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םידבאתמםילבחמלהליבומהלטבא:רקחמ>?ןאל-ןוכיתהחרזמה>םיפסומ > ישאר

 םילבחמל הליבומ הלטבא :רקחמ
םידבאתמ

08/11/1115:02 ,ב"עשת ןושחב א"י ,רצע תינרוא

 הלטבא ןיב קזח םאתמ הלגמ לארשיב הנושארל םסרפתמה ןמורט ןוכמ לש שדח רקחמ
 םיילכלכ םיאנת" רקחמה .םהלש הפיקתה ידעיו םידבאתמ םילבחמ ינייפאמל ילכלכ בצמו
 תפוקתב םידבאתמ םילבחמ 157 לש םהינייפאמ תא ןחב "םידבאתמ רורט תוכיאו
 תא .םיעגפמה לש ףיקמ ליפורפ הנושארל איבמו )2000-2006( היינשה הדאפיתניאה
 ר"דו יבר רב  דולק ר"ד ,דרוורה תטיסרבינואמ ךלמנב םירפא 'פורפ ובתכ  שדחה רקחמה
 תכשלל הלא םימיב רבעוה אלמה רקחמה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ רולק ןבטסא
.ןוחטיבה תועורזו תכרעמ ישאר לכלו ןוחטיבה רשל ,מ"הור

 וליג וז הפוקתב ולעפש םידבאתמה םיעגפמה 157 לכ ביבס םירקוחה וכרעש חותינה תואצות
 תומר ןיב יתביס םאתמ אצמנ .םידבאתמ םילבחמ לש "םתוכיא" לע עיפשמ דורי ילכלכ בצמש
 ןמ .רתוי םיסונמו רתוי םיליכשמ ,רתוי םירגוב םידבאתמ םילבחמ ןיבל רתוי תוהובג הלטבא
34.3% לש היילעל תמרוג הלטבאה תמרב 5% -כ לש היילע יכ םג הלוע תואצותה
 תורבתסהב 5.6% לש היילעל תמרוגו תימדקא הלכשה היהת דבאתמה לבחמלש תונכתיהב
.ינלבח ןויסינ לעב לבחמהש תונכתיהב 33.5% לש היילע תמרוגו 20 ליג לעמ היהי לבחמהש

 ידעיכ םירחבנש םיבושייה גוס לע תרכינ הרוצב עיפשמ ילכלכ בצמש דוע הלגמ רקחמה
 תא תיתועמשמ הדימב תולעמ תוסנכהב ןויוושה-יאבו הלטבאב היילע ,אמגודל .םיעוגיפה
 הלטבאה תמרב 5% -כ לש הילע .עוגיפל רחביי הלודג היסולכוא לעב בושייש תורבתסהה
.םיבשות 50,000 לע הלוע התיסולכואש ריעב עוגיפל תונכתיהב 17.6% לש היילעל האיבה

 הלכלכה לש דוסיה יאנתל )ויפואו עוגיפה גוס( רורטה "תוכיא" ןיב רשקה תא ןחבש ,רקחמה
 םיחטשב הלטבאה רועיש עיגה היינשה הדאפיתניאה תפוקתב יכ הלגמ ,עגפמה אצי הנממ
 .18-40 יאליגב םירבג ברקב 37% -לו הייסולכואה ללכב 60%-ל )היומס הלטבא תללוכה(
 רורט יעוגיפ לש םתעפוהל םישק םיילכלכ םיאנתו ינוע ןיב רישי םאתמ אצמנ אל תאז םע דחי
.ויפואו עוגיפה גוס לע אלא ,רורט לע הרישי העפשה ןיא ילכלכ בצמל יכ הנקסמה ןאכמו

 .היינשה הדאפיתניאה תפוקתב ולעפש םידבאתמ םילבחמ 157 ינייפאמ לע ססבתמ רקחמה
12 ןב רתויב ריעצה .21 אוה דבאתמה לבחמה לש עצוממה ליגה יכ הלוע םינייפאמה חותינמ
46 ,סאמח ישנא םה םיעגפמהמ 61 .םירבג םה םיעגפמהמ 90% .64 ןב רתויב רגובמהו
 .ח"תפל םירושק 49 -ו  ימאלסאה דאהי'גהמ

םויה תורתוכ

ןורבח רהב ינולא תימלוש לש הנב

תרנכה תפש לע הייסנכב הצרפ הקילד

 תיבה רהב דייהטרפא תוינידמ :שדח ח"וד

יאנפ

 דירוי הז ךתיא ''ליחתת'' הרוחב םא
?הכרעמ
תויגוזו ןיאושינ תארקל םורופ

 שיגרת אלש הדליל רוזעל ךיא
הנכסמ
תורוה םורופ

 םידבאתמ םילבחמ לע םישדח םינותנ הלגמ ןמורט ןוכמ לש שדח רקחמ
 ידעיו םידבאתמ םילבחמ ינייפאמל םיחטשב הלטבא ןיב רשקה לעו
.םהלש הפיקתה
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הצלמה הספדהרבחל חלשהבוגת בותכ

