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גרבמולב

 בושחמ יכילהתמ האצותכ הדובעה קושמ םלעיהל הובג ןוכיסב םיאצמנה תועוצקמ אשונב עובק ןויד םייקתמ תונורחאה םינשב

 ברקב ,2015-ל 2013 ןיב קושב תומגמה תא ןחב ,בואט זכרממ ,ןמרברש ליריקו יבר רב דולק 'פורפ לש שדח רקחמ .היצזינרדומו 

 .םישדח םילוע ברקבו ,יברעהו יללכה רזגמב םידבוע

 םידבוע לש םקלח דועב ,2%-ב הלע - תומלעיהל ךומנו ינוניב ןוכיסב די יחלשמב םידבוע לש יסחיה קלחהש איה הבוטה הרושבה

 .רפסממ ותואב דרי - םלעיהל הובג ןוכיסב די יחלשמב

 ידוהיה רזגמה ברקב 1.9%-כב הלע )ךומנ תומלעיה ןוכיסב עוצקמ( ימדקא די חלשמב םיקיזחמה רפסמ יכ הלוע םינותנה תקידבמ

 רזגמב 1.1% ,יברעה רזגמב 3.4% לש הדירי המשרנ )הובג ןוכיס( םייעוצקמ םידבוע ברקב .םילועהו יברע רזגמ ברקב 1%-בו

 לצא 1% לש הדירי המשרנ - רתויב םינכוסמה תועוצקמה ילעב - דרשמ ידבועו םייללכ םידיקפ ברקב .םילועה ברקב 1.9%-ו ,ידוהיה

 .תיברעה הייסולכואה ברקב 0.4% תב היילע ךא ,םידוהיה

 הריירק

 קושמ םלעיהל םילולעש תועוצקמב םיקסעומה רפסמב הדירי
הדובעה
 הובג תומלעיה ןוכיסב די יחלשמב םידבועה לש םקלח :ימוקמה הדובעה קושל תובוט רשבמ בואט ןוכמ לש שדח רקחמ
ראשיהל הובג יוכיס ילעב די יחלשמב םיקסועה רפסמב היילע תמועל ,דרי -
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1.4% לומ םינכוסמ תוחפה תועוצקמה תודבועב 1.7% לש היילע םע ,םירבג ברקב רשאמ רתוי םילודג ויה םישנ ברקב םייונישה

 ברקבו ,"םיימדקא תועוצקמ" הירוגטקב םידבועה לש םקלחב היילע הלחש ינפמ רקיעב הרק רבדה ,םירקוחה תעדל .םירבג ברקב

 םישנה זוחאו ,םצמטצה קשמה ללכב םייתודיקפה דיה יחלשמ לש םקלח ,דבב דב .רתוי ההובג תעצוממה הלכשהה תמר םישנ

 יושעש ךילהת – קושב תודיקפה לש ןקלחב תיתועמשמ הדירי ואצמ ןמרברשו יבר רב ,ןכאו .דחוימב הובג ולא תועוצקמב תוקסעומה

 רוקימ ,םיקנב יפינס תריגס איה ךכל תודעו( בושחמו היצמוטוא ךילהת ורבע רבכ תומיוסמ היצרטסינימדא תודובעש ךכ לע עיבצהל

 .)דרשמ לוהינל בשחמ תונכותב שומישו תוריכזמ יתוריש לש ץוח

םישנ ברקב רקיעב ,הלוע :הלכשהל האושתה

 תרפשמ תילמרופ הלכשה תנש הדימ וזיאב :ונייה ,הלכשהל האושתב יונישב קסע ןמרברשו יבר רב 'פורפ לש םרקחמב ףסונה קלחה

 םידבוע תדדועמה הלכשהל האושתב תיללכ היילע הלח 2003 זאמ יכ םיארמ םיאצממה .דבועה לש עצוממה יתעשה ורכש תא

 יכ םירקוחה םיריכזמ ,תאז םע .הדובעה חוכ לש תונמוימהו תוכיאה תא םירפשמ םה ךכבו ,תפסונ הלכשה שוכרל )םיריעצ רקיעב(

