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תרמצ יניירבע  וקיחרי  טוליחה  יפסכ  קר 
תירוביצה הירוגנסהמ 

תרמצ יניירבעמ  עונמל  ודעונ  דקש  תלייא  הרשה  המסרפש  תירוביצה  הירוגנסה  תונקת 
: השקונה טוליחה  תוינידמ  תא  תונשל  שי  הזה  דעיל  עיגהל  ידכש  אלא  .היבאשמ  תא  לצנל 

יטרפ יטפשמ  גוציי  ךרוצל  םיפסכ  םהל  ררחשל 
08:17 07.02.18

: תרמצתויגת הירוגנסהיניירבע 
תירוביצה

תלייא
דקש

ילצנמל אלו  ךכל  קוקז  תמאבש  ימל  רומשנ  תירוביצה  הירוגנסה  ביצקת  תא  סקול , הד  םיניירבע  ןדיע  םת  "
.תירוביצה הירוגנסל  עגונב  תושדח  תונקת  םוסרפ  םע  דקש  תלייא  םיטפשמה  תרש  עובשה  העידוה  תכרעמה ,"

", תרמצ יניירבעו  העישפ  ינוגרא  ידיב  תירוביצה  הירוגנסה  יבאשמ  לוצינב   " םחליהל תונקתה  תרטמ  הרשה , יפל 
הירוגנסה לע  הדיבכמש  העפותל  ףוס  םישל  ידכ  יכ  םיסרוג  טפשמה  ףנעב  םימרוגש  אלא  .ל  ’ גרבא קחצי  ןוגכ 

ידכ םיפסכ  םהל  ררחשל  רמולכ  םיניירבע , םתוא  לש  םיפסכה  טוליח  תוינידמב  המרופרב  ךרוצ  שי  תירוביצה ,
.גוציי םמצעל  ןממל  ולכויש 

 
 

: טסילכלכב דוע  וארק 
דירטמ תירוביצה  הירוגנסה  לש  "ח  ודה המל  הרטשמ : תנידמ 

םימשאנו םידושחל  תירוביצה  הירוגנסה  גוציי  תא  םצמצל  הסנמ  "ד  הוע תכשל 
םושיא בתכ  ילב  םירצעמב  קוניז  תירוביצה : הירוגנסה 

 
העישפ ינוגרא  ךרע , תוריינ  םייקסע , םילבגה  ןוה , תנבלה  םוחתב  תוריבע  לש  הרקמב  ולוחי  תושדחה  תונקתה 

יקלח רוטפ  שקבל  לכוי  םשאנה  .ףסומ  ךרע  סמ  קוחבו  סכמה  תדוקפב  הסנכה , סמ  תדוקפב  םינוש  םיפיעס  ןכו 
תיל " כנמ לש  םיגיצנמ  בכרותש  הדעו  ידי  לע  הפיקמ  תילכלכ  תלוכי  תקידב  ול  ךרעיתו  גוצייה , תולעמ  אלמ  וא 

םוכס תא  עבקת  וז  הדעו  .הייבגהו  הפיכאה  תושר  להנמו  יצראה  ירוביצה  רוגנסה  םיטפשמה , דרשמ 
וגוציי תא  ומצעב  ןממל  ךרטצי  תילכלכ  תלוכי  לעב  םשאנ  .םשאנה  לש  גוצייה  תואצוהב  יברמה  תופתתשהה 

.תירוביצה הירוגנסל  םולשת  ךרד  וא  יטרפ  ןפואב  םא  יטפשמה ,
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הכלה ןורחאה  רושעב  .וללה  תונקתה  םושייב  עגפת  תונורחאה  םינשה  לש  טוליחה  תוינידמש  הארנ  םלוא 
םתוא רובעב  אלכב  הבישימ  תיתעתרהו  תיביטקפא  רתוי  הברה  איה  תילכלכ  העיגפ  יכ  הבישחה  הקימעהו 

תא טלחל  היגטרטסא  םיטפשמה  דרשמו  הרטשמה  ושביג  ךכל  םאתהבו  העישפ , ינוגרא  ישארו  תרמצ  יניירבע 
בתכב רבמצדב 2015  ןצינ  יש  הנידמה  טילקרפ  הלוכ  הירואתה  תא  םכיס  לשמל  ךכ  .םיניירבע  םתוא  לש  םפסכ 

