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 תוריבע ינייפאמ תא טטרשמ הרקב לוהינ הנק ןהאפ דרשמ ךרעש רקס
 תופשחנ תוריבע תוחפ יכ הלגמו ,תפלוחה הנשב לארשיב ןבלה ןוראווצה
םירבג - תוריבעה יעצבממ 83% .םיינוגרא-םינפ ימרוג ידיב

08:07 19.03.17

 םוקמב תותיחש ףושחל ץמוא םירזואש םידבוע תוחפו ,50 ליג לעמ םיניירבע םירבג רתוי

 האנוהה תוריבע ינייפאמ תא טטרשמ הנק ןהאפ דרשמ לש שדח רקס .םהלש הדובעה

 לארשיב ןבלה ןוראווצה יניירבעמ83% ,רקסה יפל .תופשחנ ןה דציכו לארשיב תותיחשהו

 ידי לע הנורחאל ךרענש ימלועה רקסה ינותנמ .םלועב לבוקמהמ הובג רועיש ,םירבג םנה

 .םירבג ידי לע ועצוב תימלועה תוניירבעהמ 69% יכ הלוע (ACFE) תוליעמה ינחוב דוגיא

:טסילכלכב דוע וארק

םיכוותמב רוסא שומישל דשח - סוברייאב תותיחשה תריקחל תפרטצמ תפרצ•
דעסא למא ('לימב) ל"את לש ורצעמ ךראוה :א"עתב תותיחשה תשרפ•
תותיחשב הדושחה האישנה תחדה תא רשיא ש"מהיב :האירוק םורד•

 הובג יותיפה תא תונמזמש חתפמ תודמעב םירבגה רועיש לארשיבש אוה טושפה רבסהה

 םלועבש דועב ,םישנ תונהכמ קשמב םיריכבה םידיקפתהמ 8%־כב קר .םלועב רשאמ רתוי

 רועישש הלוע ןאכמ .םיריכב םידיקפתב םישנ תונהכמ וקדבנש תורבחהמ 24%־ב יכ אצמנ

.םיריכבה םידיקפתב גוצייל ומצע תא םיאתמ תירדגמה תוניירבעה

 תרוקיבה תקלחמ להנמו ףתוש ,הנידמ יש ןטפשמהו ןובשחה האור ךרע ילארשיה רקסה תא

 רקס ינותנל םיילארשיה םינותנה ןיב האוושה םג ךרעש ,הרקב לוהינ הנק ןהאפב תיתריקחה

.2016־ב םסרופו ACFE ידי לע ךרענש ימלוע

םידבוע תוליעמ :םירקמהמ 80%־מ רתוי

 ,הנק ןהאפ דרשמ לש תיתריקחה תרוקיבה תקלחמ ידי לע וקדבנש תורבח 100־כ ןחב רקסה

 ירזגמל תורושק תורבחה .םייתלשממ םיפוגו םיר"כלמ ,תויטרפ ,תוירוביצ תורבח ןהיניב

 תוריבע תא רקסה קלחמ ,ללככ .קטייהו םיסנניפ ,ן"לדנ ,הישעת ,רחסמ ומכ םינוש תוליעפ

 ןוגראה תלהנה ידי לע תועצובמה ,תויאנובשח תואנוה איה הנושארה :שולשל ןבלה ןוראווצה

 לש ותמצעהו ודמעמ רומיש ךרוצל ,םיעיקשמ וא םירוטלוגר ,תויושר ומכ םיינוציח םימרוג יפלכ

 לש יפסכה ובצמ לש ללכ ךרדב ,ןודז תנווכב ,םיתוועמ םיגצמ תוללוכ תואנוהה .ןוגראה
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 תוריבעה וא ,ןקז ןב יק'גו רנקנד יחונ לש לשמל ,תוינמה הצרה תוריבע ןה ךכל המגוד .ןוגראה

 .םייפסכ תוח"וד ץופישב תורושקה

 ,םיישילש םידדצב תועגופו תונפומ תואנוה דועב .םידבוע תוליעמ אוה היינשה הריבעה גוס

 ידי לע אלו ןוגראה יפלכ הריבעב רבודמ .לעומה לש יטרפה וסיכ תא רישעהל ודעונ תוליעמ

 תיזפו רחסמל קנבהמ ןולא יתא ,לשמל .םיינוציח םימרוג םע הלועפ ףותישב םיתעל ,ןוגראה

 לבקמ וא דיקפת לעב ידי לע הערל שומיש - תותיחש איה תישילשה הריבעה .yes־מ דלו

 ימרוג לומ יטרפ קוש ימרוג םיברועמ ןאכ .ישיא חוור וא האנה תובוט גישהל ידכ תוטלחה

 לש ומכ םירקמב תוימוקמה תויושרב תויותיחשה ןה לארשיב תוטלובה תואמגודהו ,לשממ

.רב יבצ רבעשל ןג תמר תייריע שאר וא ינאיחל ימולש רבעשל םי תב תייריע שאר

 יקסננסרק תנסא :םוליצ הנידמ יש ח"ור
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