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יסוטיפ הייבילוא :םוליצ

?דובעל ןידה יכרוע םימלוח םידרשמ וליאב
 לטרופ ךרעש רקס יפ לע ,ןידה יכרוע לע םיפדעומה םידרשמה תמישר
 םיגירח ינש טעמל - לארשיב םילודגה םידרשמה תמישר תא תפקשמ ,םישורד
 הציפק שרקכ םילודגה םידרשמה תא םישפות ןידה יכרוע בור" ■ םיטלוב
"דיתעל

 רקסב ?דובעל ןידה יכרוע םימלוח ןיד יכרוע דרשמ הזיאב

 םידרשמה 20–ל סחייתהב םישורד לטרופב הנורחאב ךרעש

 תמריפ תא ונייצ ןידה יכרוע ךותמ 22% ,לארשיב םילודגה

 וצרי ובש דרשמכ ןמאנ סקופ גוצרה הקיתווה ןידה יכרוע

 .לארשיב ולדוגב ינשה דרשמה – דובעל

 ,לארשיב רתויב לודגה ,ןמגילז ברפדלוג ןידה יכרוע דרשמ

 ,ןיד יכרוע ברקב תויביטקרטאה תמרב ינשה םוקמל עיגה

 ,ישילשה םוקמה לא .וב ורחב םילאשנהמ 17.5% רשאכ

 - ולדוגב יעיברה - ןח רכב רשיפ דרשמ עיגה ,ןטק רעפב

 .םילאשנהמ 16.5% ורחב ותואש

 ,הדובע ישפחמ ןיד יכרוע 1,004 ברקב ךרענ רקסה

 - םישורד לטרופ לש הדובעה ישפחמ רגאמב םיעיפומש

 ןידה יכרועל וגצוה ,רקסה תרגסמב .הרשמ רפשל םיניינועמ םקלחו םילטבומ םקלח

 גורידל םאתהב ,לארשיב םילודגה ןידה יכרוע ידרשמ 20 לש םהיתומש הדובעה ישפחמ

 .דובעל םיצור םה ובש דרשמה תא רוחבל ושקבתה םהו ,2013–מ טירטסדרב דנא ןד

 רתויב ףדעומה הדובעה םוקמב םתריחב תא קמנל םיבישמה ושקבתנ ,ןולאשה תרגסמב

 קפואו יעוצקמ רגתא ,ןיטינומ ,רכשו םיוולנ םיאנת :םיאבה םירטמרפל םאתהב ,םהילע

 ול תרשפאמש המרופטלפכ הדובעה םוקמ תא דמעומה שפות ובש ןפואה - יתקוסעת

 .יעוצקמה ודיתע תא םדקל

 תוארקנה תובתכה
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 םידרשמה תמישר תא בוריקב תפקשמ ןידה יכרוע ברקב םיפדעומה םידרשמה תמישר

