדיניות דיבידנד לפיה שיעור החלוקה יהיה עד בשנה הקודמת שקלמיליארד 

 הנקי.

וכן  בשנה האחרונה ר נאה בתוצאותיה העסקיות בתחום מכירת הרכביםאשר רשמה שיפו, דלק רכב •

מיליון שקל  537-תמורת כ (ה בת"א ביונישהונפקה בבורס)השלימה הצעת מכר של מניות חברת הבת ורידיס 

, אשר הניבו תשואת דיבידנד גבוהה של מיליון שקל 713-דיבידנדים גבוהים בסך כ 2021במהלך חילקה  נטו,

 .19%-כ

בין השאר בזכות מכירת הזכויות בפרויקט תמר מיליון שקל מרווחיה,  634-חילקה כ דלק קידוחיםתפות שו •

 .2021אשר הושלמה בדצמבר 

 לפי ענפים – יםחלוקת דיבידנד

(. סך הדיבידנדים 4.4%) הבנקיםשייכת לענף  2021תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר בשנת  •

מיליארד שקל. בדומה לבנקים שהוזכרו לעיל, הכריז הבנק  5.7-כשחילקו שבעת הבנקים הסתכם ב

בסך  2021מרווחי תשעת החודשים הראשונים של  30%-ו 2020מרווחי שנת  30%על חלוקת  הבינלאומי

 מיליון שקל. 545מצטבר של 

ת הדיבידנדים ששילמו שלוש חברו (, בזכות3.7%) הביטוחנף שייכת לע השנייה בגובההדיבידנד התשואת  •

 הראל השקעותמיליון שקל;  580בסך  יםבזכות חלוקת דיבידנד 7.1%, עם תשואת דיבידנד הפניקסביטוח: 

-אי 2020שבשנת זאת לאחר  מיליון שקל(. 160, 10.1%)איי.די.איי. ביטוח מיליון שקל(; ו 257, 3.7%)

, י חברות הביטוחדהודאות בצל משבר הקורונה הביאה להפסקה כמעט מוחלטת של חלוקת דיבידנדים על י

 בלבד. 0.2%-ותשואת הדיבידנד הענפית הסתכמה ב

חברות הענף  30תוך מ 18-, לאחר ש3.6%רשם תשואת דיבידנד ממוצעת של  השירותים הפיננסייםענף  •

 מיליון שקל. 800-שילמו לבעלי מניותיהם סך של כ

 



 2020-2021ים השוואה ענפית של חלוקת דיבידנד בשנ :2לוח 

 ני ש"ח()במיליו

 2021 2020 

 ענף

מספר 

חברות 

 בענף

מספר 

חברות 

 שחילקו

סכום 

 דיבידנד

תשואת 

 דיבידנד

 ענפית

מספר 

חברות 

 שחילקו

סכום 

 דיבידנד

תשואת 

 דיבידנד

 ענפית

 0.6% 713 6 4.4% 5,676 7 7 בנקים

 0.2% 40 1 3.7% 1,144 5 9 ביטוח

 2.4% 370 12 3.6% 800 18 30 שירותים פיננסיים

 %0.7 1,124 19 %4.2 7,620 30 46 על פיננסי-ה"כ ענףס

 0.6% 418 1 0.6% 472 3 58 ביומד

 0.7% 1,165 25 0.6% 1,511 29 144 טכנולוגיה

 %0.6 1,583 26 %0.6 1,983 32 202 על הייטק-סה"כ ענף

 1.8% 1,192 26 2.7% 2,706 44 79 רותיםיוש מסחר

 1.8% 2,976 39 2.1% 4,262 48 93 נדל"ן

 2.3% 2,620 28 3.1% 2,611 33 58 תעשיה

 1.6% 585 10 1.6% 753 17 36 ה ואחזקותהשקע

 1.7% 800 6 2.8% 1,228 7 27 וגז נפטאנרגיה וחיפושי 

 %1.9 8,172 109 %2.4 11,500 148 293 על ריאלי-סה"כ ענף

 %1.3 10,879 154 %2.2 ,16221 211 541 בורסה סה"כ

 

 

 

 

2%, ביומד
7%, טכנולוגיה

5%, ביטוח

27%, בנקים

4%, שרותים פיננסיים

4%, השקעה ואחזקות6%, אנרגיה נפט וגז

מסחר  
,  ושרותים
13%

20%, ן ובינוי"נדל

, תעשיה
12%

2021חלוקה ענפית של הדיבידנדים ששולמו בשנת 



 

 

 *35-למו חברות מדד ת"אייבידנדים ששהד :4לוח 

 )במיליוני ש"ח(

סכום  שם החברה

 הדיבידנד

2019 

תשואת 

 דיבידנד

2019 

סכום 

 הדיבידנד

2020 

תשואת 

 דיבידנד

2020 

סכום 

 הדיבידנד

2021 

תשואת 

 דיבידנד

2021 

 4.6% 1,997 1.1% 297 3.8% 1,387 לאומי

 3.8% 1,479 --- 0 2.7% 1,000 פועלים

 4.2% 1,236 0.9% 176 2.8% 561 פחותמזרחי ט

 2.9% 888 2.4% 401 4.3% 982 איי.סי.אל.

