
ןולח רוגס

?םיאור םתא45 ליג לעמ םידבוע המכ :םכביבס ולכתסה
-דח םה םידבועה ,חוורה אוה בושחש המ ■ רוקמהמ יאקירמא רתוי אוה ילארשיה הדובעה קוש
 לע לוכה ■ 45-60 ,םייניבה ליג ישנא תא תונורחאה םינשב רתויו רתוי רידמ םג אוה ,ןכל .םיימעפ
ןאכ וצחל- "רופאה ןמזה" רודמל ■ םוחתל ץוחמ אצמנש ליגה
24/3/13הדוהי ןב בניע

 םא :שחנל ונל ונת ?םכביבסמ םיאור םתא45 ליג לעמ םישנא המכ- םכלש הדובעה םוקמ לע ובשח

 בושחל וסנ .םידדוב םיזוחא .דואמ טעמ קרש היהת הבושתה- קנבב אלו- יטרפה רזגמב םידבוע םתא

 םלועה- תוהז ויהי תואצותה .םירבחה לש וא םירגובה םידליה לש ,גוזה תב וא ןב לש הדובעה םוקמ לע

.םיריעצל ךייש

 םא .45-60 ,םייניבה יאליגב םישנאה תא תונורחאה םינשב רתויו רתוי רידמ ילארשיה הדובעה קוש

 ילרגטניא קלח התייה וז הייסולכוא ,הנוגמל בשחנ אל "תיתקוסעת תוביצי" גשומה ןהבש םינשב ,רבעב

 םיצלאנ םהמ םיבר ,דורשל ידכ .םיטעמתמו םיכלוה וללה םיאליגב םידבועה םויה ךא .הדובעה חוכמ

 רפש םלזמש ,םירחא .ךומנ רכשב תורשמב וא תויקלח תורשמב קפתסהל וא תיאמצע הריירקל תונפל

.בוצק םנמזש ושיגרי לבא ,םהלש םימייקה הדובעה תומוקמב וכישמי ,םהילע

 שקבי רצואה ,תוכרעה יפ-לע .השירפה ליג תא תולעהל ןוצרה עקר לע רתוי דוע תיטוקאל תכפוה וז היגוס

 .70-ל םירבגלו67-ל םישנל השירפה ליג תא תולעהל ,השדחה תסנכל בורקב שגויש םירדסהה קוחב

 ץלאיתו התדובע םוקמ תא דבאתש64 תב השיא השעת המ ,הדובע תאיצמב םישקתמ50 ינב םישנאשכ

 הקוסעת תונש23-מ תוחפ אל דוע וינפלש עדויש47 ןב רבג השעי המ ?היסנפל םינש שולש דוע תוכחל

.םינורתפה רצואה ידיקפל ?תואדו רסוחב ןותנ רבכ אוהו

 ךרעש ,רקסהמ .ללכב תיטפמיס אל בצמ תנומת םילעמ הנורחאב ומסרפתהש ת"מתה דרשמ לש םינותנ

13% יכ הלוע ,םירקחנ1,050 ףיקהשו ת"מתה דרשמב הלכלכו רקחמ להנממ סלדנה יקוש ר"ד

 םיקסעומהמ עברכ קר יכ ונייצ35% .45 ליג לעמ םישנא ןיא םתדובע םוקמב יכ םירובס םיריכשהמ

 טעמכ הייסולכואב רבודמ ,םידבועה לש הסיפתב תוחפל ,רמולכ .45 ליג לעמ םה םתדובע םוקמב

.הפוקש

2011-ל האוושהב2013-ב תיתועמשמ התלע הדובעל הלבק תעב הילפאה תשוחת יכ ,רקסהמ הלוע דוע

.הדובעה תומוקמב ,תיללכה הילפאה תשוחתב הדירי הלח הלא םיקסעומ ברקב ,תאז תמועל .

 הלכלכב ינש ראות ידומיל תרגסמב ,סיביל רוא השעש רקחממ םילוע רתוי דוע םידירטמ םינותנ

 הקלחמהמ יקסול לארשי 'פורפ וחנה רקחמה תא .הנושארל ןאכ םימסרפתמה ,ןוירוג ןב תטיסרבינואב

 ,םילטבומ לש יוכיסה המ קדב סיביל .תירוביצ תוינידמו להנמל הקלחמהמ לולמ יקימ ר"דו הלכלכל

-ו2006 םינשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ לע ססבתה רקחמה .הדובע אוצמל ,םינוש םיאליגב

 לע הניאש ,תפסונ הילפאמ תלבוס תיברעה הייסולכואהש ןוויכמ( דבלב תידוהיה הייסולכואה ברקב2009

