
םידגנתמ םיבר הכ ןכלו ,חילצמ יתכלממה ךוניחה
ול
ךכ לכ ילכל תודגנתהל םיעינמה .ילסרבינואה ךוניחה רופישל תודגנתה רבע לכמ העמשנ םינורחאה םימיב
םניא םיטילשו ,עגפיי היכרריהב םדמעמש םיצור םניא םירישע :םירורב ,יתרבח ןויוושו קדצ םדקמש ,חלצומ
תוישפוח הריחבו העד םידלילו תודליל רשפאל םיצור

1.9.2022לטרג ליג :תאמ

2022 טסוגואב 31-ב ,םילשוריב רפס תיבב םידומילה תנש תחיתפל התיכה תא הניכמ הרומ ?ךוניחה רופיש דגנ םישנאל שי המ

)90שאלפ / לדניז ןתנוי

,םינלכלכ :רבע לכמ םינורחאה םימיב העמשנ םירומהו תורומה לש םתדובע יאנתו םרכש רופישל תודגנתהה

םהל ןיא ?ךוניחה רופיש דגנ םהל שי המ .תירחסמה תרושקתהו תילכלכה תונותיעה ,םירוהה ידעו ,םיניישעת

?םהלשמ םידליו תודלי

לש םידליה לע םייאמ ןיוצמ יתכלממ ךוניח .תודגנתהל םתוא הליבומ םהידליל םתגאד אקוודש אלא ,שיש יאדו

ירזגמ לש םידלילו תודליל םג )תונמדזה קינעהל ףאוש וא( תונמדזה קינעמ אוהש םושמ ,ורופישל םידגנתמה
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.רתוי םישלחה ,םירחאה הייסולכואה

ימל רתוי םהל שיש יממ עדיו ףסכ לש הרבעה תועצמאב ,הוושו תישפוח תונמדזה קינעמ ילסרבינואה ךוניחה

תא קינעהל שש וניא וידליל בוטה תא קינעהל ילכלכה וחוכב שיש ימ :םיימעפ דיחפמ אוה הזככ .יד םהל ןיאש

תודליה לש יגולואידיאהו יתוברתה םדיתעב טולשל וחוכב שיש ימו .םירחא לש םידליל םג ואולמב הזה בוטה

.תאז הטילש לע רתוול שש וניא ,םידליהו

תונמדזה קינעמ ילסרבינוא ךוניח

,הלכשה תועצמאב ךוניח אוה ,)"ילסרבינוא ךוניח" :תירבעב גוהנ וניאש ,רתוי קיודמה םשב וא( "יתכלממ ךוניח"

הרשכה השעמל היהש ךוניחה תא ףילחה אוה .םיישונאה הריציהו תעדה ימוחת לכב םידליהו תודליה לכל ןתינה

.םירגובה םייחב רדגומ דיקפתל

הרשכה םהל הקנעוה םאתהבו ,םידליהו תודליה לש םדיתע היהי המ ועבק םדוק הרשכה אוהש ךוניחב

אורק תעידי ושרד אל תוכאלמהו םיקוסיעה בורש םושמ ,בותכלו אורקל ודמל םיטעמ ,לשמל .ךכל תמצמוצמ

.הירוטסיה וא םיעדמ אלש חטבו ,בותכו

רבעמש םוחת לכב םירגובה תיברמ לש תורובה :ומצע תא חיכומו לילסמ ,ליעי ,לוז אוה הרשכה אוהש ךוניח

.םירחא םיקוסיעל וא םידומילל םירישכ ויה אל םהש דבעידב החיכוה ,ידימה םקוסיעל

לכב הבחר הלכשה הקנעוה הליחת :תורצויה תא וכפה )תיפוטואה וליפא ,המלשה ותרוצב( ילסרבינואה ךוניחב

תא ,םתורגבתה ךלהמב ,דליו הדלי לכ ורחב ,תאז הלכשה סיסב לע קרו ;םלוכלו ןלוכל הריציהו תעדה ימוחת

.דיתעל םקוסיע

םירישעה לש ןוצרה רסוח :ויפלכ תודגנתהה תא םיררועמ רשא ילסרבינואה ךוניחה לש םינייפאמ ינשל סחייתא

