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םינוקו םינוקו םינוק   םינוק

יוליבכ יוליבכ היינקה   היינקה
ירתאבו םינוינקב  תויונחב , תולבל  םיברמ  םיקינ  Y-ה

םישדח םירצומו  םיגתומ  רחא  ןיינעב  םיבקוע  תוינק ,
(, הקינורטקלאו הנפוא  ירצומ  רקיעב   ) קושל וסנכנש 
םה .אתווצב  יוליבו  רודיבכ  רקיעב  הינקה  תא  םיספותו 

.םיבהלנ םיניינקל  וכפהו  םינוינקה  ןדיע  ךותל  ולדג 
םינברדמ הלועה -  שוגירה  ףסו  םינורטקלאה  םירצומה  תא  ןמזה  לכ  גרדשל  יותיפהו  ףחדה  תויונחב , םוצעה  עפשה 

תגספל רבעב  ובשחנ  םיינורטקלא  םיקחשמו  "ל  וחל הסיט  ןולמ , תיבב  שפונ  הדעסמל , האיצי  םא  .תימלוב  תונכרצ 
, תאזמ הרתי  .רתוי  םירקיו  םישגרמ  םירבדל  קקזנ  ריעצ  ליגמ  רבכ  וללה  םייוליבה  תא  ךרצש  רודה  םויכ , ירה  רשואה ,
, ןכאו .ולש  הכירצה  לסמ  דרפנ  יתלב  קלח  יוליבה  תואצוהב  האור  ריעצ , ליגמ  םירוהה ) ןובשח  לע   ) תולבל לגרתהש  ימ 

תספתנ הניא  רסיי )" לכל צ' ןובשח  תושעל  ילב   )" הפק תיבב  וא  הדעסמב  רבב , עובשב  םיימעפ  תוחפל  יוליבל  האיצי 
.יסיסב ךרוצכ  אלא  תורתומכ , םיריעצה  לצא 

ליבומ ליבומ קוש   קוש חלפ   חלפ
םיריעצ לש  העפשהה  חוכש  ןוויכו  םירגובמ  םישנאמ  תוחפ  םיקפואמו  םינסורמ  םירבדה  עבטמ  םיריעצ  םישנאש  ןוויכ 

םיביתכמש ימכו  םלועב  םויכ  רתויב  שקובמה  קושה  חלפל  םיבשחנ  םיקינ  Y-ה תונורחאה , םינשב  הלוע  םהירוה  לע 
לש "א  נדהש םיארמ  םירקחמ  .םיריעצל  תודחוימ  תוקלחמ  םיקיזחמ  םוסרפה  ידרשממ  םיבר  .םינרציה  רובע  ןוטה  תא 

, הקיזומ תויביטרופס , הנפוא , ומכ : םיריעצה , תא  םיניינעמש  ןכות  תומלועמ  רקיעב  בכרומ  םלועה  יבחרב  תומוסרפה 
לביטספ רעונ : תועונתו  תוגלפמ  ידי  לע  רקיעב  ונגרוא  םיינומה  םיריעצ  ישגפמ  רבעב  .תוינימו  םיסחי  תוכרעמ 

הלוק הקוק  רפכ  ומכ : קווישו , םוסרפ  תורבח  לש  םיעוריא  רקיעב  הלא  םויה  .המודכו  תויממע  תודעצ  תולוחמה ,
.(Guinness nights) סניג תוליל  וא  ראטסדלוג  לביטספ  , (Summer love camp)

םירגבתמ םירגבתמ לשלש   םירצומ   םירצומ םיכרוצש   םיכרוצש םירגובמ   םירגובמ
רקיעב  ) דבלב םירגבתמל  םידעוימכ  רבעב  ובשחנש  םירצומ  לש  היינק  אוה  םינכרצכ  םהלש  רכיהה  ינמיסמ  דחא 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 
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םיעשתהו םינומשה  תונשב  םתודלי  תא  ווילש  םירצומ  םיבבחמ  םה  יללכ  ןפואב  רודיבהו .) לכואה  שובלה , םוחתב 
םניא םהש  ןוויכו  קחשל  םיבהוא  םהש  ןוויכ  תודלי  ירצומ  םהל  קוושל  לק  .קושהמ  ומלענש  הלאכל  םיעגעגתמו 

.םייחצנ - םידלי ראשיהלמ  םיכובנ  וא  םישייבתמ 

? שדח רצומ  שוכרל  ךתוא  ענכשל  הבוט  יכה  ךרדה  המ 

ינב 20-30. ברקב   Life & Style רקחמ יאמ 2008 . . ZOOZOO-םגדמ ו סבולג , רוקמ :

םיילאטיגיד םיילאטיגיד םיניינק   םיניינק
ןושארה רודה  השעמל  םה  .יטנרטניאה  םוידמב  םתוזירזו  םתואיקב  אוה  םיניינקכ  םיקינ  Y-ה לש  יזכרמה  םנורתי 

, םידועי םירתא  תועצמאב   ) םיריחמ תאוושהו  קוש  ירקס  לכשומ : שומיש  תשרב  השועו  תילטיגיד  הינקמ  עתרנ  וניאש 
תשרב הינקה  םיבר  םירקמב   ) תובטהו םיעצבמ  לע  םיפטוש  םינוכדע  דועו ,) םיגולב  םינוטרס , קובסייפ , ירבח  תוצלמה 

לש ןבומב  תחתופמ , תינכרצ  העדות  םהל  שי  יללכ  ןפואב  ךווית .) תויולע  רדעיהו  החותפה  תורחתה  לשב  רתוי  הלוז 
, תוחנה םיריחמ , םישדח , םירצומ  תויונח , םיפיט –  קלחלו  אשונב  הז  םע  הז  חחושל  םיברמ  םהו  תונקל , הווש  ןכיהו  המ 

.המודכו הכימת  יתוריש 

םהל םהל ןיאש   ןיאש ףסכב   ףסכב םינוק   םינוק
תא םהלש  ףסכהמ  איצוהלו  קוש  ירקס  תושעל  םיעדוי  םהש  ףא  לעו  תחתופמ  תיניינק  העדות  שי  םיקינ  Y- לש ףא 

Y-רוד ה ינב  לש  םירוה  םע  ונמייקש  םיברה  תונויארב  .הדודמ  אלו  הלוקש  אל  הרוצב  םינוק  םהמ  םיבר  םומיסקמה ,
םיברמו םהלש  תולוכיל  רבעמ  הברה  םיכרוצ  םויה  םיריעצש  הנעטה  התלע  םינוש  םימוחתמ  םייסנניפ  םיצעוי  םע  ןכו 
ומרגנש תונוערג  תוסכל  םיצלאנ  םירוהה  םיבר  םירקמב  םיריעצ .) תוגוזכ  ןהו  םיקוורכ  ןה   ) םיילכלכ םיישקל  עלקיהל 

תורבטצמה היתויועמשמו  האצוהה  תולע  ןובשחב  תחקלנ  אל  םיבר  םירקמב  .עגר  לש  ףחדב  תואצוהו  תונרזפ  לשב 
ודוה םיקינ  Y-םיישיאה ה תונויארה  בורב  ןכו  ונמייקש  דוקימה  תוצובקב  הארנ .)" ךכ  רחאו  וישכע  איצונ   )" דיתעל

ואר  ) םיינוציחו םיימינפ  םימרוגב  ךכל  תוביסה  תא  ולתו  יביצקת  לוהינ  לש  תינורכ  הייעב  םהל  שי  ןכאש 
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.םיידי םימירמ  םידדצה  ינש  ללכ  ךרדבש  הארנ  לבא  הזה , אשונה  תא  תושק  תוחיש  תוכרענ  תובר  תוחפשמב  ןלהל .)

?? תונרזפב תונרזפב םיגהונ   םיגהונ םיקינ   םיקינ YY-- השהש תוביסה   תוביסה ןהמ   ןהמ

קופיא לש  דוק  אלל 
םירושעה תשולשב  הריהמ  תילכלכ  תויליבומ  ורבעשו  םתודליב  רוסחמו  ינוע  ועדיש  םירוהל  ולדג  םיקינ  Y- המ םיבר 

, רדעה תוברתו  תויתרושקתה  תויצלופינמה  דצל  רבע , לכמ  םירוהה  לע  ךתינש  המודמה ) םיתיעל   ) עפשה .םינורחאה 
לדומל .ןובשח  אלל  ףסכ  םיאיצומו  תויזטנפ  םישגהל  ול  ןתינש  דלי  ומכ  םלועה  תא  םיעלוב  םירוהה  .םתעד  תא  ולבלב 

.דיל אבה  לכמ  ךורצל  ולגרוה  רשאו  קופיא  לש  דוק  אלל  ולדגש  םהידלי , לע  תכל  תקיחרמ  העפשה  שי  םירוהה  לש  הזה 

יוציפ - יוליב
םלועה תשיפת  .םידומילבו  אבצב  ץחל  לש  הפוקת  לע  יוציפ  ןיעמ  םהלש  יוליבה  תואצוהב  םיאור  םג  םיבר  םיריעצ 

לש גוס  איה  היינקה  .והשלכ  לומגת  לבקל  יואר  הרבחה ) ןעמל  רקיעב   ) תינעבותו השק  הפוקת  דבועש  ימש  איה  םהלש 
.קוניפ םהל  עיגמ  ןכלו  םולח  םהירוהל  םימישגמ  םג  םה  םידומילבו  אבצב  ץמאמבש  םישח  םיבר  .לומגת 

םגו םג 
אל םהירוה  .לכה  לבקל  תונטקמ  ולגרוה  םהש  הדבועה  לשב  ראשה  ןיב  תוביטנרטלא  ןיב  רורבל  םישקתמ  םיבר  םיריעצ 

תוניצרב םיתיעל  םגו - " םג   " יוטיבה לע  ורזח  םיבר  םינייאורמ  .רחא  והשמ  גישהל  ידכ  והשמ  רובע  רתוול  םהמ  ועבת 
ךירצש עדוי  ינא   )" ימצע רומוה  וליפאו  תרוקיבב  םיתיעלו  תומלועה )" לכמ  תונהיל  הצור  ינא  רתוול ? המל   )" תימוהת

איה היינק  לכש  הדבועל  תיארחאהו  תרגובה  תועדומה  תא  וחתיפ  אל  טושפ  םיבר  םיריעצ  יל .)" השק  שממ  לבא  רתוול 
תונקל םגו  וישכע  תונקל  םג  היהי  רשפאש  םיחינמ  םה  .בשוחמ  ןדבואבו  רותיווב  הכורכש  תיסנניפ  הריחב  השעמל 

.ךכ רחא 

.ונלש רודה  לש  תיתימאה  הכמה  הארנכ  וז  ונ .) הכירצה , תוברת   ) תוברתה וז  .רתוי  הצור  דימת  ינא  : " הריעצ תירגולב 
תוחפה לכל  וא  ףונ  םע  תיב  תנכדועמ , החתלמ  הצור  ינא  .רתוי  הצור  ינא  . LESS טושפ … אוה   LESS ובש םלועב 

, םלועב לייטל  הצור  ינא  טרוטקודו , ינש  ראות  ידומילל  ךישמהל  הצור  ינא  ילוא  הריבס , אתנכשמו  הניש  ירדח  תריד 3 
תא ילש  םיידיתעה  םידליל  תתל  הצור  ינא  .וסרפסא  תנוכמ  תונקל  הצור  ינא  וסרפסא , תותשל  ךישמהל  הצור  ינא 

, תונובשח םלשל  רתנספה , ידומילו  ודו  ג' טלבה  גוחה  תא  םהל , עיגמש  בוטה  ךוניחה  תא  םהלש , תוידיתעה  תומחגה 
" .דוע הצור  רקי .) הז  ישוס   ) םעפ ידמ  תודעסמל  תאצל 

תונהיל ליבשב  םייח 
רקיעב םינהנו  תונהיל , ליבשב  םייח  תרמואש : תיטסינודה  הסיפת  םע  עפש , תרבחב  לדגש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רוד ה
תאצוה הבש  הפוקתב  ויחש  תורוד  ונייפאש  םינסרה  תא  וחתיפ  אל  רודה  ינבש  יעבט  ןכל  .םייוליבו  תוינק  תועצמאב 
רוקינו תונתווארמ  תוענמיהבו  טעומב  תוקפתסהה  דוק  רבעב  םא  .תעד  תולקו  זובזב  הבשחנ  תויעגר  תואנה  לע  םיפסכ 

רפס יתבב  אברדא , .הזב  תקסוע  אל  ללכ  ךוניחה  תכרעמ  םויהש  ירה  ירפס , תיבהו  יתחפשמה  ךוניחב  יזכרמ  היה  םייניע 
.ינזבזב ףוא " ואוש  תונייטצמ ב" םויסה ) תוביסמ  רקיעב   ) תויתרבחה תויוליעפה  םיבר 

, תמאב םילוכי  ונחנאש  הממ  רתוי  ונמצעל  םישרמ  ונלוכ  קיפופה , לעמ  תצק  ללכ  ךרדב  םייח  ונלוכ  ירה  : " ןב 30 רגולב 
וא דחא  סרוק  וליפא  טעמ , אל  ויהש  ילש , דומילה  תונש  לכב  המל  דדומתהל ? םילכ  ונל  ונתנ  אל  םעפ  ףא  המל  זא  אל ?

?" הזה ןיינעב  הרכזוה  אל  תחא  הלימ 

רוסחמ ועדי  אל 
ילכלכה םבצמ  תודוא  תיביטקייבוא  השוחת  םהמ  תענומ  םהייחב  יתימא  רוסחמ  ועדי  אל   Y-רוד ה יריעצש  הדבועה 

םייחל לשמל  תירוטסיה -  תועדומ  טושפ  ןיא  םיברל   ) םהירוהל ןתינ  אלו  םהל  ןתינש  המ  לע  הדות  תרכהו  יתימאה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

םג םינווכתמ  םה  שדוחה " תא  םירמוג  אל  םה  םיננולתמ ש" םויה  םיריעצשכ  תרהודה .) היצלפניאה  וא  ענצה  תפוקתב 
לש דוסי  ירצומ  הלא  םנמואה  .ל  " וחב יתנש  שפונלו  ןופצב  רמיצל  וליפאו  רבב  יעובש  יוליבל  ינכדע , ןופייאל 
םהל הרסחש  הז  רורבש  המ  םהלש ? ןומימה  לע  יארחא  קוידב  ימ  הלאשה  תרתונ  ןיידע  לבא  ןכש , ןכתיי  הפוקתה ?

(. יברעמה םלועה  ללוכ   ) םלועה בורב  תלבוקמה  םייחה  תמר  יבגל  ןהו  רבעב  לבוקמ  היהש  המ  יבגל  ןה  הביטקפסרפ :
םתויהב קרש  ודוה  ונייארש  םיאלימרת  בגא , .םלועב  םליג  ינב  בורל  סחיב  םלרוג  רפש  המכ  דע  םיעדומ  םה  םא  קפס 

לכב תשייבתמ  ינא   " .לזמ ירב  םה  המכ  דעו  ץראב  םייח  םה  עפש  הזיאב  הנושארה  םעפב  וניבה  םה  תוינע  תוצראב 
הנבותהש המוד  לבא  .לאפנב  תיאלימרת  ונל  הרמא  לוכאל " המ  ןיאש  יתננולתהו  תיבב  ררקמה  תא  יתחתפש  םימעפה 

. התיבה הרזחה  ירחא  בר  ןמז  דמעמ  הקיזחמ  הניא  תאזה 

דעל דעל סיכ   סיכ ףסכ   ףסכ
תונורחאה םינשב  יברעמה  םלועב  ושענש  םירקחמ 
תילכלכה תוביציהו  תואמצעה  ליגש  ךכ  לע  םיעיבצמ 

תאזה העפותה  לש  םייוטיבה  דחא  .ןמזה  םע  הלוע 
ףאו םירשעה  תונשב  םיריעצ  לש  החיכש  תולת  איה 

הרשמב םידבועש  הלאכ  וליפא  םהייחל , םישולשה 
.םהירוה לש  תילכלכ  הכימתב  האלמ ,

ךומתל םלועמו  זאמ  לבוקמ  היה  תילארשיה  הרבחב 
הארנ לבא  יל ," ריקי  ןבה   " תרוסמ יפ  לע  םידליב 

םא .הגרדמ  התלע  תאזה  המגמה  תונורחאה  םינשבש 
םהידליל םיעייסמ  םירוההש  גוהנ  היה  רבעב 

םויה ירה  הרידו , הנותח  ומכ  תולודג , תואצוהב 
 – םיפטושה םוימויה  יכרוצל  םג  הכימתה  הבחרוה 

למשח ירישכמ  תיינק  אתנכשמ , וא  הריד  רכש 
םילכאמבו םיטקודורפב  ררקמה  יולימ  וליפאו 

שדוח ידמ  עובק  םוכס  ריבעהל  גוהנ  תובר  תוחפשמב  תופסותו .) םילצינש  םיבהוא  םה   ) אמא לש  החבטממ  םינכומ 
.םהידכנו םהידלי  לש  תויתחפשמ  תושפוח  ןומימל  םימרות  ףא  םיבר  םירוהו   , םירגובמה - םידליל

םג םיבר  םירקמבו  עובק  סיסב  לע  םירוההמ  הכימת  לבקל  םיכישממש  םיריעצ  תוגוז  טעמ  אל  שי  הנותחה  ירחא  םג 
מ-87% תוחפ  אל  יכ  אצמ  טסילכלכ  ןותיעה  רובע  השענש  ףיקמ  רקס  ןכ , יכ  הנה  .ףתכ  םינתונ  תותבסהו  םיבסה 

תוימעפ־דח תואצוהב  םהל  םיעייסמ  וא  ו/ שדוח , ידמ  עובק , יפסכ  עויס  םהידליל  םיקינעמ  םה  יכ  םיחוודמ  םירוההמ 
הלאכ רמולכ  םידליל , םירוה  םהש  םירגוב , םידליל  תנתינש  הרזעה  קר  הקדבנ  הזה  רקסבש  שיגדהל  בושח  .תולודג 
םיקוור וא  םיטנדוטס  םילייח , םידליל  עויסב  רבודמ  אל  רמולכ , .םהלשמ  םייאמצע  םייחל  תיבהמ  ואצי  רבכש 

תא םג  םיבישחמ  ויה  םא  .תוילכלכ  תוביסמ  וירוה  תיבב  ררוגתמש  ימל  עויסב  אלו  הובג ,) רודה  ינבמ  םרועישש  )
רועיש ךכ  רתוי  ההובג  םידליה  תסנכהש  לככ  םירבדה  עבטמ  .קנזמ  םתסה  ןמ  היה  הכימתה  רועיש  תאזה , הייסולכואה 

םיחיוורמ םידליהשכ  םג  תמלענ  אל  הכימתהש  חיכומ  רקסהש  הז  ןיינעמש  המ  לבא  תחופ , םירוהה  דצמ  םהב  הכימתה 
.הפי
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? ךיירוהמ יהשלכ  תילכלכ  הרזע  םויכ  לבקמ  התא  םאה 

 .Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 

.םילייחה תייסולכוא  תללכה  אלל  םיקדבנ  ויה  םא  רתוי  םיקהבומ  ויה  םיריעצה  לע  םינותנהש  חינהל  רשפא  הרעה :

םג לבוקמ  אלא  םיפסכ , יפדועו  םיעצמא  ילעב  םיבסו  םירוה  ידי  לע  קר  ןתינ  אל  ףטושה  ילכלכה  עויסה  יכ  ןייצל  בושח 
.תוחפ תוססובמ  תובכשב 

םהל השק  יכ  דומלל  קיספת  אלש  הל  יתרמא  : " טסילכלכל םייתשל  םאו  האושנ  , 30 ־ה תב  ותבל  עייסמש  ןב 56 , בא 
שי םאו  םליבשב , היינקל  דוע 50%  ףיסומ  ינא  תוינק  השוע  ינאשכ  .הלש  דומילה  רכש  תא  םלשמ  ינא  זא  תילכלכ ,
.ולש שדחה  וטואה  תא  םהל  ןתנ  אוה  םינש  המכ  ינפל  םלשמ ." ינא  תיבב -  םיגרוס  בשחמ , ךירצ  תודחוימ -  תואצוה 

" .טסיפמרטה ינא  םלצא , וטואה  .יל  וליאשת  ךרטצאשכ  םהל : יתרמא  "

םירוהה .םידדצה  ינשמ  םיברועמ , תושגרב  הוולמ  םירגובה  םהידליל  םירוה  לש  ילכלכה  עויסהש  םג  הלוע  רקסהמ 
הוולתמ םיבר  םירקמב  לבא  החמשב , םהל  םירזוע  םהו  םהידלי , םיאצמנ  הבש  תיתימאה  תילכלכה  הקוצמה  תא  םיאור 
. םירוהה לש  הרזעה  לע  ידמ  רתוי  םיכמתסמו  תילכלכ  תוירחא  ירסח  םיקנופמ , םידליהש  החונ  אל  השוחת  עויסל 

םתא .םיקנופמ  םתאש  אלא  היחמה  רקוי  אל  איה  םכלש  היעבה  םירקי , תוריעצו  םיריעצ  : " תועד  Ynet-ב בתכ  בא 
לעפמב הריכבהמ  הקירמאמ , רישעה  דודהמ  הייריעהמ , הלשממהמ , םירוההמ , םלועה -  לכמ  הרזע  םישרודש  םינייכב 

הנותח לע  ףסכה  תא  םיזבזבמ  םתא  .רבד ]...[  םישקבמ  אל  םתא  םכמצעמ  קר  .םיליער  םירמוח  תקרוז  אלש  סיפה 
םירוהל םידגנתמ  םיריעצ  ןיב  וקלחנ  הבתכל  תובוגתה  .שבד " חרי  םגו  יביספ , רעיש  בצעמ  יביטקא , רב  תראופמ ,
םילימה תא  יל  תאצוה  דובכה , לכ   " וא בוט " רתוי  חסנל  יתלוכי  אל  לוב  : " ןונגסב ויה  תוכמותה  תובוגתה  .םיכמות 