 לש הלטבא רחאל הדובע אוצמל ,דובעל םיניינועמה ,םילטבומ לש תורבתסהה תא ןחב סיביל .)ליג עקר

.תוחפל םישדוח השולש

 .השדח הדובע תאיצמב בר ישוק םיווח םייניבה יאליגב םילטבומ :תיעמשמ-דח םינותנהמ הלועש הנומתה

 יכ ,הלוע םינותנהמ .ליגה תוצובק ראש תא הוושה אוה םהילאו ,100%-כ30-34 םיאליגל סחייתה סיביל

55-59 יאליגב םירבג לש תורבתסהה .51% איה הדובע אוצמל45-54 םיאליגב םירבג לש תורבתסהה

37% אוה הדובע אוצמל יוכיסה45-54 יאליגב :רתוי דוע רומח בצמה םישנה לצא .33% לע תדמוע

.18%-ל חנוצ הדובע אוצמל יוכיסה55-59 ליגבו )30-34 םיאליגב םישנל האוושהב(

הלכשהה :ןויווש תרבוש
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 הדובע ישפחמ ןיב הוושה סיביל .הלכשהה אוה הדובעה קושב בוש בלתשהל ישוקה תא םצמצמש המ

 תא תמצמצמ הלכשה" .דומיל תונש12-מ רתוי םהלש הדובע ישפחמ ןיבל דומיל תונש12 דע ילעב

 אוה הדובע אוצמל45-54 ינב םיליכשמ םירבג לש יוכיסה" .סיביל רמוא ,"התוא תרתופ אל לבא היעבה

 אוצמל יוכיסה45-54 יאליגב םישנ לצא .35% אוה55-59 יאליגב הלא םירבג לש יוכיסהש דועב ,64%

."55-59 יאליגב50%-ו84% אוה הדובע

 ,המגודל .םירגובמ ברקב השק ךכ-לכ היעב םיארמ אל ,םיאליג יפל חוליפב ,הלטבאה ינותנ יכ ,ןיינעמ הז

54-45 תונבו ינב ברקבו8% לע הדמע34-25 ינב ברקב הלטבאה ,תקדב ןתואש םינשה תחא ,2009-ב

?הז תא םיריבסמ ךיא .6.4% לע הדמע איה

 טושפ םייניבה יאליגב םישנא הברה .תואיצמה תא םיפקשמ אל ולאה םינותנה .טושפ הז" :סיביל

 םיעיפומ אל ןכלו ,שפחל םיקיספמ םה ,תמיוסמ הפוקת ךשמב הדובע םיאצומ אל םהש עגרב .םישאייתמ

."םילטבומכ ס"מלה לש םינותנב

 אלש עגרב .וב םישמתשמ אלש ןיוצמ הדובע חוכ שי" .קשמל רצות ןדבואל תמרוג העפותה ,סיביל ירבדל

."רוצייה ימרוג לש הליעי אל האצקה וז ,ריעצה םדאה תא אלא םיאתמה םדאה תא דיקפתל םיחקול

שדחמ טלקיהל תלוכיה :היעבה

 רקיעב םוחתה תא רקוח ,ןוירוג ןב תטיסרבינואב תירוביצ תוינידמו להנמל הקלחמהמ לולמ יקימ ר"ד

 םתיילפאו הקוסעתה קושמ םייניבה יאליגב םישנא תרדה לש העפותה יכ ןייצמו ,תוינידמ לש טביהב

.ןורחאה רושעב תקזחתמו תכלוה

 תודובעב וראשנ םישנא- ימניד תוחפ היה הדובעה קוש ,םעפ" .לולמ רמוא ,"לארשיל תידוחיי אל היעבה"

 םיאצממ .רתוי לודג םהלש הריירקה ךלהמב הדובע םיפילחמ םישנאש םימעפה רפסמ ,םויה .ןמז רתוי

 תאיצמב םישקתמ םה- םירטופמ םהש עגרב לבא ,םיריעצמ רתוי םירטופמ חרכהב אל םירגובמש םיארמ

."שדחמ טלקיהל תלוכיה אלא ,היעבה אל איה הקוסעת תמר .הדובע

?הדובעה קושב בוש בלתשהל םייניבה יאליגב םישנאל רתוי השק עודמ-

 זאו ,םיריעצ םידבועמ םייביטקודורפ תוחפ םה היפלש ,םיקיסעמה לש הסיפתה איה תוביסה תחא"

 הארה ,ןוירוג ןב תטיסרבינואמ דרלסקא הליה הכרעש רקחמש אלא .תילכלכ הקדצה שי הרואכל

.הנוכנ אל וזה הסיפתה םיבר םימוחתבש

 םירגובמלש הארה רקחמה .אל- םימוחתה ראשב ךא ,רתוי םיריעצ םישנאל ןורתי שי תויזיפ תודובעב"

