
 ,25%-27% לש תואושתב הקירפא לש םיח"גאה :המח הצלמה
"ןבומכ הובג ןוכיסב ,העקשה תונמדזה הרצונ"
 תמר,'רובת'מ ירוצ ןליא ףותישב הצלמהה תא בתכש רטיילס ריאמ טסילנאה
תופדעומה ח"גאל בל ומיש - תונמדזה הווהמ הרבחה ח"גא לש תיחכונה רוחמתה
10/11/2015|ןומיס ןב איג

 תורדסל ינושאר רוקיס םויה וקישה 'זארקורב םילשורי קנב לש רקחמה תקלחמב
 טסילנאה .27%-25% לש לבז תאושתב קומע םויכ תורחסנש הקירפא לש ח"גאה
 הקירפא" :ךכ בתוכ 'רובת'מ ירוצ ןליא ףותישב הצלמהה תא בתכש רטיילס ריאמ
 תורדרדתהה ךא ,םדוקה בוחה רדסה זאמ דוע םיכרד תשרפ לע תאצמנ לארשי
 םיח"גאב 27%-25% לש האושת ,תאז םע דחי.בצמה תא הרימחה תיסורה הלכלכב
 ."ןבומכ הובג ןוכיסב ,העקשהל תונמדזה תורצויו ,הרבחה בצמ תא תופקשמ ןניא

:אשונב תופסונ תובתכ

7%-ב תקנזמ לאתפ ,4%-ב תדרוי עבט ;0.1%-ב דרוי35 א"ת
טיזקאל ךרדב איהש וא תיאמצע ראשית הסרובב הלודגה הרבחה סיינ םאה?
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{וכ חגא הקירפא}
{זכ חגא הקירפא}
 {חכ חגא הקירפא}

 דובעשב תוחטבומ 'זכו 'וכ תורדסרשאכ ח"גא תורדס3 םויכ שי לארשי הקירפאל
 לש תוינמה ןוהמ 24%-כ לע דובעשבו םיסכנ הקירפא לש תוינמה ןוהמ 51%-כ לע
 יפא לש תוינמה ןוהמ 33% -כ לע דובעשב תחטבומ 'חכ הרדס .חותיפ יפא תרבח
 הרדס ינפ לע 'זכו 'וכ תורדסל תופידע הנשי" יכ םיבתוכ 'זארקורב םילשוריב .חותיפ
 דעיה ריחמ .הנש יצח דועב רבכ םלשל תוליחתמ ןהש הדבועה רואל רתיה ןיב ,'חכ

 לע ח"כ לש דעיה ריחמו 17% לע ז"כ לש דעיה ריחמ ,17.4% לע עבקנ וכ לש
19.2%.

הלכלכה תורדרדיה לצב לארשי הקירפא לע הרבע הטושפ אל הפוקת ,רוכזכ
 םירדסה-יא תשרפ תא ףיסוהל שי ,ךכב יד אל םא .טפנה יריחמ תדירי םע תיסורה
 הגצה עצבל הרבחה תא ץליאש המ - תוישעת הקירפא לש םייפסכה תוח"ודב
 .תוח"ודה לש שדחמ

 החילצה איה רשאכ הרבחה לש בוחה ףקיהב תיתוהמ הדירי הלח2010 תנשמ
 ןיידע ךא ,תויסנניפה תוינתהה אולמב הדימע ךות תוביצי ףונימ תומר לע רומשל
 םילשוריב .תובורקה םינשבו בורקה יאממ לחה ,דבכ תונוערפ סמוע הינפב
 דע היתויובייחתהב תומעלו בוחה תא תרשל לכות הרבחה יכ םיכירעמ 'זארקורב
 .םיסכנ שומימ ידכ ךות םינמזה תוחול תא חלצת רבחהו הדימב תאזו ,2017 ףוס
 הרבחה יסכנ יוושב היילעל וא היסורמ יונפ םירזת תריציל ץחלה האלהו ןאכמ,דגנמ
 .רטיילסו רובת ובתכ ,תיתועמשמ הלוע - חותפ יפא תבה

 יווש ,םייחכונה קושה יווש :םהב ,םישיחרת רפסמ יפ לעRecovery לדומ ונעציב"
 עפשומ םיסכנ הקירפא לש יחכונה היווש ןכש) םיסכנ הקירפא לש רתוי הובג
 קושה יווש םישיחרתהמ דחא לכב .ריהמ שומימ שיחרתו ,(הצובקה בצממ הערל
 .רטיילס עבוק ,"םאותמה ילכלכה יוושהמ תיתועמשמ ךומנ בוחה תורגא לש יחכונה
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יפא תחת היסורב תוליעפל ספא יווש לעופב םימלגמ קושב ח"גאה יריחמוירבדל
 ןובשחב תחקל שי ,תאז םע דחי .ידימ תורימחמ תוחנה ולא ,ונטבמ תדוקנמ" .חותיפ
 ."דיתעב ףסונ בוח רדסהל הסינכ לש תורשפא

 לע תויזכרמה תועפשהה יתש ,תוחוקלל 'זארקורב םילשורי קישהש רוקיסה יפל
 םיווהמה לבורהו טפנה יריחמ) היסורב תוששואתהה ןה ,הקירפא לש היווש
 הקירפא לש קושה יוושב היילעהו ,(הרבחה תוששואתהל םייזכרמ םירוטקידניא
 בתוכ רטיילס ,תאז םע דחי .וילופטורפב םויכ רתויב יתוהמה סכנל בשחנה - םיסכנ
 .םיסכנ ישומימב היולתו תימירזת הרקיעב איה תובורקה םייתנשב תודדומתהה יכ
 לע םיסכנ שומימ וניה ינוניב-רצקה ןמזה חווטב הקירפא ינפב דמועה רגתאה ,ןכל
 .בוחה תא תרשל תנמ

 בוחה רדסהב םישרמ ןפואב הירוחאמ דמע ,בייבל בל ,הרבחב הטילשה לעב"
 דוחייב ,הרבחה תוליעפ ךא ,דיתעה יבגל רבד החיטבמ הניא הירוטסיהה .םדוקה
 ,ךרוצה תדימבש םיכירעמ ונאו ישיא טקיורפ ןיעמ בייבל רובע הווהמ ,היסורב
 .רטיילסו רובת ובתכ ,"הרבחה לש התוביציב בוש ךומתל יושע אוה ,ההובג תוריבסב

בוחה תורגאל הבוט הסינכ תדוקנ הווהמ יחכונה רוחמתה ,ונטבמ תדוקנמ ,םוכיסל"
 סחימ רמולכ ,םאתומה ילכלכה יוושהמ םיוסמ רעפ םנמוא .לארשי הקירפא לש
 ,םיסכנה שומימ לש החלצה יאל ןוכיסה בקע - קדצומ אוה ,טושפה Recovery-ה
 הקוחרה רוחמת תמר ךא - ףסונ בוח רדסהל הסינכ ףא ילואו םירזת תויעב ורצייש
 תפקשמו ההובג איה (םייחכונה קושה ייווש יפ לע) יוסיכה רועישמ 47%-36%-ב
 ".ח"גאל הסינכל תונמדזה
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