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 ?םיחוור ךושמל םאה
סמ םולשת תוחדל תרשפאמ םתעקשהו הרבחב םיחוורה תרתוה

 הרבחב םריתוהל םא םיחוור ורבצש תורבחב הטילש ילעב םיטבלתמ םיבר םירקמב

 .יטרפה רושימב םעיקשהלו )תורחא םיכרדב וא( דנדיווידכ םתוא ךושמל וא ,םעיקשהלו

 ןיינעב םיירקיעה םילוקישה תא שורפל הסננ ךא ,םיבר םינתשמ הבוחב תרצוא וז היגוס

 .הז

 רחאל( םיחוור הרבצ הרבחה ובש בצמב תומולגה תואצותה תוטרופמ תפרוצמה הלבטב

 ןוהה קושב םתוא עיקשת הרבחה :תחא תורשפא .לקש ןוילימ לש )תורבח סמ םולשת

 אוה תורבחה סמ2008 סמה תנשב(25% לש סמ םלשתו6% לש תיתנש האושתב

 עיקשמל קלחת רבד לש ופוסבו )25% לש סמ לע ונססבתה תוחונה םשל ךא ,27%

 .25% רועישב סמב ביוחי הזו ,)תורבח סמ םולשת רחאל( הרבצש םיחוורה תא דנדיווידכ

 עיקשי אוהו )דיחי( תוינמה לעבל דנדיווידכ םיחוורה תא קלחת הרבחה :היינש תורשפא

 םלשיו6% לש תיתנש האושתב ןוהה קושב )25% יוכינב דנדיווידה( וטנ םוכסה תא

 .)תואירב/ימואל חוטיב ימדב תובח אלל(20% רועישב סמ םהילע

 םעיקשהלו הלחתהב םיפסכה תא ךושמל יאדכש הנקסמה הרואכל תשקבתמ הלבטהמ

 .הרבחה ידיב םיפסכה תעקשהל האוושהב ,דיחיה ידיב )דנדיוויד לע סמ םולשת רחאל(

 ,לקש1,198,599 ךסב תללוכ םיחוור תריבצל איבת היינשה תורשפאה ,תירישעה הנשב

 .דבלב לקש1,164,727 תריבצל איבת הנושארה תורשפאהש דועב

 ,)3%( חינז קר אל אוהש ירה ,שרפה םייק ןכאש ףא לע ןכש ,ידכב אלו ,ונרמא "הרואכל"

 לש הייחד תרשפאמ הדי לע םתעקשהו הרבחה ידיב םיפסכה תרתוה .העטמ ףא אלא

 .תיתועמשמ םיהובג םיחוור תריבצ הנקמו ,)25%( דנדיוויד לע סמה

 דועב ,לקש1,246,182 רובצת הרבחה ,הלבטב ןיוצמכו םינש שמח רחאל ,לשמל ,ךכ

1,552,969 רובצת הרבחה ,םינש רשע רחאל .דבלב לקש948,130 רבוצ היה דיחיהש

 .דבלב לקש1,198,599 רבוצ היה דיחיהש דועב ,לקש

 ידיב םתעקשהש ךכ ,ןוהה קושב םיעקשומ םיחוורה ובש בצמב הלבטה לש הניינעש ריכזנ

 .תואירב חוטיב וא ימואל חוטיב ימדב תובח אללו דבלב20% לש סמב תבייח דיחיה

 היהת האוושהה ןכש ,לדגי ףא תופולחה ןיב שרפהה ,תויקסע תועקשהל םיחוורב שומישב
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 תואירב חוטיב וא ימואל חוטיב ימדו )47% דע( ילוש סמ לומ )הרבחל( תורבח סמ ןיב

 .)דיחיל(

 תוינמה לעב לע היהי דיתעב ירהש ,ינמז ןוכסיחב אלא ,עובק סמ ןוכסיחב רבודמ ןיא

 תושימג הנקמ קר אל סמה תייחד ,תאז םע .םהילע סמ םלשלו םיפסכה תא ךושמל

 ומכ( םינווגמ סמ ינונכת תרשפאמ םג אלא ,הובג ףונמו םיפסכה תכישמ יותיע תעיבקב

 תא תיתועמשמ ןיטקהל םייושעש )ןוה ירטשו תואוולהב שומישו תיתחפשמ הרבחב שומיש

 .סמה תובח

 רתא ךרועו םיקמו אריפש-דלח-הקלסוא דרשמב ףתוש ,ח"ורו ד"וע אוהבתוכה

 ךרועו םיקמו אריפש-דלח-הקלסוא דרשמב ףתוש ,ח"ורו ד"וע אוהבתוכה טנרטניאה

םיסמםיסמ טנרטניאה רתא

2 ךותמ2 דומע

23/09/13http://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.485927