 קר גרודמ ןוריפ.מ דרשמ :דחוימב םיטלוב םיגירח ינש המישרב שי ,תאז םע .םילודגה

 תניחבמ הנושארה היירישעב םקוממ אוהש ףא ,םיפדעומה לש היינשה היירישעה תרמצב

 יולה קדוח רלדהנילק סורג דרשמל ןתינש דואמ ךומנה גורידה ךכמ רתוי עיתפמ .ולדוג

 םקוממ אוהש ףא ,הדובעה ישפחמ ברקב 15–ה םוקמב גרוד דרשמה .'תושו גרבנירג

 .לארשיב םילודגה םידרשמה תרמצב

 ןידה יכרוע ברקב הדובע ישפחמ לש )68%( הובג רועיש לע םיעיבצמ רקסה ינותנ

 ףתושמ ל"כנמ ,ןייטשפא רורד יפל ,ךכל הביסה .םינש שמח דע אוה םהלש קתווהש

 םהיתורושל טולקל ,םילודגל קר אלו ,םידרשמל תורשפא םויכ שי"ש איה ,םישורד לטרופב

 םייתנשה תצורמב .'םיליגר' רכש יאנת םהל קינעהלו םיסונמו םינמוימ ןיד יכרוע

 וטלפנ ,ןידה תכירע םוחתב היצלפניאה לשבו קשמה הווחש הטאהה לשב ,תונורחאה

 רפסמ לעב ריעצ ןיד ךרועל יכ קפס ןיא .יתועמשמ ןויסינ ילעב ,םיבר ןיד יכרוע קושל

 רשאכ ןכש לכ - קיסעמ רתאל לטובמ יתלב ישוק םויכ שי ,ןויסינ תונש לש תיסחי םצמוצמ

 ."דרשמ־הגמ וא לודג דרשמב רבודמ

"עוצקמל הסינכה יאנת תא תונשל"

 ןידה יכרוע ושקבתנ ,רקסב ?הדובע םישפחמ םהשכ ןידה יכרוע םילקושש םילוקישה םהמ

 םה הז קלחב .דובעל וצרי ובש ןידה יכרוע דרשמ תא ורחב היטעבש הביסה תא ריבסהל

 ךרעמל ןתינש ךרעה ,רמולכ - דרשמה לש ןיטינומה :םירטמרפ העברא ןיב רוחבל ושרדנ

 תליבח יביכרמ ללכ – םיוולנ םיאנתו רכש ;קושב םיקסועה ידי לע דרשמה לש תונוכתה

 ישוקה תדימ - יעוצקמ רגתא ;'וכו םיסונוב ,םיוולנ םיאנת ,עובק רכש :לומגתהו רכשה

 - יעוצקמ קפוא - יעיברה רטמרפהו ;עוציב תלוכי תחכוה ךות הדובעה עוציבב הכורכש

 םדקל ול תרשפאמש המרופטלפכ הדובעה םוקמ תא דמעומה שפות ובש ןפואה ,רמולכ

 .יעוצקמה ודיתע תא

 אוהש יתקוסעתה קפואה לשב דובעל וצרי ובש דרשמב ורחב 43% ,םילאשנה ללכ ךותמ

 םיאנתהו רכשה לשב דרשמב ורחב 17% ;ולש ןיטינומה רואל דרשמב ורחב 29% ;עיצמ

 .עיצמ אוהש יעוצקמה רגתאה ללגב דרשמב ורחב דבלב 11% קרו ;םיוולנה

 ולא ךותמ 46% .תוביס המכמ העבנ ,ןמאנ סקופ גוצרה ,רתויב קשחנה דרשמב הריחבה

 אוהש יתקוסעתה קפואה תא ונייצ 31% ,דרשמה לש ןיטינומה תא ונייצ דרשמב ורחבש

 ךכמ תוחפ דועו ,עיצמ אוהש םיוולנה םיאנתהו רכשה ללגב דרשמב ורחב 13% קר ,עיצמ

 ,םיבישמה בור ,ןמגילז ברפדלוג לש הרקמב םג .יעוצקמה רגתאה ללגב וב ורחב 10% -

 ללגב 15% קרו ,יתקוסעתה קפואה ללגב 30% ,רבצש ןיטינומה ללגב וב ורחב ,40%

 .יעוצקמה רגתאה ללגב םיפסונ 15%–ו ,םיוולנה םיאנתהו רכשה

 תונידמ לש םושייו ןונכתב תקסועה ,CompVision תרבח ל"כנמ ,רינ יבא ירבדל

 ךומנה טנמלאכ גרודמ יעוצקמה רגתאהש הדבועה" ,שונא יבאשמ םוחתב םיכילהתו

 םה םתיברמש - הדובעה ישפחמ ובש ןפואה לע לכמ רתוי הדיעמ ,תובישחה רדסב רתויב

 שרקכ – םילודגה םידרשמה תא םישפות - ןויסינ תונש 5 דע לש קתו ילעב ןיד יכרוע

 ."יעוצקמה םדיתע תיינבל הציפק

 יכרוע ,וירבדל

 ישפחמ ןידה

 הדובעה
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 לע םהלש

 המכו המכ

 םיטביה

 םירושקה

 הדובעב
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 ומכ ,םילודגה

 ,הדובעב ןיינע

 ,םיאנתו רכש

 הדובע תועש
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ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

