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פלוצקרסבר

ר1ב17ויםתקציב,

1טדאנופ
מגירעוןמזהיריםכדכלניס

בישראלהיהלאשכמותו

מראיםחוקריםעשורמזה

במספרהגידולשלמרות

התעסוקהשיעורהרובוטים,

טועיםואיפהעולהרק

להחליףשרוציםהדמוקרטים
טראמפ?דונלדאת

במ־נמוךגירעוןיעדהוצבל־9102בתקציב

קצת

$TS1$במקצת$TS1$

$DN2$במקצת$DN2$%3בת־השנה.הצפויהמקומימהתוצרמ־

ריסר

$TS1$בתריסר$TS1$

$DN2$בתריסר$DN2$גירעוןלממשלהנצברהאחרוניםהחודשים

מהמותר.יותראחדאחוזמהתוצר.ל־%4הקרוב

בתרגוםטכני.מונחהואתוצרשלאחדאחוז

עלעולהכברהגירעוןמיעדהחריגהלעברית,
ולאהסיפורתהילתרקוזושקל.מיליארד14
ישראלובבנקבאוצרבכיריםכלכלניםסופו.
הרגישולאראהלאשכמותומגירעוןמזהירים

28המקומי.מהתוצר5%עשור:מזההמשק

המותרתהגירעוןמתקרתיותרשקלמיליארד

עצמאותהכשנותהכל.בסךשקלמיליארדו־17

מדינתנו.של

התקבעבישראללדרמה.סוףלאועדיין

בס־מהמקובלהשונההגירעוןחישובאופןבעבר

טטיסטיקה

$TS1$בסטטיסטיקה$TS1$

$DN2$בסטטיסטיקה$DN2$במובן"שונה"בינלאומית.השוואתית

ללמודניתןל־8102ישראלבנקמדוח"נמוך".

והר־בעולםהמצויההגירעוןלהגדרתשהמעבר

צויה

$TS1$והרצויה$TS1$

$DN2$והרצויה$DN2$נוסףאחדלאחוזבקרובאותומרחיבבארץ
לשנהההזויהאמיתיהגירעוןהמקומי.התוצרשל

זהמהתוצר.ל־%6קרובאלא5%לאלכןהואזו

לאוזן.מפההנלחשהמספר
הצרותאיוב,בספרכמולא.זהגםבעצם,

בח־לוקחותלאאלההערכותבצרורות:באות

שבון

$TS1$בחשבון$TS1$

$DN2$בחשבון$DN2$המפלגותשלהקואליציוניותהדרישותאת

הממשלה,הרכבתעלמו"מנתניהומנהלעימן
הביט־ומערכתצה"לשלהדרישותאתלאוגם

חון.

$TS1$.הביטחון$TS1$

$DN2$.הביטחון$DN2$מיליארדכ־01מעודרחוקלאביחד?כמה

באוצר.ומיואשותיקכלכלןאומרשקל,

עלו־ישראלמוסיף,הואעשור,זהלראשונה
לה

$TS1$עלולה$TS1$
$DN2$עלולה$DN2$הכלכליתהעצמאותשלמהמסילהלרדת

לעלותכדישנה.עשריםדוהרתהיאעליה
בודד,קולאינווקולואומרהואמחדש,עליה
מסיםקיצוצים,שלמיוזעמאמץרקלאיידרש

חדש.קטרנהגגםיידרשכלכלית.ופוליטיקה

מהפסים.לירידהאחראיהריהנוכחי

מתקפת
(2)הרנסטים
בעולםהוזמנותעשייתייםרובוטיםאלף150

הרובוטיםהזמנותגדלושניםהמשתוךב־2102.

לאבעולםלהימכרצפוייםב־1202אלף.ל־083
עוב־שכברהרובוטיםכמותאלף.מ־036פחות

דים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$גדלה"מועסקים"?לכנותםאפשרהאם

בעיצומה.הרובוטיםמתקפתב־%52.עשורתוך

הבנקשלמחקרלפיכה?עדגרמההיאלמה

במדינותהרובוטיםבמספרהגידולהעולמי,

אחוזחצישללירידהלגרוםהיהצפוימפותחות

מאוכלוסייהמהעוסקים)אחוזהתעסוקהבשיעור
הע־בשוקאחרים,גורמיםאבלהעבודה(.בגיל

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$להגדלתדחפולו,ומחוצה

נטו,בסיכוםלעובדים.הביקוש

וממשיכהעלתהבמערבהתעסוקה

קוב־אלהנתוניםסמךעללעלות.