,העד םידלילו תודליל רשפאל םיטילשה לש ןוצרה רסוחו ;םיינעה ידלי ךוניח תא )םתעדל ,הדימה לע רתי( ןממל

.תוישפוח הריחבו הדמע

תותמוכמ אל ויתואצותש רקי ךוניח

םיבייח ,קוסיעהו תוגהה ימוחת לכב הבחר הלכשה ולבקי םידליהו תודליה לכש ידכ .דואמ רקי ילסרבינואה ךוניחה

.תועש דואמ הברה ודבעיש ,םירומו תורומ הברה ךירצ ,רמולכ .םירועיש ןומה דומלל

ב םירכזומ םירבדה .דבלב הבוח דומיל תונש יתשל ןנכות אוה ,הנושארל ילסרבינואה ךוניחה עצוה רשאכ

ליג( הבוח דומיל תונש 15 תנמממ הנידמה םויכ .1528 תנשמ ןותכנלמ פיליפו רתול ןיטרמ לש רפס יתב דוסייל

תוללכמב םיינוכית לעה םידומילה תאו ,שולש ליג דע הדילמ ךוניחה תא תדסבסמ ףסונבו ,)18 דע 3

.תואטיסרבינואבו

.תונידמ 18-ב 2018 דע 1995-מ דימלתל ךוניחל האצוהה רובע םינותנ שי OECD-ה רתאב עדימה רגאמב
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9,777-ל דע רלוד 3,523 -מ ,תונורחאה םינשה 23 ךלהמב קר ,הנשל דימלתל האצוהה התלע ,עצוממב

!השולש יפ טעמכ

האצוהה .1995 זאמ השולש יפ ורפתשה אל )קודבל ורחבת המ הנשמ אל( ךוניחה לש םיגשיהה הנידמ ףאב

ימ יניעב לודיגה תא קידצהלו ,תמכל ןתינש ךרד םושב אל םלוא ,רתוי םיבוט הדובע יאנתב העלבנ ךוניחב

.תאז ןממל שרדנש

ךוניחהש ,תישארמ רבכ עבקנ ,רפסה יתבל ואובי ןכא תודליהו םידליה לכש ידכ ?ךוניחה תא ןממל שרדנ ימו

.םירוהה ידי לע אלו ,תולחנה ילעב םיליצאה ידי לע םלושי םירומה רכשש ,רמולכ .םניח ןתניי ילסרבינואה

.םיליצאה ןומימ תא םיפילחמ )תוסנכהל םאתהב םיפסאנה( םיסמה ,תינרדומה הנידמב

ךוניחל ףסונב ,םינמממ םירישע רתויה םירוההש איה תועמשמה ירה ,םיסמ רתוי םימלשמ םירישע םירוהש ןוויכמ

.םיינע רתויה םירוהה לש םידליה לש ךוניחה תא םג ,םהידלי לש

תחא הנומט ןאכ .תוחפ ול שיש ימ ידיל רתוי ול שיש יממ )ןמוזמ( ףסכ ,ךכ םא ,ריבעמ יתכלממה ךוניחה

ףסכ לכ ,םיצעה לע חמוצ אל ףסכה" :אשונב ילש תובתכה תחאל ארוק ביגהש יפכ .ךוניחה רופישל תויודגנתהה

".הייחמה רקוימ סרוק ךכ םגש ,םייניבה דמעמ םלשמ םיסמה תא .םיסממ עיגמ

תוטלשנ אל ויתואצותש ררחשמ ךוניח

 תנשב דסיי רשא ,ןיוולק ןא'ז הגה הזה ןויערה תא .עדי םג אלא ,ףסכ קר ריבעמ אל ילסרבינואה ךוניחה

םידליהו תודליה לע לקת הבחר הלכשהש חינה ןיוולק .תעדה ימוחת לכ ודמלנ ובש ,הבנ'זב המגודל רפס תיב
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.םיהולא םרובע עבקש יפכ ,םדועיי תא אוצמל

ןנחוי בתכ ךכ לע .ודיתע תא ומצעב רוחבלו ןווכל ,דיחיה לש שפוחה תוגרד תא ךכ םא לידגמ ילסרבינואה ךוניחה

