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םינכדועמ וראשיתו  תבשה ' רכיכ   ' לש קובסייפה  דומעל  קייל  ושע  • 

האוש לוצינ  יטפשמ : קבאמ  רחאל  קר 
הבצק לבקי 

תסרגב תויתייעבל  הנעט  האושה  ילוצינ  תויוכזל  תושרה 
תובקעב .הינמורב  זוכיר  הנחמב  ורטפנ  וירוה  היפל  שישקה ,

שישקה הכז  ותחפשמ , תא  הרכזש  תרחא , הלוצינ  לש  התודע 
( טפשמ  ) תלחוימה הבצקב 

הבצק האוש , האוש , לוצינ  תויגת :

לוצינכ רכויש  תנמ  לע  האוש  ילוצינ  תויוכזל  תושרל  שיגהש  השקבב 
ריעב דלונ  יכ  ןב 74 , םויכ  שישקה , רפיס  תישדוח , הבצקל  יאכזה  האוש 

.הדרוט ריעב  הדובע  הנחמל  וירוה  םע  דחי  ותוקניב  רבעוהו  הינמורבש  ץוקט '

: םכתויוכז רוריבל 

האוש ילוצינ  ןיד  ךרוע  ונפ ל-

.םש שחרתה  המ  וא  הז  הנחמל  אקווד  וירוה  ועיגה  עודמו  דציכ  בתכ  אל  שישקה 
ורבעוהו הנחמהמ  וררחוש  ולח , וירוה  תמיוסמ  הפוקת  רחאלש  רפיס  אוה  תאז  םע 

םינוש םימותי  יתבל  חלשנ  שישקהו  ורטפנ , םה  ןכמ  רחאל  רצק  ןמז  ץוקטל .' הרזח 
'. ץוקטל ףוסבל  רזחש  דע 

הסרג םע  ותוא  התמיעש  רחאל  שישקה , תשקב  תא  התחד  תושרה  םלואו ,
, םיצאנה ידי  לע  וחצרנ  וירוה  יכ  רפיס  םש  האוש , ילוצינל  עויסה  ןרקל  רבעב  שיגהש 

.הדרוטב הנחמה  תא  רכזאש  ילבמ 

יכרוע דרשממ  ילאומש  ילט  ןידה  תכרוע  תועצמאב  שישקה  שיגה  רבוטקואב 2015 
םיצאנה תופידר  יכנ  קוח  יפל  ררעה  תדעוול  הטלחהה  לע  רוערע  דידי  דוד  ןיד 

.הפיחב םולשה  טפשמ  תיבבש 

תיקיז הדעית 
: לסרפוש היליזורטפב ;

הטיחס וז 

בשומ םשה : שודיק 
עטקב חתפנ  טאנסה 

הליפת

תואישנל דדומתמהשכ 
בר לש  דיקפת  קחיש 

ידרח

לש ירלופופה  רישה 
אלש הסרגב  ךבילרק 

םתרכה

, ןוירב : " ץיבוניבר
אוב : " ןליא קותשת ;"

" יתוא הכת 

( קוטסרטאש םוליצ : )

? שפחל המ   ןכ ,

ןמלק סורג   טרופס   הנואת   ימויהתודהיתוירלגןיינעמםיכודישלטיגידתויגוזטפשמ םודאעמאמרכיכ TALKתועדףד  ראוד 

´הםידרחתושדח הלכלכתורייתהקיזומואדיוהחפשמלייטסלכואתואירבזנרב

בכר
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היסנפל םיאצוי  םיאפורה 
םיפילחמ םהל  ןיאו 

ףוג םיקהל  : " OECD-ה
לע חקפיש  יולת  יתלב 

ראודה תרושקתה ,
" זגהו

הנוממה לש  תויעבה 
םילבגהה לע  השדחה 

הבתכב תועט  יתאצמ  Tweet

התוא םינש , הנומשב  ונממ  תרגובמה  השיא  טפשמה  תיבב  ןוידל  ןמיז  שישקה 
החפשמה תא  הריכמ  איה  יכ  הרפיסש  ןב 17 , היה  רשאכ  ץוקטב ' ותנעטל  שגפ 

, תאז םע  .הדובעה  הנחמל  וסנכוהו  וספתנ  ךא  ץוקטמ ' חורבל  וסינ  וירוה  יכ  הרשיאו 
.דבלב םינש  ינפל 15  הנושארל  השגפ  איה  שישקה  תא  התנעטל 

.שישקה לש  תוריתסה  תאלמ  ותסרג  תא  לבקל  ןתינ  אלש  תושרה  הנעט  דגנמ ,

" הקחמנ ותוהז  "