עת

$TS1$קובעת$TS1$

$DN2$קובעת$DN2$שלמיוחדתסקירהoecdכי

שמגמות־עלהןהטובות"החדשות
לה־אלאלאבטלההביאולאאלו

פך.

$TS1$.להפך$TS1$

$DN2$.להפך$DN2$ואיכותעלההתעסוקהשיעור

הע־)"עתידהשתפרה"התעסוקה

בודה",

$TS1$,"העבודה$TS1$

$DN2$,"העבודה$DN2$2019תעסוקהדוח).

בהישאךשחורה,לאהכוללתהתמונה

לאיותרטוב"עולםלרוב.שהוריםכתמים
תלוי"בואוסקירה,באותהנכתבבכיס",מונח
מוסדותוקיוםהממשלותשלנכונהבמדיניות

מתאימים".כלכליים־חברתיים

כ־%41כימעריכיםoecdכלכלני

מפותחותבמדינותהג׳ובים,העבודה,ממקומות

רובוטיםידיעלגבוהההכחדהבסכנתנמצאים

הנפגעיםב־%61.מדוברבישראלומחשבים.

בעיקרנמניםוהרובוטיקההטכנולוגיותמחדירת

מיומנותרמתבעליועובדותעובדיםקבוצותעם

הםממנהשמרוויחיםמינמוכים.מקצועוכישורי

מבוקשיםידמשלחילרכוששהשכילועובדים
לאחדשים.ייצורבתהליכילהשתלבומסוגלים
גמישיםיותרבהכרחצעירים,יותרבהכרח

"האוטו־:oecdשלהסיכוםלשוני.ופתוחים

מציה

$TS1$האוטומציה"$TS1$

$DN2$האוטומציה"$DN2$להעמיקעלולותהמואצותוהרובוטיקה
הביניים.מעמדאתולדללבהכנסותאי־שוויון

בידינו".זהמהשמיים.גזירהזואיןאך

תוב־יהיההעתידניהעבודהלעולםהמעבר

עני

$TS1$תובעני$TS1$

$DN2$תובעני$DN2$לאבחוזיםהמועסקיםעובדיםעבורבמיוחד

קבועיםשכיריםשאינםעובדיםכלומרתקניים,
בה־עולההעבודהבשוקחלקםמלאה.במשרה

תמדה

$TS1$בהתמדה$TS1$

$DN2$בהתמדה$DN2$שברהכברישראלאבלהמדינות,ברוב

שלשנתיבסקרהמובאנתוןלפיהשיא.את
מנפאוור,הוותיקההאמריקאיתהאדםכוחחברת

אישממיליוןיותרבארץמהמועסקים26%

לא"עובדיםשללקטגוריהשייכיםואישה!
בתדירותמחליפיםחלקיים,זמניים,פורמליים":

קבלן,עובדיפרילנסרים,יד,ומשלחימעסיקים
ומו־לכאורהעצמאייםהשמה,חברותעובדי

עסקים

$TS1$ומועסקים$TS1$

$DN2$ומועסקים$DN2$זהולזמניות.קביעותביןאפורבתחום

פורמליים"ה"בלתיבהמארה"ב,כפולשיעור

אירופהמערבבמדינותמהתעסוקה.13%מהווים

פורמליתלאהעסקהקיימתולאכמעטרבות

זמני","עובד.(4%רקשיעורהלמשל,)בדנמרק,
רק"לאישראל,מנפאווריו"ררדר,אמנוןאומר
מצומצמותזכויותיוגםתעסוקתי,ביטחוןחסר

לולהעניקהראוימןולכןקבועלעובדבהשוואה
בשללדוגמה:מופחתת".הגנהולאעודפתהגנה

לעובדקבעשלמעמדמתןהמחייבתהרגולציה,
חודשים,תשעהשלרצופההעסקהאחריזמני
התשיעיהחודשתוםלפניהביתהנשלחיםרובם

שלראשונהשנהחציפעםכלמפסידיםובכך

פיטורים.ולפיצויילפנסיהצבירה

עבו־כוהב"מדדגבוהממוקמתישראל
דה

$TS1$עבודה$TS1$
$DN2$עבודה$DN2$"מיועדהמדדמנפאוור.שמפרסמתגלובלי

הקלותלפימדינותומדרגלמעסיקיםבעיקר
ולפטרהדרושיםהעובדיםאתבהןלמצוא
נוספיםמרכיביםדרושים.אינםכשכבראותם

העבודה,בשוקהרגולציהעומקהםהדירוגשל
שעותעצמם,העובדיםשלוההשכלההכישורים

אחוזהממוצעות,והיומיותהשבועיותהעבודה

מתייחסהדירוגועוד.ופיתוחבמחקרהמועסקים

ישראלתופסתשםקבועים,לעובדיםבנפרד
המדורגות,הארצות75מביןה־51המקוםאת

אוטוב.7במקוםאנחנושםמזדמנים,ועובדים

מבט.בנקודתתלוירע?

