
הגירעון קפץ, יחס חוב לתוצר זינק ושוק התעסוקה יצא משליטה. 
מצד שני, מבצע החיסונים המוצלח בשילוב מיקומה היחסי הטוב 

של ישראל כבר היום במדדים בינלאומיים, מעמידים אותה בנקודה 
אטרקטיבית עם צפי לגידול בהשקעות הזרות ותחזיות אופטימיות 
לצמיחה º מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית בתוך 
שנתיים ולממשלה הנכנסת מחכה שורה של אתגרים כלכליים, 

בראשם העברת תקציב מדינה / אלה לוי	וינריב, עמ' 2

בין חובות לצמיחה

הבחירה הכלכלית
של הממשלה הבאה
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גלובס

המתווך המפתיע 
והקופון שיגזרו 

העובדים מהנפקת 
הענק של איירון סורס

שירי חביב ולדהורן, עמ' 14

הדוח הראשון 
של צים כחברה 
נסחרת: "תוצאות 
שוברות שיאים"

עומרי כהן, עמ' 18

אקזיט שני בחמש 
 Fyber :שנים

הישראלית־גרמנית 
נמכרת ב־600 מיליון ד' 

שירי חביב ולדהורן, עמ' 14

שטראוס לא נהנתה 
מהקורונה: הציבור
קנה פחות קפה 

וחטיפים מחוץ לבית 
שני מוזס עמ' 18

הכירו את הטרנד 
החדש בעולם 

הגיוסים: סרטונים 
במקום קורות חיים  

דפנה ברמלי גולן, עמ' 31
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מדור חדש
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שוק ההון
עמ' 14	22

היקף הגיוסים 
בסייבר מזנק. למה 
המומחים בטוחים 

שלא מדובר בבועה?
אורי ברקוביץ', עמ' 25

כמה מהחסכונות 
שלנו מושקעים 
בגופים היוצרים

סיכון אקלימי?
שני אשכנזי, עמ' 29

מדוע אילן ישועה
לא נחקר כחשוד? 

עמדות בכירי משרד 
המשפטים נחשפות

אבישי גרינצייג, עמ' 35

סיטי יספק
שירותי תשלומים 
במט"ח ללקוחות 

הבנק הדיגיטלי
רון שטיין, עמ' 6

חמ"ל המשרוקית
ליום הבחירות

נתקלתם בפרסומים חשודים? 
שלחו לנו וננסה לבדוק 
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בחירות דיגיטליות    
בישראל: העתיד
או מדע בידיוני?

/ דני זקן 4

את מי הציבו   
המפלגות במקומות
הכי לא�ריאליים?
/ "המשרוקית", עמ' 3

מה קרה לשיעורי    
ההצבעה בעולם
בשנת הקורונה?

/ דני זקן 4

כך הפכו הבחירות    
בישראל גם לימים
של חגיגת קניות
/ שני מוזס, עמ' 6