דציכ ועדיו ודמליו ,םתימאל םירבדה תא וניבי םדא ינבש דואמ דע בושח" :17-ה האמה תיצחמב סוינמוק סומע

הריחבה שפוח ןכש ,םדאה ינבב לאה םלצ רמשייש חטבוי ךכ .םצפח יפ לע תולקב םהמ רטפיהל וא רוחבל

."תטלובה םתנוכת ראשיי

Literacy( תוניירואה דדמב תוארל ןתינ ,תונמדזהו שפוח רתוי קינעהל ילסרבינואה ךוניחה לש החלצהה תא

רשפא ,דרופסקוא תטיסרבינוא לש our world in data רתא ךותמ ,ןלהלש םישרתב .בותכו אורק תעידי רמולכ

.16-ה האמה ףוס זאמ הילגנאב בותכו אורק יעדוי םישנהו םירבגה רועיש תא תוארל

תומדקומה םינשל םינותנ .ילסרבינואה ךוניחה חתפתה ןהבש םינשה תא תופפוח םישרתב תועיפומה םינשה

יעדויל קר ןתינש דמעמ ,םיימשר םיכמסמ לע םותחל םישרומ ויהש םישנו םירבג לש תומישר ךותמ ופסאנ

.האירק

םישנה ברקבו ,67% היה םירבגה ברקב בותכו אורק יעדוי רועיש זא ,1870-ב הילגנאב קקוח הבוח ךוניח קוח

.הייסולכואה ללכל 100%-ל קשונ הילגנאב תוניירואה רועיש םויכ .51%

רודב הטילש דבאל ששוחש ימ לכ :ילסרבינואה ךוניחה קינעמש תויונמדזהה שפוחל דגנתמ ימ שחנל השק אל
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הלכשה םויה דע תוענומ רשא ,לארשיב תוידרחה תוליהקהמ קלח ,לשמל .היגולואדיאו תוברת ימעטמ ,ריעצה

.םהלש םידליהו תודליהמ הבחר

תלדגהל הרומתב הביל ידומיל בלשל םיכסה זלעבמ ר"ומדאהש רחאל ,תורתוכל הנורחאל התלע ךכל המגוד

רבודמ" :הטילשה ןדבואמ דחפה תא החיכומ ךלהמל יאטילה םרזה תבוגת .תודיסחה לש ךוניחה תודסומ בוצקת

."ינרפכה ךוניחה דרשמל רשייה ,םהב הטילשהו ,ךוניחה יכרע לכ לש תטלחומ הריכמב

ומוקמל דרחש ימ לכ תא םג הדיחפמ םלוכלו ןלוכל הווש תונמדזה קינעהל ילסרבינואה ךוניחה לש הפיאשה

תובכשל תנתינש תנקתמה הפדעהב םייניבה דמעמ לש קבאמה איה ךכל תואמגודה תחא .יתרבחה רדסב

.ךוניחב תושלחה

ןכל םדוקש רחאל ,לארשיב םידליה ללכל שולש ליגל םניח ךוניח םושיי תא רעס ןועדג ביחרה2012-ב ,לשמל

 םומיסקמ טנב ילתפנ עבק2018-ב .תילכלכ הניחבמ םיכומנה םינורישעה תשולשב םירוהל קר הנתינ איה

םינורישעה תשולש תא םיתרשמה רפס יתבל קר הז ףר ןתינ ןכל םדוקש רחאל ,לארשי ידלי ללכל התיכב םידלי

.םיכומנה

)יתכלממה( ילסרבינואה ךוניחל ןכ

קדצ םדקמה ילכ אוה ,םלועה תונידמ לכב הגרדהב םשויו 16-ה האמה ךלהמב הגהנש ,ילסרבינואה ךוניחה

הזככ .וידעלב םילבקמ ויה אלש םירבד ,הריחב שפוחו תונמדזה םידליהו תודליה לכל קינעמ אוה .יתרבח ןויוושו

.יתרבחה רדסה רומישל דרחש ימ לע םויא הווהמו ,ףסכ דואמ הברה הלוע אוה

תימוקמ החיש - ול םידגנתמ םיבר הכ ןכלו ,חילצמ יתכלממה ךוניחה https://www.mekomit.co.il/%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7...
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