הסיפתה תדמוע  תבלושמה  תילכלכה  הפיכאה  תרות  סיסבב  ": " חתפמ טפשמ   " הנידמה תוטילקרפ  לש  תעה 
תוברל עירכמה  עינמה  עודיכ , .תיביטקפא  הפיכא  תכרעמב  ינויח  ביכרמ  איה  ןיירבעה  לש  וסיכב  העיגפ  היפלש 

םירומיה ןוכרא  קשנב , רחס  תוסנכה , תטמשה  המרמ  םישנב , רחס  םימס ,  ) ילכלכ אוה  תוילילפה  תוריבעהמ 
עוציבל ץירמתב  רישי  ןפואב  תעגופ  הריבעה  תוריפב  שומיש  תושעל  ןיירבעה  לש  ותלוכיב  העיגפו  "ב ,) ויכו

םרוג הווהמו  ויתולועפ  עוציבל  ןיירבעה  תושרל  םידמועה  םיילכלכה  םיבאשמה  ךס  תא  הניטקמ  תוריבעה ,
". הנושארה הגרדמהמ  עיתרמ 

 
” ילכלכ דרוסבא  “

 
םידושח לש  םיטוליחו  םיסכנ  תוסיפת  יכילה  רתויו  רתוי  תויושרה  וטקנ  תילכלכה , הפיכאה  תא  קזחל  ידכ 

, לקש ןוילימ  לש 750  אישל  תוסנקהו  םיניירבעל  סמה  תומוש  םיטוליחה , ףקיה  עיגה  לשמל   2016 ־ב .םילילפב 
לש 90% קוניז  םיקית ,  650 איש : רבש  וחתפנש  טוליחה  יקית  ירפסמ  םג  .הל  המדקש  הנשהמ  רתוי   50%

, םימוסח ולש  קנבה  תונובשח  לכו  רקובב  ררועתמ  הרבח  לעב  וא  ןיד  ךרוע  םיקסע , שיא  . 2015 ־ל האוושהב 
ודגנ החתפנש  הלגמ  אוה  ךכ  תלוכמב -  יארשאה  סיטרכב  םלשל  וליפא  תלוכי  ול  ןיאו  םילקועמ  ולש  םיסכנה 
עירכי טפשמה  תיבש  דע  הנידמה  ידי  לע  םיסופת  וראשיי  דושחה  לש  םיסכנה  םירקמה  בורב  .תילילפ  הריקח 

עוגפל דעונ  ינוקרדה  קוחה  .ללכב  םא  ופסכ , תא  האריש  דע  םינש  רובעל  תויושע  רמולכ  ועישרהל , םא 
רשפאתי אל  הלאכ  תוביסנב  םלוא  .הריבעה  תוריפב  שומיש  תושעל  ונממ  עונמלו  הריבע , עציבש  ימב  תילכלכ 

.הנומתל תסנכנ  תירוביצה  הירוגנסהו  יטפשמ , גוציי  ןממל  ול 
 

דצמו הריקחה , ךלהמב  וספתנש  םיסכנו  םיפסכ  המצעל  רומשל  הצור  תוטילקרפה , עבוכב  הנידמה , דחא  דצמ 
.םשאנה לש  יטפשמה  גוצייה  תא  ןממלו  ריחמה  תא  םלשל "  " תצלאנ איה  תירוביצה , הירוגנסה  עבוכב  ינש ,

 
יכ ריבסמ  טוליחו , תוסיפתב  גציימו  ןוה  תנבלה  רוסיא  קוחב  החמתמה  תושו ,' ןמדלוג  דרשממ  ןמדלוג  ירוא  "ד  וע

םיבלשהמ לחה  ושוכר  לכ  תא  םיטלחמ  דחא  דצמ  : “ דושחל תילכלכ  תוומ ” תכמ   “ השעמל םיווהמ  הלא  םיכילה 
אוה הליחתכלמ  טוליחהש  ךכמ  עבונ  רומאה  .תופחה  תקזח  ול  דומעל  הרומא  ךדיאמו  ךילהה , לש  םימדקומה 

יתימאה חוורה  יפל  אלו  יוושב ,)" טוליח   )" ינוימד רוזחמ  יפל  טוליח  רשפאמ  ןוה  תנבלה  רוסיא  קוח  ןכש  יתייעב ,
ךכ טוליחה , תודוסי  ורמחוהשכ  הקיספה , תוחתפתהו  ןמזה  םע  רתוי  רומח  היהנ  בצמה  .םשאנ  דושחל / אציש 
רוסיא תריבע  לש  הפסוה  ידי  לע  עצבתמ  הז  .הריבעל  רשק  םוש  ול  ןיאש  שוכרל  םג  העיגמ  הנידמה  השעמלש 