" .הפהמ

היחמה רקוי  םעו  םיקחשנש  היסנפ  וא  רכש  םע  םמצעב  םידדומתמ  לבא  לקהלו , םיריעצל  עייסל  םיצור  םירוהה 
רקסל ונייאורש  םירוההמ  תיצחמכ  ןכ , יכ  הנה  .םידליל  רוזעל  ידכ  םילודג  םירותיוול  םיתעל  םישרדנו  רימאמה ,
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םיערקנ ונחנא  : " ךכ אטבתה  םירוהה  דחא  .הבר  דע  תינוניב  הדימב  ילכלכה  םבצמב  תעגופ  םידליל  הרזעהש  וחוויד 
.הז לע  יתרתיוו  הנשב  םימעפ  שולש  תושפוחל  אצוי  יתייה  םעפ  .רשפאש  המכ  רוזעל  םילדתשמ  לבא  םירותיו , םישועו 

וישכע יכ  םיחוד  ונחנא  .ןמז  הברה  ונפלחה  אל  בכר  .תודעסמל  ךלוה  אל  רבכ  וליפא  ינא  םיילענ , םידגב , הנוק  אל 
םיסחיה לכ  תא  ןעוט  הזה  יפסכה  עויסה  .םהילע  םגו  יילע  םג  עיפשמ  ץפקש  היחמה  רקויו  םידליל , םירזוע  ונחנא 

" .תונדמחו המשא  תושוחת  תולתו , הדות  תרכה  לש  םיפסונ  םיעבצב  םהידליו  םירוה  ןיב  אליממ  םינועטה 

בל בחורב  תתל  םירוהה  לש  םתייטנלו  תפטושה  הכירצה  םוחתב  םירוהב   Y-רוד ה לש  ותולתל  תוביסה  אופא , ןהמ ,
? לטובמ אל  ןברוק  ריחמב  םג  םיתיעל  דיו ,

םירקי םייחה 
תולבוקמה תויפיצב  היילעה  םג  .שדוחה  תא  רומגל  תוריעצ , תוחפשמ  לע  רקיעבו  םיריעצ , לע  השקמ  היחמה  רקוי 

.ןוויכב העיפשמ  הריבס  םייח  תמר  יהמ  יבגל 

םירוהה לש  רניסל  םידמצנ 
אל םיריעצהש  ןוויכ  תאז  ינורכ , ילכלכ  םינוא  רסוח  ןיעמ  םירצוי  רגובמ  ליג  דע  םירוהה  םע  םירוגמה  יכ  םיסרוגה  שי 
אל : " ונל רמא  םינייאורמה  דחא  .תופטוש  תואצוה  םע  תודדומתהב  םילגרומ  םניאו  םייתימאה " םייחב   " םיסנתמ

למשחהש הנונרא , שיש  הלגמ  התא  ךלשמ  הרידב  רג  התאשכ  קר  .םירוהה  לצא  םירגשכ  תואצוהו ' תוסנכה   ' םילגרתמ
" ...םירמגנ בלש  והשזיאב  םילכהש  ...םגו  רקי 

תכשמתמ תוקוור 
.יפותיש - יגוז אלו  ישיא  ביצקת  לוהינל  םיריעצה  תא  הליגרמ  איה  יכ  ןוויכב , תמרות  תכשמתמה  תוקוורהש  םג  רשפא 

תא איבמ  גוזה  ינבמ  דחא  לכ  תאז , תמועל  םויה , .ףתושמ  יתחפשמ  ביצקת  רציילו  ריעצ  ליגב  ןתחתהל  גוהנ  היה  רבעב 
.ליעי  ילכלכ  הלועפ  ףותיש  רצונ  אל  םיבר  םירקמבו  יגוזה  רשקל  ולש  תוסנכהה  תאו  םילגרהה 

םישוריגה רועישב  היילע 
, עודיכ .םירוהב  תינורכה  תילכלכה  תולתל  םרות  תונורחאה , םינשב  קסונה  םיריעצ , םיאליגב  םישוריגה  רועיש  םג 

תסייגתמ החפשמה  הזה  בצמב  .םידלי  םע  םיריעצ  תוגוזב  רבודמשכ  רקיעב  םהיסכנמ , םידרוי  םישרגתמש  םישנא 
.םידכנל הגאדה  ללגב  םג  בר  ןמז  הכישממ  תאזה  תולתהו  רוזעל 

יונפ ףסכ 
תילכלכה תוססבתהה  ליגב  םידליל  רובעל  הרומא  התיהש  םירוהה , לש  השוריה  תא  תבכעמ "  " םייחה תלחותב  היילעה 

.ףיקעו רישי  ןפואב  םייחב , םדועב  םהידכנלו  םהידליל  השוריה  תא  קלחל  םיליחתמ  םירוהה  ןכל  .םהלש 

ךשמהה רודב  העקשה 
לש םינייפאמה  דחא  .םינורחאה  םירושעב  יתועמשמ  ןפואב  לדג  שדחה ) םייניבה  דמעמ   ) תויליבומה תוחפשמה  רועיש 

.תומולח םישגהלו  הלוכ  החפשמה  תא  ףנמל  המגמ  ךותמ  ךשמהה , רודב  הלודג  העקשה  אוה  תאזה  הבכשה 

תוצרל ךרוצה 
אל החורא  ירחא  ןחלושהמ  דירוהל  תחלצ  וא  סוכ  וליפא  .לבקל  רקיעב  ריעצ  ליגמ  םהידלי  תא  וליגרה   Y-רוד ה ירוה 

לגרתהש ימ  .םיעצרנ  םידבעכ  םתלאשמ  תא  אלמל  ורהימ  םירוהה  יל " אב   " וטלפ םידליהש  םעפ  לכב  .םהמ  ושקיב 
.רגובמ ליגב  םג  סופד  ותואב  ךישממ  הרומתב , רבד  תתל  אלו  דועו , דוע  לבקל  קר  ותודליב  אופא 

ללוכ תירשפא , ךרד  לכב  םתוא  תוצרלו  םיריעצה  ייח  לע  רשפאה  לככ  לקהל  םירוה  תנברדמ  זכרמב  דליה  תסיפת 
הייפיצ ןיעמ  ןאכ  תרצונו  ורגבתה , אל  ןיידעש  םידליכ  םירגובה  םהיאצאצ  תא  םיספות  םג  םיבר  .םתורגבב  םג  תירמוח ,

.המצע תא  המישגמש 
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וא תוכורא  הדובע  תועש  לשב  םתודלי , תפוקתב  םיאצאצה  תחנזה  לע  םימשא  םישח  םג  םירוהה  םיבר  םירקמב 
.םירגובמ םהשכ  ךשמתמ  ילכלכ  עויס  תועצמאב  םתבהא  תא  תונקל "  " וא תוצפל  םיסנמ  ןכלו  םישוריג ,

ףתושמה יוליבה  לע  םימלשמ 
תרצונש תירבחה  םיסחיה  תכרעמו  וכו )' תונולמב  תודעסמב , הפק , יתבב   ) דחיב תולבל  םיברמ  םירגוב  םידליו  םירוה 
רוצילו סננוסידה  תא  ןיטקהל  ידכ  .יוליבל  רתוי  בר  ףסכ  שי  םירוהלש  ךכמ  תעבונש  תומיענ  יאל  האיבמ  םהיניב 
". סיכ ףסכ   " םירגובה םהידליל  םימירזמו  ףתושמה  יוליבה  לע  םימלשמ  םירוהה  םירבח ," ןיב ה" תינויווש "  " הריווא

הניתנבש רשואה  לומ  הלבקבש  רשואה 
תא םיליערמ "  " םהש הדבועב  םיריכמ  םירחא  .םהידלי  לש  תולתה  לש  תיתימאה  תועמשמה  תא  םיקיחדמ  םיבר  םירוה 
לבח תא  קתנל  םתניחבמ  ירשפא  יתלבש  םידומ  םה  המישנ  התואב  לבא  ךכמ , םידרטומו  תיפוסניאה  הניתנב  םהידלי 

.קיפסמ םייאמצע  םניא  םהידליש  הדרחה  לשב  ראשה  ןיב  רובטה ,

רסוח תא  תוארל  השק  הדימ  התואב  לבא  .ינממ  ףסכ  תוחפ  הברה  שי  ילש  םידלילש  תוארל  יל  השק  : "" ןב 58 ןלבק 
ינא .יתוא  עגשמ  הז  םהב ? ךומתי  ימ  ןאכ ? היהא  אל  ינאשכ  הרקיש  םיבשוח  םה  קוידב  המ  .םהלש  תונזבזבהו  תוירחאה 

םוקמ אוהש  הזיאב  לבא  םיכרוצ  םהש  םסה  תא  םהל  םינתונ  ונחנא  .םימס  ירחוס  ומכ  םיגהנתמ  ונחנאש  םיעדוי  יתשאו 
תואריהל ששוח  ינא  יכ  הזה , אשונה  לע  םתיא  רבדל  םג  יל  השק  .רובל  רתוי  קומע  םתוא  סינכמ  הזש  ונילע  בשוי  הז 

" .ןמז הברה  דוע  ךשמיהל  לוכי  אל  הזש  עדוי  ינא  לבא  .ינונטקו  ןצמק 

ףסכ תושעלו  חילצהל  םיצור  םה  .הריירק  חתפל  ץמאתהל  םידליה  לש  ךרוצה  תא  דירומ  ונלש  עויסה  : " ןב 52 ןלדנ  שיא 
". ךכב ךורכה  ץמאמה  ילב  לבא 

ןגועה םה  םידליה  דדובו , רכונמ  םלועב  .קיניהל  הצור  הרפה  קוניל  הצור  לגעהשמ  רתויש  רמול  רשפא  השעמל 
וא תידדה  תולת  ןיעמ  ןאכ  הרצונ  השעמל  .םירוהה  לש  קומע  ךרוצ  הז  ןבומב  תתרשמ  הניתנהו  הבהא  לש  ןורחאה 

םירוה םע  יתמייקש  תונויארה  תורשע  ךרואל   " .םידדצה ינש  לש  םיגולוכיספה  םיכרצה  לע  הנועש  םימסק , לגעמ 
הכראה ןימכ  םג  שמשמ  םהיניב  רבועש  ףסכהש  יתמשרתה  , " יררה לאירוצ  ןרק  תיאנותיעה  תבתוכ  םידליו ,"

תונהילו םירגובמה  םלוע  לש  תוירחאהמ  טעמ  לישהל  תונמדזה  וז  םידליל  .רובטה  לבח  לש  תרחואמו  תיתוכאלמ 
תכרעמ וז   " ". םיברועמו םייתועמשמ  םיצוחנ , תויהל  ךישמהל  ךרד  וז  םירוהה  תניחבמ  .בג  םהל  שיש  השוחתהמ 

שאר יש , הנד  תרמוא ד"ר  ררחשל ." םיצור  אל  םירוההו  ןקהמ , תאצל  הצור  אל  דחא  ףאש  ךכ  םינוויכה , לכמ  תלמגתמ 
ךישממ הרוההו  ידלי , ראשנ  אוה  לבא  רגבתמ , ילוא  דליה   " .הילצרה ימוחתניבה  זכרמב  קונית־הרוה  רשקל  ןוכמה 

". ותוא דלייל ' '

םימינפמ אל  םג  םה  .םהלש  רונשה "  " לע הנקז  תעל  ומלשי  וא  םימלשמ  םהירוהש  ריחמל  םירוויע  םיקינ  Y- המ םיבר 
שי םירוהלש  בושחל  ולגרוהש  ןוויכ  .םהירוה  לש  ילכלכה  ןוחטיבה  ןובשח  לע  םיבר  םירקמב  האב  םהב  הכימתהש 

הכימתהש ורבס  םינייאורמ  טעמ  אל  .םלועל  קספיהל  רומא  אלו  קספיי  אל  עויסהש  םיחינמ  םה  םרובע  ןימז  ףסכ  דימת 
.םליגב ויה  רשאכ  םהירוה  ויח  הבש  וזמ  רתוי  השק  הפוקתל  ועלקנ  םה  יכ  ירסומ  חרכה  איה  םהב 

הנהנ םירוהה  רודש  דועב  .תוחפ ]...[  הברה  ליבשב  רתוי  הברה  דבוע  םויה  רודה  תיתדבוע , : " Ynet-ב בתוכ  ריעצ 
ךרד הקסעה  .עגר  לכב  רוזחמל  םינתינו  המילב  לע  םייולת  םויכ  םידבועה  היסנפו , תועיבק  אלמ , יתקוסעת  ןוחטיבמ 

" .קוחב תונגועמה  דבועה  תויוכזל  דיבעמה  תוביוחמ  תא  תלטבמ  םיישיא  םיזוחבו  ןלבק  ידבוע 
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םה םיקופד : םישיגרמ  וללה  םיריעצה  : " טניו ' גב לשממ  תוינכת  להנמו  תויאבצ  םדק  תוניכמב  הצרמ  רלקמ , יעור  "ד  וע
רסוח תא  םיווח  םהשכ  םהל  עייסל  חרוט  אל  הלעמל  םש  דחא  ףא  רשאכ  אבצב , םהלש  תורקיה  םינשה  תא  וצימחה 

איה תועמשמה  םא  םג  .יל  עיגמ  וישכע  : ' אוה םהלש  דניימ  ףוא  טייטסה  .תוחרזאל  האיציב  ילכלכ  - יתרבחה קדצה 
". הנידמה לש  דיה  תלזא  תא  םינממ  םירוהה  ובש  בצמ  רצונ  ךכ  תובוט .' םינש  המכל  יתוא  ונממי  םירוההש 

הסיפתה יכרב  לע  וכנוח  לארשיב  םימדוק  תורוד  םא  .םייתוברת  םילדבה  םג  םידמוע  הזה  ןוזיאה  רסוח  ירוחאמ 
הלבק תועצמאב  גשומ  רשואהש  הסיפתה  יכרב  לע  ךנוח   Y-ה רוד  ירה  הניתנ , תועצמאב  גשומ  םייחב  רשואהש 
טביהב  ) תנזואמ יתלבה  הקסעהמ  םיחמש  הרואכל  םידדצה  ינש  םיבר  םירקמב  ןכל , ןוצר .) תועיבש  לש  העבה  ףוריצב  )
רשואהמ ירסומה –  טביהב  ןהו  יגולוכיספה  טביהב  ןה  יתוהמ –  ןפואב  הנוש  הניתנבש  רשואהש  איה  היעבה  ירמוחה .)

.דחאכ תיתרבחהו  תישיאה  המרב  םיריחמ  הבוג  רצוי  ןורחאהש  לגרההו  הלבקבש ,

לע לקמ  אלש  קר  אל  םירוהה  לש  עויסה  ןכוסמ : םימסק  לגעמ  ןיעמ  ןאכ  רצונש  ונעט  ונייארש  םייתחפשמ  םילפטמ 
םילבקמ םהש  ביצקתה  תפסות  לע  שארמ  םיכמתסמ  םידליה  .תויתולת  רצוי  אוהש  אלא  תואמצעל , תאצל  םידליה 

. תעגפנ ןוכסחל  היצביטומה  םג  .התוא  םג  םיזבזבמו  םהירוהמ 

": הדובעב החלצהל   " לטרופ , BossProblem ל" כנמ יזרא , ריילק  - תירוא
? דוע םיצור  םתא  וישכע  ולכיש , המ  לכ  םכל  ונתנ  םכתא , ולדיג  קיפסמ  אל  םישייבתמ ? אל  םתא  תרמוא : ינא  םיריעצל  "

םה אלה  תרמצה , - ירפס לש  תויוזבה  תורפסמב  תויסנפה  תקיחמ ) רמול  אלש   ) תקיחש ירסומ : אל  טושפ  הז  יתמ ? דע 
ינא םירוהל  .ורמגיי  םייחהש  ינפל  הברה  םירוהה , רודל  רמגיי  ףסכהש  ריבס  יוכיס  שיש  העמשמ  םיבכוכה , - םינוקייטה

םיעצבמ םתא  יוזה , ןזואהכנימ  םורדניסב  םכידי ! - ומב ןוימיטל  םידירומ  םתא  םכלש  ךוניחה  לכ  תא  םתעגתשה ? תרמוא :
םתא ןורתפה , אל  םתא  ומינפת : זא  םהייח ]...[ ! לכל  םהלש  תישגרהו  תילכלכה  תודרשיהה  ייוכיס  תא  םילישכמו  היסרגר 
דחא לכש  יוצר  ףאו  ץוחנ  יעבט , סחו ! הלילח  רוסחמל ? לבסל ? האירק  ינטרפס ? טספינמ  הפ  שי  םאה  זא  .היעבהמ  קלח 

! תונשל תושעל ! לועפל ! ךירצ  השממל , ידכ  לבא  .םיגשיהל  תנייוצמ  היצביטומ  יהוז  .וירוהל  היהש  הממ  רתויל  ףאשי 
קוניפה וב , םיקולה  לצא  .תונברקתה  לש  בצמב  אל  םג  .תויטיזרפ  לש  בצמב  תאז  תושעל  רשפא  - יאו .ימצע  תא  לכ  םדוק 

ריתסמ ךכ , - םשל - רבד - יתישע - אל - םא - םג - וישכעו - ןאכ - רבכ - תילמיסקמ - החוורב - תויחל - יל - עיגמ לש  הזה  יתודליה 
". רוסחמ  " שדחמ רידגהל  םהל  יואר.הדובעה  קושו  טרפה  תלכלכ  היגולוכיספה , תמרב  םלועה  תסיפתב  םייתוהמ  םיתוויע 

תלוכי רדעהל  םינווכתמ  םה  .בער  תפרחל  םינווכתמ  אל  םה  שדוחה " תא  םירמוג  םניא  םיננולתמ ש" םויה  םיריעצשכ  ]...[ 
? הלאה םייחה  תואנה  לכ  תא  גישהלו  תוצרלב  ער  שיה  .ינכדע  ןופייא  וא  רתוי  שדח  ןותנשמ  תינוכמ  ןופצב , רמיצ  ןממל 

לופיל ילבמו  " ) ןיא  " תשוחת קידצמ  ןכא  ורדעהו  םויקל , יחרכהש  המ  ןיב  םוצעה  לדבהה  תא  ןיבהל  ךירצ  קר  אלש ! חטב 
 " .וז השוחת  קידצמ  וניא  םרדעהש  ארטסקא , אוהש  המ  ןיבל  תוינברוקל ,)

ול שיש  ימ  ןיב  רורב  ןפואב  וניחביו  לוצינ  לש  תושגר  וררועי  חצנל  שוכר  לע  םיססובמה  םיסחי  : " וקאמב בתוכ  ריעצ 
ףסכל סחייתהל  קיספמש  קשועה , דצה  זא  טק  - קנבכ םישמשמ  םהש  םיניבמו  םיחכפתמ  אל  םירוהה  םא  .ול  ןיאש  ימל 

" .הלבגה ילב  תחקלו  ךישמהל  לוכי  אוהש  ןיבמ  םיקנופמל , הסנרפ  רוקמל  ותוא  ךפוהו  הגאדל  למסכ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןמליגב םיסקרוב 

קובסייפ תצובק 

הניבמוקב הניבמוקב םייחה   םייחה
תוסנכהה לומ  תימוימוי  היחמ  לע  תודבכה  תואצוהה 

םיקינ Y- המ םיבר  ליבוהל  תורומא  ויה  תועונצה 
קר אלו  הרוק , אל  ללכ  ךרדב  הז  לעופב  .ינוע  ייחל 

ןרמתל ודמל  םה  יכ  רקיעב  אלא  םירוהה  תכימת  לשב 
תודרשיה לש  תונוש  תוקינכט  וחתיפו  רתלאלו 

הלודגה ריעב  קחשמה  יללכ  לע  תססובמה  תינוריע ,
הקשמב םיקזחתמ "  " םה לשמל , ךכ  .הכירצה  קושבו 

רבל וא  םידוקירה  ןודעומל  הסינכה  ינפל  ילוהוכלא 
םיברמ םה  הייתשה ;) לע  עקפומ  ריחמ  םלשל  אל  ידכ  )

עיסת התא  ןונגסב : ידדה  סיסב  לע  םהיניב  קולחל 
'2 די  ' חולב םירכומ  םה  לוהוכלא ; איבא  ינאו  בכרב 
, תודוקנ םישמממ  םה  ידיימב ; םהל  ץוחנ  אלש  המ  לכ 
; יוליבו לכוא  תומוקמבו  תושיכרב  םייוכיזו  םינופוק 

רבח  " לש ןורקיעה  לע  םידבוע  םיבר  םיקסע  ילעב 
הזה רודיסה   Y-רוד ה ינבלו  " 1+1  " וא רבח " איבמ 

העפותל תעשעשמ  השחמה  .תיבחל  הריב  ומכ  םיאתמ 
םיטנדוטס לש  קובסייפ  יפדב  אוצמל  רשפא  תאזה 

יבחרב םיסנכו  םיעוריא  לע  ןמזב  וזל  הז  םיחוודמש 
תטיסרבינואב .םניחב  דוביכ  שגומ  םהבש  סופמקה 

םש לע  ןמליגב " םיסקרוב   " ארקנ הזה  ףדה  ביבא  לת 
ןוירוג ןב  תטיסרבינואבו  הרבחה  יעדמ  ןיינב  םש  לע  ןיברב " ךאלגור   " הפיח תטיסרבינואב  .חורה  יעדמ  ןיינב 

.הרבחהו חורה  יעדמ  םלוא  םש  לע  דלפננוזב " םינוסאורק  "

המכל םהלש  הרידה  תא  ריכשהל  טלבסל – " , " לשמל .קוחה  לש  רופאה  םוחתב  תובשוי  תודרשיהה  תוניבמוקמ  קלח 
, הנשמ תוריכש   – sub let ןושלמ טולביס "  " גשומה םצע   ) תיבה לעב  תעידי  אלל  תושפוחה , ןמזב  ינמז  ריידל  תועובש 
וא םיאלימרת  לש  תוגהנתה  דואמ  ריכזמ  הזה  סופדה  .אבה  ריידה  םע  תרכשש  הרידב  רספסל  וא  רודה ,) תא  ןייפאמ 