 2.1% 600 1.2% 300 2.0% 560 עזריאלי קבוצה

 7.0% 580 --- 0 4.7% 250 הפניקס

 4.4% 545 1.7% 125 4.4% 410 הבינלאומי

 1.8% 423 1.3% 418 1.4% 399 פריגו

 4.7% 419 7.3% 499 5.5% 444 אמות

 3.2% 340 1.7% 180 1.9% 200 גרופ אוסשטר

 4.8% 340 3.6% 160 5.7% 104 אשטרום קבוצה

 3.8% 257 --- 0 6.2% 343 הראל השקעות

 1.3% 256 1.2% 257 0.9% 205 אלביט מערכות

 2.7% 222 1.7% 100 --- 0 מבנה

 2.0% 200 --- 0 2.3% 101 ביג

 0.6% 144 0.4% 49 1.5% 255 א דיסקונט

 2.0% 140 1.7% 80 2.9% 160 סלשופר

 1.6% 120 1.8% 69 2.4% 72 מיטרוניקס

 1.4% 88 1.2% 76 --- 0 אנרג'יקס

 0.7% 87 0.6% 78 0.7% 80 אורמת טכנו

 1.2% 80 1.1% 61 1.9% 70 אלקטרה

 0.8% 70 0.7% 60 1.6% 70 שפיר הנדסה

 --- 0 0.6% 60 2.7% 240 מליסרון

 --- 0 --- 0 5.8% 236 או.פי.סי.

 --- 0 --- 0 1.5% 60 שיכון ובינוי

 --- 0 --- 0 --- 0 נייס

 --- 0 --- 0 --- 0 טבע

 --- 0 --- 0 --- 0 בזק



סכום  שם החברה

 הדיבידנד

2019 

תשואת 

 דיבידנד

2019 

סכום 

 הדיבידנד

2020 

תשואת 

 דיבידנד

2020 

סכום 

 הדיבידנד

2021 

תשואת 

 דיבידנד

2021 

 --- 0 --- 0 --- 0 טאואר

 --- 0 --- 0 --- 0 נובה

 --- 0 --- 0 --- 0 חברה לישראל

 --- 0 --- 0 --- 0 אופקו הלת'

 --- 0 --- 0 --- 0 איירפורט סיטי

 --- 0 --- 0 --- 0 לייבפרסון

 .%02 10,757     35-ת"א סה"כ

  23     מספר חברות שחילקו

 .31.12.2021-הינם לפי הרכב המדדים ב בטבלה הנתונים* 

 תודולוגיהמ

מועד התשלום שבו לפי , וחובמזומן הנתונים בסקירה זו נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד

 של הדיבידנדים בכל אחת מהשנים. בפועל

 תשואת הדיבידנד הכוללת וכן הענפית מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה.

 תשואת הדיבידנד של החברות עצמן מחושבת לפי מחיר המניה ביום האקס.

 במהלך אותה שנה. נמחקו מהמסחרשמניותיהן  לכל שנה אינם כוללים דיבידנדים שחולקו ע"י חברות,הנתונים 

 הבולטים מביניהם:

 מיליון שקל 263 איי.אפ.אפ. – 2021בשנת 

  מזרחי טפחותמיליון שקל, טרם המיזוג עם  100 אגוד – 2020בשנת 

 מיליון שקל 108 פרוטרוםמיליון שקל,  180 דלק אנרגיה – 2018בשנת 

 .דלק קידוחיםטרם מיזוגה עם חלוקת רווחים מיליון שקל  610-כ אבנר יה"ש - 2017בשנת 

נרשמו הרגילות מניותיהן הינן ללא זיקה לישראל ו, אשר פננטפארקו סים קומרשיילהנתונים אינם כוללים את החברות הזרות 

 .הן זניחבמניות הרגילות שלוהמסחר  בת"א במסגרת גיוסי אג"ח או מניות בכורהלמסחר 

 .שחולקו ע"י חברות בורסאיות דיבידנדים בעין כמו כן, הנתונים אינם כוללים

 :2021בשנת 

 סומוטוע"י  נרהטקחלוקת  -

 מנורה מבטחים החזקותע"י  טרה לייטחלוקת  -

 :2020בשנת 

 הפועליםע"י  ישראכרטחלוקת מניות  -

 :2019בשנת 

  נכסים ובנין וע"י הפניקסע"י  מהדריןחלוקת מניות  -

 שוריםמילוהכשרת הביטוח ל סקיילייןחלוקת מניות  -

 :2018בשנת 

 אינטרגאמאע"י או.אר.טי. חלוקת מניות  -

 יוניטרוניקסע"י  יוטרון חלוקת מניות -



 )ביוטיים( ליניאג' תרפיוטיקע"י  Age-Xחלוקת מניות  -

 :2017בשנת 

 קרדן ישראלע"י  קרדן יזמותחלוקת מניות  -

 אינטרגאמאע"י  רפקחלוקת מניות  -

 קבוצת נץע"י  נץ מלונותקת מניות חלו -

 

 

 


