
לגנא בקעי  םע  דחי  ושכר  םיקסע : םישוע  בוש  קורמשו  ינומרח  יזח 
לקש ןוילימ  ןודנולב ב-150  ןיינב 
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ישנא דמצ  יכ  עדונ  סבולג " .הינטירבב ל" בינמ  "ן  לדנב םהיתועקשה  תא  םילידגמ  ינומרח  יזחו  לגנא  בקעי 
לש כ- תללוכ  העקשהב  ןודנול  רחסמו ב םידרשמ  ןיינב  תיאקירמאה  קורמש  ןרק  םע  דחי  ושכר  םיקסעה 

תחפשמ לש  תועקשהה  ןרק  קורמש , .םתשולש  ןיב  םיווש  םיקלחב  דנואפ ) ןוילימ  כ-32   ) לקש ןוילימ   150
ידיב הלהונ  הב  הפוקתב  רשק , ןארידת  תרבחב  הטילשה  תולעב  םע  םדוקה  רושעב  התנמנ  ינסיד ,

.ינומרח

תולודגהמ תיתחת  תבכר  תנחת  לומ  ןודנולב  טימסרמה  תנוכש  זכרמב  תישארה  הרדשב  םקוממה  ןיינבה ,
רכשומו עבורמ  לגר  ףלא  ינפ כ-47  לע  ערתשמ  ןודנול , ריעה  זכרממ  העש  עברכ  אצמנו  ןודנולב 

סכנב תעצוממה  תוריכשה  תפוקת  עודיה , לככ  לש כ-6.5% . תיתנש  האושתב  םידרשמלו  רחסמ  תורטמל 
ןומימה .הנשל   9%- כב םכתסי  םיפתושה  לש  ימצעה  ןוהה  לע  רזחהה  יכ  אוה  יפצהו  םינש  איה כ-10 

לעפת הרבחהש  תופסונ  היינב  תויוכז  ול  סכנה , תולעמ  לש 60%  הבוגב   HSBC קנב ידי  לע  ןתינ  הקסעל 
.ותוא חיבשהל  יופצ  רשא  הבורקה  הפוקתב  ןשומימל 

תויתועמשמ תועקשה  םע  תנש 2012 , זאמ  ןודנול , ריעב  טרפבו  הינטירב , יבחרב  םילעופ  ינומרחו  לגנא 
יניינב תשיכרב  דקמתמ  םהיתועקשה  רקיע  .םידנואפ  ינוילימ  תואמב  הכ  דע  תוכרעומש  "ן , לדנה םוחתב 
םע .זכרמהמ  ינש  לגעמב  םקלחו  ןשייקול )" םיירפ   )" םירעה יזכרמב  םקלח  רחסמ , יחטשו  םידרשמ 

, ןודנולב םיסכנה  תיצחמכ  הינטירבב , תופתושמ  "ן  לדנ תואקסע  םימילשמ 18  םיינשה  תיחכונה  הקסעה 
.דועו סדיל  לסאקוינ , לופרביל , תמגוד  תורחא  תולודג  םירעב  םתרתיו 

תילארשי - תיאקירמאה "ן  לדנב תועקשהה  תרבח  םע  דחי  הקסע  ועציב  םיינשה  יכ  םסרופ  הרבעש  הנשב 
לגנא לש  םהיסכנ  ראש  ומכ  .לקש  ןוילימ  תרומת כ-450  ןודנולב  םידרשמ  ןיינב  תשיכרב  פורג , רוברה 

חווטל תוריכשבו  תוביציו  תולודג  תורבחל  רכשומ  קורמש  םע  ףתושמב  תעכ  שכרנש  ןיינבה  םג  ינומרחו ,
,Be At One םירבה תשר  , Landbronx םירומיהה תרבח  , Nando's ןוזמה תשר  םירכושה  ןיב  .ךורא 

.יזח לש  ונב  ינומרח , ןנור  ידי  לע  תלהונמ  ינומרחו  לגנא  לש  תופתושה  . WING WING תשרו
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 - הסרובב תנשב 2000  הקפנוהש  רשק , ןארידת  תרבח  לש  יגולותימה  "ל  כנמל רבעב  בשחנ  ינומרח  יזח 
ימיפ ןרק  דצל  ותושארב  םילהנמ  תצובק  השכר  וב  ךלהמ  ליבוה  ינומרחש  רחאל  םירופס  םישדוח 

.רוכ ןרצנוק  ידימ  הרבחב  הטילשה  תא  תיאקירמאה  קורמשו 

םייאבצ םימושייל  תויטקט  רשק  תוכרעמ  תינרצי  הרבחה , תא  ינומרח  ךפה  רשק  ןארידתב  ותפוקתב 
םייתנש ךלהמב 2006 , הרבחה  תא  בזע  אוה  .הלש  תויגולונכטה  תולוכיב  תימלוע  הליבומל  םיינוחטיבו ,
םירלוד ינוילימ  תורשע  המכ  םע  שרפו  דיקפתב  םינש  רחאלו 10  תוכרעמ  טיבלא  ידי  לע  השכרנש  רחאל 

םויכ עיקשמ  לגנא , םע  תפתושמה  תוליעפל  ףסונב  .הרבחב  ויתוינמ  שומיממ  רקיעבו  תורוכשממ  רבצש 
.תונוש תויסנניפ  תועקשהבו  "ל  וחבו לארשיב  "ן  לדנ תשיכרב  רקיעב  ינומרח 

םע הפוריא , חרזמבו  לארשיב  םירוגמל  היינבה  םוחתב  םיטלובה  םימזיה  דחא  רבעב  היה  לגנא  בקעי 
לגנא רכמ  הצובקב  הטילשה  תא  סגנידלוה .)" אנגל  הכפה ל" ךשמהבו   ) ומש תא  האשנש  "ן  לדנה תצובק 
הכיהשכ ןכמ , רחאל  רצק  ןמז  .לקש  ןוילימ  תרומת 430  ןירגלמיוב , היעש  לש  םירוזא  תרבחל  תנשב 2006 
םוחתב הלעפש  טסווניאלגנא ,"  " תרבח תא  לגנא  םיקה  ךשמהב  .הרבחה  יקסע  וסרק  ילבולגה , רבשמה 

.ונוה רקיע  תא  השע  הלא  תוליעפ  ימוחת  ינשבו  היסורבו , הקירפאב  ודוהב , היירכהו  תויתשתה 

סיפה לעפמ  תמגודכ  הקירפאו , הקירמא  םורדב  וטול  תלעפהו  לוהינב  רקיעב  עיקשמ  לגנא  םויכ 
תא קיפנהל  ותנווכבש  םסרפתה  הנורחאלו  ותטילשבש   Tenlot וטולה תרבח  תועצמאב  לארשיב ,

.הידוושב הסרובב   Tenlot

איהו תיאקירמאה , ינסיד  תחפשמ  ידי  - לע הדסונ ב-1978  ( Shamrock Holdings  ) קורמש תרבח 
, רלוד דראילימ  לש כ-1.6  םוכס  לע  דמוע  םימוסרפ  יפ  לעש  ףקיהב  בחרנ , םיסכנ  וילופטרופב  הקיזחמ 
.דועו  תואנולמ  תרושקתו , רודיב  הידמה , יפנעמ  םיבחרנ  םימוחתב  םיסכנב  העיקשה  םינשה  ךלהמבו 

? יארשאב רוסחמו  םירזת  יישק  םע  דדומתהל  םיינוניבו  םינטק  םיקסע  םילוכי  דציכ 
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