
ןולח רוגס

רלוד ןוילימ 34-כב הסדנה ןרטשמ 70% תשכור ימיפ
 ימיפ המילשה רבעש עובשב ● ןרטשל רלוד ןוילימ 49 לש הרבח יווש תפקשמ השיכרה
 תרומת ,םורניא תירוביצה היינבה ירצומ תרבחב (10.5%) התקזחה תרתי תריכמ תא
לקש ןוילימ 130-כ
22/1/19והיעשי יבוק

 תא שוכרת ,ידיוד ישי ליבומ התוא ,ןרקה .הסדנה ןרטש תרבחמ 70% תשכור ימיפ ןרק
 .ןרטשל רלוד ןוילימ 49 לש הרבח יווש תפקשמה ,רלוד ןוילימ 34-כ לש העקשהב חתנה
.םינוש םיירוטלוגר םירושיאל הפופכ הקסעה תמלשה

 רחאל וראשיי םידסיימה ינש .ןרטש לבויו יסוי ידי לע 1989 תנשב המקוה הסדנה ןרטש
 רוציי ,חותיפב תקסוע ןרטש .התוא להנל וכישמיו הרבחה תוינממ 30% םע הקסעה תמלשה
 ,םיזרב תונמל ןתינ הרבחה ירצומ ןיב .םימב ןוכסיחל םיינורטקלא היצטינס ירצומ לש קווישו

 םיבלושמ הרבחה ירצומ .םדא די עגמ אלל םילעפומה םיינורטקלא םיידי ישביימו תוינובס
.ץראב םייתרקויה םידרשמה יניינבו רוביצה ינבמ בורב

 ינש הל שיו םידבוע 300-כ םויכ הקיסעמ ,תונידמ 80-מ רתויב הירצומ תא תרכומ הרבחה
 תקסועה ,תויגולונכט ןרב תא ןרטש השכר 2013 תנשב .הינמרגבו תג תיירקב ,רוציי ילעפמ
 תא תקוושמו ,תירטקלאוזייפ היגולונכטב הטילשו דוקיפ ירותפכו םישקמ תוחול רוצייו חותיפב
 תודימע ילעב םישקמ תוחול רוציי תרשפאמ ןרב לש היגולונכטה .ב"הראל רקיעב הירצומ
.ינוציח חוכ רוקמב ךרוצ אלל ריווא גזמ יאנתל ההובג

 תוחלה יאנתמ םיעפשומ םניאו ,תורוטרפמט לש בחר חווטב דובעל םילגוסמ הרבחה ירצומ
 ירישכמב ,רתיה ןיב ,םינקתומש ,הרבחה ירצומל בחרנ םישומיש ןווגמ ונשי .םתביבסב קבאהו

 קוש .םינוש םיגוסמ טיש ילכבו האילכ ינקתמב ,תוללוצב ,הפועת ילכב ,םייקנ םירדחב ,למשח
.ב"הראב אצמנ תויגולונכט ןרב לש יזכרמה דעיה

 םע לארשיב הלודגהו הנושארה תיטרפה תועקשהה ןרק איהו 1996 תנשב הדסונ ימיפ ןרק
 יכילהת ןהב תעצבמו תורבחב הטילש תשכור ןרקה .רלוד דראילימ 5-כ לש םילהונמ םיסכנ
 ףקיהב ןהמ 58 השמימו תורבח 88-ב הטילש ןרקה השכר הכ דע .םייתועמשמ החבשה
.רלוד דראילימ 5.5-מ הלעמל לש תואקסע

 היינבה ירצומ תרבחב (10.5%) התקזחה תרתי תריכמ תא ימיפ המילשה רבעש עובשב
 לש תוחלצומה תחא התייה םורניאב העקשהה .לקש ןוילימ 130-כ תרומת ,םורניא תירוביצה
 דראילימ 1.3-כ לש תללוכ הרומתב םורניא תוינמ תונורחאה םינשה ךשמב השמימש ,ןרקה
.הרבחב התעקשה ףקיהמ הרשע יפ לש םוכס - לקש

 הרבח תועצמאב ימיפ הקיזחה (היינב םורניא אלמה המשב) תירוביצה םורניאב היתוינמ תא
 תוליעפ ןה םגש ,תופסונ תורבח שולש םע הרתונ הריכמה רחאלש ,תוישעת םורניא ,תיטרפ
 טיילרואו (היטבמאו תיבה בוציע) ינולא ,(תכתמ תוישעת) ןדרוא - וירצומו היינבה ףנעב
 לקש ןוילימ 200-300-ב תכרעומ ,ושמומישכל ,הלא תוקזחהמ הרומתה .(היישעת ירצומ)
.םיפסונ

 וילופטרופ תורבח המכב היתוקזחה תא תונורחאה םינשב השמימ ימיפ ,םורניא דבלמ
 עגר .גולובונ תופורתה תצפה תרבח ןהב ,ביבא לתב הסרובב רכמ תועצה תועצמאב ,תופסונ
 תא םילשהל ימיפ החילצה ,תוינמה קושב תלופמ לש המוציעב ,2018 לש המויס ינפל



 תעצה תועצמאב ןכ םג ,הסרובבG1 החטבאה תצובק לש (IPO) תינושארה תוינמה תקפנה
.לקש ןוילימ 150-כ תרומתG1 תוינמ ימיפ הרכמ לוכה ךסב .רכמ