לאבישראל;העבודהמהפריוןמודאגיםרבים
שלהפריוןאתמדרגיםשלההכלכלניםמנפאוור.

בעולם.הגבוההשניבמקוםהישראליהעובד
עליודעיםשאיננומהעלינויודעיםהםאולי
עצמנו.

חמישיםבארץהפועלתישראל,מנפאוור

הרא־האמריקאיותהחברותאחת)הייתהשנה

שונות

$TS1$הראשונות$TS1$

$DN2$הראשונות$DN2$שלהמוצאבשלאוליארצה,להגיע

ממילווקייהודיםדיןעורכישנימייסדיה,
עובדיםאלףכ־31מעסיקהבארה"ב(

יד.ומשלחימקצועותשלרחבבמגוון

שלעצוםנתוניםל"מאגרבנוסףזאת
עבודותסוגיבכלהמעונייניםאנשים

לפחותואלו,רדר.אומרזמניות",

חסרות.לאעתה,לעת

למתקפתמתכונניםאתםהאם
הרובוטים?

צריךלאבארץאחד"אףרדר:
הרו־בגללאותושיפטרולחשוש

בוטיקה

$TS1$הרובוטיקה$TS1$

$DN2$הרובוטיקה$DN2$אוליחלופי.עבודהמקוםימצאושלא

יישארלאאבלושכר,מעמדבאותולאבהתחלה

התעסוקה".למעגלמהוץ
נוסףהיעלמותבסכנתעבודהמקוםכלעל

ומקצועותבתחומיםאחדעבודהמקוםלפחות

לרובוטיקההמעבררדר.אמנוןאומרחדשים,
של־מסיבית,טכניתתמיכהמחייבכשלעצמו

עיתים

$TS1$שלעיתים$TS1$

$DN2$שלעיתים$DN2$וגםהעובדיםמספראתמגדילהאף

המזכירהשמקצועחשבתםלעובד.התפוקהאת

טעיתם.האלקטרוני?היומןהופעתעםנעלם

השו־למנהלמיומניםאישייםלעוזר/תהביקוש

קע

$TS1$השוקע$TS1$

$DN2$השוקע$DN2$סמסיםווטסאפים,מיילים,שלבאוקיינוס

אלגו־פעם.מאיגדולוידיאולשיחותובקשות

ריתמים,

$TS1$,אלגוריתמים$TS1$

$DN2$,אלגוריתמים$DN2$העבודה.אתיעשולארדר,פוסק
להציעתחליטאמזוןכמוהברהוכאשראם



י-

-י

מהיעדחרגהגירעוןנרולון.משהלאבטלתיגרמולאבמפעל.רובוטים

תצט־היאישראלים,ללקוחותשירותיהאת

רך

$TS1$תצטרך$TS1$

$DN2$תצטרך$DN2$לטעמו,ולהתאימםלעבריתאותםלתרגם
הישראלי.שלהצריכהולתרבותלהעדפותיו

מומחיותודורש"לוקליזציה"מכונההתהליך

מז־הופכתשהחברהאוהתכנים.בעולםגבוהה

רה

$TS1$מזרה$TS1$

$DN2$מזרה$DN2$,לשוק,בכניסהנכשלתשהיאאולמקומית
סטארבקסהקפהבתירשתבארץשנכשלהכפי

נטפליקס,שלהפנומנליתההצלחההאמריקאית.
להתאמתהרבהבמידהמיוחסתזאת,לעומת
אתהמקומי.הטלוויזיהלשוקוהיעילההמהירה

עשתהשלו,התוכניבצדהזה,המוצלחהמעבר

הבי־בהישג.גאהשלהוהידדישראלמנפאוור

קוש

$TS1$הביקוש$TS1$

$DN2$הביקוש$DN2$חברותהטמעתשלבתחוםמקצועלבעלי

שלהןהלקסיקוןותרגוםמקומיתלסביבהזרות
"אףלשנה.משנהמתגברמדוברתלעברית
רדהאומרלהחליפם",יכוללארובוט

ועובדיםעובדותומגייסתפעילהמנפוואר

בהשל־החרדי.במגזרפחותהערבי,במגזר
מה

$TS1$בהשלמה$TS1$
$DN2$בהשלמה$DN2$בתחילתלאורשיצאהמדינהמבקרלדוח

אדםכוחחברתכיו"רמבטוומנקודההשבוע,

לאכמדינה,רדר:אומרומקומית,רב־לאומית
הת־בהרגלימשמעותישינוילהוללהצלחנו

עסוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$עובדיםלארובםחרדים.גבריםשל