.לבגומ ביצקתב  רדתסהלו  דיל  אבה  לכמ  ששוקל  םיעדויש  םיסלמוהו , םיינוריע  םידוונ  לש  ןיפולחל 

דיתעל דיתעל םיכסוח   םיכסוח אלאל   רבכ   רבכ
יאמצע היה  תואבה : תומכסומהו  תויפיצה  תא  רתוי  וא  תוחפ  ללכ   Y-רוד ה ירוה  וכנחתה  וילעש  ילכלכה  םיכרעה  דוק 

היהת לא  םירבשמלו ; תולטלטל  עלקית  אלש  ידכ  תילכלכ  תוביצי  לע  רומשל  הסנ  דובכב ; סנרפתהו  תילכלכ  הניחבמ 
ךבצמ תא  רפשל  הסנ  הלכשה ;) לשמל   ) קוחר חווטל  העקשה  לע  שגד  םיש  םייניע ; רקנל  אל  לדתשה  ןתנהנו ; ןרזפ 
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םירומא גוזה  ינב  ינש  םילודג ; תובוחמו  תואוולהמ  ענמיהו  ךיתולוכיל  רבעמ  ךורצת  לא  דודמו ; יבקע  ןפואב  ילכלכה 
.רירגס םויל  ךוסח  תיתחפשמה ; הסנרפל  םורתל 

םירוהה לש  עויסב  םירקמה  בורב   ) תיתחפשמ הריד  תשיכרל  רבעב  שדקוה  לארשיב  ריעצ  גוז  לש  ןוכסיחה  רקיע 
.ןקהמ ואציש  םיאצאצל  עויסל  םג  רתוי  רחואמ  בלשבו  התנכשמ ) תועצמאבו 

הדמתהב הלע  החותפו , תימזי  הרבח  לש  רתוי  יטסילטיפק  לדומל  רבע  ילארשיה  קשמה  רשאכ  םינומשה , תונשב 
תויטנלוקפס תועקשה  לש  םיקיפאל  תונפל  ופידעה  םהו  ידמ  יטיא  םהל  הארנ  ידילוסה  ןוכסיחהש  םילארשיה  רועיש 

.היסנפ תונרקו  העונצ  תיביר  םע  ןוכסיח  תוינכת  לש  םיקיפאל  בורל  בתונ  תיתחפשמה  העקשהה  רקיע  לבא  .רתוי 
.ידיתע ןוכסיח  תבוטל  םהלש  ישדוחה  רכשהמ  קלח  וניפ  הלעמו  םייניבה  דמעמ  ברקב  תוגוזה  לכ  טעמכ 

המכמ תיטסיטטס )  ) תינתומכ הניחבמ  םויה  םיריעצה  לש  ןוכסיחה  יסופד  תא  ןייפאל  דאמ  השק  יכ  שיגדהל  בושח 
: תוביס

אשונ ןכ , לע  רתי  .  30- הו יאליגב ה-20  םיריעצ  לש  ןוכסיחה  ילגרה  לע  יתטישו  ףיקמ  רקחמ  השענ  םרט  לארשיב  .א 
האוושה ךורעל  ירשפא  יתלב  דע  השק  ןכלו  םוחתב ) םירקס  רדעה   ) קוחרה רבעב  םג  ץראב  רקחנ  אל  ןוכסיחה 
םינתשמ החסונל  סינכהל  םיסנמ  רשאכ  רתוי  דוע  תכבתסמ  הז  גוסמ  האוושה  .הז  רשקהב  תירוד  ןיב  תיטסיטטס 

'. ודכו היחמ  רקוי  םייח , ןונגס  תוילכלכ , תויפיצ  ןוגכ  םוקמו ,) ןמז  ייולת   ) םיפסונ םיבושח 
תוצראל האוושהב   ) רגובמ ליגב  םיימדקאה  םידומילהו  יאבצה  תורישהש  ןוויכ  "ל , וחל םינותנ  תוושהל  ישוק  םייק  .ב 

ןוויכ ןוכסיחה , תנומת  לע  העיפשמ  לודגה ' לויט  תרוסמ ה' םג  .תילכלכ  תואמצעל  האיציה  ליג  תא  םיחוד  ברעמה )
תודובעבו םיררחושמל ) אבצה  קינעמש  ןודקיפ  ימד  ללוכ   ) יאבצה תורישה  ןמזב  םיכסחנש  םיפסכהמ  לודג  קלחש 

בלשל השענש  הזה , לויטל  םידעוימ  תותבס  / םיבסו םירוה  ידי  לע  ושענש  ריעצל  תונוכסח  ןכו  אבצה , ירחא  תונושארה 
.ץראב םינוליחה  םיריעצה  בור  ייחב  דרפנ  יתלב 

, לשמל םויה  .תופדעה  לעו  תויצביטומ  לע  עיפשמ  רבדהו  םינשה  ךרואל  םינתשמ  ןוכסיחה  יקיפאו  ןוכסיחה  יאנת  .ג 
תירוביצה היסנפה  תכרעמ  םג  .ןוכסיח  לש  םיידילוס  םיקיפא  העיצמ  אל  תיאקנבה  תכרעמהש  ןוויכ  ךוסחל  רתוי  השק 

ךוסחלו הווהב  ךורצל  םינכרצה  תא  םויה  תפחוד  השעמל  תילארשיה  הלכלכה  .רבעבמ  הבידנ  תוחפ  הברה  התשענ 
.דיתעל תוחפ 

םוקמב ףסכ  וקיזחה   ) ימצעה ןוהה  תא  לידגהל  היפיצ  אלל  וכסחש  תורוד  ויה  .חוורל  הייפיצהמ  םג  עפשומ  ןוכסיחה  .ד 
םיטונ הרירב , תילב  , םישנא חווט ,) ךורא  רקיעב   ) ןוכסיח רובע  יתועמשמ  חוורל  תופצל  לבוקמש  ןוויכ  םויה , רותסמ .)

םירובסה שי  בגא , הזכ .) יאצמ  היה  אל  רבעב   ) תוינמ ןוגכ  רמהל -  םצעבו  םייטנלוקפס  םיקיפאב  עיקשהל  רתוי 
רשאמ רתוי  ףסכה  תא  תנכסמ  איה  םיבר  םירקמב  ןוויכ  ןוכסיח  לש  הירוגיטקב  בשחיהל  הלוכי  הניא  תוינמב  העקשהש 

"(. רוחש םויל   " ימצע ןוהה  לע  רומשל  הז  ךוסחל  היצביטומהמ  בושח  קלח   ) וילע תרמוש 
םוכס קנבה  ןובשחב  קיזחמ  דחאכ ) םירגובמו  םיריעצ   ) ונתיאמ דחא  לכ  טעמכ  .הליזנו  תיתייעב  ןוכסיח  לש  הרדגהה  .ה 
תאז רידגהל  רשפא  ילילש  אלו  יבויח  אוה  ןובשחב  ןזאמה  םא  םינוש .) םיגוסמ  תונודקיפב  וא  בשו  רבועב   ) םייוסמ ףסכ 
םוכס קר  בשחיהל  לוכי  ןוכסיח  םושמ  ןוכסח  וניא  הזש  קדצ ) לש  הבר  הדימב   ) םיסרוגה שי  םלואו  .ןוכסיח  לש  גוסכ  םג 
ומצע םדאב  תויולתש  תונרקו  תונוכסח  ןיב  ןיחבהל  םג  ךירצ  .ימוימוי  שומישל  וניאשו  ידיימל  רבעמש  חווטל  רגסנש 

.קיסעמה ןוגראה  ידי  לע  תוחתפנש  תונוכסחו  תונרק  ןיבל  ןהל ) בייחתמו  םזויש  הז  אוה  )
הרטמ וזיאל  םג  אלא  יסחיו ) ילנימונ   ) םיכסוח המכ  לואשל  קיפסמ  אל  ירודה , טביהב  ןוכסיחה  תא  םינייפאמ  רשאכ  .ו 

, ןכ יכ  הנה  .רהמ  ןקורלו  חותפל  םיטונ  אלש  הזכ  רמולכ  שודק ,"  " ןוכסיחה המכ  דע  לואשל  םג  בושח  .חווט  הזיאלו 
םילויט ןומימ  זובזבל : וליפאו  תורתוימל  ובשחנ  רבעבש  תורטמלו  רצק  חווטל  םויה  םיכסוח  םיריעצהמ  םיבר 

.המודכו יאנפ  תוברתו  הנפוא  הקינורטקלא , ירצומ  לש  גורדשו  השיכר  םישפונו ,
םיטונ םניא  תונרקהו  םיקנבהש  ןוויכ  ןוכסיח  תונובשחו  תונוכסח  לע  םיחישק  םינותנ  גישהל  יתימא  ישוק  םייק  .ז 

לודג קלחו  הלודג  הרופא  הלכלכ  תמייק  לארשיבש  ןובשחב  תחקל  םג  שי   .וללה  םינותנב  רוביצה  תא  ףתשל 
.םירתסומ רוביצה  תונוכסחמ 

םייתמגמ םירקס  םה  ריעצה , רודה  ןוכסיח  אשונב  "ב ) הראב רקיעב   ) "ל וחב הנורחאל  ומסרופש  םירקסהמ  קלח  .ח 
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.םיסרטניא ילעב  ידי  לע  ושענש  םיטומו 

(, ונלש ינכדע  רקס  לש  ללוכ   ) םיריעצ לש  ןוכסח  יסופד  לע  םלועהמו  ץראהמ  םינוש  םייטסיטטס  םינותנ  ואבוי  ןלהל 
םע ונכרעש  תונויאר  לע  וססבתה  לארשיב  םיריעצ  לש  ןוכסיחה  יסופד  לע  ונלש  םיאצממה  רקיעש  שיגדהל  בושח  לבא 

.תואקנבהו  הלכלכה  םוחתב  ןויסינ  ילעבו  םיחמומ  םעו  םמצע  םיריעצה 

המכ דע  םיקדוב  רשאכ  םהירוה ? ירוה  תאו  םהירוה  תא  ונייפאש  ןוכסיחה  יסופדב  םיכישממ   Y-רוד ה יריעצ  םג  םאה 
ודיגיש שיו  העיתפמ , הנומת  תרייטצמ  ןוכסיחל , סחיב  רבעב  ויהש  תושרשומה  תומכסומהו  תויפיצה  רחא  םיאלממ  םה 

םיטעממ םליגב ,) ויה  םהירוהש  ןמזב   ) םהירוהמ תילכלכ  הניחבמ  תוחפ  םייאמצע  םיקינ  Y- הש רבתסמ  .הדירטמ 
תילכלכ הקוצמ  לש  האצות  אל  םיבר  םירקמב  אוה  סונימה   ) ןופצמ תופיקנ  אלל  סונימ " םישוע  ךורא ו" חווטל  ךוסחל 

 (. תינזבזב האצוהו  קופיא  רסוח  לש  האצות  אלא  תימויק 

ינא .קנב  ןובשח  יתחתפ  ובש  םויהמ  ךרעב  סונימב  ינא  .ישעמ  ןפואב  שממ  לקש –  יל  ןיא  ליגב 25  : " הריעצ תירגולב 
.דיב טק  יל ז' היהו  רב , דנא  לופב  יתדמע  .בר  ןילנרדאב  הוולמ  היה  הז  תורקל , הזל  יתתנש  הנושארה  םעפה  תא  תרכוז 

יתיצר ךכ  לכ  .יתלוכי  אל  לבא  קיר , ןובשחהש  יתעדי  שדוחב , םילקש  רשאמ 400  תוחפ  אל  החיוורהש  תלייח , זא  יתייה 
תא הריבעה  תרכומהש  ןמזב  חתמב  יתייה  .םימולשתל  יתקליחו  עשפ  לע  אטח  יתפסוהו  .יתינק  זא  .הזה  טק  ' זה תא 
הז זאמו  .השגרה  וזיא  .דבע  הז  חא , .אצי  רבכ  המיתחה  חפסו  תוינש  רשעמ  הלעמל  ורבע  אל  לבא  ףוסב , ילש  יארשאה 
ינא ןיידעו , .רתי  סמועמ  האצותכ  ילש  םיימינפה  םירביאה  לכב  תוקלד  יל  שי  .שממ  .ןומה  .אלמ  תדבוע  ינא  .ילש  בצמה 

" .תלהבנ אל  רבכ  ינא  .יתוא  רצועש  רבד  םוש  ןיא  תמאה , עגרב  יכ  .סונימב 

" .יתינקש רורב  ףוסבש  השדחה  הלמשה  ינפל  םיימעפ  בושחל  יל  םרג  הזש  תעבשנו  רקובב  יתארק  : " הל הביגמ  הריעצ 

יתלביק ובש  םויב  ילש  תובוחה  לכ  ךס  אוה   ₪( 93,000  ) הלבטב ןוילעה  םוכסה  םירבח  : " קובסייפב תבתוכ  הריעצ 
םוכסה .תובוח  תרזחהב  דקמתהל  ידכ  םירוהה , םע  רוגל  יתרזחו  ( Ynet-דואמ ב הבוט  הרשמ  ללוכ   ) לכה יתבזע  הטלחה ,
תוציפק המכ  םע  לבא  םייוליב , ילב  וטוא , ילב  וכעב , םיישדוח  ירחא  םויכ , ( 82,000  ) ילש תובוחה  לכ  ךס  אוה  ןותחתה 

.זכרמל
וטוא הקיזחמ  ביבא , לת  זכרמב  דבל  הרג  הקוור  טושפ  .דחוימ  והשמ  יתישע  אל  הזה , בצמל  יתעגה  ךיא  יתוא  ולאשת  לא 

םגו יארשאה  יסיטרכב  םימולשתה  םג  .וכו  האוולה  בוש  סונימ - בוש  האוולה - סונימ - תנשמ 2010 . הלותחו  תנשמ 98 
.דבלב ימצע  תא  .םיאקיטילופה  תא  אל  ואלפתת , בצמב ? המישאמ  ינא  ימ  תא  .המישרל  יתסנכה  ונתנ  םירוההש  לקש  לכ 

 ): הבר הבהאב  וישכע  הז  תא  תדמול  ינאו  םייחב  ןוכנ  להנתהל  תעדל  ךירצ 
" .החיטבמ .הזה  בוחה  תא  לסחא  לקש  ירחא  לקש  תוריהזבו  טאל 

דמעמ לכ  דבל  אל  תא  דובכה ;"): לכ...םיהדמ  "; " סולפב ףלחתי  סונימהש  תועבצא  ךל  קיזחמ  טקפסיר , : " תובוגת ןווגמ 
ןאכ םירבח  ךל 1370  שי  !!!"; " החלצהב .רתויב  המיסקמ  רקיעבו  תירסומ  , הנכ , תשגרמ תא  "; " בצמ ותואב  קוידב  םינייבה 
ינא .ריבעי  דחא  לכש  קנב , ןובשח  רפסמ  ינת  .םיפלא  המכ  לש  סולפב  תא  םילקש , םרות 70  דחא  לכ  םא  .קובסייפב 

" .ריבעהל בייחתמ 
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? סונימב וא  סולפב  ללכ  ךרדב  התא  םאה 

.טסילכלכ .ינורכ  סונימב  םהמ   69% סונימב , רוביצהמ   41% טסילכלכ :"  " רקס .לואש 5.3.2015 . יקסמדרטסמא , רוקמ :

( םילקשב ? ) ןובשחב ךלש  סונימה  המ 

.טסילכלכ .ינורכ  סונימב  םהמ   69% סונימב , רוביצהמ   41% טסילכלכ :"  " רקס .לואש 5.3.2015 . יקסמדרטסמא , רוקמ :
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? סונימה תא  בחוס  התא  ןמז  המכ 

.טסילכלכ .ינורכ  סונימב  םהמ   69% סונימב , רוביצהמ   41% טסילכלכ :"  " רקס .לואש 5.3.2015 . יקסמדרטסמא , רוקמ :

? סונימב התאש  תירקיעה  הביסה  המ 

.טסילכלכ .ינורכ  סונימב  םהמ   69% סונימב , רוביצהמ   41% טסילכלכ :"  " רקס .לואש 5.3.2015 . יקסמדרטסמא , רוקמ :

וילאמ ןבומכ  רבעב  ספתנש  המ  .םויה  תורודה  ןיב  רתויב  םיניחבמה  םינייפאמה  דחא  אוה  ןוכסיחל  סחיה  יכ  קפס  ןיא 
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תוחפ םויה  םיטונ  םלועה  לכב  םיריעצהש  קר  אל  .תוחפו   תוחפ  חיכשל  תונורחאה  םינשב  ךפוה  ןוכסיחה  םוחתב 
.םמצע  לע  וחקלש  תויובייחתהב  םידמוע  אל  םג  םה  םיבר  םירקמב   , ךוסחל

רצק ללכ  ךרדב  םהלש  ןוכסיחה  .ידמל  םיעונצ  םימוכסב  תאז  םישוע  ךוסחל , םיחילצמ  ןכש  םיקינ  Y-ןיבמ ה הלא  םג 
ןוכסיחו היסנפ  תריבצ  הריד , תיינק  ןוגכ  רתוי  תוקוחר  תורטמל  דעוימ  וניאו  םידומיל ) וא  לודגה  לויטה  ןומימל   ) חווט

וכסח אתבסהו  אבסה  וא  םירוההש  ןוכסח  תפוק  וחתפ  םהש  תונויארב , ונל  ורפיס  םיריעצ  טעמ  אל  בגא , .םיאצאצל 
. הקירמא םורדו  קוחרה  חרזמב  לודגה  לויטה  ןוגכ  םייוושכע , תומולח  תמשגה  רובע  םרובע ,

םה המכ  דעו  דיתעה  תא  םמצע  ינפב  שיחכהל  םיחילצמ  םה  המכ  דע  הז   Y-רוד ה לש  תיפסכה  תולהנתהב  ןיינעמש  המ 
תואצוה ןובשח  שי  םיברל  .רירגס  םוי  לע  בושחל  ילבמ  וישכעו ," ןאכ  תויחל ב" םיטונ  םה  .םיקופיס  תוחדל  םישקתמ 

.םתסנכה תא  םאות  וניאש  דועו ) ירלולס  םידגב , תושפוח , םייוליב ,  , רקי רויד  לע   ) הובג

תודעסמה הפקה , יתב  יבשוי  לש  עירכמ  בור  .תניוזמ  יתלב  ןיעב  םג  העפותב  שוחל  לוכי  ביבא  - לתב בבותסמש  ימ 
םיבר לבא  םילקש , רשע  - השולשב הפק  סוכ  לע  םייתעש  תבשל  םירשפאמ  םיבר  תומוקמש  ןוכנ  .םיריעצ  םה  םירבהו 

לע םייח   – " םייניבה הרקמב  .ךוסחל  ןכיהמ  ןיא  לודג , תואצוהה  ןובשח  רשאכ  .הפק  סוכב  םיקפתסמ  םניא  דואמ 
.לגלגתמ סונימ  םירבוצ  עורגה –  הרקמב  שקשקה ."