רזחשלו תויאר  גיצהל  םידדצה  לש  רורבה  ישוקל  סחייתה  הדש  ןורהא  טפושה 
ץלאנ שישקהש  ךכ  לע  ותאחמ  תא  עיבהו  הנש , ינפל כ-70  ושחרתהש  םיעוריא 

". םייוזהמ תוחפ  אל   " םיכילה ךרד  ותואכז  תא  חיכוהל 

שישקה תמגוד  םישנא  לש  םבצמ  תא  רידסהל  ןוכנה  םוקמה  טפושה , לש  וירבדל 
.האושה ילוצינ  אשונל  םירושקה  הלשממה  ידרשמו  תסנכה  תונורדסמב  אוה 

תאלמו תיתייעב  התייה  ררועה  תסרג  יכ  תושרה , תנעט  תא  לביק  םנמא  טפושה 
.ומעטמ שישקה  איבהש  הדעל  ןימאה  אוה  לבא  תוריתס ,

תכסמ חכונל  שישקה , לש  ותסרג  תא  לולשל  ןוכנל  אצומ  אל  אוה  יכ  ריבסה  טפושה 
םימותי יתבב  בר  ןמז  ההשו  ותחפשממ  ירמגל  קתונש  רחאל  רבעש  םירוסייה 

". הקחמנ ותוהזמ  קלח   " תמיוסמ הדימבו 

, הנחמב וירוה  םע  ההש  היפל  שישקה , תסרגש  הנקסמל  טפושה  עיגה  םאתהב ,
לוצינכ וב  ריכת  תושרהש  ךכ  ררעה , תא  לביק  ו שרדנה , ילמינימה  ןזאמב  החכוה 

.תישדוח הבצקל  יאכזה  האוש 

דידי דוד  ןידה  יכרוע  דרשממ  ילאומש  ילט  ןיד  תכרוע  ררועה : ב"כ 
ןיוצ אל  תושרה : ב"כ 

. ןאכ וצחל  ןידה  קספל  האוש  • ילוצינ  תויוכז  םוחתב  ןיד  יכרועל 

" ןידקספ ילארשיה " טפשמה  רתא 

קיתב הגציי  אל  בתוכה  *  

וא ץועיי ו / תווהל  ידכ  וב  ןיאו  דבלב , יללכ  עדימ  אוה  הז  רמאמב  גצומה  עדימה  ** 
יפלכ יהשלכ  תוירחאב  םיאשונ  םניא  תכרעמה  וא  תרבחמה ו/ .תיטפשמ  תעד  תווח 

לע תכמתסמה  הלועפ  לכ  ינפל  תיעוצקמ  הצע  לבקל  םישרדנ  הלאו  םיארוקה ,
.םירומאה םירבדה 

תופסונ by Taboolaתובתכ 

הלכה םע  דקר  ןאיובמ  "ר  ומדאה טרופסה : םלואב  םיפלא  לומ 
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+ הבוגת ףסוה   

םירטושל הללכמה  ברל  הנומי  סורג  ןועמש  לוכשה  באה 

ופצ םילימ •  ילב  תורומהו  םירוהה  תא  הריאשהש  הדליה 

ותמלחהל תוליפתה  תנגראמ  םע  ןתחתה  עוגיפה  עוצפ 

ופצ יערדל • ? די  ץוחלל  השקיב  הרז  השיאשכ  הרק  המ 

והינתנ לש  תידרחה  תבה  טור , העונ  םירעש : האמב  השדח  תבשות 
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חלש , רתאב שומישה  יאנת  תא  רפמה  עדימ  תוללוכה  תובוגת  חולשל  ןיא   *
.ערה ןושלו  הביד  התסה , ירבד  תוברל 

ףצרב האירקל 

: האג תידרח  לש  הנמוימ 
! הקיתש םירבוש 

ןנולתמ דליה  םירוהל : האירק 
ול ונימאת  עגפנש ?

? העורג הדועת  םע  רזח  דליה 
ישעתש המ  הז 

םש

תרתוכ / אשונ

ןכות

" ...הָמְרִמ ּרֵּבַדִמ  יֶתָׂפְשּו , עָרֵמ ; ְנֹוׁשְל  ֹרְצנ  .בֹוט  תֹואְרִל  םיִָמי , בֵֹהא  םּיִיַח ; ץֵפָחֶה  ׁשיִאָה , - יִמ "

0

" תבשה רכיכ  תעכ ל" םשריה  תיטמוטוא ? ולעי  ךלש  תובוגתהש  הצור 
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