מקצועייםכליםארגזרוכשיםלאלפרנסתם,
כישוריםחסריונשאריםה־12למאההמתאים

מחר.שלהעבודהבעולםלהשתלב

הרובוטים.יחליפואוליאותם

עללשמח־ $TS1$לשמחעל$TS1$$DN2$לשמחעל$DN2$
טו־אמפ

לנשיאותהבחירותייערכו2020בנובמבר
משמ־כלכליתלהאטההסיכוניםאםארה"ב.

עותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$במשקוהאבטלההאינפלציהשלולשובן

השעריםירידותאםיתממשו,לאהאמריקאי

נבואהבגדריישארוהערךניירותבשוקיהחדות

ובבורסהבתעסוקההגאותואםפסימיסטיםשל

ייבחרטראמפשדונלדלהניחסבירתימשך,

שבהםהמקריםמאודנדיריםשנייה.לכהונה

פרי־שלבעיצומהבבחירותמפסידמכהןנשיא

חה

$TS1$פריחה$TS1$

$DN2$פריחה$DN2$.אובזכותוהפריחהאםמשנהולאכלכלית

טראמפ.אצלכמוקודמיו,בזכות

אתלהחליףהדמוקרטיםיתקשובמיוחד

המוביליםהמתמודדיםשניעודכלטראמפ
יהיולנשיאותהמפלגהמועמדותעלשלהם

סנדרס,בני:70גילאתמזמןשעברוגברים
ג׳והבחירות.ביום79בןיהיההרדיקלי,הסנטור

.77בןיהיהנוכחות,נטולנשיאסגןבעברביידן,

צוציק..74בןויהיהב־6491נולדעצמוטראמפ

אי־נו־חשאניגילי,שלמפרספקטיבה

חות

$TS1$אינוחות$TS1$

$DN2$אינוחות$DN2$מעצמת־העלמהפקדתחרדהואפילורבה
70בניפוליטיקאיםבידיהגלובוסעלהיחידה

התגובותקצברועדות.לאידיהםאםגםפלוס,

למ־לנדודנוטההתודעהמהדרוש,יותראיטי

רחקים,

$TS1$,למרחקים$TS1$

$DN2$,למרחקים$DN2$הפיזיולוגיותוהיכולותשחוקהזיכרון
צריכים50בנילחודש.מחודשמתדרדרות

צריכים70ובנימדינותולהנהיגתאגידיםלנהל

להיפך.לאלייעץ.
הפוליטילשיחמחוץנותרשהגילאלא

הנ־שלבאישיותוכולוכלהממוקדהאמריקאי,

שיא

$TS1$הנשיא$TS1$

$DN2$הנשיא$DN2$כיצדהגורלהרתבשאלהובמיוחדטראמפ

מולדרוברטהמיוחדהחוקרשלהדוחאתלפרש
ומקורביוטראמפביןלקנוניהחשדשנושאו
הממשלשליחילביןלנשיאותמועמדבהיותו
סגנונומאוד.רעכתובמולרדוחהבעיה:רוסי.

מפותלים,האירועיםתיאורימסורבל,משפטני
והמ־הסברללאונעלמיםמופיעיםנרטיבים

סקנות...

$TS1$...והמסקנות$TS1$

$DN2$...והמסקנות$DN2$,עולהמהדוחהמסקנות?מהןבעצם
קילל,לשקרים,והדיחשיקרבילף,שטראמפ
הטיחפיטר,הפחיד,איים,שולל,והוליךגידף

והיפוכו.דבראמרעקבות,טישטשעלבונות,

אתמהפסיםולהורידלעצורכדיהכלעשה

ראיותבואיןאבלוצוותו.מולרשלעבודתם

וטראמפטראמפמטהביןקונספירטיבילקשר

העמידואושפעלו"רוסים"מאכעריםלביןעצמו
פסי־גםאיןהקרמלין.מטעםפועליםשהםפנים

קה

$TS1$פסיקה$TS1$

$DN2$פסיקה$DN2$החקירה,כדיתוךשצצהבסוגיהחד־משמעית
עשייתל"מניעתטראמפשלהצעדיםהםהלא

תרגוםחקירה",הליכי"שיבושבעברית)אוצדק"

רקנכתבהרוסיבנושאמדויק(.לאאךמקובל
מניצחוןתועלת"שיפיקו"האמינושהרוסים
"ציפהטראמפשלהבחירותושמטהטראמפ