ךוניח ישנא  םירוה , םינלכלכ , דצמ  תבקונ  תירוביצ  תרוקיבל  תונורחאה  םינשב  התכז  םיריעצה  לש  תונרזפה  תעפות 
םילהנמה םיקנופמו  םייכונא " םידלי  םיריעצה כ" תא  םיראתמ  םה  קובסייפבו .) םיקבקוטב   ) הרושהמ םירחא  םיחרזאו 

םיצור וא  םילגוסמ  םניא  םושמ  םיקינ ) Y-לש ה יוטיב  " ) הובגב םייח   " םה .סיכה  תא  םהל  םיררוחמש  תוירחא  ירסח  םייח 
.עגרל רבעמ  תוארלו  םהיפחדב  טולשל 

םיריעצה תוגוזה   " : תיתרבח תיגולוכיספו  הריכב  תינוגרא  תצעוי   BossProblem לטרופה "ל  כנמ יזרא , ריילק  - תירוא
המכ דועב  בוש  רובעל  ליחתהל  המל   " יכ םירדח  השימח  - העברא לש  הריד  רשי  םיצור  םה  םה מ-פ-ו-נ-ק-י-ם ! ונלש 

, הלחתה תדוקנכ  םיצור  םה  תוגרדמב .'' רפוסהמ  תויקשה  תא  בוחסל  השק   ' יכ תילעמ  םע  הריד  קר  םיצור  םה  םינש ,
םיחרכומ אלו  .רהמו ]...[  דיימ  וישכע , ןאכ , לכה  םיצור  םה  רוציקבו  םימלש , םייח  לש  למעב  וגישה  םהירוהש  הממ  רתוי 

קוידב לבא  זכרמב , הדובעה  תומוקמ  בורש  ןוכנ  .ןושארו  הוקת  - חתפ תא  ללוכ  הז  ןכו , .םורטנצה  לש  םורטנצב  רוגל 
, המ לבא  .םיבצעו  ןמז  זובזב  .ףיכ  אל  הז  .ןוכנ  .תירוביצ  הרובחתב  ףא  ילוא  ןלציל , אנמחר  .רקובב  עוסנל  ןתינ  ךכ  םושמ 

". רוכשל םוקמב  הריד  תונקל  םיצור  םתא  םא  םלשל  שיש  ריחמה  הז 

: םיאושנה םהידליב  םירוהה  תכימתב  הקסעש  טסילכלכב , הבתכל  תורחבנ  תובוגת 

םישנא לע  ןאכ  רבודמ  אל  היעבה -  הבורק .) החפשמ  ללוכ   ) םירוההמ עובק  ףסכ  םיחקולש  םישנא  הברה  ךכ  לכ  הריכמ  "
לכב דובעל  המל  .הייחמה ]...[  יאנת  לע  רשפתהל  ןוצר  רסוח  לעו  םיקוניפ  ןומימ  לע  רבודמ  .לוכאל  המ  םהל  ןיאש 

ךכ לכ  דוע  שיו  םירוההמ ? ףסכ  תחקל  רשפא  םא  "ל  וחל עוסנל  אל  המל  םירוההמ ? ףסכ  תחקל  רשפא  םא  איהש  הדובע 
" .לעוג טושפ  .תואמגוד  הברה 

תולהנתהה ישרוש  תא  תוארל  יתלוכי  הדלי  רותב  רבכ  תונש ה90  תדילי  רותב  .תילכלכ  תולהנתה  ילגרה  לש  ןיינע  לכה  "
לש ףוכת  ץופיש  דצל  תוביצי  אל  תודובע  קנע , תויזיוולט  דצל  תואתנכשמ  יירבח : לש  תוחפשמב  היוקלה  תילכלכה 
הזה םייניבה " דמעמ   " גשומהמ ולמגת  .ןטקב  וליחתת  לבא  .דואמ  השק  השקש ! ןוכנ  .םימדקתמ ]...[  םיירלולסו  תיבה 

תואוולהה לע  וכמתסהש  םיאקירמאל  הרק  המ  ורכזת  .הראזב  םידגבו  שדח  וטוא  ודובכל  םינוקו  םיבהוא  ךכ  לכ  םתאש 
הפיאמ תחקל  ךל  ומרגיש  םירבד  השעת  לא  ךל  ןיא  םא  .סונימב  תויחל  רוסאש  החנה  תדוקנמ  ואצ  .וחקלש  תולודגה 
" .רקי היה  עובשהש  המכ  לע  ןנולתמו  הדעסמב  תבשב  לכואו  הריב  התושו  אצויש  םע  ונחנא  םויה  ףוסב  .ןיאש ]...[ 

ןהמ תובר  תובוגת , תוחפ מ-1400  אלל  התכז  הבתכה   ) םיריעצה תונרזפב  הקסעש  , Ynet-הבתכל ב תובוגת  ןווגמ 
: ריעצה רודה  לש  תוירסומה  רסוחו  תונברקתהה  תא  ורקיב 
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ברעב םיקנירד  לע 4  זבזבל  ףסכ  ךל  ןיא  םהלש ,! םייחה  לע  תוירחא  תחקלו  רגבתהל  וליחתי  טושפ  הלאה  םידליהש  "
!!" לשבת ץוחב ? לוכאל  ףסכ  ךל  ןיא  תחא ! הריבב  קפתסת  תוחפל 120 ש"ח .) )

רצלמל יתדרי  םוי  לכו  תצצופמ  תוריכש  םע  ביבא  לתב  יתרג  אלו  םייתנשל  ודוהל  יתסט  אלו  םכליגב , ינאש  יל  רצ  "
קנופמה קבאמל  ףתוש  אל  ינאש  יל  רצו  הבוט  הדובע  יתאצמו  יתלכשהו  יתדמלש  יל  רצ  .כ  " חא תרוכשמה  תא  ףורשלו 

םיצור םתא  המו  םא  םתטלחהש  דע  יכ  םייתנש  ישוקב  םתדבעשכ  הריד ? םכל  היהתש  ליגב 30  םיצור  םתא  םכלש !
לטנה ןוכנ -  תילכלכ  להנתהל  ודמלי  הפ  םישנאשכ  םכל ? עיגמ  הזש  םתישע  המ  תמאב -  ינב 28 ?? רבכ  םתא  דומלל 

" .שי םלוכל  יכ  שדח  יכה  ןופייאה  תא  ךל  היהיש  םיבייח  אל  .לק  רתוי  היהי  ילכלכה 

ץוחמ םוקמ  לכב  יכ  םהל - " בוט  הפיא ש" רוגל  ידכ  הב  דומעל  םילוכי  אל  םהש  אתנכשמ  םיחקול 80%  םישנאש  הז  "
ינפל הז  לע  ובשחתו  רתוי -  ךוסחל  רשפאש  רמוא  םג  תושעל  המ  ןיאש  הז  םהלש ! היעב  תושעל - " המ  ןיא   " העובל

" .םירטקמ םתאש 

, הימדקאב תלגרתמו  ץועיי  תרבחב  תינלכלכ  תונייטצהב , הלכלכ  ידומיל  תרגוב  ביבא , לתמ  תב 29 , ףלוו , הנפד 
: הרוד ינב  לש  תונתנהנהו  תונזבזבה  לע  רמאמ  הבתכ 

דועו הלעמל , יתינמש  דואמ  תונוכנה  תוביסה  לכל  רבעמ  הריד -  תשיכרב  השקתמ  ונלש  רודהש  ךכל  תוביסה  תחא  "
םהינש .יתוחא  תאו  יתוא  ולדיג  הבש  ביבא , לתב  הריד  שי  ילש  םירוהל  .קנופמו  ןתנהנ  רוד  ונחנאש  איה  תורחא -  תובר 

קרו ךא  השכרנ  םהלש  הרידה  .םהירוהמ  הרזע  םוש  ולביק  אל  םלועמו  םייניבה , דמעמ  לש  םייסאלק  םיתבמ  םיעיגמ 
.השק הדובע  תוכזב 

אל םג  הנש , יצחל  הקירמא  םורדל  וסט  אל  םה  תורישה , תא  ומייסשכ  .אלמ  יאבצ  תוריש  אבצב  ותריש  ילש  םירוהה 
העש ךשמב  תורטממ  ליעפמ  רותב  תריש  םא  םג  .קוחש  אוהש  שיגרמ  ררחושמ  לייח  לכ  םויה  .דובעל  וליחתה  םה  .ודוהל 

םורדב ימצע  תא  יתאצמ  ינא  םג  .םדאל  עצוממב  לקש  ףלא  איה כ-50  ותולעש  לויטב  עגריהל  עוסנל  בייח  אוה  םויב ,
םוש התייה  אל  .עסינ  זא  בינגמ , הזו  םיעסונ , םלוכ  יכ  רתוי  קתנתהל , ןוצרה  ללגב  אל  שממ  אבצה , ירחא  הקירמא 

.הזכש ךלהמ  לש  תוילכלכה  תוכלשהה  לע  הבשחמ 
תשפוחל יירבח  ומכו  ינומכ  םיעסונ  ויהש  ןימאהל  יל  השק  םידמול , ויה  םא  לבא  הטיסרבינואב , ודמל  אל  ילש  םירוהה 

ידכ אלו  דובעל , ידכ  הנפתהש  ןמזה  תא  לצנל  םיפידעמ  ויהש  הארנ  .םדאל  לקש  התולעש כ-10,000  דנליאתב , רטסמס 
.MBK-םיסדרדה ב לש  טרש  - יט תונקל 

, דבכ ןשע  וב  ויה  אלש  תורמל  דבוכמו , הפי  עוריא  ושע  םה  .תילמינימ  העקשהב  העונצ , הנותח  וכרע  ילש  םירוהה 
םירגרובמה ינימ  לש  בוביס  םהלש  םיחרואל  ואיצוה  אלו  תחא , החוראב  וקפתסה  םג  םה  .תופפועמ  םינויו  ןובס  תועוב 

, לקש ביבס ה-120,000  תבבוס  ילב ,) רשפא  - יא יכ   ) תויצקרטא ללש  םע  םויכ , הנותח  לש  תעצוממ  תולע  .הלילב  תחאב 
" .ץרפ השמ  לש  העפוה  ללוכ  אל 

תיות םתעדל  םאה  םיקינ  Y-ה תא  ונלאש  רשאכ  .ונכרעש  רקסב  םג  יוטיב  ידיל  האב  תונרזפל  הייטנב  האדוהה 
ומיכסה וא  ומיכסה  םיזוחא  הלעמל מ-70  .הלילשב  ובישה  דבלב  םיזוחא  כ-5  הנוכנ –  ןכא  םהל  הקבדוהש  תונזבזבה 

.תאזה תיותה  םע  דאמ 
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: םיכסמ /ה  תא המכ  דע  םהל .") ןיאש  ףסכ  םיאיצומ   ) םינזבזב : " לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 

 .Y-רוד ה רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

יאליגב 26-35.  םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

הנווכה .המישרב  הללכנש  תונוכתה  תחא  וז  .סחייתהל  ושרדנ  ןהילאש  תונוכת  לש 15  ףצר  רקסב  ולבק  םילאשנה  תורעה :
יאליגל 21-34. לארשיב " םיריעצ  ב"

רשפא ריעצה  רודה  לש  םיפסכה  לוהינו  הכירצה  תוברת  תא  תונייפאמה  תויכונאלו  תונרזפל  תונרמוחל , השחמה 
םיק ' צה ימוכס  לע  םיכמסנ  םיבר  םיריעצ  .תונורחאה  םינשה  לש  תויזוידנרגה  תונותחה  תוברתב  הרואכל  אוצמל 

, דדוב ברע  לע  קתע  יפסכ  םיכפוש " ו" למעב , ורבצנש  תונוכסח  לעו  םירוהה  תרזע  לע  םיחרואהמ , הנתמכ  ולבקיש 
ףסכ איצוהל  םהירוהמ  רתוי  לק  םיריעצל  יכ  המוד  ללככ , .םיפתושמ  םייחל  ינושאר  סיסבל  םוכסה  תא  לצנל  םוקמב 

.המודכו קנפמ  זאסמ ' ףש , תחורא  חבושמ , ןיי  הרצק : הגופת  םע  תויווח  לעו  תוימעפ  דח  תואנה  לע  קנראהמ 

ינפל הילא  ולגרתהש  םייחה  תמרב  זחאיהל  םיכישממ  םיבר  דואמ , תולודג  םלועל  דלי  תאבה  ביבס  תואצוההש  ףא  לע 
המל .התא  דדומתנ  היעבב  לקתינ  רשאכ  : " חסונב םירבד  םיריעצה  םינייאורמהמ  ונעמש  תחא  אל  .םיאצאצה  תדיל 

?" וישכע שארה  תא  רובשל 

ןפואב ךוסחל  םהמ  תוענומו  ול  רבעמו  הצקה  דע  םהלש  תילכלכה  תלוכיה  תא  תוחתומ  תוהובגה  היחמה  תויולע 
לע רומשל  םהל  רשפאל  לוכי  היהש  ףטוש , תואצוהו  תוסנכה  ןובשח  םילהנמ  םניא  םג  םיבר  .ללכב  םא  יתועמשמ ,

ןיבהל ילבמ  עגר , לש  ףחדב  תושענ  תובר  תואצוה  .םהב  ךוסחל  רשפאש  תומוקמה  תא  אוצמל  םג  ילואו  ןזואמ  ביצקת 
.המידק המגמ  ןנכתל  ילבמו  ןהלש  תויביצקתה  תויועמשמה  תא 

ינויסנפ ןוכסיח  לע  םידיפקמ  םניא  םיעבראה  תישארו  םישולשה  תונשב  םיריעצש  הדבועה  איה  רתוי  גיאדמ  ילואש  המ 
רדגב םויכ  ןהש  םיקיסעמה , ידי  לע  היסנפל  תושרפהה  לשב  דועו , תאז  .לפרעב  טול  םדיתע  תא  םיריאשמ  השעמלו 

תושרפהב רבודמש  ךכל  םיעדומ  אל  םה  ללכ  ךרדב  .השירפ  ליגל  םיסוכמ "  " םהש תועטב  םיחינמ  םיריעצה  הבוח ,
.תואלמגל םתאצ  םע  החוורב  םייחל  וקיפסי  חרכהב  אלש  תוילמינימ ,

םירושקה םימרוג  לש  ףוריצ  יכ  המוד  תיסנניפה ? השחכההו  ןסרה  תלוטנ  הכירצה  תעפות  תא  ריבסהל  ןתינ  דציכ 
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םירוהו םיריעצ  לש  תוילטנמב  םירושקה  םימרוג  דצל  ילבולגה , ןדיעב  תימלועהו  תילארשיה  הלכלכה  ינייפאמל 
: תאזה הלאשל  תידממ  - בר הבושת  קפסל  םייושע  דחאכ ,

םיקופיס תייחדב  יתודליה  ישוקה 
, זכרמב םמצע  תא  םידימעמ  םירגוב  אל  םישנא  .תישפנ  תואמצעו  תולשבל  רתיה  ןיב  הרושק  ןוכסיחל  היצטניירוא 

תוחפו הביטקפסרפ ) ירדענ   ) קפואל רבעמש  דיתעל  םירוויע  ינמז , ןברוק  בירקהלו  םיידיימ  םיקופיס  תוחדל  םישקתמ 
לש אצוי  לעופ  איה  תילכלכ  תואמצע  ןכ , לע  רתי  .םהלש  תויתולתה  לע  םלשל  םיצלאנ  םהיבורקש  ריחמל  םישיגר 
תא ףנמל  םישקתמ  םתלוכיב  םינימאמ  אלש  םיריעצ  ןכל  .ומצע  תוחוכב  ולרוג  תא  בצעל  ותלוכיב  טרפה  לש  ותנומא 

רסוחו םינואה  רסוחל  השחמה  דמלנ ." םינוא  רסוח   " הנכמ היגולוכיספהש  המ  םיחתפמ  םה  .תילכלכ  הניחבמ  םמצע 
םיריעצ לש  תונויסינ  רפסמ  ויה  .תופתושמ  תוילכלכ  תומזוי  רדעיהב  אוצמל  רשפא  םיבר  םיקינ  Y תנייפאמש המזויה 
םידיגו רוע  המרק  שממ  אל  תינשדח  המזוי  םוש  םייתניב  לבא  תינפתש , תואקנב  וליפאו  םיילכלכ  םיביטרפואוק  רצייל 
וחתופ אל  םייתרוסמה  םיימדקאה  םידומילל  וא  ביבא  לתב  םירקיה  םירוגמל  תוביטנרטלא  וליפא  .םיבר  תלחנל  הכפהו 
קשמב םיתוויעלו  תילכלכה  הקוצמל  תרבגומ  תיתרבח  תושיגר  הרצי  םנמא  לש 2011  האחמה  .הזה  רודה  ידי  לע 
טושפ םיבר  .םיריעצה  תא  הפחסש  תילכלכ  הביטנרטלא  רצייל   החילצה  אל  לבא  רוידהו ,) הייחמה  רקוי  רקיעב  )
רקיעב םה  .םיפתושמ  תוחוכב  ןתוא  רותפל  אלו  תויעבה  ךותב  ססובתהל  רבד ," ותואמ  דוע   " תושעלו רטקל  םיכישממ 

תונזבזבה תאו  תילכלכה  תוירחאה  רסוח  תא  םיקידצמ  םיבר  םירקמבו  םלבסו  םבאכ  םע  תוירדילוסו  היטפמא  םישפחמ 
וז , " םירמוא םה  ונתמשא " אל  הז   " .םדיתע תאו  םתוא " קפד   " לוכיבכש רגובמה " רודה   " תמשאה תועצמאב  םהלש 
תא םיבר  לצא  תקזחמ  ונתוא " ורדיס   " לש השיפתה  .ונליבשב  םיללכה  תא  תונשל  םיכירצ  םתא "  " ןכל םכתמשא ."
 – יל םיאתמש  המ  השעא  ינא  : " רחמה תא  קיחדמש  ימצעה , דוקימה  םג  לילעבו  תיטסינימרטדה  תילכלכה  השיפתה 

" .לובמה ירחאו  ימצעל  קר  גאדא  רמולכ 

תיסנניפ הלכשה  רדעה 
םידליל םינקמ  אלש  דבלב  וז  אל  .הידימלתל  תיסנניפ  הלכשה  תיינקהב  תנייטצמ  הניא  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמ 

, םינזאמ לוהינ   ) תיב קשמ  לוהינל  םיצוחנ  הכש  ןוגראו  רדס  לש  םילגרה  םינקמ  אל  םגש  אלא  םיילכלכ , דוסי  יגשומ 
תוחולב הדימע  תואיגש , ןוקית  תיתטיש , הבישח  לע  דיפקמ  וניא  רפסה  תיב  רשאכ  המודכו .) םנוימו  םיכמסמ  תרימש 

.ילכלכה םוחתב  תעמשמו  רדס  לש  םילגרה  םג  חתפל  דליה  לע  השקמ  אוה  תולטמ –  לש  תרדוסמ  השגהו  םינמז 

םירושיכ םע  ןוהה  קושל  עיגמ  אוה  ףרפרמ ,)" רוד   )" םיכילהת תנבהב  קימעהל  הליחתכלמ  הטונ  וניא   Y-רודש ה ןוויכ 
.םינושה םינוכיסה  םהמו  המ  לעו  םהמ  םיבוג  המכ  קודבל  םיחרוט  אל  םיבר  .םילבגומ  םיילכלכ 

םיריעצה תא  םימיתחמו  םיעיקשמ , םה  המלו  המב  ןיבהל  םהיתוחוקל  לע  םילקמ  אל  םדצמ  חוטיבה  תורבחו  םיקנבה 
.םיאנתה תא  בטיה  וארקש  ילבמ  םיזוח  לע  םימתוח  םיבר  םיריעצ  .הפייעל  תונטק " תויתוא  םיטרפ ו" יסומע  םיספט  לע 

ולהני םהירוהש  םיפידעמ  םיבר  םיריעצ  .חפל  םיחלשומ  ילטיגידה ) םג   ) ראודב םיעיגמש  תונובשחה  תובורק  םיתיעל 
". תילכלכה תוכנה   " תרמשנ ךכ  .בל  ץפחב  תאז  םישוע  םירוההו  םייפסכה , םיניינעה  תא  םרובע 

יטסינודהה יותיפה 
תא לדשל  ודעונש  םייתמצוע  םינונגנמ  תוליעפמ  תויקסע  תורבח  הבש  תיטסינודה  הרבח  ךותל  ורגבתה  םיקינ  Y-ה

םיקנפתמו םיגגוחש  הלא  לכ  ןכ , לע  רתי  .עגרה  תא  תויחלו  קנפל  קנפתהל , תולבל , דיל , אבה  לכמ  ךורצל  םישנאה 
םידמוע אל  טושפ  םיקינ  Y המ םיבר  .הגיגחל  ףרטצהל  דימתמ  ץחל  םירצויו  תמא  ןמזב  םתאנהב  םהירבח  תא  םיפתשמ 

םלוכ הובגב - " םייח   " םלוכש איה  תרצונש  השוחתה  .םביבס  תנרקומש  ההובגה  םייחה  תמרב  תויחל  םיהמכו  ץחלב 
םירדתסמ ךכ  רחאו  ןולמ  יתבב  םילבמ  תודעסמב , םילכוא  ההובג , תורידתב  ןופטראמס  םיפילחמ  "ל , וחל םיסט 

ךכ רחאו  םייוליבו , תוינקל  ףסכ  וישכע  ךל  הוולנ  רסמה : תא  םיריבעמ  םהש  ןוויכ  הזה  ץחלל  םימרות  םיקנבה  .והשכיא 
.....הארנ
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תכשמתמ תוקוור 
- הש ןוויכ  .בחרומה  הסנרפה  לוע  לשב  תילכלכ  הניחבמ  םיבשוחמו  םיריהז  רתוי  םישענ  םידלי  ילעבו  םיאושנ  םישנא 

ףילחהל  " ןמזה אובב  םישקתמו  םיריהז  תוחפ  הכירצ  ילגרה  חתפל  םיטונ  םה  תוקוורה  תפוקת  תא  םיכיראמ  םיקינ  Y
". טקסיד

יל וגאדי  םירוהה 
םה תובורק  םיתיעל  .םרובע  םיכסוח  ןכלו  ךוסחל  םהידלי  לש  יביטקייבוסהו  יביטקייבואה  ישוקב  םיפוצ  םיבר  םירוה 
םכל ןתינ  רבכ  ונחנא  וגאדת , לא  םירדשמ : םה  .ורבצ  םירגובמה  םהידליש  תובוח  תוסכל  םמצע  לע  םיחקול  םג 

תורוד היפתכ  לע  קיזחהל  חילצת  םירוהה  רוד  לש  תאזה  ןוטבה  תבכש  יתמ  דע  רורב  אל  .רסחישכ  ונידכנ )  ) םכידלילו
ימ לע  םהל  היהי  דימת  ארונ , והשמ  הרקי  םאש  העידיה  לע  הבר  הדימב  תעכ  ןעשנ  םיריעצה  רוד  לבא  םימלש ,

.ןעשיהל

ךומנ רכש 
םויה םיריעצל  השק  .ןוכסיחה  תליחת  תא  תבכעמו  הריירקה  תליחת  ליג  תא  הלעמ  ימדקאה  ראותה  תלבק  ליגב  היילעה 

הניחבמ למגתמ  תוחפ  ןכלו  קושב  רידנ  תוחפ  הברה  ימדקאה  ראותהש  םושמ  םג  דיתעה  תבוטל  שירפהל  רבעבמ  רתוי 
לודג קלח  ידי  לע  םג  םיספתנ  םה  ךכו   ) םיינמז םידבועכ  שארמ  םמצע  תא  םירידגמ  םיברש  ןוויכ  דועו , תאז  .תיפסכ 

.הייחמל ישוקב  קיפסמו  ךומנ  םרכש  םיקיסעמהמ – )

ישוקבו תועשלו , ץמאמל  סחיב  תנגוה , אל  דואמ  םג  םיבר  םירקמבו  םיכרצל , סחיב  הכומנ  תעצוממה  תרוכשמהש  ןוויכ 
םה .הביבסב  המקנ  לש  גוס  םג  ילואו  םיידי  תמרה  לש  ישפנ  בצמל  םיקרזנ  םיריעצהמ  םיבר  תויולעה –  תא  הסכמ 

.םלוכ תא  הרזחב  קופדא "  " ינא ילא , םיסחייתמ  הככ  םא  עדומ :) יתלב  ןפואב  םג   ) םמצעל םירמוא 

תילכלכ תואמצע  ונתיאמ , רתויו  רתוי  רובע   "" : ךכ תאז  חסינ  ( XY-רוד ה ןב  אוה  וליג  תניחבמ   ) ריופ רורד  יאנותיעה 
- לכ אל  דע  םעפ , התייה  התוא -  רשפאמש  שוכרה  תורחא , םילימב  וא  תילכלכ -  תואמצע  .היצפוא ]...[  אל  וליפא  איה 
, הרטמה התייה  וז  .תחטבומה  תילכלכה  תואמצעל  דע  םהב  ספטמ  התאש  םיבלש  ןמ  ויה  םייחה  .וילאמ  ןבומה  ןמזמ , ךכ 