". ילילפ וליפאו  ילכלכ  קית  לכב  ץופנ  ךפהש  רבד  קית , לכל  ןוה  תנבלה 
 

לעש תימע  םוליצ : ןניק ירואו  גרבנטור  תילג  ”ד  הוע ןימימ :



 
הניא הנידמהש  דרוסבא  הזש  ןעוט  תושו ,’ יול  רומדת  דרשמב  ילילפ  םוחת  שאר  יקסב , ’ צידרב רואמ  ”ד  וע
רכשו הנגה  תואצוה  םולשת  ךרוצל  העישפ  ינוגרא  לש  תוריבעבו  תוילכלכ  תוריבעב  טוליח  יפסכ  תררחשמ 
ביצקתמ ןהיתש  תונמוממ  תירוביצה  הירוגנסהו  תוטילקרפה  יכ  חכווינ  ךכ  לע  בושחנ  םא  : “ םירוגנסל החרט 

ףקותב תדמוע  הנידמה , תא  תגציימש  תוטילקרפה , אופא  עודמ  .םיטפשמה  דרשמל  תוכייש  ןהיתש  הנידמה ,
לע תובר  תואצוה  תתשה  אוה  ןיינעה  לש  אצוי  לעופ  רשאכ  הדי , לע  םיטלוחמה  םשאנה  יסכנ  רורחש  יא  לע 

". םייטפשמ םימעט  ךכל  שי  םא  םג  קהבומ , ילכלכ  דרוסבא  הז  .תירוביצ  תירוגנסכ  העבוכב  הנידמה 
 

( תפתושמ  ) ”ר וי םג  תשמשמו  ןבל  ןוראווצ  תוריבעב  החמתמה  תושו ,’ חוחד  דרשמב  הפתוש  גרבנטור , תילג  ”ד  וע
םידושחהו םימשאנה  לע  תוליטמ   “ תושדחה תונקתה  יכ  תנעוט  ןידה , יכרוע  תכשלב  תילילפ  הקיקחל  הדעווב 

ןניא ןהילע  ולוחי  תונקתהש  תוריבעה  ןיבהל , בושח  .המצע  תכרעמב  םילשכמ  םיעבונש  תויולעהו  לועה  תא 
תרבעה לכ  השעמלשכ  םירקבל , תושדח  ןוה  תנבלה  תוריבע  םושיאה  יבתכ  םיליכמ  םויכ  םירישע .’ לש  תוריבע  ‘
.ןוה תנבלה  לש  ףסונ  םושיא  תרצוי  רוקמ , תריבעב  םרוקמש  םיפסכ  לש  הלבק  וליפא  וא  דצל , דצמ  ףסכ 
לש ושוכר  לכ  ספתנ  יטמוטוא  טעמכ  ןפואב  תודשחב , ןוה  תנבלה  תריבע  תללכנשכש  אוה  יתוהמה  לשכה 

תא להנל  תלוכי  אלל  השעמל  םירתונ  תועצומה , תונקתה  תונווכמ  םהילאש  ןוממ , יריתע  םימשאנו  דושחה ,
ןוראווצה םוחתב  החמתמש  םתריחבל , יטרפ  ןיד  ךרועל  אלו  תירוביצה , הירוגנסל  תונפל  םיצלאנו  םתנגה ,

ןומט יתימאה  ןורתפה  .תכרעמב  םייקש  לשכלו  תיתוהמה  היעבל  יתימא  ןורתפ  תווהמ  ןניא  תונקתה  ןכל  .ןבלה 
שוכרהמ קלח  ררחשל  טפשמה  יתבל  רשפאתש  הקיקח  איהו  תנחוב , הרשהש  רבעב  םסרופש  תרחא , העצהב 

". תמיוסמ הרקתל  דע  יטפשמה , גוצייה  ןומימ  ךרוצל  דושחל  ספתנש 
 
 

גרבנגיוצ דהוא  םוליצ : ’ל גרבא קחצי 



 
תונורחאה םינשב  חמצ  תירוביצה  הירוגנסה  ביצקת  יכ  הלוע  תפלוחה  הנשב  ומסרופש  רצואה  ינותנמ  ןכאו ,

תא רצואה  דרשמ  בצקת   2016 ־ב .ןבל  ןוראווצ  ימשאנל  גוצייה  תובחרתה  לשב  לקש  דראילימ  עברכל 
הירוגנסה המקוהשכ  , 1997 ־ב תמועל 2015 . לקש  ןוילימ  לש 8  היילע  לקש , ןוילימ   249 ־ב תירוביצה  הירוגנסה 

