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הכמ ףוטחל תדמוע תועיבתה תיישעת
 היושעו ,חוטיבה תורבח לש תואצוהב ךוסחת תועיבת בושיי יכילה לש הרדסה
תוימרפ תדרוהל ךרדה תא לולסל םג

 םיסחיבו ,ללכב חוטיבה םלועב םידממ רידאו שיגר ,יטירק ביכר םה תועיבת בושיי יכילה

 חוטיבה תורבחב לופיטה םייתסה ,הדבל 2016–ב .טרפב םיחטובמל םיחטבמ ןיב

.חוטיב תועיבת ףלא 702–מ רתויב לארשיב

 תולעופ תונוש תורבחו ,חוטיבה תרבח לוקישל טלחומ ןפואב םויכ ףופכ תועיבתה בושיי

 לכ ,תרנצ יקזנ לע יוציפל העיבת שיגמ חטובמשכ ,המגודל .קזנ יעוריא םתואב הנוש ןפואב

 עבונ אוהו ,םידיחא םינוירטירק לע ןעשנ אל יופישה רוחמת .הרקמה יפל תלפוטמ העיבת

 םיתעל ךא ,יביטקייבוא היהי ןכא םרוגה םיתעל .ידמל יתורירש ןפואב םימרוג ןווגממ

 המלש היישעת המק ךכ .יזכרמ דיקפת וקחשי הרקמה די וא ןידה ךרוע ,יאמשה תובורק

 תושגומ ףוג יקזנ ןיגב תועיבתה בור ,המגודל .םימה יקזנ םוחתב קר אל ,תועיבת בושייל

.םוחתב םיחמומ םיאפורו םיצעוי ,ןיד יכרוע תועצמאב חוטיבה תרבחל

 ןוכסיחהו ןוהה קוש תושר יניעב םג קוש לשכ הווהמ חוטיבה תורבח ןיב תודיחאה רסוח

 רפשל ידכ תועיבתה בושיי יכילהת לש לועייל היגטרטסא השביג תושרה .רצואה דרשמב

 רוביצה דצמ תרוקיב לש םיקזח םילג גפוסש ,םיחטובמה םילבקמש תורישה תא

 תואכז אשונב םירורבו םיטושפ ,םידיחא םיללכ תריציל תרתוח תושרה .תרושקתהו

.חוטיבהמ םילומגתל וא םייוציפל חטובמה

 תועיבתה בושיי יכילה תא רידסמה רזוח תושרה המסריפ 2016 רבמבונב 30–ב ,ךכ םשל

 חוטיב הרקמ שחרתמשכ חטובמ לבקיש תורישה תא רפשל הרטמב ,םימ יקזנ םוחתב

 עבוקה ,ףסונ רזוח םסרופ 2017 לירפאב 2–ב ,רחא םוחתב .תיבב תרנצב ץוציפ תמגוד

 ידיב וא םייולת־יתלב םיכירעמ ידיב ועצובי ידועיס חוטיב יחטובמ לש דוקפתה תוכרעה יכ

.דועיס תועיבת תוחדל חוטיבה תורבח לש ןתלוכי תא םצמצמה ךלהמ — ימואלה חוטיבה

 היצלטסניאל הנשמ ינלבק םיקפסמש תורישה לע ןנולתמ רוביצה ,המגודל ,תרנצה םוחתב

 חוקלה לבקמש תורישה לע הרקב ליעפי םימ יקזנל עגונב רזוחה .חוטיבה תורבח םעטמ

 חוטיבה תורבח לש תורישה תוכיא ןיב הוושמה תוריש דדמ םוסרפ לולכתש ,יפוסה

 תא ,הלפוט איה ובש ןפואה תא ,הלקתה תוהמ תא טרפי חוקלה לבקיש ח"וד .תונושה

 תוריש שורדל לכוי חוקלה ,הז ןפואב .הרתפנ ןכא היעבה הבש הדימה תאו לופיטה דעומ

.חוטיבה חלוש התוא תרנצה יקזנ תרבחמ רתוי בוט

 ,רדסה יכסומ אשונב םימוד םירזוח הארנ ךשמהב יכ הארנו ,תונושאר תוינונסב רבודמ

 רצייל הרטמ ךותמ — םיפסונ םימוחתו רדסהב םיאפור ,תוכנ יזוחא ,תונואתב ףוג יקזנ

.ןתינש לככ םידיחא תוריש ידדמו קזנ ינובשחמ תוטושפה תועיבתל

 .לקשמ תודבכ תוכלשה תלעב תויהל היושע תועיבת בושיי יכילה לש הרדסהה תמגמ

 תורבח לשו םיחטובמה לש ךרוצה תא ושילחי םייוציפל רתוי םיפוקשו םידיחא םיללכ

 םוצמצל ואיביו ,םשקובמ תא לבקל ידכ םירחא םיינוציח םיחמומבו ןיד יכרועב חוטיבה

 תולתה תתחפה — ךכמ בושח .הנממ םינהנה לש תוסנכהבו תועיבתה תיישעתב יטמרד

 תורבח לש תואצוהה תא תובורקה םינשב ןיטקת םייטפשמ םיכילהבו םיינוציח םימרוגב

 הדימב םיחטובמה רוביצל ןוכסיחל םג איבהל היושע איהו ,תועיבת בושיי לע חוטיבה

.םישדחה םירדסהל םיפופכה םיחוטיבה לע תוימרפה ולזויש
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 תא רפשיש ,רצואה דרשמ לש ךרובמ ךלהמ איה תועיבת בושיי לש םיכילהה תרדסה

 ךוסחיו םינושה חוטיבה יפנעב ינויח רדסו תופיקש רציי ,חוטיבה תורבח לש תורישה תומר

.םהיתויוכז תא שממל ידכ םיחטובמה םיאיצומש ףסכבו ןמזב

 הנק ןהאפ תמריפב םייסנניפו םיידסומ םיפוג תרוקיב םוחת להנמו ףתוש אוה בתוכה

Grant Thornton Israel הרקב לוהינ
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