". םוקמ םושל  ךרפמ  סופיט  קר  ראשנ  הידעלבו  הנניא , איה  םואתפ  .רתוי  חוטב  רתוי , ולשל  סופיטה  תא  התשע  איהו 

ןוכסיח יקיפא  רדעיה 
תולשממ לש  תוינידמ  .םיידילוס  םייחוור  םיקיפא  רדעיה  איה  ןוכסיחב  הדיריה  תעפותל  תוירקיעה  תוביסה  תחא 

דודיע רצונ  השעמלו  תותפמ , ןוכסיח  תוינכת  רוביצל  תועצומ  אלש  ךכל  המרג  תונורחאה  םינשב  םיקנבה  לשו  לארשי 
"(. העקשהל תוריד   )" "ן לדנב העקשהל  םינופ  תגשמ  םדיש  הלא  .םייסנניפ  םינוכיס  תחיקללו  תורתוימ  תואצוהל 

היצביטומה תשלחנ  הריבס ) תיביר   ) למגתמ ידילוס  העקשה  קיפא  ןיאב  .תאזכ  תורשפא  ללכ  ךרדב  ןיא  םיריעצל 
תועצמאב ךתושרבש  םוכסה  תא  לידגהל  לוכי  ךניא  םא  ךוסחל  םעט  לכ  ןיאש  המכסומ  הרצונ  םג  לארשיב  .ךוסחל 

אלל םג  ךוסחל  ןויגה  שי  לעופב  .ןוחטב  תשרכ  אלו  דבלב  העקשהכ  ספתנ  ןוכסיחה  תורחא , םילמב  .יהשלכ  תיביר 
.טעמב ולו  סכנה  תא  לידגהל  ידכ  םג  אלא  רוחש " םוי   " ליבשב קר  אל  תיביר – 

יסופיטו ילמס  דאמ  רבסה  המסרפ  התיחמל , םיעונצ  םימוכס  החיוורמו  הריכזמכ  תדבועש  האושנ , תב 28 , הרוחב 
, הריד תונקל  הלוכי  אל  ינא  יכה  ואלב  : " עובש ףוסל  ןודנולל  תעסונ  הרוד ) ינבמ  םירחא  םיבר  םצעבו   ) איה עודמ  הלאשל 

?" םייתניב בוט  היחא  אל  ינאש  המל  זא 

אלו תיבבו , קנבב  ןמוזמב -  םפסכמ  קלח  תוחפל  םויה  םיקיזחמ  םיבר  םיריחמ ) תיילע   ) היצלפניא רדעיהב  דועו , תאז 
.םינושה םיקיפאב  עיקשהל  םירהממ 

וא ףסכ  תורטשב  םהיתונוכסחמ  קלח  תוחפל  םיקיזחמ  םה  יכ  םמצע  לע  ודיעה  רקסה  יפתתשממ  ךותמ 1,820   29%
ברקב רתוי  ףא  תחוור  העפותה  .דחוימ   אובחמ  םוקמב  ןמוזמה  ףסכה  תא  םיאיבחמ  םה  יכ  ורמא  םהמ  .תועבטמ 53% 
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.קנב ןובשח  תועצמאב  אלש  תאז  םישוע  ףסכ  םיכסוחש  ולאמ   67% וז , ליג  תוצובק  ברקב  םוינלימה ." רוד   " ינב
30.1.2015. תועידיה  , תויונכוס 

תויצקילפא חתפל  טילחה  םלועב  םיליבומ  םיחמומ  תווצ  : " האבה הלאשה  תא  םיקינ  Y-תא ה ונלאש  םירקסה  דחאב 
וחתפי םיחמומהש  /ה  יצרת םימוחת  השולש  וליאב  .ךלש  םיכרצה  רובע  דחוימב  תוינשדחו  תוינכפהמ  ןופאטראמס 
םוחתה עודמ  ןיבהל  רשפא  תועקשהה  קושב  םויה  םימייקה  תוביציה  רסוחו  לובלבה  עקר  לע  היצקילפא ."? ךרובע 

ינשה םוקמב  וכזש  םימוחתה  ילסקודרפו -  רודל  יסופט  ןפואב  יסנניפ ." לוהינו  העקשה   " היה ןושארה  םוקמל  הכזש 
". תוינק שפונו , םייוליב  : " םיזובזבו תואצוהל  םיעגונ  ישילשהו 

היצקילפא ךרובע  וחתפי  םלועב  םיליבומ  םיחמומש  /ה  יצרת םיאבה  םימוחתה  ןיבמ  םימוחת  הזיאב 3 
? תינשדחו תינכפהמ 

.הז  רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

יאליגב 26-35.  םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

ורחב םירבג   ) יסנניפ לוהינו  העקשהו  םיקחשמ  םיאשונב  םישנל  םירבג  ןיב  לש 0.1 ) אפלא   ) םיקהבומ םילדבה  ואצמנ  הרעה :
םירבגמ .) רתוי  קהבומ  ןפואב  הלא  םיאשונ  ורחב  םישנ   ) תויגוזו תורוהו  םישנמ ,) רתוי  קהבומ  ןפואב  ולא  םיאשונ 

תונרק .חטבומה  תא  ביני  אל  ןוכסיחה  תואלמגל  ושרפיש  דעש  םיששוח  ינויסנפ , ןוכסיחב  םיניינועמש  הלאכ  םג 
םילברוסמ םיפוגב  ךומתלו  סנכיהל  םיניינועמ  אל  קדצב , םיריעצהו , םידבכ  םידספהב  םויכ  תואצמנ  היסנפה 

Y-רוד ה יריעצ  רובע  םויה  םימייק  אל  םהל  וכז  םירוההש  םיבידנה  היסנפה  ירדסה  תאזמ , הרתי  .םיישקב  םיאצמנש 
םייתלשממהו םיירוביצה  םינוגראה  תוקמטצהו  םייעוצקמה  םידוגיאה  תושלחיה  םייחה , תלחותב  היילעה  לשב 

.הטרפהה ךילהת  תובקעב 

הררחיש תיביצקתה  היסנפהש  םושמ  םג  םיריעצה  לש  ןוכסיחה  לע  השקמ  תרבוצ  היסנפל  תיביצקת  היסנפמ  רבעמה 
המ תא  שירפי  רבכ  ןוגראהש  התיה  הסיפתה   ) ודיתעל הגאדמ  דבועה  תא  תיתעדות ) הניחבמ  תוחפל   ) תמיוסמ הדימב 

יאמצע לוהינ  דיתעה –  תחטבהל  רושקה  לכב  קפודה  לע  די  םע  תויהל  דבועה  תא  תבייחמ  תרבוצ  היסנפ  ךירצש .)
.םיבר םיריעצל  השקש 
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םירבחב תולתה 
תורבחו םירבח  םע  קודה  רשק   ) הז םע  הז  ץעייתהלו  ץעייל  םתייטנ  אוה  ילכלכה  םוחתב   Y-רוד ה לש  תונורתיה  דחא 

לש ופוסב  תבייחמ  תיטרפ  העקשהש  ןוויכ  היעב , םג  תרצונ  לעופב  .לודג  ילכלכ  ןורתי  הז  הרואכל  םיבר .) םימורופב 
: םחש רלושטלאב  תונמאנה  תונרק  "ל  כנמ ןורי , יש  תאז  חסינש  יפכ  תושק ,) תוערכהל  עיגהל  תלוכי   ) תואמצע רבד 

". הטלחהה לע  עיפשהל  דחא  לכל  תתל  אלו  ךמצע , תא  דדובל  ךירצ  םימעפל 

תוסכל ךירצ  אל  תובוח  יארשאה –  סיטרכ  תללק 
רשפאש איה  םויה  המכסומה  .לארשיב  תוינקה  יסופד  תא  הנישש  ינקירמא , םימולשת  לדומ  ךותל  לדג   Y-ה רוד 

אל תונכרצ  דדועמש  לדומ  הז  .שיגרהל  ילב  הרואכל  םימלשמו  םימולשתל  םיסרופ  םישכור , .ךל  ןיאש  ףסכב  תונקל 
.ןוכסיח דדועמ  וניאו  תרקובמ 

תויולע בשחל  ילב  םינוקו  רבד , לכל  האוולה  וז  יארשא ) סיטרכב  וא  קנבל   ) םימולשתב השיכרש  םיטלוק  םניא  םיבר 
 – םיבר םישנאל  םרוג  םיקופיס , תוחדל  אלו  עגרה , תונקל  ףחדה  .ללכ  ןובשח  תושעל  ילב  םיתיעלו  חווט  תוכורא 

.ל " וחל העיסנ  לשמל  .םמצעל  תושרהל  םילוכי  םניא  םהש  םימוכס  איצוהל  םיריעצ –  רקיעב 

לכל ןמוזמ  ףסכב  אלו  יארשא  יסיטרכב  שמתשהל  םיריעצה  לש  הייטנה  איה  רקחמב  ונתוא  ועיתפהש  תועפותה  תחא 
אלימב ןכש  ילטיגידה , ןדיעב  ילטיגיד  ןיפילחל  רבעמב  יעבט  והשמ  שי  הרואכל  .םיטעמ  םילקש  לש  םג  האצוה - 

םע רודה : ינייפאמל  תורושקה  תורחא , תוביס  םג  הזה  סופדל  שי  לעופב  לבא  .ותובישחמ  הגרדהב  דבאמ  ןמוזמה  ףסכה 
היעבה .טמופסכ " שפחל  חוכ  יל  ןיאו  חונ , הז   " יכ וא  ףסכה " תא  םיאור  אל  יכ  , " תולקב רתוי  איצוהל  ןתינ  יארשאה 

לדג טפרדרבואהש  וא  זאו -  .תאצוהש  הממ  האצותכ  ןובשחב , רוחה  הלגתמ  ובש  שדוחב  ךדכדמה  עגרה  עיגמ  דימתש 
.םיסכמ אמאו  אבאש  וא 

יסיטרכ תרשעב  תישפנו  תיזיפ  תוללעתה  לש  םינש  ירחא  לבא  יארשא ! תדלי  יכה  ינא  : " סולפ םירשע  םורופב  הריעצ 
 ". ןמוזמל רובעל  יתטלחה...רבד  לש  ופוסב  תמאב  םלשל  תלוכי  אלל  וצהוגו  וצהוגש  יארשא 

" תרופסת  " עיגמ יל  םג 
רתויו תיטמויצוס "  " רתוי יללכ  ןפואב  התשענ  תילארשיה  הרבחהש  םושמ  םג  תובוחל  סנכיהל  רתוי  חונ  םיריעצל 
תוריד ילעבו  םיקסע  ילעב  .ללכב  םא  המשא , ישגר  תוחפ  םע  הז , תא  הז  קופדלו  תומרל  ולגרתה  טושפ  םישנא  .המילא 
ינופצמ תויהל  רתוי  השק  תאזכ  הריוואב  .םירזוחש  םיק  לעו צ' םבוח  תא  םיריזחמ  אל  טושפש  תובוח  ילעב  לע  םיחוודמ 
םירתוומ םהל  םא  םמצעל –  םירמואו  םינוקייטל " תורופסתה   " סופדב םיפוצ  םיריעצה   ןכ , לע  רתי  .תוחטבהב  דומעלו 

? יל אל  עודמ 

שרוד לכל  האוולה 
, חווט תכוראו  ידמ  הלודג  טפרדרבוא )  ) רתי תכישמ  םהיתוחוקלל  םירשפאמ  םניא  םלועב  םיקנבה  בורש  דועב 
לע תיתרבחה  המגיטסה  םג  .הגילפמ  הנממ  גרוחש  ימל  םיקנבה  לש  תונחלסהו  דואמ  הבידנ  יארשאה  תרגסמ  לארשיב 

.ץראב תמייק  הניא  תילילש  הרתי 

אלל תואוולה  תחקל  םהיתוחוקל  תא  םידדועמ  םהש  םושמ  םג  רוביצה  לש  רתיה  תואצוה  תייעב  תא  םיפירחמ  םיקנבה 
לש לגעמב  םידוכל  םהלש , תילכלכה  תלוכיל  רבעמ  םייח  םילארשיהמ  םוצע  רועיש  .רזחהה  תלוכי  לש  קימעמ  רוריב 

.ל   " וחבו ץראב  םייוליבו  םיבצעמ  ידגב  תינוכמ , הריד , לש  ריחמהמ  םיזוחא  םהל 80–100  תונמממש  תואוולה 

לארשיב םיבר  םייטרפ  תונובשח  הבש  תוברת  ורצי  תילארשיה , תוילטנמה  דצל  םיקנבה , לש  םייותיפה  תוינידמ 
תא ןיטקהל  ץמאמ  השענ  תנשמ 2003  לחה  .עובק  ןפואב  וליפא  וא  תוכורא  ןמז  תופוקת  רתי  תכישמב  םיאצמנ 

תויתחפשמה תואצוהב  הטילש  רתויל  רבעמ  ךות  ןומימ , יעצמאכ  רתיה  תכישמ  לע  תיבה  יקשמ  לש  םתוכמתסה 
ןסיר רבדהו  תלבוקמה  יארשאה  תרגסממ  תוגירח  רשאל  קיספהל  םיקנבל  הרוה  לארשי  קנב  .םירחא  האוולה  יקיפאלו 
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וא יארשא  תרגסמ  תבחרה  תועצמאב  ףוקעל  םיבר  םירקמב  ןתינ  וללה  תויחנהה  תא  םג  לבא  םילארשיה  תא  טעמב 
". סונימה יוסיכל   " האוולה תחיקל 

םמצע תא  םיאצומ  םיקוור  םג  םירקסה , יפ  לע  .תוילכלכ  תויובייחתהמ  דחוימב  םידרטומ  םניא  תובכשה  לכמ  םיריעצ 
.םידליו התנכשמ  הנותח , לש  תויוביוחמל  וסנכנש  ינפל  דוע  תובוחב , םיעוקש  ילכלכ -  רורחסב  םידוכל 

רשעתנ דחא  םוי 
( םיסכנ לוגלג  וא  תומזי  ידי  לע   ) םימיהמ םויב  הכמה " תא  איבהל   " םתורשפאב שיש  םינימאמ  םיריעצ  טעמ  אל 

תדדחתמה תיאקירמא , העפשה  ןאכ  שיש  קפס  ןיא  ןופצמ ." תופיקנ  ךכרמ   " לש גוס  םרובע  הווהמ  תאזה  השיפתהו 
הילשאב םייח  םיבר  םיריעצ  לשמל , ךכ  .הלודג  תחא  הניבמוק  םה  םייחהש  השוחת  תרצויש  תיביבא  לתה  העובה  ךותב 

.רדתסי לכהו  בינמ  סכנ  םהל  םג  היהי  דחא  םויש  רמולכ  תוריד , יריכשמ  ויהי  םה  םג  דחא  םויש  תכשמתמ ,

תצק יתיוול  זא  .םיזוחא  יל 80  וחיטבה  יל ? ונתי  אתנכשמ  המכ  קנבב  יתלאש  .והשמ  אל  .סכנ  הזיא  יתאצמ  : " ןב 31 ריעצ 
ךרטצא אל  ינא  הלאכ  המכ  יל  ויהי  םא  .הלועו  הלוע  הלש  יוושה  םגו  תרכשומ  םג  איה  .הרידה  תא  יתינקו  םשמו  הפמ 

" .רתוי דובעל 

תומנ רחמ  יכ  םויה  היח 
ןיידע םה  .ליזנה  ישיאה  םבצמ  לשב  דיתעה  תא  ןנכתל  ישממ  ךרוצ  ןיא  םהייח  לש  הז  בלשבש  םישח  םיריעצהמ  םיבר 
דיתעה רשאכ  םדידל , .הזה  םלועב  םרובע  בוט  המ  םיטבלתמו  םייעוצקמה  םהייחב  ושעי  המ  וטילחה  םרט  ונתחתה , אל 

.תמוצל תמוצמ  םייחה  ביתנב  םורזלו  םיפסכ ) תאצוה  ללוכ  " ) וישכעו ןאכ  דקמתהל ב" ףידע  ךפכפהו , עוער  הכ 

רופסניאל תיתרושקתה  הפישחהו  עדימהו , תרושקתה  תכפהמ  ךותל  דלונש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רוד ה הזמ , הלעמל 
הנוכנ תאזה  השוחתה  תומנ ." ילוא  רחמ  יכ  םויה  היח   " לש השוחתו  רבטצמ  ישגר  סמוע  תרצוי  םייטמוארט  םיעוריא 

רבודמש םושמ  ןהו  םיציחלמה  םיינוחטיבה  םיעוריאה  ףצר  לשב  ןה  לארשיב , דחוימב  תמצעומ  לבא  םלועה  לכל 
תרגש לש  השוחת  תרצויו  תודרח  תובלל  הטונ  םג  תילארשיה  תרושקתה  דחיב ."  " לוכה הווחש  תיתחפשמ  הרבחב 

וליחתתו תויוביוחמ  ובזעתש  ריבס  .תויחל  הנשמ  רתוי  אל  םכל  שיש  םויה  םכל  םיעידומש  וניימד  .הליהבמ  םוריח 
.עיגי אל  רחמה  אמש  עגרה , תא  תויחל  םיטונ  םה  .םויה  םיריעצ  ברקב  תחוורה  השוחתה  ןצקומ , תצק  ןפואב  וז  .תולבל 

, דיתעל סחיב  תואדו  רסוח  תשוחתו  תוימויק  תודרח  קר  אל  תרציימ  ללכבו , הלכלכה  םוחתב  תוערה , תושדחה  תשורח 
לגר תוטישפ  תוסרוב , תליפנ  לע  םיארוקו  םיעמוש  םוי  ידמ  טעמכ  רשאכ  .תיתעוב  תושידאו  תוימיספ  לש  גוס  םג  אלא 

.קוחר חווטל  ךוסחל  הווש  אלש  איה  תיללכה  השוחתה  םיינומה , םירוטיפו 

חווטל עיקשהלו  ךוסחל  היצביטומה  לע  עיפשמ  רבדהו  ןמזה  םע  דרוי  ןוהה  קושב  םיריעצה  לש  ןומאה  יללכ  ןפואב 
ןפואל המודב  דחא  קנב  ףינסל  רשקתמ  היה  םדא  רבעב  .םיקנבה  לש  תתחופה  תימדתב  םג  ףקתשמ  ןומאה  רסוח  .קוחר 
רשקנ םיקנבלש  אלא  דחא , םוקמל  םינמאנ  תוחפ  ושענ  םלוכש  קר  אל  םויה  .םילוח  תפוק  ףינסל  רשקתמ  אוה  ובש 
םיריכב רכשו  קנע  תוליעמ  לש  תוישרפ  תוהובגה .) תולמעה  לשב  ראשה  ןיב   ) םינלזגו םינלצנ  לש  יתרושקת  יומיד 

םישנא יללכ  ןפואב  .הב  ןומאה  תא  ןכ  םג  םירערעמו  תיסנניפה  תכרעמה  לש  ילילשה  יומידה  תא  םיקזחמ  יתיירורעש 
.רבע לכמ  םתוא  םימרמו  םיקפודש  השוחתה  םלצא  הלדגו  רתוי  םייניצו  םינדשח  ושענ 

איה הסרובהשכ  ךוסחל  יל  המל  איה : הסיפתה  .דיתעב  עיקשהלמ  העיתר  רציימ  תיטילופה  תוגיהנמב  ןומאה  רסוח  םג 
םיאקיטילופהשכו תואבצקל  םיביצקת  םיטחוס  םידרחהשכ  םניח , תורופסת " ב" םיכוז  םינוקייטשכ  לודג , דחא  וניזק 

.תיניצ הרוצב  תירוביצה  הפוקב  םישמתשמ 
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ביבא ביבא לתלת  
גומלא זוע 

היסנפו היסנפו הריד   הריד אלל   אלל
םיריעצה לש  ילכלכה  םבצמש  םינעוט  לארשיב  םיבר 

היחמה תויולעו  תורוכשמה  הבוג  לשב  השק  םויה 
בלב הדמע  תאזה  הנעטה  הבר , הדימב  .תופטוש 
ואבש תוודאבו  ץיק 2011  לש  תירוביצה  האחמה 

? םנמואה .היתובקעב 

, תעל תעמ  םימסרפתמש  םיילכלכ  םינותנב  ןויע 
תבכרומ תילכלכ  הנומת  הלגמ  רוביצה , ןוזינ  םהמשו 

תודוא "ס  מלה לש  רקס  לשמל , ךכ  .תלבלבמו 
רעפ הרואכל  ףשוח  תיב  יקשמ  לש  תואצוהו  תוסנכה 

ךס ןיבל  שדוחב  תויתחפשמה  תואצוהה  ךס  ןיב 
םע  (. ל-2010 ןוכנ   ) החפשמה לש  וטנ  תוסנכהה 
ינש םילגתמ  קמועל  םינותנה  תא  םיקדוב  רשאכ  תאז ,

הסנכהה תישאר , םייתוהמ : םייגולודותמ  םיתוויע 
ןרועישש תחוודמ  אל  תוסנכה  תללוכ  הניאו  דבלב , תחוודמה  הסנכהה  איה  "ס  מלה ירקסב  תגצומה  תיתחפשמה 

אלה ידוהיה  רזגמה  לש  תילכלכ  תוגהנתה  יסופד  תא  דומאל  רשפאמש  ירזגמ  חוליפ  םג  םייק  אל  .דואמ  הובג  לארשיב 
(. םידרחה ןוגכ  םיידוחיי , םיילכלכ  םינייפאמ  ילעב  םירחא  םירזגמ  אלל   ) דרפנב יתד 

םניא ןכלו  תורתומכ , בשחיהל  תולוכיש  תואצוה  ןיבל  םויקל  תויחרכה  תואצוה  ןיב  םיניחבמ  םניא  םירקסה  תינש ,
, ךוניחל תפתושמ  הירוגטק  תנתינ  לשמל , .םפסכ  תא  םיאיצומ  םישנא  המ  לע  תקפסמ  היצולוזרב  עדימ  םיקפסמ 

