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 יוכיס םייק :הדומ םירוטקריד 5 לכמ דחא
ונלש הרבחב דחוש םולשתל
45% יכ הלעמ Grant Thornton Israel הרקב לוהינ הנק ןהאפ לש רקס
הליעמ לש הרקמב חוויד להונ ןיא יכ ונייצ םירוטקרידהמ

 תרבחב רבעשל םיריכב השימח ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב עישרה ןורחאה סראמב

 רשא השרפה התוא תרגסמב .םינומא תרפהו המרמ דחוש תוריבע עוציבב למשחה

 םיריכב םידבועל לארשיב סנמיס יגיצנ ןיב חקו ןת יסחי ומקרנ "סנמיס תשרפ"כ המסרפתה

.למשח תרבחב

70-כ ברקב Grant Thornton Israel הרקב לוהינ הנק ןהאפ הנורחאל וכרע ותוא רקסמ

19% יכ הלוע תוילארשי תוירוביצ תורבח לש תרוקיבה תודעווב םירבחה םירוטקריד

 ידבועל דחוש םולשת עצובמ םינהכמ םה ןהב תורבחבש יוכיס שיש םירובס םירוטקרידהמ

.ןוירוטקרידה תעידי אלל םירז רוביצ

 .דחוש ירקמ תעינמל  תכרעמ ןמצעל ץמאל וליכשה אל תורבחה תיברמ ,רקסה יפל דוע

 תוירוביצה תורבחב תרוקיבה תודעו ירבחמ 30% יכ רקסב ופשח םירוטקרידהש ףא תאז

.תוליעמו תואנוה ירקמ םינהכמ םה ןהב תורבחב ולגתה תונורחאה םייתנשב יכ וחוויד

 חוויד תבוח ללוכה להונ הרבחב םייק אל יכ וחוויד םירוטקרידהמ 45% ,רקסה יפ לע

 תורבחב םינהכמש ,םירוטקרידהמ 70% .האנוה וא הליעמ לש הרקמב ןוירוטקרידל

 דוחיש תעינמל תינכת הרבחב העמטוה אל יכ ונייצ ,תורז תונידמ לומ תוקסע תועצבמש

 ,דחוש תעינמל תינכות שי ןהב תורבחב םג .OECD -ה תנמאל םאתהב םירז רוביצ ידיקפ

.םידבועה ברקב העמטוה אל וז יכ םירוטקרידהמ 65% ובישה ,תינכותה

 ,Grant Thornton Israel הרקב לוהינ הנק ןהאפב ףתוש ,ןהכ ןורוד  ח"ור ירבדל

 הלש דעיה קוש םע תילארשיה הרבחה לש תרשקמה עורזה ןה ל"וחב תונבה תורבחה"

."תיטירק איה ל"וחב הרבחה ידבוע ברקב דחוש תעינמל תינכת תעמטה ןכלו ל"וחב

 רדגוה אל תוירוביצה תורבחהמ 52%-ב יכ הניה רקסהמ התלעש תרחא הגיאדמ  הדוקנ

 יא לע ימינונא חווידל ןונגנמ"  ןהכ ןייצ הז רשקהב .םירדס יא לע ימינונא חווידל ןונגנמ

 תעינמל תיביטקפא תינכת לכ לש סיסבה ינבאמ םה תויותיחש יפשוח לע הנגהו םירדס

."םירז רוביצ ידבוע לש דוחיש

 ןהב תונידמב תוקסע עוציבמ ענמיהל שי יכ רקסה יפל םירובס םירוטקרידהמ 25% קר

 תואקסע עוציבב ישוקה תורמל" יכ רמא ןהכ .תוקסע עוציבל יאנתכ דחוש םלשל לבוקמ

 הרבחל רשאכ החילצמ תיקסע תוליעפ םייקל ןתינ ןיידע ,דחוש םלשל לבוקמ ןהב תונידמב

 לש הפיכא ךות תאזו ,ידוחיי תוריש וא יגולונכט ןורתפ ללוכש יתועמשמ יקסע ןורתי שי

."דחוש רוסיאל תוינידמ

 ופשח אל ,ןורחאה יעיבר םויב ומסרופ רשא  לארשיב ךרע תוריינל תושרה לש תוח"ודה

 המרמו דחושל תעגונה תחא הריקח .תותיחשו דחוש אשונב הפיכאה תרבגהב הילע לכ

 בתכ תשגהל תוטילקרפל רבעוה תומדוק םינשל רושקה דחא קיתו ,2016 תנשב החתפנ

 ןוכיסה תמר יכ םירובס רקסב ופתתשה רשא םירוטקרידהמ 88% תאז תורמל .םושיא

 היצלוגרהו הפיכאה תרבגה בקע התלע תוירוביצה תורבחב םירוטקרידה םיפושח הילא

.תותיחשו דחוש אשונב
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