החרט רכש  לע  תירוביצה  הירוגנסה  לש  תיתנשה  האצוהה  .דבלב  לקש  ןוילימ  לע 20  הביצקת  דמע  תירוביצה ,
.לקש ןוילימ   167 ־כ לע   2017 ־בו לקש , ןוילימ   180 ־כ לע  תונורחאה  םינשב  דמע  הנגה  תואצוהו 

 
םיגציימה ןידה  יכרוע  לש  םסיכל  ףסכ  דואמ  הברה  םילשלשמ  ןבל , ןוראווצ  תוריבע  לש  טרפב  םיילילפ , םיכילה 
יפלא רתוי , ךומנ  תירוביצה  הירוגנסב  החרטה  רכש  .םילקש  ינוילימ  ףאו  םילקש  יפלא  תואמ  םימשאנה , תא 
יכרוע תכשל  שאר  "מ  מו ןבל  ןוראווצ  תוריבעב  החמתמה  ןניק , ירוא  "ד  וע .םילקש  יפלא  תורשע  דע  םילקש 

לבקל ולכוי  םימשאנ  ויפלש  תונקתל , ןוקית  הרשיא  דקש  םיטפשמה  תרש  יכ  טסילכלכ " רפיס ל" ןידה ,
וא יטרפ  ןיד  ךרוע  לש  יטפשמ , גוציי  ןומימל  םתוא  שמשיש  לקש  ףלא  דע 200  לש  םוכס  םיסופתה  םימוכסהמ 

.תירוביצה הירוגנסה  לש 
 

, גרבנטור "ד  וע ירבדל  .תירוביצ  הירוגנס  ןומימל  קר  אלא  יטרפ , ןיד  ךרוע  ןומימל  קיפסמ  וניא  הזכ  םוכסש  אלא 
אוה אלא  ונוצרכ , ןיד  ךרוע  רוחבל  לכוי  אלש  קר  אל  ספתנ  ושוכרש  ימש  תועבוק  השעמל  תושדחה  תונקתה 
ןחבמב היולת  וגוציי  תא  ןממת  תאז  לכב  הנידמהש  תורשפאה  : " םניחב ןתינ  םויה  דעש  גוצייה  תא  ןממל  ץלאיי 

". הנידמה ידי  לע  וספתנ  ושוכרו  ופסכ  לכש  םוימ  יטנוולר  וניא  תילכלכה  תלוכיה  ןחבמש  אלא  .תילכלכ  תלוכי 
 
 

 
םיעירכמ םיטפושה 

 
םירשפאמ םניא  םירקמה  תיברמבש  טפשמה , יתב  לש  םחתפל  םג  העיגה  םיסכנה  תסיפתו  טוליחה  תייגוס 

וררחוש םהבש  םירקמ  םג  ורק  תאז , םע  .םתנגה  ןומימ  ךרוצל  וספתנש  םיפסכ  לבקל  םידושחלו  םימשאנל 
ןוילימ לבקל 1.6  המרמב , רבד  תלבקב  עשרוהש  יטדל , ' גד םיסינל  לשמל  רשיא  טפשמה  תיב  .הז  ךרוצל  םיפסכ 

.יטרפה ורוגנסל  החרט  רכש  םולשת  ךרוצל  טוליחה  יפסכמ  לקש 
 

תוינובשח תצפהב  םשאוהש  שנרק , ביניל  טפשמה  תיב  ררחש  ןמדלוג , "ד  וע גציי  ובש  רחא , הרקמב 
םג םוי  לש  ופוסב  .םיכמסמ  תקירס  ןממל  ידכ  ותריקח  ךלהמב  וספתנש  םיפסכ  קלדה , ףנעב  תויביטקיפ 
.ןמדלוג ”ד  וע רמוא  תירוביצה ,” הירוגנסה  לש  גוצייל  תרמצ ’ יניירבע   ‘ םתוא תא  םינפמ  םמצע  טפשמה  יתב 

רואל יכ  םיווקמ  ונא  .תייוסימו  תילכלכ  תויחמומ  םג  םישרודה  הז , גוסמ  םיקיתב  לפטל  הכורע  אל  הירוגנסה  "
הירוגנסל םימשאנ  חולשל  םוקמבו  יוארה , ןוזיאה  תא  טפשמה  יתב  ואצמי  השדחה  הקיקחה  ןוקית  תעצה 
םירבדה חורמ  הלועה  המגמל  םאתהב  .טוליחה  ןרק  ךותמ  םלוה  גוצייל  םיפסכ  םהל  וררחשי  תירוביצה ,