תועיפומ הרובחתו  תרושקת  לע  תואצוהה  םג   .( ךוניח לע  האצוהל  םייוליב  לע  האצוה  המוד  אל  עודיכ ,  ) יאנפו תוברת 
תירוביצ הרובחת  הרקיעש  תרושקת , לע  ףסכ  איצוהל  םדא  לוכי  ירה  .הנומתה  תא  תותוועמו  תחא  הירוגטקכ  המ  םושמ 

, היינקל תונוש  תויצביטומ  תומייק  הזמ , הלעמל  .תוינומ  לע  וא  ראפ  תינוכמ  לע  רחא  םדאו  העבטמ , הלוז  איהש 
ךרוצה לשב  חרכהב  אל  םיטלבטו  םינופטראמס  םיגרדשמו  םינוק  םיבר  םיריעצ  לשמל , ךכ  .תורתוס  וליפא  םיתיעל 

." רוחאמ ראשיהל   " םיששוח םהש  םושמו  תיתנפואה  המכסומה  וז  יכ  אלא  ימויקה ,

, ןכ יכ  הנה  .רידגמה  לש  םיכרעה  תכרעמל  הרושקו  הטושפ  הניא  תורתומל ) דוגינב  " ) דוסי רצומ   " והמ לש  הרדגהה  םג 
לשמל  ) דוסי רצומל  תורתומל , רבעב  ובשחנש  םיבר , םירצומ  םיספות  םירוה  ןהו  םיריעצ  ןהש  הלע  ונלש  תונויארהמ 

.ילכלכה םבצמ  תרדגה  לע  ןבומכ  עיפשמ  הז  השפוחל .) סחיה 

לע דיעמ  חרכהב  אל  תיב  קשמב  תואצוהל  תוסנכהה  ןיב  ילילש  רעפ  לש  ומויקש  ןובשחב  םיחקול  אל  םג  "ס  מלה ירקס 
, םינורישע יפ  לע  תיב  יקשמ  לש  תוסנכההו  תואצוהה  תא  חלפמש  "ס , מלה לש  רקסב  ןכ , יכ  הנה  .רוסחמ  לש  ומויק 

םירישעה םג  רמולכ  .תוסנכהה  לע  תולודג  תואצוהה  הרישעה ) הבכשב  רמולכ   ) םינוילעה םינורישעב  םגש  אצמנ 
לדוגל םיתעלו  הסנכהה  לדוגל  תובחרתמ  תואצוהה  םיבר  םילארשי  ברקב  השעמל  .תובוח  םע  םייח  לארשיב 

. רשפאמ קנבהש  טפרדרבואה 
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לארשי לש  ילכלכה  בצמהמ  ןוצר  תועיבש 

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

ללוכה םגדמ  דבלב -  םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םינותנה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .םידרחו  םייתד  םג 

תיללכ תחנ־יא  לע  םיעיבצמו  ץיק 2011  תאחמל  םימרוגה  תא  םינחובש  םירחא  םירקחמ  םע  דחא  הנקב  הלוע  הז  אצממ  הרעה :
, קהנזור באזו  ולש  לאכימ  לש  םהירקחמב  לשמל  עיפומ  וז  תחנ־יאל  רבסה  .תונורחאה  םינשב  ץראב  םיריעצה  תא  תנייפאמה 

הלכלכה .לאכימ 2013 . ולשו , באז  קהנזור , .לארשיב  תוריעצה  ליגה  תוצובק  לש  תדרויה  םייחה  יגשיה  תיזחת  תא  םיארמש 
.164-141' מע (, 41  ) תרוקיבו הירואית  .ידמעמ  ירוד  חותינ  תאחמ 2011 : לש  תיטילופה 
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שולש הזיא  .לארשי  תנידמ  לש  תויעבה  תמישר  ךותמ  דבלב  תויעב  שולש  רותפל  ןכומ  אוהו  בהז  גד  תאצמ 
? רחוב תייה 

 YY -- הה רוד   XXרוד -- הה רוד   רוד

( סאמח הללאבזיח , הירוס , םירצמ , ןאריא ,  ) םיינוחטיבה 50.8%53.8%םימויאה 

היחמה 51.9%51.9%35.8%35.8%רקוי 

יניטסלפ ילארשיה -  42.3%48.1%ךוסכסה 

ינועהו םיילכלכה  40.2%42.1%םירעפה 

( הדובעב םיסימב , יאבצה , תורישב   ) לטנב ןויוושה  28.0%22.6%יא 

ךוניחה 24.3%24.5%יתוריש 

םילארשיה לש  חורה  תסגו  תיטמויצוסה  15.3%15.3%23.6%23.6%תוגהנתהה 

םילאשנ םילאשנ רפסמ   189189106106רפסמ

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע   Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

(, תימצע הרדגה  יפ  לע  /ת  ינוליח  ) לארשיב תידוהיה  תינוליחה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ ,  404 תורעה :
כ-25%, ןופצהו : הפיח  כ-50% , זכרמהו : ביבא  לת  םירוגמ : םוקמ  יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ 

(. ינב 45-55  ) X-רודו ה ינב 21-34 )  ) Y-רוד ה לש  תובושתה  תוגצומ  הלבטב  כ-25% . םורדהו : "ש  וי םילשורי ,
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תדימ יפל  החישה  יאשונ  תא  וגרד  .החישב  תוחפ  וא  רתוי  םילועש  םיאשונ  שי  םירבח , םע  םישגפנשכ 
תויראלופופ

  

ליג ליג

רוד רוד
YY -- הה

רוד רוד
XYXY -- הה

רוד רוד
XX -- הה

, תויואטבתה הקיקח , הלשממה , דוקפת   ) תיטילופה הריזב  תורעוב  תויגוס 
'( וכו םיימואלניב  םיסחי 

2.83.13.2עצוממ

ןקת 1.51.71.6.ס 

"כ 189109106הס

םיניתשלפה םע  םולשה  הירוסב , בצמה  ינאריאה , ןיערגה   ) ןוחטיב יניינע 
'( וכו

2.32.42.6עצוממ

ןקת 1.31.41.5.ס 

"כ 189109106הס

'( וכו הדובע  הלטבא , היחמ , רקוי   ) םיקסעו הסנרפ  יניינע 

עצוממ 4.34.34.64.64.44.4עצוממ

ןקת 1.41.31.5.ס 

"כ 189109106הס

תויגוזו םיסחי  החפשמ ,

עצוממ 4.34.34.24.24.34.3עצוממ

ןקת 1.61.71.7.ס 

"כ 189109106הס

'( וכו היזיוולט  תוינכות  הקיסומ , טרופס ,  ) יאנפו רודיב  תוברת 

3.73.73.6עצוממ

ןקת 1.71.61.5.ס 

"כ 189109106הס

קוחרה חרזמה  הקירמא / םורדל  לויט  םידומיל , אבצ ,  ) תופתושמ תויווח 
'( וכו

3.63.12.9עצוממ

ןקת 1.61.51.6.ס 

"כ 189109106הס

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע   Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

.יראלופופ תוחפ  יכהש  אשונל  םירבח ו-1  םע  םישגפנשכ  רתוי  הלועשו  יראלופופ  יכה  אוהש  החישה  אשונל  ןויצ 6  תורעה :
תיצחמ תימצע ,) הרדגה  יפ  לע  /ת  ינוליח  ) לארשיב תידוהיה  תינוליחה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ ,  404

(: ינב 35-44  ) XY-רוד ה םילאשנה ; תיצחמכ  ינב 21-34 :)  ) Y-רוד ה תורוד : יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םירבג  תיצחמו  םישנ 
.םילאשנהמ עברכ  ינב 45-55 :)  ) X-רוד ה םילאשנהמ ; עברכ 

ןיבל תויפיצ  ןיב  רעפ  לע  אלו  יתימא  רוסחמ  לע  תססובמ  םויה  םיריעצ  לש  תילכלכה  הקעומה  תשוחת  המכ  דע 
תיללכ המגמב  תאצמנ  לארשיב  םייחה  תמר  הנידמה  םוק  זאמש  רבתסמ  .םייח  תמר  ירקסמ  דומלל  רשפא  תואיצמ - 
תועיסנ הדעסמב , הליכא  ןוגכ  תורתומכ , הנש  םישולש  ינפל  קר  ובשחנש  םיתורישו  םירצומ  .הקיסנ  וליפאו  היילע  לש 

, םירחא םיילכלכ  םידדמב  םג  .םיבר  לש  םדי  גשיהב   Y-רוד ה לש  וייח  תפוקתב  םיאצמנ  ןולמ –  תיבב  יוליבו  "ל  וחל
םויה תאצמנו  תינושחנ  הציפק  התשע  לארשי  עצוממ , רכש  וא  תעצוממ  רויד  תופיפצ  שפנל , תוירולק  תכירצ  ןוגכ 

םירצומה ןווגמבו  קשמב  תוינקהו  תוריכמה  יפקיהב  םג  ידיל  האב  םייחה  תמרב  הילעה  .ימלועה  גורידב  דבוכמ  םוקמב 
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.ילארשיה ןכרצל  םישיגנה 

םייתיב םירישכמ  לע  תולעבב  לודיג 

רישכמ רישכמ לעלע   תולעב   1997199720102010תולעב

55.1%83%לגורקימ

42.4%78.8%ןגזמ

יתיב 33.5%76.6%בשחמ 

דיינ 37.8%92.1%ןופלט 

52.9%61.9%תינוכמ

.1997-2010 תיבה , יקשמ  ברקב  המייק  - ינב םירצומ  לע  תולעב  .הקיטסיטטסל 16.9.2012 . תיזכרמ  הכשל 

לארשיב םייחה  תמרב  היילע 

רדחל ) תושפנה  עצוממ   ) תעצוממה רוידה  תופיפצ 
םיידוהיה  תיבה  יקשמב 

הדרי מ-2.44 ב-1957 
ל-0.83 ב-2010.

לארשיב םויל  שפנל  תוירולקה  תקפסא 
תוירולק ב-1950  וליק  התלע מ-2,610 

תוירולק ב-2010. וליק  ל-3,643 

( PPP  ) לארשיב היינק  חוכ  יחנומב  שפנל  "ג  מתה
תימואלניבה עבטמה  ןרק  ינותנ  יפל 

 

רלוד לע 30,975  תנשב 2011  דמע 
.תונידמ ךותמ 183  םוקמב ה-26  לארשי 

לארשיב שפנל  תיטרפה  הכירצה 
רשאמ ב–1950 . יפ 6.9  הלודג  התיה  ב–2007 

עצוממב לש 3.4%  לודיג 

ימלועה ( HDI  ) ישונאה חותיפה  םוקמב ה-17דדמב  תמקוממ  לארשי 

הנשב תחא  םעפ  תוחפל  "ל  וחל ואצי 
ב-2010 . הייסולכואהמ ) כ-31%   ) םילארשי ןוילימ   2.4

(. הנשה ךלהמב  רתוי  וא  םיימעפ  ואצי  ףלא   800)

םינוינק .)רפסמ  ןוכנ ל-2012  ) םינוינק  250

.2014 ; 2013 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל 

רשפא ונישעש ,) תומדקתהה  לע  הדיעמ  האוושהה  םצע   ) םלועב תוליבומה  תולכלכל  לארשי  תא  םיוושמ  רשאכש  ןוכנ 
ונמוקימ ןיידע  לבא  .תימלועה  הכירצה  תרבח  לש  הנוילעה  הגילל  ךייתשהל  ידכ  תושעל  ךרד  דוע  ונל  שיש  רמול 

הלכלכהמ םיחרזאה  לש  ןוצרה  תועיבשב  םיקסועש  םירקסב  בטיה  םיפקתשמ  םירבדהו  תימלועה  הלקסב  ידמל  הובג 
(. ןבומכ הבחר , הללכהב   ) ינע םייח  ןונגסבו  היינע  הנידמב  תויחלמ  קוחר   Y-רוד ה םכסל , םא  .תילארשיה 
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ב-2013)  ) OECD-תוצראב ה האלמ  הרשמל  יתנש  עצוממ  רכש 

.הוודא זכרמ  תיתרבח 2014 . בצמ  תנומת  ראוני 2015 . .יתא  טרופופרו , יתא  סאיטא , - רונוק המלש , יקסריבס , רוקמ :
.www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAG םינותנ :

.ןיפילחה רעש  יפל  םיפטוש , םיריחמב  םירלודב , הרעה :
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( םיזוחאב תנש 2012   ) OECD-תוצראבו ה לארשיב  ךומנ  רכש  םירכתשמה  םיריכשה  רועיש 

.הוודא  זכרמ  תיתרבח 2014 . בצמ  תנומת  ראוני 2015 . .יתא  טרופופרו , יתא  סאיטא , - רונוק המלש , יקסריבס , רוקמ :

 .OECD Employment Outlook 2014, table N, p. 287 םינותנ :

םה ץיושל  םינותנה  .ינויצחה 2 . רכשה  שילש  ינשמ  תוחפ  םירכתשמה  םיריכש  ךומנ —  רכש  םירכתשמה  םיריכש  . 1 תורעה :
תנשל 2011. םה  הלי  ' צו לארשי  לש  םינותנה  תנשל 2010 ,
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תנש 2010)  ) OECD-תוצראב ה תיב  יקשמ  לש  תינויצח  היונפ  הסנכה 

.הוודא  זכרמ  תיתרבח 2014 . בצמ  תנומת  ראוני 2015 . .יתא  טרופופרו , יתא  סאיטא , - רונוק המלש , יקסריבס , רוקמ :

.היינקה חוכ  יווש  סיסב  לע  םירלודב , הרעה :  .OECD Income Distribution Database, September 2013 םינותנ :

םילבוסהו רבעל  האוושהב  ערוה  םויה  הנידמה  לש  הבצמ  םימיוסמ  םימוחתב  ןכש  הדורו , הכ  הניא  הנומתה  תאז , םע 
, ךוניח תואירב , ןוגכ  תויסיסב  תואצוה  הדסבס  הנידמה  רבעב  םא  לשמל , ךכ  .םיריעצה  םה  הזה  בצמהמ  םיירקיעה 

םיאצומו דבל , רדתסהל  םיצלאנ  םיבר  החוורה ," תנידמ   " תושלחיהו הטרפהה  ןדיעב  םויה , ירה  תואתנכשמו , םירוגמ 
.תואצוהה לועב  תאשל  םישקתמ  תחא  אל  םמצע 

ןאכ םג  םאה  הזה , רודה  לש  ימוקמה ) עבטמב  תונקל  ןתינש  םיתורישהו  םירצומה  לס   ) היינקה חוכל  רשאב  המו 
הלע היינקה  חוכ  םימיוסמ  םימוחתב  ןכש  תיעמשמ , דח  הניא  וזה  הלאשל  הבושתה  םהירוהל ? האוושהב  וערוה  םהיאנת 

וא ךכ  .םינושה  םיתורישהו  םירצומה  לש  תויולעב  םייונישו  רכשב  תודונת  לש  הדלות  וז  .דרי  אוה  םירחא  םימוחתבו 
ראשה ןיב  ללוכ  אוה  .לדג  םתפוקתב  יסיסבה  םיכרצה  לסש  םושמ  ראשה  ןיב  לטנה  תחת  םויה  םיקנאנ  םיריעצה  תרחא ,

םיספתנש הכירצ  ירצומ  םלוכ  בשחמ –  יגורדשו  הרובחת  םכח , ןופלט  ןייוולל , וא  םילבכלו  טנרטניאל  רוביח 
.םיינויחכ

.םיינויח םירבד  לע  קר  שדוחב  תואצוה  לקש  ונעגה ל-5000  "כ  הס  " : ריעצ קוור  םסרפש  תוישדוחה  תואצוהה  טוריפ 
, תופורת , םייסיסב םייוליב  םידגב , טובור -  לש  אלו  םדא  ןב  לש  םייח  חרואל  תוינויח  לבא  תורתומ  לש  תואצוהל  ךישמנ 

הלוכתה תא  םיסרופו  הדימב  שדוחב  רוזאב ה-500  אציי  הז  םינצמק  היהנ  םא  עצבתהל -  תוכירצש  תויופצ  אל  תוינק 
רדחל יונמ  "ל , וחל תועיסנ  וטנ -  תורתומ  אוהש  רבד  םוש  הזה  בושיחב  ללכנ  אל  .שדוחב  "כ 5500  הס .הנשה  לכ  ינפ  לע 

קיזחהל רשפא  יא  בכר -  תקזחא  םג  ןובשחב  ללכנ  אלש  ןבומכ  .הנהכו  הקינורטקלא  ףסכ , הלועש  רחא  ביבחת  לכ  \ רשוכ
" .הזכ םוכס  םע  בכר 
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תונוש תוצראב  תעצוממ  תישדוח  תיפסכ  האצוה  גוריד 

גוריד הנידמגוריד הנידמ

ץיווש1

היגברונ2

לארשי33 לארשי

קרמנד4

דנלריא5

הילטיא6

היגלב7

הילגנא8

הידווש9

תפרצ10

דרפס11

לגוטרופ12

הירטסוא13

הינמרג14

דנלוה15

הירגלוב16

ןילופ17

הינמור18

הירגנוה19

.תונורחא תועידי  הפוריאב ." תורקיהמ  לארשי  . " .תיוונ 30.4.2015 רמוז , רוקמ :
ףלא ברקב 30  לש 2014  ןורחאה  ןועברב  הכירצה , ירצומ  ףנעב  החמתמה  ןסלינ , רקחמה  תרבח  ידי  לע  עצוב  רקחמה  םינותנ :

.םילארשי םהב 500  םלועב , םינכרצ 
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תונוש תוצראב  רכשה  הבוג  גוריד 

גוריד הנידמגוריד הנידמ

ץיווש1

היגברונ2

קרמנד3

הידווש4

לגוטרופ5

הילגנא6

דנלוה7

הינמרג8

תפרצ9

היגלב10

הירטסוא11

הילטיא12

לארשי1313 לארשי

דרפס14

.תונורחא תועידי  .םלועב  תורקיהמ  לארשי  .תיוונ 30.4.2015 . רמוז , רוקמ :

לש תלוכי  תקידבל  םיילכלכ  םידדמ  השולש  םימייק  .הריד  תיינקב  רקיעב  םויה  אטבתמ  םיריעצ  לש  ילכלכה  ישוקה 
תיבה קשמ  לש  הסנכהה  ןיבש  סחיה  רוידה , ריחמל  תיבה  קשמ  לש  הסנכהה  ןיב  סחיה  הריד : שוכרל  יתחפשמ  תיב  קשמ 
הערה הלח  וללה  םידדמה  תשולשב   . הרידה תשיכרל  ינושארה  ימצעה  ןוהה  סויגו  אתנכשמה  ימולשת  רזחה  ןיבל 

.תונורחאה םינשב  תיתועמשמ 

וא םיירט  םיאושנ  תוגוזכ  םתושרב  וקיזחה  םהייחל  םירשעה  תונש  יהלשב  םבור ) וליפא  ילוא   ) םיבר םיריעצ  רבעב  םא 
רדגב איה  הריד  לע  תולעב  םיבר  רובע  םויה , ירה  העובק , הסנכה  דצל  הריבס ) התנכשמ  םע   ) העונצ הריד  םיקוורכ 
רובע ךוסחל  ילכלכה  ישוקהש  הדבועה , איה  דירטמ  םג  ילואו  ילסקודרפ  ןיינעמש , המ  .תגשמ  םדי  ןיאש  תורתומ 

םיקוורה רועיש  הזה  רודבש  ןוויכ  .הריד  תיינק  לע  השקמ  ינרזפה  םייחה  ןונגס  ךפיהלו : ינרזפ  םייח  ןונגס  רצוי  הריד 
.קימעמו ךלוהש  יתרבחו  ילכלכ  רבשמ  רצויו  לדג  הריד  שוכרל  ישוקה  דחוימב , לודג 

הרידל קושה ) בצמל  רשק  אלל   ) ןגוה ריחמ  םתעדל  המ  םיקינ  Y-תא ה ונלאש  הז , רקחמ  ךרוצל  ונכרעש  םירקסה  דחאב 
רעפ םייק  המכ  דעו  םאה  ןוחבל  התיה  הרטמה  ריעב ת"א .) אל  לבא   ) ץראה זכרמ  רוזאב  100 מ"ר )  ) םירדח לש 4  השדח 
ןוגה ריחמש  רובס  םיזוחא ) כ-65   ) עירכמ בורש  אצמנ  רקסב  .תואיצמה  ןיבל  הריד  לש  ןגוה  ריחמל  םהלש  תויפיצה  ןיב 

.ח לע 1,500,000 ש" תולעל  ךירצ  אל  ריחמהש  ובשח  םיזוחא  כ-30  דוע  .ח  לע 1,100,000 ש" תולעל  ךירצ  וניא 
השענ רקחממ  ןכ , יכ  הנה  .םיריעצה  ברקב  תורירמ  תרציימ  םירבדה  עבטמו  עיצמ  קושהש  הממ  הקוחר  תאזה  הייפיצה 

ואר  ) ןויליממ ש"ח תוחפב  ורכמנ  םירדח ) אקווד 4  ואל   ) ללכב לארשיב  תורידהמ  מ-40%  תוחפש  אצמנ  ב-2014 
(. ןלהל
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אל  ) ץראה זכרמ  רוזאב  100 מ"ר )  ) םירדח לש 4  השדח  הרידל  קושה ) בצמל  רשק  אלל   ) ןגוה ריחמ  ךתעדל  המ 
(? "א תב

.הז  רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

יאליגב 26-35.  םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

האצותכ היעטה  ןובשחב  תחקל  שי  ןכ , ומכ  עדוי .' אל   -' ובישה םילאשנ  םגדמה 68  ללכ  ךותמ  . N=226 וז הלאשב  הרעה :
.םייוושכעה קושה  יריחממ 
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םינשה ךרואל  ןויליממ ש"ח  ךומנה  ריחמב  ורכמנש  תוריד  רועיש 

 .Ynet לקש. ןויליממ  תוחפב  תוריד  שי  הפיא  רקחמ : .הליה 25.3.2015 . ןואיצ , רוקמ :

.Ynet רובע תוריד ) ישכורל  עדימ  קפסמה   ) ןלדמ רתא  ךרעש  רקחמ  םינותנ :