 תוינעבות

 הניחבמ

 ,תיעוצקמ

 תושימג רסוח

 תועשב

 .'וכו הדובע

 ברה לקשמה"

 ןה ןתינש

 קפואה אשונל

 יתקוסעתה

 אשונל ןהו

 ,ןיטינומה

 יכ דמלמ

 רכינ רועיש

 םידמעומהמ

 םיאור אל

 תא חרכהב

 םדיתע

 דרשמב

 ובש יפיצפסה

 םידבוע םה

 אלא ,תעכ

 המרופטלפכ

 םמודיקל

 .דיתעב

 ,וז הניחבמ

 תשמחב אקוודש ךכ לע םג עיבצמ רינ ."'םייח תורוק תונבל' םיאב םה יכ רמול ןתינ

 רכשה טנמלאל םיגרדמה םינתונש לקשמה ,המישרב םינושאר וגרודש םידרשמה

 לש רתוי ךומנה קלחבש םידרשמה תיברמל ןתינש הזמ יתועמשמ ןפואב ןטק ,םיאנתהו

 .המישרה

 יבקעה לודיגל טעומ קתו ילעב ןיד יכרוע ברקב הדובעל הובגה שוקיבה תא סחייל לבוקמ

 רבמצדב ךרענש ןידה יכרוע תכמסה סקטב .הנשב לכב םיכמסומה ןידה יכרוע רפסמב

 םישדחה ןידה יכרוע .םישדח ןיד יכרוע 1,234 וכמסוה ,םילשוריב המואה יניינבב ןורחאה

 ןידה יכרוע לש ללוכה םרפסמ ,ךכ .לארשיב םיליעפה ןידה יכרוע ףלא 54–כל ופרטצה

 .ףלא 55–מ רתוי רבכ אוה לארשיב םיליעפה

 םירבד לע ,יליזרב ןורוד ,ןידה יכרוע תכשל שאר רזח הכמסהה סקטב החיתפה ירבדב

 הסינכה יאנתב יתוהמ יוניש תופיחדב םשייל שי" :תובר םינש רבכ וימדוק םירמואש

 הקבאמב הכשלה ינפב דמועה רתויב לודגה רגתאה והז ,רתוי ןיתמהל ןתינ אל .עוצקמל

 ."עוצקמה דיתע לע

 תא םיאור תואטיסרבינואב םינאקד ,םהיתורודל ןידה יכרוע תכשל ישאר לש הרטנמה לומ

 לבוי 'פורפ ,תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ןאקד .ירמגל רחא רואב םירבדה

 ןידה יכרוע קושב 'הפצה' תמייק יכ תסרוגה ,תחוורה העדל דוגינב" יכ שיגדמ ,ינש

 םייתוכיא ןיד יכרועב רומח רוסחמ םע דדומתמ ילארשיה טפשמה םלוע ,לעופב ,לארשיב

 ."לארשיב תידיתעה תיטפשמה הגהנהה תורוש תא ואלמיש

 יכ ינש 'פורפ ןעוט ,ה"עשת םידומילה תנשל תואטיסרבינואל המשרהה לש התליחת םע

 קיסעהל ולכוי םתואש ,םינייטצמ םיטנדוטסל םיעוושמ אקווד םיליבומה ןידה יכרוע ידרשמ

 ,לעופב" .םתוחמתה םויס רחאל םיריכש ןיד יכרועכו ,םהידומיל םויס רחאל םיחמתמכ

 םיטפשמל תוטלוקפב םידמולה םיטנדוטסה לע םידרשמה ןיב השק תורחת תמייק

 תוטלוקפ ירגוב ברקמ םידימלת סויגב םיבר םיצמאמ םיעיקשמ םהו ,לארשיב תוליבומה

 תוטלוקפל םיעיגמ םמעטמ םיגיצנ .תוטילקרפהו טפשמה יתבל רושקה לכב םג ךכ .הלא

 בלתשהל םימיאתמה םידימלת רתאל םהל עייסנ יכ םישקבמו ,תואטיסרבינואב םיטפשמל

 .רמוא אוה ,"םברקב
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