 .הדובעמ תוסנכהב םידבועה ןיב םירעפה תלדגהל םג םרות הלכשהל האושתה לודיג

 ילעב לש םרכשמ 31%-כב הובג היה )ינש ראותל תוליבקמה( דומיל תונש 18 ילעב םירבג לש יתעשה םרכש 2003-ב :םינותנה הלאו

 רעפה דרי  2014-ב .37%-ל םישנ ברקבו ,40%-ל םירבג ברקב רעפה הלע 2011-ב ;27% רעפה היה םישנ ברקבו ,דומיל תונש 12

 .41%-ל םישנ ברקב הלע ךא ,35%-כל םירבג ברקב

 תנש לש המורתב הדירימו ,הלכשהה תומר לכב רכשה תיילעמ רקיעב העבנ 2014-ל 2011 ןיב םירבג ברקב םירעפה תומצמטצה

 .רתוי םיהובג םירעפ ורצי  2014-ל 2003 ןיב םישנ לש דיה יחלשמ ליהמתב םייוניש .רכשל הלכשה

"םינכוסמ"ה תועוצקמב םיקסועה רפסמב  הדירי  :יברעה רזגמב

 תיסחי הלודג היילעו ,)היצמוטואל הובג ןוכיס ילעבל םיבשחנה( רוצייבו היישעתב םידבוע לש םקלחב הדירי הלח יברעה רזגמב

 ךילהתש אוה ךכל ירשפא רבסה .רתוי ךומנ ןוכיסב םיאצמנה ,םייתודיקפ תועוצקמ ילעבו םיתורישו תוריכמ ידבוע לש םקלחב

 .תוריכמו םיתורישב תודובעל רובעל וצלאנ תוכומנ תויונמוימ ילעב םידבועש ךכל ליבוה יוניבו היישעת ,רוציי תודובע לש היצמוטואה

 .םיימדקא די יחלשמב םידבועה םיברע לש םקלחב טק יוניש לח ,רומאכ ,ףסונב

 מ ן"לדנ תועקשה
100,000₪

— תמוסרפ —

— תמוסרפ —
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 יליגב םיברע ברקב הקיטמתמבו האירקב

 .)PIAAC לש ימואלניב

 ולע רתוי הכומנ הלכשה ילעב םידבועל םיליכשמ םידבוע ןיב רכשה ירעפ םיברע םירבג ברקבש ירה ,הלכשהל האושתה אשונב

 .49%-כל 35%-מ

םירגובמה ברקב "םינכוסמ"ה תועוצקמב םיקסועה רפסמב הילע :םילוע ברקב

 די יחלשמב םידבועה לש םקלחב רתוי הנטק היילעו ,םייעוצקמה םידבועה לש םקלחב רתוי הלודג הדירי המשרנ םילוע ברקב

 ןויקינ תמגוד( םייעוצקמ יתלב די יחלשמב םיקסעומה לש םקלחב הגירח היילע ,תאז םע .)םילוע םניאש םידוהיל סחיב( םיימדקא

 לע הארנה לככ םידיעמ םינותנה" ,םירקוחה ירבדל .1990–1995 םינשב לארשיל ולעש 45–54 ינב םירבג ברקב תרכינ )הרימשו

 ."ינרדומה הדובעה קושב םייונישל לגתסהל םישקתמו רושע לעמ לארשיב םיאצמנש םילוע לש ,וז הצובק ברקב הטילק יישק

 םייונישה םלוא ,ליגה תוצובק לכב טעמכ םיהובג םירועישב תויעוצקמ יתלב תודבועכ תוקסעומ ךליאו 2008-מ לארשיל ולעש םישנ

 ןוכיסבו רתוי םייחוור די יחלשמב דובעלו ןבצמ תא רפשל ןהייוכיסש חינהל רשפא ןאכמו – רתוי ריהמ ןברקב דיה יחלשמ ליהמתב

 .םירבגה לשמ רתוי םיהובג ,ץראב תומלקאתהה רחאל רתוי ךומנ

 םישנהו ,ללכב םילועה .תילגנאב םג םיתעלו ,תירבעב הפש יישק תונמנ הקוסעתה קושב טלקיהל םילוע לש ישוקל תוביסה םע