לארשיב הריד  תיינקב  םיישק 

, םתולעבב הרידב  וקיזחה  ץראה  ידילי  םידוהיהמ  םיזוחא   74 ־כ םייפלאה  תונש  תליחתב  םא  בואט , זכרמ  לש  רקחמ  יפ  לע 
רושעה ךלהמב  הדרי  הריד  שוכרל  ינב 30–34  לש  תלוכיה  טוריפ -  רתיבו  .םיזוחא   62 ־ל דרי  םרועיש  תנשבש 2010  ירה 

.הריד שוכרל  ינב 40–49  לש  םתלוכיב  הדיריהמ  לופכ  רועישב  ןורחאה 

רצואה דרשמ  תטלחהו  רויד  תודיחי  לש  רבטצמ  רוסחמ  הכומנ , תיביר  ןהבו  תונוש , תוביסמ  העבנ  תורידה  יריחמב  היילעה 
.הירפירפל רובעל  םיבר  םישכור  ץלאל  ךכבו  םיריחמ  תיילעל  םורגל  ידכ  זכרמב  היינבה  תא  ליבגהל  תנשב 2007 

, האוושה םשל  .ר  לע 180 מ" דמוע  לארשיב  השדח  הרידל  עצוממה  חטשה  ןריחמ : לע  עיפשמ  םג  לארשיב  תורידה  לדוג 
הינטירבבו 88 מ"ר  דנלריאב -  97 מ"ר , דרפסב -  113 מ"ר , תפרצב -  137 מ"ר , השדח -  הרידל  עצוממה  חטשה  קרמנדב 

.ר 76 מ" - 

תנשב דבלב   64% תולעבב -  תורידב  םירגה  תיבה  יקשמ  יזוחאב  הדירי  תמגמ  הלח  תנשמ 2000  "ס , מלה ינותנ  יפ  לע 
םידלי םע  תיבה  יקשממ   20% הרורב –  היילע  הלח  תוריכשב  םיררוגתמה  ברקבש  דועב  תנשב 2000 , תמועל 74%   2012

תנשב 2012. תמועל 32%  תנשב 1997  תוריכשב  וררוגתה 

הלח ךכמ , האצותכ  םיאליגב 30-39 מ-68.7% ל-56.7% . םיחרזא  ברקב  הריד  לע  תולעבה  רועיש  דרי  םינשב 1997-2012 
םע .םיאושנ  תוגוז  ברקב  רקיעב  תשגרומ  המגמה  מ-25.2% ל-37.2% . ולא -  םיאליגב  תוריכשב  םייחה  רועישב  היילע 

רועישב תיתועמשמ  הדירי  הלח  םיריעצה  תוגוזה  ברקבש  דועב  .הייסולכואה  תוצובק  לכב  השגרוה  אל  הדיריה  תאז ,
מ-26.1% ל-40.7%. ןותחתה -  ןורישעב  הריד  לע  תולעבה  רועישב  היילע  הלח  הריד , לע  תולעבה 

.םירוהה תרזע  אלל  תאז  תושעל  םיחילצמ  םיריעצה  תורידה  ישכורמ  קר 30%  ןוכישה  דרשמ  יחוויד  יפ  לע 

רזחה לש  עצוממה  והבוג  .והשלכ  קנבל  אתנכשמ  רזחה  שדוח  ידמ  םימלשמ   39.9% לארשיב , תורידה  ילעב  ללכ  ךותמ 
.שדוחב םילקש  לע 2,567  דמעש  עצוממה  הרידה  רכשמ  הובג  שדוחב -  םילקש  היה 2,965  תנשב 2012  אתנכשמ 

םיררוגתמה יאליג 20-39 )  ) םיריעצה תוגוזה  רועישב  תיתועמשמ  היילע  המשרנ  תונורחאה  םינשב  "ס  מלה ינותנ  יפ  לע 
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ןהב םינשל 2007-2002 , האוושהב  .תיצחמל  בורק  םיריעצה -  תוגוזהמ  תוריכשב 49.5%  וררוגתה  תנשב 2012  .תוריכשב 
.דבלב םיזוחא  לע 34.8-35.5  דמע  רפסמה 

זכרמב תורידה  יריחמב  םילקש  יפלא  תואמ  דע  תורשע  לש  םירעפ  ואצמנ  ןיגוב  המחנ  ןיעקרקמה  תיאמש  הכרעש  הקידבב 
םיסמה תושרו  רצואה  דרשמ  ינותנ  לע  ןכו  יוניבה  דרשמב  ילכלכ  חותינל  ףגאה  ינותנ  לע  ססבתהב   ) עצוממל סחיב  ץראה 
ןוילימ לע 1.44  דמוע  השדח  םירדח  תרידל 4  יצראה  עצוממה  ריחמה  הקידבה , יפ  לע  תנש 2014 .) לש  ןורחאה  ןועברל 

.םילקש ןוילימ  לע 1.78  דמוע  השדח  םירדח  תרידל 5  עצוממה  ריחמהו  םילקש ,

םימרוג יטרפ , בחרמבו  תואמצעב  ןוצרה  .לדג  הריד  שוכרל  ישוקה  דחוימב , לודג  םיקוורה  רועיש   Y-רודבש ה ןוויכ 
, תורקי קר  אל  וללה  םירוזאב  תורידה  .ביבא  לת  בל  רקיעבו  ץראה  זכרמ  רוזא  ירק  םיניינעה –  זכרמב  הריד  רוכשל  םיברל 

תא רקיימש  רבד  ןכומ , לכוא  תונקל  וא  ץוחב  לוכאל  םיתפתמ  םיבר  ןכלו  קיפסמ  דיוצמ  וניא  חבטמה  ןבורבש  אלא 
לע םילודג  ףסכ  ימוכס  םיאיצומו  םהלש  תיתרבחה  תוליעפה  אישב  םיאצמנ  וללה  םיאליגב  םיריעצ  ףסונב , .תואצוהה 

ףרטצמ םיריעצהמ  קלח  לצא  .םליג  ינב  םע  ףטוש  רשקל  םישרדנה  בשחמו  ירלולס  הרובחת , םידגב , םיטייד , םייוליב ,
.דומיל רכש  םג  תואצוהל 

מ- תוריכשב –  םירגה  רועישב  םינשה  ךרואל  הרורב  היילע  תמגמ  שי  םידלי  אלל  תיב  יקשמ  ברקב  "ס , מלה ינותנ  יפ  לע 
מ- ולא –  תיב  יקשמ  ברקב  תולעבב  תורידב  םירגה  רועישב  הדירי  תמגמ  ליבקמבו , תנשב 2012 , תנשב 1997 ל-63%   42%

תנשב 2012. תנשב 1997 ל-27.5%   46.5%

: תורוקמ
.בואט זכרמ  .תוינידמו  הלכלכ  הרבח , הנידמה 2011-2012 : בצמ  "ח  וד .  2012 רבמבונ , ךרוע .)  ) ןד דוד , - ןב

.תבשה רכיכ  .תוריכשב  םירג  םיריעצה  תוגוזה  תיצחמ  .ישוש 27.11.2013 . רלימ ,
.Ynet .עצוממל   תחתמ  םלשלו  זכרמב  רוגל  רשפא  הפיא  .הליה 7.4.2015 . ןואיצ ,

תיבה 2012-1997. קשמ  תואצוה  רקסמ  םינותנ  לארשיב  רוידה  .הקיטסיטטסל 28.1.2015 . תיזכרמה  הכשלה 
רפסמ 7. "ח  וד .תולודגה  םירעה  לע  טבמ  לארשיב -  הרבחה  ינפ  רבוטקוא 2014 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 
תדעו "ח  וד .יתרבח  ילכלכ  יונישל  הדעווה  "ח  וד תוצלמהה , ירקיע  רוידה -  .יתרבח 26.9.2011 . ילכלכ  יונישל  הדעווה 

.201-244 מע ' גרבנטכרט ,
.סבולג תולודג ? תוריד  לע  םישקעתמ  םילארשיה  המל  דחוימ : טקיורפ  .תניע 24.9.2012 . לקנרפ , - זפ

 . ynet םירוהה. םע  רוגל  רוזחל  ולקש  תובוחב , םיקוור  .ליג 13.4.2012 . ילרוא ,

תונוש תונידמב  תעצוממ  הריד  תשיכרל  תושורדה  תורוכשמה  רפסמ 

הנידמ תורוכשמההנידמ תורוכשמה רפסמ   רפסמ

לארשי תורוכשמ ב-2007)לארשי  99)  130130

30הידווש

54הינמרג

56הדנק

תירבה 60תוצרא 

71דנלוה

79דרפס

85לגוטרופ

90תפרצ

רפסמ 7. .לארשיב  הרבחה  ינפ  רבוטקוא 2014 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :
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2013- בו תנשב 2008  םירדח  תב 4  הריד  השכרש  החפשמ  ןיב  האוושה 

  2008200820132013

עקרק 100,000250,000ריחמ 

הריד 800,0001,320,000ריחמ 

שורד ימצע  150,000330,000ןוה 

650,000990,000אתנכשמ

עצוממ ישדוח  6920 ש"ח 5040 ש"חרזחה 

". הריד תונקל  םיחילצמ  אלו  םיינישב  םימחלנ  .ונמרת  אבצב , ונתריש  : " םישאוימ םילארשיה  .ירמוע 22.2.2015 . םירפא , רוקמ :
.Ynet

.הנבי / הרדח רוזאב  השכרנ  הרידה  הרעה : .הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  םינותנ :

(2004-2014  ) לארשיב תוריכשה  יריחמב  הילע 

- כב וקניז  לארשיב  תוריכשה  יריחמ  ריקפהל : הריד  .ןורי 26.12.14 . ןמקורדו , הנליא  לאירוק , היחא ; "ד , באר םעונ ; ריבד , רוקמ :
. Ynet ןורחאה. רושעב   60%

.םילדגה לכב  תוריד  לש  עצוממה  הרידה  רכשל  םיסחייתמ  םינותנה  הרעה :
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(2004-2014  ) ביבא לתב  תוריכשה  יריחמב  הילע 

- כב וקניז  לארשיב  תוריכשה  יריחמ  ריקפהל : הריד  .ןורי 26.12.14 . ןמקורדו , הנליא  לאירוק , היחא ; "ד , באר םעונ ; ריבד , רוקמ :
. Ynet ןורחאה. רושעב   60%

.םילדגה לכב  תוריד  לש  עצוממה  הרידה  רכשל  םיסחייתמ  םינותנה  הרעה :

, תמאב םילוכי  ונחנאש  הממ  רתוי  ונמצעל  םישרמ  ונלוכ  קיפופה , לעמ  תצק  ללכ  ךרדב  םייח  ונלוכ  ירה  : " ןב 30 רגולב 
וא דחא  סרוק  וליפא  טעמ , אל  ויהש  ילש , דומילה  תונש  לכב  המל  דדומתהל ? םילכ  ונל  ונתנ  אל  םעפ  ףא  המל  זא  אל ?

?" הזה ןיינעב  הרכזוה  אל  תחא  הלימ 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
- תולהנתה תונכרצ |  הכירצ |  היחמ |  - רקוי םירוה |  - עויס ןוכסיח |  קנבב |  - סונימ האוולה |  אתנכשמ |  תיביצקת |  היסנפ  תרבוצ |  היסנפ 

טפרדרבוא תיפסכ | 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
'. Teen Spirit  .' יעוצקמה ןוגרא  ' זב הנוכמ  ןהלש  רוטינומה   .1

.27.6.2015 יביבא ,  .2
ראורבפ 2010. ןמצכו , לאירא  ילאפר , ואר : לארשיב  םיריעצ  לש  טנרטניאב  הינק  יסופד  לע   .3
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בוליש ו- ןוכמ  טקרמורפ , תרבח  תנשב 2008  וכרעש  ףיקמ  רקחמב  .תודלימ  רבכ  םתוא  תנייפאמ  תחתופמ  תינכרצ  תוברת   .4
- אצוי תויהל  הפיאשה  ןיבל  םלוכ ' ומכ  תויהל   ' ןוצרה ןיב  םיענ  רעונה  - ינב תוינקה  תוברתל  עגונה  לכב  יכ  הלע   ICQ-TV

היינק לוקיש  םיווהמ  וריחמו  רצומה  תוכיאש  אצמנ  דוע  .ידוחיי  עבצב  לבא  רבחה , לש  ומכ  הצלוח  ונקי  םה  דחוימו : ןפוד 
.6.2.2008 תנע , ץיבובול ' ןייב  .םרובע  יזכרמ 

.24.3.2013 יתליסמ ,  .5
.11.07.2013 לאיניל ,  .6

קר 33% ב-2012  ליג 22 . דע  תילכלכ  םיאמצע  תויהל  םיכירצ  םהידליש  ובשח  םיאקירמאה  םירוההמ  ב-1993 80%   .7
Pew research center, . 25 רתוי -  רחואמ  ליגב  תאז  םגו  תילכלכ  םייאמצע  תויהל  םיכירצ  םהידליש  ובשח  םירוההמ 

.15.3.2012
Pew Research האלמ. הרשמב  םידבוע  םהיניב 14%  םירוהה , לש  הכימתב  םייולת  'ב  הראב םוינלימה  רוד  ינבמ   36%  .8
an annual report from  ) דנלטוקסב תונמלא  לש  תועקשהו  ןוכסיחה  לש  יתנשה  'ח  ודה יפל   . Center, 2010

ףסכ םיוולמ  וא  םינתונ  םירגוב  םידליל  םירוההמ  תיצחמל  בורק  (, Scottish Widows Savings and Investments
 . תמדוקה הנשל  סחיב  לש 15.8%  הילע  .הנשל  גנילרטש  תוריל  לע 13660  דמע  םוכסה ב-2010  .םידכנה  רובע  וא  םרובע 

.Boyce, 2010
רקוי בקע  םידומילהמ  רושנל  ולקש  ףא  םקלחו  םהירוהמ  והשלכ  ילכלכ  עויס  םילבקמ  םיטנדוטסהמ  תיצחממ  הלעמל   .9

םידומילה תנש  תחיתפ  תארקל  תיצראה  םיטנדוטסה  תודחאתה  ב-2013  המסרפש  יתנשה  רקסהמ  הלוע  ךכ  .הייחמה 
םילבקמ םיטנדוטסהמ   41%- שכ םירוההמ , והשלכ  עויס  םילבקמ  םה  יכ  ובישה  םילאשנהמ   55% תימדקאה 2013-2014 .

יתנשה ילכלכה  עויסה  הבוג  .הנשל  לקש  ףלא  לעמ 12  הנשל ו-41%  לקש  ףלא  ןיב 9 ל-12   18% הנשל , לקש  דע 9,000 
.תומדוק םינשל  האוושהב  תיתועמשמ  היילע  עצוממב -  לקש  לע 15,280  דמוע  םירוההמ -  םיטנדוטסה  םילבקמ  ותוא 

.12.10.2013 הלטרב ,
רקס . 2012 ןהכ , .םירוההמ  תיפסכ  הכימת  םילבקמ  ינב ה-20-30  ברקמ  תוחפ מ-30%  אל  יכ  הלע  ךרענש ב-2012  רקסמ   .10

ינורהא .םהירוהמ  ףסכ  ימוכס  םילבקמ  ינב 30-40 )  ) רתוי תרגובמה  הבכשה  ינבמ  עבר  יכ  אצמ  הנש , התואב  ךרענש  ףסונ ,
.2012 ץיבומייח ,' - זרו

', ץיבומייח - זרו ינורהא  םדי  לע  הנמומש  השפוחל  םתיא  םידכנהו  םידליה  תא  םיחקול  טושפ  אתבסהו  אבסה  םיבר  םירקמב   .11
.Boyce, 2010 ; 2011 לירפסא , ; 2012

.ידוהיה רזגמהמ  םירגובה  םהידליו  םירוה  לש 800  גציימ  םגדמב  רבודמ   .12
םירוה לעמ 55 , םבור  .םידרח  ו-3%  םיימואל , םייתד  / םייתד  12% םייתרוסמ ,  14% םיינוליח ,  71% אוה : םירוהה  לש  חוליפה 

םיאמדקא ו-  45.5% וטנ , לעמ 15  דעו  וטנ  מ-5  הסנכהה , תומר  לכ  לש  הווש  יד  הקולח  םיאושנ ,  83% הלעמו , ינבל 25 
םידליה לש  חוליפה  .הפוריא  ידילי  לארשי ו-14%  ידילי   68% םייתרוסמ , םיינוליח ו-14%   70% תינוכית , לע  הלכשה   33%
םיעייסמ םירוההמ   66% רקסה , יפ  לע  םידרח .) םיימואל ו-5%  םייתד  / םייתד  19% םייתרוסמ ,  15% םיינוליח ,  61% אוה :

־דח תואצוהב  םג  םהידליל  םירזוע  םירוההמ  .לקש 76%  לש 1,509  עצוממ  םוכסב  שדוח , ידמ  עובק , ןפואב  םהידליל 
םוכסב הנש  התואב  המכתסה  תאזה  הרזעה  האלה .) ןכו  ץופיש  למשח , ירישכמ  וא  בכר  הריד , תיינק   ) תולודג תוימעפ 
תצקמ .הנשב  לקש  ףלא   90 ־כ לש  םוכסב  עצוממ  עויס  םהידלי  לכל  םיקינעמ  םירוהה  לכה  ךסב  .לקש  לש 63,492  עצוממ 

תא המסרפש  יררה , - לאירוצ ןרק  ןותיעה  תבתכ  תובידאב  ונל  וקפוס  םתצקמו  טסילכלכב  הבתכב  ועיפוה  ןלהלש  םינותנהמ 
.הבתכה

: םירוהה ינולאש  יאצממ  טוריפ 
(, םידגב םיגוח ,  ) םידכנ לע  תואצוהב   19% רפוסב , תוינקב   21% םהידלי : לכל  עובק  יפסכ  עויס  םינתונ   66% עובק : עויס 
וא ןמוזמ  'ק  צב עובק  םוכס   11% תויאופר , תואצוה   13% אתנכשמ , וא  הריד  רכש  םימלשמ   16% טפרדרבוא , םיסכמ   18%

.לקש  2141 םידליה : לכל  עצוממ  עויס  ףקיה  .תלפטמ  וא  ןורהצ  ןג , םולשת   4% תונובשח , םימלשמ   6% עבק , תארוה 
תיינקו םייוליב  רשוכ , ירדח  םיחוטיב , ךסומב , םילופיט  לע  םג  םימלשמ  םירוהש  הלע  רקסב  תוחותפה  תולאשה  ךותמ 

.םימ הנונרא  למשח , תונובשח  םימלשמ  םיילענו , םידגב  םינוק  ירלולסו , טנרטניא  תונובשח  םימלשמ  םג  םה  .םיטיהר 
לקש  63,492 תעצוממ : תימעפ  דח  הרזע  הבוג 

תובושתה  ) תומדוק םינשמ  תוחפ   15% המוד ,  55% תמדוק , םינשמ  הובג  רקסה ) תקפה  ןמזב   ) הנשה עויסהש  םירמוא   30%
(. תומוד םידליה  לש 

: םידליה ינולאש  יאצממ  טוריפ 
;33% םגו -  םג  םירזוע  ; 5% עובק -  ןפואב  קר  םירזוע  םירוהה  ; 40% ימעפ -  דח  ןפואב  קר  םירזוע  םירוהה  םירוההמ : עויסה 

.22% ללכ -  םירזוע  אל 
תוינק  11% םידגב ,) םיגוח ,  ) םידכנה לע  תואצוה   12.5% עובק : ןפואב  םהל  םיעייסמ  םירוההש  םירמוא   38% עובק : עויס 
.םעפ ידימ  טפרדרבוא  יוסיכ   6% אתנכשמ , וא  הריד  רכש   6.5% ןמוזמ , וא  עבק  תארוה  'ק , צב עובק  םוכס   6.5% רפוסב ,

.לקש  1,509 דליל : עצוממה  ישדוחה  עויסה  ףקיה 
רישכמ תיינק   27% הריד , תשיכר   38% תולודג : תוימעפ  דח  תואצוהב  םירזוע  םירוההש  םירמוא   72% ימעפ : דח  עויס 
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ימעפ דחה  עויסה  ףקיה  .השפוח  ןומימ   9.5% הריד , ץופיש   12% בכר , תיינק   22% הסיבכ , תנוכמ  וא  ררקמ  ומכ  ילמשח 
.לקש  59,146 עצוממה :

'כ 59% הס  ) עורג רתוי  הברה   22% עורג , רתוי  תצק   37% רבד , ותוא   41% םירוהה : תרזע  אלל  ילכלכה  םכבצמ  היה  המ 
ינב 25-34, רקיעב  םה  עורג  רתוי  הברה  היהי  םבצמ  תימעפ  דחה  הרזעה  ילבש  םישחש  ימ  עורג .) רתוי  הברה  דע  תצק 

.27.6.2013 יררה , לאירוצ  ליג 6 .) דע   ) םיריעצ םידליל  םירוהו  תימדקא  םתלכשה  שדוחב , םיפלא  םתסנכהש 5-8 
, יררה לאירוצ  .םהירוהמ  יפסכ  עויס  םילבקמ  שדוחב  וטנ  לקש  ףלא  מ-15  רתוי  ההובג  םתסנכהש  םידליהמ  כ-10%   .13

.27.6.2013
םהידליל םינתונ  לקש  איה 5,000–8,000  וטנ  םתסנכהש  םירוהש  הלוע  ידוהיה ) רזגמהמ  םירגובה  םהידליו  םירוה   ) רקסהמ  .14
ופתתשה םג  הלאה  םירוהה  רקסה ) תנש   ) הנורחאה הנשב  .תישדוחה  םתסנכהמ  רמולכ 15%–24%  לקש , עצוממב 1,195 

.םהלש הדובע  ישדוח   13.4–8.4 ־ל לוקשש  םוכס  עצוממב , לקש  ףלא   67 ־כב םהידלי  לש  תולודג  תוימעפ־דח  תואצוהב 
.הדובע ישדוח   8–4 ־ל םיוושש  םימוכסב  רבודמ  םירוהה  ראש  לצא 

