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 ץלחי ימונוטואו ילמשח ,יפותיש ןיב שגפמה
םיקקפהמ ונתוא

 ךרוצה תא רתיית ,ירוביצל יטרפ בכר ילכ ןיב בוליש ןיעמ ,תימונוטוא הגיהנ
ןושארה תא םג םיתעלו — ינש בכר ילכב

 ס"מלה ינותנ יפל 69% ,ונתאמ םישילש ינשמ רתוי .םילגלגב םיעיבצמ םילארשיה

 תויולעב תלבסנ יתלב האישנ ךות ,יטרפה בכרב הדובעל םוי ידמ םיכרתשמ ,םינורחאה

 העיסנה יפירעתב הנורחאה המרופרה םג .תולוע קרש — ישפנ חתמו ףסכ ,ןמז לש

.הז ינסרה סופד הנשת אל ,היהתש לככ תכרובמ ,תירוביצ

 םישוע תירוביצה הרובחתה יעסונ םגו יטרפה בכרה ישמתשמ םגש אוה לודגה דרוסבאה

 אל תויתשתב העקשהב תפסונ הלדגה םגש אוה רתוי לודג דרוסבא .הרירב תילב תאז

.תאז הנשת

 שפנל םייטרפה בכרה ילכ רפסמ דועב :סקודרפ לש גוס איה לארשיב תיטרפה הרובחתה

 תוינוכמ תסינכל םוקמ שי יכ דיעהל לולעש המ ,חתופמה םלועב םיכומנהמ אוה לארשיב

 רכינ רעפבו OECD תונידמב תוהובגהמ איה םישיבכב תופיפצה — םישיבכל תופסונ

 וזל קר היינש) הנשב מ"ק ףלא 17–כ איהש ,יטרפ בכרל תיתנשה ('זרטמוליק) העוסנהמ

 רואל ףירחהל הלולע תופיפצה ,ךכמ הרתי .(2016–מ OECD ינותנ יפ לע ,ב"הרא לש

 — הלוע (בכרה ילכ לכל הנשל מ"קה רפסמ) תימואלה העוסנב לודיגה בצקש הדבועה

 הרובחתה תכרעמ ,תורחא םילמב .םיללסנה םישיבכה חטשבו ךרואב לודיגה בצקמ הובגו

.הסירק ףס לעו האלמ תלוביק לש בצמב תאצמנ לארשיב

 תירוביצ תודגנתה םיררועמ םה :םיעצומה תונורתפב ןומא ןיאש אוה ףסונ לודג דרוסבא

 הארנכ םתוליעיש הנבותה לומ לא — םמושייל ןמזה יכשמו המוצעה העקשהה עקר לע

 תלילס .םינש תורשע לש רוחיאב העיגמ לבא ,ןוכנ ןורתפ םנמא איה הלק תבכר .תלבגומ

 תשרוד םגו ,תוימוקמ תויודגנתהב תלקתנ םירעב (םיצ"תנ) םיירוביצ הרובחת יביתנ

 תרכשה השעמל םהש — םיפותיש בכר ילכו ,תיביטקפא תויהל ידכ תיתועמשמ הפיכא

 דעי להקל הנעמ םיקינעמ ,שיבכהמ םייטרפ בכר ילכ םידירומ םניא — רבד לכל בכר

 ,(תוינח תעקפה) רוביצ יבאשמבו ףסכב הרישי הכימת אלל ,תילכלכה םתונכתיהו םצמוצמ

.קפסב תלטומ

 ךרוצה תא בחר רוביצ לע הפוכ תבשב הנימז תירוביצ הרובחת רדעיה ,ךכב יד אל םאו

 תרירב ןיעמ איה עובשה תומי ראשב יטרפ בכרב שומישה ,רמולכ .יטרפ בכרב קיזחהל

.לדחמ

 האצותכ הצקל הצקמ תונתשהל דיתע הרובחתה ףנע ?תושעל ןתינ תאז לכב המ זא

 .תימונוטוא הרקבו תילמשח הענה ,תיפותיש הלכלכ :תוימלוע תומגמ־הגמ שולשמ

 דיתעש ,דחוימב יתמצוע חוכ ליפכמ רציימ הרובחתה םוחתב הלא תומגמ לש שגפמה

 ,בכרה תוינרצי לש היגטרטסאב יתשיפתה יונישב רכינ רבדה .קחשמה יאנת תא תונשל

 ,טגב הנורחאב העיקשה ןגווסקלופ ,לשמל ךכ ."תודיינ יתוריש" תויקפס ןמצע תואורה

 בכר תורבחו ,Maven הנוכמה תויפותיש תועיסנ תוריש לש גתומ החתיפ סרוטומ לרנ'ג

.תיפותישה הרובחתה םוחתב תויונמדזה דועו דוע תושפחמ תופסונ

 לש ןדיעב דורשל תורבחל רשפאל ידכ ,העיסנ יתוריש רוכמל םידעונ הלאה םימזימה לכ

 תיפותיש הרובחתש וניבה תימלועה בכרה תיישעתב .בכרה קושב םייטסרד םייוניש
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 היגרנא ,ןמז יבאשמ לש יבטימ לוצינ ךות — שמתשמ תייווחו האלמ תושימג הקינעמ

 בכר ילכב ,השירד יפ לע ,תויפותיש תועיסנ ךרעמ לש הבחר הסירפש ןאכמ .בחרמו

 םע — לעופב שוקיבל ימניד ןפואב ביגמה שימג הרובחת יעצמא היהי ,םיינוניב דע םינטק

.המיענ העיסנ תייווחו ילמיטפוא העיסנ ביתנ ,הדרוהו ףוסיאל תוריצע םומינימ

 תא ורפשי ,העיסנה תויולע תא ותיחפי ,תימונוטוא הגיהנ םג ךשמהבו ,תילמשח הענה

 םלועה ןיב טקילפנוקה תא רותפיש — "תבש לש טובור" ויהי ףא ילואו עסונל תורישה

 אלל ,לעופב העיסנה תולע לש יתימא םוליג רשפאי הז יעצמא .יתדה םלועל ינוליחה

 תוארל לק ,ןכל .שפנ לכל טעמכ תווש תויולע לע הרימש ךות ,יתוכאלמ יוסימ וא דוסבס

 הרובחתה יעצמא היהי ,תירוביצ הרובחתל יטרפ בכר ןיב בצוממה ,הזכ ןורתפ דציכ

 תא םג םיבר םירקמבו ,ינש בכרב ךרוצה תא רתייש ןפואב ,ןועשל ביבסמ תועיסנל ירקיעה

.ןושארה

 הוותמב הרובחתה תויתשת תבחרהב קנעה תועקשהש ןכתיי טלחהב ,הלא תורומת רואל

 בכרלו תירוביצ הרובחתל םישוקיבה .ןבורב ורתייתי םיבורקה םירושעב תוננכותמה יחכונה

.רתוי םיליעיו םילוז ,םיחונ תונורתפ תבוטל — היצזילבינק ורבעי יטרפ

 לדומ שמשל םג אלא — בכרה םלועל היגולונכטב קר אל ליבוהל הכירצו הלוכי לארשי

 ףודעתו םוחתה דודיע ,םיירוטלוגר םימסח רורחש .הז יגולונכט ןוזח שומימל המגודו

.לארשי ישיבכב תופיפצה תייעבל יואר ןורתפ וליבוי אשונה

תימואל תוינידמ רקחמל ןמאנ לאומש דסומב הביבסו היגרנא רקוח אוה בתוכה
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