 לע םירשפתמ ןכלו ,ימוקמה הדובעה קוש תא םימאות םניאש םיימדקא םיראת ילעב לש הובג רועישב םינייפואמ ,טרפב תולועה

 םניאש םידוהי לש ולאמ םיהובג טעמ םירועישב םיקסעומ םילוע ,תאז תורמל .תימדקא הלכשה םישרוד םניאש די יחלשמב הקוסעת

 .םילוע

 קר היה דומיל תונש 12 לעבל דומיל תונש 18 לעב הלוע ןיב רכשה רעפ הלכשהל האושתב היילע הלח םילוע םירבג ברקב םג

 המורת שי םילוע םניאש םידוהי לש וזל םילוע ברקב דיה יחלשמ תוגלפתה ןיב םילדבהל .2014 תנשב 22%-כו ,2003-ב 14%-כ

 ךכו ,םילוע םניאש םידוהיל סחיב הובג ,ינוניבו ךומנ רכשב די יחלשמב םידבועה םילועה לש יסחיה םקלח .תוצובקה ןיב םירעפל הבר

 .רתוי הנטק םברקב הלכשהל האושתה ןכל ,ולא די יחלשמב םיקסעומש תימדקאה הלכשהה ילעב רועיש םג

 תודבוע לש יסחיה ןקלחב היילע לשב ,2011-ל 2003 ןיב הלכשהל האושתה הדרי וז הצובקב .תולוע ברקב הרכינ הנוש המגמ

 תויעוצקמ תודבועכ תוקסעומ לש ןקלחב הדיריו )םיינכטו םייתודיקפ תועוצקמ ,םיתורישו תוריכמ( ךומנ וא םייניב רכשב די יחלשמב

 האצותכ ,תולוע ברקב הלכשהל האושתב היילע הלח 2014-ל 2011 ןיב ,תאז תמועל  .לוהינ ידיקפתב תודבועו תויעוצקמ יתלבו

 די יחלשמב הדיריו םיינכט די יחלשמב תוקסעומ לש ןקלחב היילע ךשמה ,םיימדקא די יחלשמב תוקסעומ לש ןקלחב היילעמ

 .הדובעה קושל תוריעצ םישנ תסינכל תודוה הלח היילעה ,רתיה ןיב .םייתודיקפ

 לע העיבצמ ,ההובג הלכשה ילעב לש הדובעה עציהב לודיגה בולישב ,הלכשהל האושתב היילעה" יכ םינייצמ בואט זכרמ ירקוח

 תומגמה" יכ םירקוחה םינייצמ דוע ."ךשמית םרכשב היילעהש חינהל ריבסו ,תוהובג תויונמוימ ילעב םידבועל שוקיבב היילעה ךשמה

 םג תופקשמ ולא תומגמ םלוא .הדובעה קושב ןויוושה יא לודיגב הוולמה ,רכשבו הקוסעתב בוטיקה ךילהת תצאהל ומרת  וראותש

 תוכומנ תויונמוימ ילעב לש םתסינכמ עפשומ רכשה רעפב לודיגה" ,םהירבדל ."הדובעה חוכ לש היצזינרדומ ומכ ,תויבויח תורומת

 תדמתמ היילע איה תירקיעה הביסה ךא .ימואלה רצותל םימרות תעכו החוורה תכרעמ לע הארנכ וכמסנ רבעבש ,הדובעה קושל

 ."הדובעה קושל רבעבמ רתוי םיליכשמו םיריעצ םידבוע לש םתסינכ לשב ,הדובעה עציהב תימדקא הלכשה ילעב לש םקלחב

 לשב קיודמ רפסמ תתל םילוכי אלש ,םירקוחה  .תומלעהל הובג ןוכיסב תועוצקמהמ 39% יכ בואט זכרמ עבק 2011-ב יכ ןייצל שי

 .בורקב עיגי 2011 לש רקחמל ךשמה רקחמו ,דרוי הזה רפסמה יכ םינעוט .ס"מלה לש םיגוויסב ייוניש

.דחא םוקמב ל"וחב ן"לדנ תועקשה לע עדימה לכ  :תמוסרפ
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