תוסנכה  6% ימואל , חוטיבמ  תואבצק   14% תונוכסח ,  27% היסנפ ,  34% תרוכשמ ,  71% םידליל : עובקה  עויסה  רוקמ 
.תיבה לע  תפסונ  אתנכשמ  וא  תואוולה  ןוהה 4%  קושמ  וא  םיסכנ  תרכשהמ 

תוסנכה תפסונ 3%  אתנכשמ  וא  תואוולה   5% היסנפ ,  13% תרוכשמ ,  29% תונוכסח ,  48% םידליל : ימעפ  דחה  עויסה  רוקמ 
.ימואל חוטיבמ  תואבצק   2% ןוהה , קושמ  וא  םיסכנ  תרכשהמ 

.27.6.2013 יררה , לאירוצ 
.27.6.2013 יררה , לאירוצ  ךותב : טטוצמ   .15

.4.7.2013 רלסט ,  .16
אתנכשמ תחיקל  ידכ  דע  םהלש  תובוחה  תא  ולידגה  םהידליל  םיעייסמש  םירוההמ  אצמנ ש-10%  דנלטוקסב  השענש  רקסב   .17

ךס םג  .םידליל  עייסל  ידכ  םהלש  תוימוימויה  תואצוהה  תא  וניטקה  םירוההמ  .םהלש 22%  תיבה  לע  אתנכשמ  שודיח  וא 
.Boyce, 2010 תמדוקה. הנשל  סחיב   13%- כב דרי  רוביצה  לש  תונוכסחה 

הדימב  11.4% דואמ , הבר  הדימב   10.3% םהלש :' תילכלכה  החוורב  תעגופ  םידליל  הרזעה  הדימ  וזיאב  : ' רקסב הלאשל   .18
תינוניב הדימב   55% אל , ללכ  דע  טעמ   45% 'כ : הס .אל  ללכ   15.1% הטעומ , הדימב   29.9% תינוניב , הדימב   33.3% הבר ,

.27.6.2013 יררה , לאירוצ  .דואמ  הבר  דע 
.27.6.2013 יררה , לאירוצ  ךותב :  .19

םהירוה לש  םייחה  תלחותש  ןוויכ  םתומ .) רחאל  ןהו  םהייחב  ןה   ) תובסהו םיבסה  לש  השוריהמ  םינהנ  םיריעצ  טעמ  אל   .20
.םידכנל רוד -  תצפוק  םיבר  םירקמב  השוריה  םמלועל , םיכלוה  תותבסהו  םיבסה  רשאכ  ההובג ,

.Pocock & Clarke, 2004 םג : ואר  הז  ןיינעל   .21
.Shapira, 2010 ב. ' הראב םג  התהוז  המוד  העפות   .22

הבתכב םינייאורמה  תובאה  דחא  תא  יררה  לאירוצ  ןרק  תבתכה  תלאוש  םתוא '? קנפל  ךל  ףיכש  וא  ךלש  הרזעל  םיקוקז  םה  '  .23
.27.6.2013 יררה , לאירוצ  ךותב : קנפל .' יל  ףיכ  ךכ  רחאו  הזל , םיקוקז  לכ  םדוק  םה  : ' בישמ אוהו  ליעל , הרכזנש 

.Patel, 2007 םג : ואר  הז  ןיינעל   .24
.27.6.2013 יררה , לאירוצ   .25

.27.6.2013 יררה , לאירוצ  ךותב :  .26
.21.7.2011 סוארק ,  .27

.29.4.2012 ןהכ , ךותב : טטוצמ   .28
הליל  " ומכ תופסונ  תויתרושקת  תומבב  ןודנו  הרעס  ררוע  סבולג "  " רתאב יזרא  ריילק  - תירוא לש  רוטה  . 2012 יזרא ,  .29

.2012 סבולג , תוריש  .סבולגו  ילכלכ "
.27.9.2009 ןתוד ,  .30

תותשרב תוצובקו  םירתא  לש  םתחירפל  וליבוה  תשרה , ךרד  דחא  לכל  עיגהל  תורשפאהו  יתביבסה  דנרטה  ילכלכה , בצמה   .31
.םיטיהרו למשח  ירישכמל  דעו  דוגיבו  הקיטמסוק  ירצוממ  תולע -  אלל  םיצפח  ליאשהל  וא  ףילחהל  םיעיצמש  תויתרבחה 

 - םיליעפ םישמתשמ  ידיב 7,000  םיפלחומה  םיטירפ  ףלא   65– כל עיגמ  וללה  םירתאב  רחסמה  יכ  תונותיעב  חווד  ב-2013 
דחא ץפח  תיבב  שי  דחא  לכלש  הדבועה  לע  ססבתמ  ןויערה  .תולאשהה  אוה  תשרב  הצואת  רבוצש  רחא  טפסנוק  .םישנ  םבור 
םהש םיצפח  םירחאמ  םילאוש  אל  םישנאה  בור  תאז , תורמל  .שומיש  אלל  דמוע  ןמזה  בורש  הנתמ , לביק  וא  הנקש  תוחפל 

תונורתפ ךכ  םשל  וחתיפו  ןומאה  םוסחמו  עדימה  םוסחמ  םה  הלאשהל  םיירקיעה  םימסחהש  ואצמ  םימזי  .םהל  םיקוקז 
םישדוח כ–40 הרשע  ךותב  ופרטצה  תישארב 2013  םקוהש  ודנלל , רתאב  לשמל  ךכ  םיצפח .) גולטק  לשמל ,  ) םייטנרטניא

.23.12.2013 לארה , .שיא  ףלא 
םישנא הטושפ : הביסה  .ןוכסיחל  הייטנה  ןיבל  הסנכהו  הלכשה  ןיב  יבויח  םאתמ  לע  םיעיבצמ  םלועה  לכב  םירקחמ   .32

םג םהו  םיישגר ) םישער  לורטנ   ) רתוי ילאנויצר  ןפואב  םלועה  תא  טופשל  םיטונ  ישפנ , ןסוחו  םינסר  םיחתפמ  םיליכשמ 
השירפה ליגל  הברקה  רמולכ  היסנפל , ךוסחל  הייטנה  ןיבל  ליג  ןיב  יבויח  םאתמ  םג  םייק  .רתוי  הלודג  היונפ  הסנכה  ילעב 

.Desmette & Gaillard, 2008 ןוכסחל תועדומה  תא  הלעמ 
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.2013 רגנידרג ,  .33
תושרפהל רבעמ  דחא  לקש  וליפא  םיכסוח  אל  יליגב 50-25  םילארשיהמ  יכ 35%  אצמנ  ךרענש ב-2011  רקסב  לשמל , ךכ   .34

העפותה .ולאכ  תורדוסמ  תושרפה  םהל  שי  ללכב  םא  הדובעה , םוקמ  ךרד  תרוכשמהמ  תודרויש  תומלתשה  ןרק  וא  היסנפל 
ברקמ םיכסוח .) םניא  תיאמדקא  הלכשה  ילעב  ינבמ 50-25   28%  ) םיאמדקא ברקב  םגו  םיילכלכה  תודמעמה  לכב  תרכינ 

וא רויד  גורדשל  קיפסהל  רומא  הזה  םוכסה  .לקש   500 ־מ תוחפ  שדוח  לכב  דצב  םישל  םיחילצמ  תיצחמכ  םיכסוח , ןכש  הלא 
.2011 לירפסא , .קוחר  רתויה  דיתעב  םידליה ' תא  רדסל   ' ולקיש תונוכסחו  תוננכותמ  אל  תופטוש  תואצוה  תינוכמ ,

םיריעצ השעמל , .ךוסחל  קיספה  "ב  הראב ריעצה  רודה  לנרו " טירטס ג' לוו  םסרופש ב"  Moody’s Analytics לש "ח  וד יפל   .35
סונימ 2%, אוה  םהלש  ןוכסיחה  רועיש  .םיסינכמ  םהש  הממ  רתוי  םיאיצומ  ףא  םה  אלא  םיכסוח  םניאש  קר  אל  ליג 35  דע 
דע 54 ינב ה-45  לצא  הסנכההמ  לש 6%  ןוכסיח  דע 44 , ינב ה-35  ברקב  לש 3%  יבויח  ןוכסיח  רועישל  האוושהב  תאז  ךכ 
.Pew Research Center, 21.2.2013 םג : ואר  העפותה  לע  . Zumbrun, 9.11.2014 הלעמו. ינב 55  לצא  ו-13% 

21.11.2014 הלנמ , םג : ואר  הז  ןיינעל 
.Shapira, 2010  .36

.Dugas, 2010 ןמזב. םהלש  םיישדוחה  תונובשחה  תא  םימלשמ  םוינלימה  רוד  ינבמ  קר 58% 
.AFL-CIO report, 2009 םהלש. תונובשחה  תא  םלשל  םילוכי  אל  'ב  הראב םיריעצה  םידבועהמ  שילש 

םיריעצ לש  ינויצחה  יפסכה  יוושה  ( 2005  - 1985  ) הנש ךלהמב 20  ןובשחה , יאור  לש  יאקירמאה  ןוכמה  לש  רקחמ  יפ  לע 
יאליגב /ה  ריעצ לש  בוחה  עצוממ  םירפסמבו : ב-44% . הלע  םהלש  ינויצחה  בוחהו  מ-30%  רתויב  חנצ  ליגב 25-34 

ינבל -28 ינבל 20-21 ל-78,000$  הנתשמ מ-12,000$  לע 45000$ , דמע ב-2010  תובוחב  הת  / היהש והשמו  םירשעה 
.Clough, 2008 . 29

לבא םיימשר , םינותנ  וקפוס  אל   ) םילודגה םיקנבה  דחאב  םיריכב  לגס  ישנא  םע  ונמייקש  תוחישב  םג  ונל  תמוא  הזה  ןותנה   .37
, םיריעצ הז  ללכבו  הלעמל מ-65% )  ) םייניבה דמעממ  םישנאה  בורלש  ךרענש ב-2011 , רקסב  ררבתה  דוע  הכרעה .) הנתינ 
.2011 לירפסא , .רחא  רוקממ  םוכסה  תא  סייגל  השק  םהל  היהי  םגו  תננכותמ , יתלב  האצוה  תוסכל  לוכיש  ןוכסיח  םוש  ןיא 

תועקשה תרבח  לש  רקסב  לשמל , ךכ  'ב  הראב םירקסב  םג  אצמנש  המ  תא  רתוי  וא  תוחפ  םימאות  לארשימ  םינותנה 
אל ללכ  השירפהש  ורמא  .השירפל 64%  ךוסחל  וליפא  וליחתה  אל  םהש   Y-רוד ה ינבמ  ודוה 55%  הקיתוו  תיאקירמא 

םויל קיפסמ  םיכסוח  אל  םהש  ודוה  ( 73%  ) יעבר תשולש  טעמכ  קוחרה .) דיתעה  לע  ללכ  םיבשוח  אל   ) םתוא תניינעמ 
.Perman, 2011 .הייסולכואה ללכמ  האוושהב ל-61%  השירפ ,

תיפסכ תולהנהתה  דומילב  קוסעת  ךוניחה  תכרעמש  ץילממ  אוה  . REST ל" כנמ ( - Damian Hill  ) ליה ןאימד  יפל  ךכ   .38
רודב םג  הבר  הדימבו  םיבסה  רודב  . Dugas, 23.4.2010 ודכו .' רצקו  ךורא  חווטל  ןוכסיח  תובוח , תרזחה  ביצקת , ןונכתמ 

םירקמב .םויה  םיריעצה  לצא  חיכש  תוחפ  הברה  השענ  הז  גהנמ  .ודלוויה  םע  דליל  ןוכסיח  תפוק  חותפל  היה  לבוקמ  םירוהה 
.םהידכנל ןוכסיחה  תא  םיחתופש  הלא  םה  תותבסהו ) םיבסה   ) םיריעצה ירוה  םיבר 

אל םירעפהשו  תגשמ  םניא  םדיש  םיעדוי  םה  רשאכ  םג  תישילש , וא  הינש  די  אלו  השדח  הריד  םיפידעמ  םיבר  םיריעצ  תוגוז   .39
סיפב , וניכז  אלו  רישע  דוד  ונל  ןיא  זר , יקסלומס  ואר : העפותה  לע  תימדתמ .) םיעבונ  םיבר  םירקמב   ) םיינויגה ךיא זא 

.23.12.2013 רקרמ , - הד הריד ? הנקנ 
.19.5.2011 יזרא ,  .40

.27.6.2013 יררה , לאירוצ   .41
.13.4.2012 ילרוא ,  .42
.13.1.2014 ףלוו ,  .43

תנייפאמש תירודה , השחכהל  םלועה ) תפקשהב  יולת   ) הבוצע וא  תעשעשמ  השחמה  . 19.5.2011 יזרא , ; 13.4.2012 ילרוא ,  .44
םישח ליגל 30  תחתמ  םירגובמהמ  יכ 85%  אצמש  יאקירמאה   Pew ןוכמ לש  רקסב  אוצמל  רשפא  םילארשיה , תא  קר  אל 
היהיש ןוחטיב  םישח  םהש  ונעט  םיריעצהמ  .הלעמו 75%   50 ־ה ינבמ   45% ־ל האוושהב  יסנניפה , םדיתע  יבגל  תוימיטפוא 

תואצותה לארשיבש  רעשל  רשפא  לבא  'ב  הראב םנמא  ךרענ  רקחמה  (. Pew, 2010  ) תואלמגל ועיגישכ  ףסכ  קיפסמ  םהל 
.םיירודה םינייפאמב  יללכה  ןוימדה  לשב  הברהב , תונוש  ויה  אל 

.Boyce, 2010 ורצי. םהש  תובוח  יוסיכב  םירוהה  לש  עויסל  םיקוקז  ויה  םירגובה  םידליהמ  שילשכש  אצמנ  'ב  הראב רקחמב   .45
. 29.4.2012 ריופ ,  .46

null  .47
.6.3.2016 ץיבוחרז ,'  .48

.13.11.2010 סולפ , םירשע  זופת  םורופ   .49
, ותוא דבכל  ילבמ  קנבה  ידי  לע  'ק  צה תרזחה  תררוג  איהו  קוחה , לע  הריבע  וז  יטרפה  קנבה  ןובשחב  סונימ '  ' תריצי "ב  הראב  .50

העיבתב תונכתסה  ףא  םיתיעלו  'ק ) צה תא  וריזחה  ולש   ) קסעה לעבל  הלמע  םולשת  קנבל , ההובג  תוריש  תלמע  םולשת 
.ל ' וחב םילארשי  רתא  'ב , הראל ןשייקוליר  .תילילפ  וא  תיחרזא 

.21.1.2003 תסנכה , לש  הלכלכה  תדעו   .51
רבעמ הכישמ  רשאל  וטנ  קנבה  ידיקפ  .דאמ  םילודג  םיפקיהב  םייטרפ  תוחוקלל  רתי  תכישמ  םיקנבה  ורשפא  םינש  ךשמב   .52
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

.ריזחהל ושקתיש  םיפסכ , ךושמל  םישנא  העיתרה  אל  טפרדרבואה  לע  ההובגה  תיבירהו  תרשואמה , יארשאה  תרגסמל 
.2008 ןרוק , ; 2008 ץנג , רדניל   .53

םישקתמ ינבמ 30-40  בורק ל-40%  יכ  הלע  סלנאפ , רקחמה  ןוכמ  ידי  - לע סבולג  רובע  ךרענש ב-2012  רקסב  ןכ , יכ  הנה   .54
.2012 ץיבומייח ,' זרו  ינורהא  .סונימ  אלל  שדוחה  תא  םייסל 

.13.4.2012 ילרוא ,  .55
והשיממ שקבל  : ' טסילכלכ בתכל  ןויארב  תאז  חסינ  , UCLA תטיסרבינואב תוטלחה  תלבק  רקחל  הצובקה  שאר  יצרא , ןב   .56

הנהיי ריכמ  אל  התאש  והשימשו  דצב , ותוא  קורז  םויה , ךלש  ףסכה  תא  חק   ' ול דיגהל  ומכ  ךרעב  הז  דיתעל  הנש  ךוסחל 30 
אל םה  ותוא , םיריכמ  אל  םה  .םהלש  ידיתעה  ינאל  םירשקנ  אל  םישנא  ינויגה , אל  הרואכל  הזש  יפ  לע  ףא  דיתעב .' ונממ 

, ןמרבוה ךותב : םייחה '? לכ  ףסכ  וילא  וחלשיש  המל  .רבד  ויפלכ  םישח  אל  םג  ןכלו  הצור , אוה  המו  הארנ  אוה  ךיא  םיעדוי 
םהמ קרו ל-37%  רדגומ  דעי  אלל  םיכסוח  םהמ  יכ 86%  אצמ  "ב  הראב דע 34  ינב 21  ברקב  קובסייפ  הכרעש  רקחמ  . 2011

, יביטקא ןפואב  םיכסוח  ףא  םהמ   86% השעמל , .תובוחמ  םיישפוח  םייח  איה  םהיניעב  תיסנניפ  החלצה  תילכלכ ; תינכות  שי 
יבצמל םיכסוח   20% םייארחא , תויהל  ידכ  קר  םיכסוח  םהש  םינעוט  .תיפיצפס 54%  הרטמ  רובע  םיכסוח  חרכהב  אל  םה  ךא 

.2.2.2016 הלנמ , .הריד  שוכרל  ידכ  םיכסוח  קרו 17%  םוריח 
תניבג תשיכרמ  ענמיהל  רוביצל  הארקו  הנידמב  ןוזמה  יריחמב  תכשמתמה  היילעה  לע  התחמש  הצובק  השבגתה  קובסייפב   .57

תחיתפל הליבוהו  תיתרושקת  תוניינעתה  הרבצ  איהו  םישלוג , הלעמל מ-100,000  ופרטצה  האחמל  .יחכונה  הריחמב  גטוק '
תדרוהלו לארשיב  גטוק ' תניבג  תוריכמב  תיתועמשמ  הדיריל  ליבוה  םרחה  .לארשיב  היחמה  רקוי  אשונב  בחר  ירוביצ  ןויד 

ינויבס 2011. .רוגטקב  םיריחמ 
יטסיטטס ןותנש  תיב , קשמ  גוס  יפל  תיב  קשמל  תעצוממ  תישדוח  האצוהו  הסנכה  . 2010 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל   .58

.לארשיל
םהיתואצוהש ולא  רועישמ  הובג  תוישדוחה  תואצוהב  דומעל  ישוק  לע  םיחוודמש  םישנאה  רועיש  יכ  וליגו  וקדב  "ס  מלב  .59

.22.2.2014 בהל , .םהיתוסנכהמ  רתוי  תוהובג  ןכא 
שפנל וטנ  הסנכה  יפל  תיב  יקשמ  לש  םינורישעב  תעצוממ  תישדוח  האצוהו  הסנכה  .הקיטסיטטסל 2011 . תיזכרמ  הכשל   .60

.יטסיטטס ןותנש  תיטרדנטס ,
תוילאירה תוסנכהה  ולחה  דעו 2005 , מ-1995  דימתמ , לודיג  לש  רושע  רחאל  בואט , זכרממ  ולש  לאכימ  לש  ורקחמ  יפ  לע   .61

םינשב הלק  הדירי  ןהב  הלח  ףאו  שדשדל , יאליגב 25–34  ץראה  ידילי  םידוהי  םידמוע  ןשארבש  תוריעצ  תוחפשמ  לש 
הדימב זאמ 2005  ודרי  לארשיב  תוחפשמה  ללכ  לש  תוסנכהל  האוושהב  תוחפשמ  ןתוא  לש  תוסנכהה  דועו , תאז  .תונורחאה 
הלכשה ילעב  תוירקיע -  תוצובק  יתשל  וקלוח  םידבועה  הנשמ : חוליפב  םג  תומגמה  לע  דומעל  הסינ  רקחמה  .תרכינ 
הלאכלו ץראה  זכרמב  םיררוגתמש  םידבועל  הקלוח  הלא  תוצובקמ  תחא  לכ  .רתויה  לכל  תינוכית  הלכשה  ילעבו  תימדקא 

ליג 30–34, ליג 25–29 , רתוי : םימצמוצמ  ליג  יחווטל  הקלוח  תוצובקהמ  תחא  לכ  ףוסבלו , .םירחא  תומוקמב  םיררוגתמש 
.םיריחמה דדמב  יונישה  תמועל  םינשב 2005–2010  רכשב  יונישה  היה  המ  ןחבנ  וזכ  הצובק־תת  לכ  רובעב  ליגו 35–54 .

ינב 35– ץראה  זכרממ  םיליכשמ  םידבוע  טעמל  תוצובקה , תת  לכ  לש  רכשב  יונישהמ  ההובג  התיה  היצלפניאה  יכ  אצמנ 
.2012 ולש , .םיריחמב  יונישה  רשאמ  רתוי  הלע  ףאו  וזה , הפוקתב  עגפ  אלל  אצי  םרכשש  םידיחיה  םה  . 54

.13.4.2012 ילרוא , הבתכל : הבוגת   .62
תורוכשמה רפסמב  הקיסנ  םג  הלח  קשמב , תועצוממה  תורוכשמה  תיילעל  האוושהב  הברהב  הלע  הינבה  דדמש  ןוויכ   .63

הלדג אל  תרוכשמה  רשאכו  .הלדג  אתנכשמה  םג  הלוע  הרידה  ריחמ  רשאכ  .הריד  תשיכרל  תוצוחנה  ריכש  לש  תועצוממה 
ןוהה הבוג  יבגל  לארשי  קנב  לש  תוינידמב  יונישה  םג  .הלדג  הסנכהה  לע  אתנכשמה  לש  הסמעמה  זא  לדוג  רדס  ותואב 

.םיריעצ לש  ןומימה  תלוכי  לע  הדיבכה  ףנעב , העוב  תורצוויהל  ששחמ  עבנש  ינושארה ,
.2015 סקופ , ואר : םיאושינה , ליג  תייחד  ןובשחב  תחקלנשכ  םג  םיריעצ , ברקב  הריד  לע  תולעבה  רועישב  הדיריה  לע   .64

.11.07.2013 לאיניל ,  .65
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