ףותיש
facebook-ב ףותיש

 עסמ - ךליבשב ןמזה וישכע
 ןועבג תכרדהב .ידוחי םישנ

!ללה תעפיו

 החנה זוחא הרשע next ב קר
!םידגב ןווגמ לע

 ךל םיכחמ םיעצבמ לש שדוח
סנכה !'רטנס ויד'ב

 םלוע' יונמל הנתמ םיישדוח
!'ןטק

 הנתמ סיטרכ לבקל םיצור
!ןאכ וצחל ?סנכל

 ןויסינו עקר היה םהמ  12%- לו ההובג הלכשה ילעב ויה םיעגפמהמ 20% יכ הלגמ רקחמה
 עגפל הסינ – דחוימב ההובג זוחא – םידבאתמה םיעגפמהמ 75% .תמדקומ רורט תוליעפב
 לכבו וחלצ אל וא ולקוס עוגיפה תונויסינמ 25% קר , )םיבשות 50,000  לעמ( הלודג ריעב
  .םיעוצפו םיגורה 30 עצוממב ומשרנ עוגיפ

 ,םכשמ 43 – ןורמושה רוזאמ ועיגה םידבאתמה םיעגפמה תיברמש הלגמ ףסונ ןיינעמ ןותנ
11 ,תיחרזמה םילשורי רוזאמ 4 קר ,ןורבחמ 11 ,םחל תיבמ םיעגפמ 14 ליבקמבו ןינ'גמ 27
 םילבחמ לש תיסחי םצמוצמה רפסמה( הזע ריעהמ 10-ו הילאב'ג םיטילפה הנחממ
 םינוגרא יכ רקחמהמ הלוע דוע .)לארשיל הרידחב ישוקל רושק העוצרהמ םידבאתמ
 )סאמחה ןוגכ( ןוגראב תורבחב םתונתהל וא םליבגהל ןתינש םיירוביצ םיתוריש םיקפסמה
.השק ילכלכ בצמ לש תופוקתב רורט יעוגיפ רתוי לעופל איצוהל םילגוסמ

 םידבאתמ םילבחמ ינייפאמל ילכלכ בצמ ןיב קזח םאתמ לע רומאכ תועיבצמ חותינה תואצות
 םידבאתמ םילבחמ סייגל רורט ינוגראל תרשפאמ ההובג הלטבא תמר .םהלש הפיקתה ידעיו
 .רתוי הקזח ןתעפשהש תובכרומ רורט תומישמל םיחלשנש ,רתוי םיסונמו םיליכשמ ,םירגוב
 הליעי תוינידמ בוציע יבגל תובושח תוכלשה הלאה םיחותינה תואצותל יכ םישיגדמ םירקוחה
 .רורטב המחולל

 תפידר ידי לע רורטה ינוגרא לש םחוכ תא רגמל תפאוש רורטב המחולל תלבוקמה תוינידמה
 ןיב רשקה .םיננכותמה םיעוגיפה תחלצה תא ורעזמיש םינוש םיעצמא תלעפהו ןוגראה ירבח
 ילכלכה חותיפה תא םדקל התרטמש תוינידמ יכ הארמ רורטה ינייפאמו םיילכלכ םיאנת
 םג ךכו תודבאתה יעוגיפ לש "םתוכיא" תא םצמצל איה םג הלוכי תילכלכ החימצ דדועלו
.םויאה תא תיחפהל

:גוית
רקחמםילבחמ

אשונ ותואב דוע
סיראפב תידוהי הדעסמב עוגיפ ןנכתש לבחמה רצענ ●

רסאמל - "ףונ" ימלואב עוגיפה יננכתמ ●

 ןמלדיא דגנ ןמציל ●

יביט דמחא לומ לגמ ןוני :תומיע ●

?לבחמה לע הגצהב ''םייחה שודיק'' ●

"שגפנ אוב" :דוכילהמ כ"חל סאמח לבחמ ●

םילשורי חרזמ ימוסחמב רדסה תורפהב היילע ●

ילארשיל תיתרקויה הגלמה :ב"הראל ץוחמ הנושארל ●

תועובש לילב הריקד עוגיפ :דועית ●

רוביג - בעתנה לבחמה תא וכפה :םמת תחפשמ ●

ונל וחווד ?הבתכב תועט םתאצמ

7 ץורע ישלוגל םיעצבמ
 'םתננשו'ל יונמ םישוע :דחוימ עצבמ
 הרורב הנשמ טס םילבקמו
!!הנתמב

 דבלב תוקד 8 הניג םע תיב
!םילשורימ

 ישיא ץועיי םואיתל,בלב הז החפשמ
!וישכע ומשרה

 םכמוקמ וחיטבה,וישכע ומשרה
!ךבבל לכב סנכב

 רמוא אל הובג םירג םתאש הז
!רתוי םלשל םיכירצ םתאש

 םלוע' יונמל הנתמ םיישדוח לבק
!'ןטק

◄ םיעצבמ דוע

ע"שי לש םיקסעל המב םינתונ 

 תונותחה דיריל וסנכ ?םינתחתמ
 ומשרה .םותכ יפד לש ילאוטריוה
6800 יוושב קנע סרפ תלרגהל
!ח"ש

 עויסב םידלי לצא הקירוטומ חותיפ
יתפואמוה לופיט

 םישדחמ :תלכת ליתפ תתומע
הנש 1300 רחאל תרוסמ
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םיאבה םירבדה תא עדוי אוהש ואדוות וישכע ?טסט רבע דליה
רישי חוטיב

ימואל יתדה רוביצה לש ן"לדנה טיהל
Ynet

םידבועש ןמזב הדובע שופיחל םיללכה 10
AllJobs

ןיטולחל ןופצה תא ודביא יתימע :לגס תימע
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