שהאקריםמידעמפורסוםאלקטורלי"לרווה
טראמפהדמוקרטית.מהמפלגהגנבורוסיים

אינואבלונוראאיוםנשיאהואמולרעל־פי

רוסיה.בשירותבוגד

מולר:צוותאנשיכתבוהחקירהשיבושבנושא

התנהלותהייתהשלאבוודאותלקבוענוכל"לא

לגמרי"לאשהםוהוסיפוהנשיאמצדקרימינלית"
מהחקירה".שלשיבושביצעלאשהנשיאבטוחים

נובעלאהריחיובידברשוםדע.לךאומר?זה

שאירועאחוזבמאהלקבועניתןשלאמהעובדה

לפסוקיכוליםאיננולמשל,אם,קרה.לאכלשהו
מכךמסתברלאבעולמנו,שטןשאיןבוודאות

אין.אולייש,אוליבעולם.שטןיששלדעתנו

ידוע.פראנואידהואמקרה,בכלטראמפ,

קונ־וחבריהאמריקאיתבתקשורתפרשנים
גרס

$TS1$קונגרס$TS1$
$DN2$קונגרס$DN2$אתקשותמבקריםהדמוקרטיתמהמפלגה

תחילההוגשלוברוויליאםהמדינהפרקליט
ומס־ממצאיואתתימצתבוהאופןעלהרוה

קנותיו.

$TS1$.ומסקנותיו$TS1$

$DN2$.ומסקנותיו$DN2$שעיוותאותוהאשימוהםבקונגרסבדיון

רקטראמפ.אתושירתהמקורי"הדוח"רוחאת

ולאהדיוןאחרעקבלאהממוצעשהאמריקאי
ומבולבל.אדישנותרהואממנו.לואיכפת

עלהשפעההייתהלאוספיחיומולרלדוח
ההצבעהכוונותועלטראמפשלהפופולריות

הדמוקרטיםעודכלתהיה,אםוספקהציבור.של
מונחטראמפשלהאישיהעתידשלאיבינולא

הםאמריקה.שלעתידהאלאהמאזניים,כףעל

שלהכובדמרכזאתיסיטואםבחוכמהיעשו

מעסיקשבאמתלמהשלהםהבחירותתעמולת
טראמפשלהכוונהעלירתיעוהאמריקאים.את

הבריאותביטוחבתוכניותהשיפוריםאתלבטל

יזהירואובמה.ברקקודמולחוקקשהצליח

הפד־הממשלבתקציבהתופחהגירעוןמפני

רלי
$TS1$הפדרלי$TS1$

$DN2$הפדרלי$DN2$התפתחויותחוב/תוצרביחסוההחמרה

ולקיצוציםחדשיםלמסיםבהכרחהמובילות
נשקהמכסים,להעלאותיתנגדולחלשים.בסיוע
מסיןביבואטראמפנלחםשבאמצעותוהרסני
הר־החלשתלמהלבוחריהםויסבירוומאירופה.

גולציה
$TS1$הרגולציה$TS1$

$DN2$הרגולציה$DN2$טראמפשממשלוהאשראי,ההוןבשוקי

וכלכלי.פיננסימשברלעודתגרוםומזרז,מוביל
המפלגהשלהקולניהרדיקלישהאגףאלא

ודוחףאנטי־טראמפטרפתאחוזהדמוקרטית
פשעארגוןראשפוטין,שלכמשת"פלהצגתו

נראהטראמפכבר,אםפשיסטי.ודיקטטור

צ׳פליןצ׳רלישלבסרטודיקטטורשלכפרודיה
הגדול"."הדיקטטור

לה־הדרךזוטראמפ,להפלתהדרךלאזו
נצחת

$TS1$להנצחת$TS1$
$DN2$להנצחת$DN2$שמלמדותכפיקדנציה,לעודשלטונו
אצלנגמתעלםהבחירותתוצאות

לרדתעלולהישראל
העצמאותשלמהמסילה

עליהלעלותכדיהכלכלית.
רקלאתידרשמחדש
אלאכלכליתפוליסיקה
חדשקסרנהגיידרש

בארץמהמועסקים26%
זמניים,עובדיםהם
קבלן,עובדיחלקיים,
אפורבתחוםמועסקים

זהולזמניות.קביעותבין

מארה"בכפולשיעור

במפלגההקולניהאגף

סרפתאחוזהדמוקרסית

ודוחףאנסי־סראמפ
שלכמשת"פלהצגתו

מהכלכלה.ומתעלםפוסין
להפלתוהדרךלאזו