החרט רכש  ןומימ  ךרוצל  טוליחה  תפוקמ  םיפסכ  רורחשל  השקב  ונדרשמ  שיגה  לומתא  רבכ  ןוקיתב , ובתכנש 
". לקש ינוילימ  םהמ  וטלוח  ךילהה  לש  םדקומ  הכ  בלשבש  םידושחל ,

 
םיתעלו עשרוה  אלש  םדאו  , " ןניק "ד  וע םכסמ  תיטרקומד ," הרבחב  דוסי  תוכז  איה  םלוה  יטפשמ  גוציי  תלבק  "

"ד וע רוכשל  תורשפא  ול  ריתוהל  ילב  הזה , בלשב  ול  שיש  םיפסכה  לכ  תא  ול  טלחל  רשפא  יא  דושח , רדגב  קר 

יבאש תימע  םוליצ : רשיפ לאנור  "ד  וע

דושחל תילכלכ  תוומ  תכמ  .ןמדלוג  ירוא  "ד  וע

http://www.talkahead.com/sponsored-comments/


םיבכרה ליג  ליבקמ : בכר  אוביל  תובטה 

הבוגת בותכ 

זזאב

"ד וע רוכשל  תורשפא  ול  ריתוהל  ילב  הזה , בלשב  ול  שיש  םיפסכה  לכ  תא  ול  טלחל  רשפא  יא  דושח , רדגב  קר 
תויושרהש םיינוקרדה  םיטוליחה  אשונב  לופיט  םג  לולכל  הכירצ  האבה  המרופרה  .יטפשמ  גוציי  לבקל  וא 

יוניש ךורעל  םוקמ  שיש  הנעטה  תא  הלביק  םיטפשמה  תרשש  הדבועה  .הריקח  תחתפנש  תמיא  לכ  תוליטמ 
דוסי קוח  תא  םלוהו  ןוכנ  היהי  יונישהש  ידכ  יכ  המדנ  תאז , םע  .תכרובמ  איה  ןוממ  ילעב  לש  גוצייה  תסיפת  לכב 

םיליבומ הליחתכלמש  םיפסכה , יטוליחל  רושקה  לכב  היהי  ןושארה  ןוקיתה  יכ  היה  יואר  ותוריחו  םדאה  דובכ 
תלוכי םהל  שיש  ןוויכ  רעשה  תא  רוגסת  הנורחאהו  תירוביצה , הירוגנסל  היינפל  ןבלה  ןוראווצה  ידושח  תא 

, לקש ףלא  םתואל 200  רבעמ  תולקה  לש  הרוש  רוציל  היה  ןוכנ  .תיטפשמ  הנגה  םמצעל  ןממל  תיטרואית 
". תוידדצ תומכסהב  אלו  תישארה  הקיקחב 

םג ךתוא  ןיינעי  ילוא 

םע דובעל  רתוי  ןכומ  אל  ינא  : " ןירג ישי 
יל ב-100%" םיבישקמ  אלש  םישנא 

ואדיו טסילכלכ - 

, םילדבהה םיספסוחמו : םיקלח  דש  ילתשמ 
םיגוסהמ דחא  לכב  תונורסחהו  תונורתיה 

Infomed ןמוממ - 

ףוריטב ב- םירכמנש  םיבינגמ  םיט  ' גדאג
2019

www.latestbuzztoday.com ןמוממ - 

עדוי אלו  ןוזמל  תושיגר  ךל  שיש  תנבה 
תולגל הלוכי  תחא  םד  תקידב  המל ?

Round Table ןמוממ - 

לע םובשכ  : F16-תסרג ה וחירי , תורפוש 
קאריע אבצ  תא  סיבה  ילוק 

ואדיו טסילכלכ - 

לומ דמעמה  תרדסהב  זרדזהל  יאדכ  עודמ 
אבצה

יקסרניפ יבא  ןיד  ךרוע  ןמוממ - 

הבושתהש ןכתיי  םיבאכמ ? םילבוס  ןיידע 
םילכוא םתאש  ןוזמב  תאצמנ 

תואירב   Round Table ןמוממ - 

Lidl: découvrez le catalogue de
 ! nos offres exclusives

Lidl ןמוממ - 
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םיילמשח םיינפוא 

טסילכלכ תוריש   21:04
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