 םידבועה לש עדיה םהבש םירקמ שי ,ףסונב .ןוגראל תונמאנ ומכ ,םיריעצ ינפ לע םירחא תונורתי שי

 תישענש עדי תריבצ שי ךא ,יטנוולר תוחפ הנש20 ינפל ולש ראותה תא םייסש םדא .ןשייתמ םירגובמה

 םיאליגב םידבוע לש ישוקל תפסונ הביס .רתוי םירגובמה םידבועל ןורתי שי אקווד ןאכו ,הדובע ידכ ךות

 רכשה ףר .רתוי תוהובג תויהל תויושעש ,םקלח לש תושירדה איה ,הקוסעתה קושב בוש בלתשהל ולא

 ,םדוקה רכשל סחיב ורשפתי םה םא .שדחמ םתטילק לע תושקהל םייושע רבעב ואלימ םהש םידיקפתהו

."םיילוהינ םיגרדב ירקיעה םסחה הז .תולק רתיב בלתשהל וחילצי םה ילוא

 ישונאה באשמה לוהינו םינוגרא רקחל זכרמה שארו םימדקתמ םידומילל ןקיד ,זפרה קחצי 'פורפ

 .הדובע אוצמל עצוממב םישדוח הנומש חקול ולאה םיאליגב םישנאל" יכ רמוא ,הפיח תטיסרבינואב

 רבודמ .םימחר תררועמ וב בלתשהלו רוזחל תלוכיה ,ולאה םיאליגב הדובעה קושמ תאצי הלילחש עגרב"

 םקלח לש ןוכדעה רסוח קר אל איה היעבה לבא .הרצק הרשכה םיכירצ קר םה ,םחוכ אולמב םישנאב

 .רבק תקלח הנקיש יוארש ,תיתקוסעת הניחבמ גלפומ ןקז אוה40 ליגב םדא היפלש ,הסיפתה םג אלא

 אל םינוגרא :תונדמחה תייעב תמייק ,ףסונב .םהמ םירגובמ םידמעוממ םידחפמ תחא אל םיריעצ םילהנמ

."רתוי םילוע ,רתוי בר ןויסינ ילעב ,רתוי םירגובמ םידבועו הובג רכש םלשל םיצור

 ,רתוי הביצי הקוסעת התייה ,הלמח רתוי התייה םעפ" .ירזכאל ךפה הדובעה םלוע ,זפרה לש ותטישל

 ןיא ךכו ,השק תורחתה םויה .דבועה תא חתפל ךירצ היה קיסעמ היפלש הסיפת התייה .תוירדילוס התייה

 םילוז םידבוע ןאכל איבהל וא ,םיל רבעמ ןתוא ריבעהלו תויחוור אלכ תוספתנה תויוליעפמ רטפיהל היעב
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 םישנאה בורל הקוסעת קפסל ףידע ויפלש יאפוריאה לדומל ףואשל ,תונגוהל ףואשל םיכירצ ונחנא .רתוי

 ,יאקירמאה לדומה תא ונצמיא ונחנא לבא .םויק תוכז ול ןיא ,ןגוה רכש םלשל לוכי אל קסע םא .ןגוה רכשב

 םיאקירמא רתוי ונחנאו ,תיאקירמאה תונדמחה .חוור היהיש רקיעה- ךומנ רכש תתל ףידעמש הז

."ימעפ-דח אוה דבועה .דבועה םע לזאזעלו- חיוורהלב תלגוד ,הזה ןבומב םיאקירמאמ

?שדחמ םיבלתשמ אלו הדובעה םוקמ תא םיבזוע וא םירטופמש םישנאה לכ םע הרוק המו-

 ,םצעב האווסה קר וזש ,תויקלח תורשמל םירבוע םקלח ;תיטמרד הרוצב רכשה לע םירשפתמ םקלח"

 דחא הז לטבומ תויהל .םיספא םישיגרמ םה תישפנ הניחבמ לבא .היעב ןיא וליאכ השוחת תנתונש

 םישנאה לע הלמח ןומה יב שי .םייניבה ליגב דחוימב ,ליג לכב םדאל תורקל םילוכיש םיעורג יכה םירבדה

."ולאה

 עגונב םכלש תוסיפתה תא ןוחבל ,םירפסמה ירוחאמש םישנאה תא ריכהל ולכות םיאבה םידומעב

 םכל יופצ המ ןיבהלו ,םיריעצ ףידעהל םהל םרוג המ םיקיסעממ עומשל ,םייניבה ליגב םילטבומו םידבועל

.םכרשב לע תאז םישח אל ןיידע םתאש הרקמב- ילארשיה הדובעה קוש לש לדומב יוניש שחרתי אל םא




