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טנופ לדוג

שדוחב לקש ףלא70 לש רכשב םינפ רקבמ תשפחמ עבט
 ובריסש ,םיריכב ןובשח יאור המכל התנפ הרבחהש עדונ "טסילכלכ"ל
 םיאנתה ,ךרוצה יפל םידבוע סייגל הכישממ הרבחה" :עבט .העצהל
"קושב גוהנל םאתהב םה םיעצומש

 ,הלש תולעייתה תינכות לע התטלחה תובקעב תירוביצ הרעסב תאצמנ עבט דועב
 תשפחמ תופורתה תרבח יכ עדונ "טסילכלכ"ל .הרבחל םינפ רקבמ סייגל עבט הסנמ
.תויצפואו םיסונוב ללוכ אל ,לקש ףלא70–60 לש וטורב ישדוח רכשב דיקפתל דמעומ

 לדוג רדסב תוירוביצ תורבחב םינפה ירקבמ לש ןוילעה ףרב אצמנ עבט העיצמש רכשה
 הלש םינפה רקבמ לש רכשה תולע ,2012־ל ליכ תוח"וד יפ לע ,האוושה םשל .המוד
 םינפה רקבמ לש רכשה תולע .שדוחב לקש ףלא55־כ– הנשל רלוד ףלא180 לע דמע
 .םיגולמת ללוכ ,לקש ףלא79 התיה למשחה תרבח לש

 אל איה התע דע ךא ,יאמ שדוחב לחה םינפ רקבמ רחא תופורתה תיקנע לש שופיחה
 ,םיבר םידמעומל שונא יבאשמ המשש הרבח תועצמאב התנפ עבט .ושייאל החילצה
 ,ריפס איג ח"ורל רתיה ןיב התנפ עבט יכ עדונ "טסילכלכ"ל .םיריכב ןובשח יאור םהבו

 לוהינ תקלחמ להנמו ףתוש ,יפורג ןרוא ח"ורל ;PWC ןמלסקבSOX תקלחמ להנמ
 להנמ־ףתוש ,בורנומ איג ח"ורלו ;ןיקייח ךמוסKPMG־ב תימינפ תרוקיבו םינוכיס
 .העצהל ובריס השולשה .םינוכיס לוהינו הרקב– בורנומ יעלקלא דרשמב

 רקבמ ,תושירדה יפ לע .םינפ רקבמ תונמל תביוחמ תירוביצ הרבח לכ ,קוחה יפ לע
 ךרוע וא ןובשח האורכ הכמסה וא ןושאר ראות לעב תויהל בייח תירוביצ הרבחב
 הדובעב ןויסינ :םינפה רקבמ דיקפתל תושירד המכ זרכמה יאנתב הלעמ עבט.ןיד
 ןכ ומכ .היגולונכטויב וא הקיטבצמרפ תרבח לומ הדובעב ןויסינ תימואל־בר הרבחב
 .ינש ראות ילעבל ןורתי ןתניי יכ הרבחה תנייצמ

 ר"ויל ףופכב לעפיו ,םידבוע70־כ לע הנוממ היהי רחבייש םינפה רקבמ יכ תנייצמ עבט
 תוכרעמ תא ךירעהלו ןנכתל םינפה רקבממ הפצמ הרבחה .ל"כנמלו תרוקיבה תדעו

 ףתשל ;תופסונ תוקלחמ םעו הלהנההו ןוירוטקרידה םע הלועפ ףתשל ;תוימינפ תרוקיב
 ןוירוטקרידל תיתנש תימינפ תרוקיב תינכות גיצהלו ;םירטלוגרו תויושר םע הלועפ
 .הרבחה ל"כנמלו

 רוסחמ שי םהבש םידיקפתל םידבוע סייגל הכישממ הרבחה" :הבוגתב רסמנ עבטמ
 ."קושב גוהנל םאתהב הדובע יאנת העיצמו ,הרבחב
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