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התאחדותנשיא

ברוש,שרגאהתעשיינים,

לאחרונהמרותק

נושאלקידום

מאיןחשובחברתי
לאפשרכמוהו

$TS1$לאפשר$TS1$

$DN2$לאפשר$DN2$

להזדקןישראללקשישי
כותרתלכאורה,בכבוד.

יכוליםשכולםחביבה

למעשה,אליה,להתחבר
ליישמה.מאודרבקושייש

עלברושחשזאתואת

שהואבקילומטריםבשרו

אביבמתללעשותנאלץ

אתלשכנעכדילירושלים

כחלוןמשההאוצרשר
ואנשימשרדוואנשי

הממשלה,ראשמשרד
וחצימיליארדלתת

הפרויקטלטובתשקלים
כדיהזההחשובהחברתי

הרעבחרפתאתלהוציא

היוםמסדרהקשישיםשל

לפנילאוזאתהלאומי

בידייםבאלאעצמושבחש

מהמעסיקיםוגייסריקות
״כדומה.סכום

שנהכלשקליםמיליארד

לדרךיוצאתישראלומדינת
מדועאזבגאווה.חדשה

כאןנסגר?לאעדייןזה
לענייניםנכנסיםאנוכבר

להגדירםשניתןאחרים

"אגו".אחתבמילה
$TS1$."אגו"$TS1$

$DN2$."אגו"$DN2$זה

עצמועלשחוזרריטואל

בממשלתלצערנווהרבה

קודםה״אגו"ישראל.
הישרהשכלאתבהרבה

לאזרחילסייעוהרציונל

טובותתכניותהמדינה.

נופלותלחברהומטיבות

הקרדיטים.בשלאחתלא
מיאחרותבמיליםאו

שלבסופוהקופוןאתיגזור

ההישגאתידביקולמידבר.

וכשמעורביםוההצלחה

אזגבוהים”אגו”נושאי

במיוחד.קשההמשימה

ברושכשרגאאדםלאאבל

ידיים.יריםאונואשיאמר

ברושהנכון.הואההיפך

וחותרמטרהנעולהוא

להביאהמרץבמלוא

האמת,הפרויקט.להצלחת

האםלכך.מאודקרובהוא

דברשלבסופויצליח

דבריגידו.ימיםבמשימה?

מבחינתוהואבטוח,אחד

העיקרהקרדיט.עלמוותר
ותצאתאושרשהנוסחה

הפוליטיקאיםושכללדרך
עצמםיכתירווהשרים

הואבינתייםכמנצחים.

1.5בסךצ׳קעםמסתובב

ממשרדשקלמיליארד

ומחפשלמשנהוממשלתי

פרויקטלטובתקונים
מחרפתהקשישיםהצלת

נאחלמקרהבכלאנורעב.

בהצלחה!לו

נפתחברוש,שרגאמר

הנושאיםבתיאורברשותך

בימיםעוסקאתהבהם

התאחדותכנשיאאלה

בישראל.התעשיינים

משאיםבשלושהעוסקאני

מצבהאחד,מרכזיים:

שנתקלתבישראלהתעשייה
אפשריים.בלתיבקשייםהיום

מאוד.נפגעהתחרותכושר

דבריםמספרשלתערובת

רגולציההמטבע,שערכמו

ויתרעבודהעלויותנוראית,

הביאוהעבודהאמצעי

בכושראדירהלשחיקה

מאודופגעוהתחרות

מעסיקזהמצבברווחיות.

משרדיעםיחדמאודאותי

השני,והאוצר.הכלכלה

לנואיןלצעריטכנולוגי.חינוך

לתעשייה.מספיקעובדים
המקצועייםהספרבתי

משרדעםפועליםואנונסגרו

להגדילהחינוך

52BCי,גזגלל,תאת
כ״אליצורכדיהטכנולוגיות

זמןדורשכמובןזהמתאים.
לפניוהשלישי,ואנרגיות.

להכירהחלטנווחציכשנה

השלישי.המגזראתמקרוב

נפגשתיהחודשיםבמהלך

עמותות50מ-למעלהעם

ובעקבותחברתייםוארגונים
לשנותבצורךהכרנוזאת

הנזקקים.שלמצבםאת
הגופיםעםיחדהחלטנו

בישראלהשוניםהכלכליים

חברתיכלכליפורוםלהקים

להוצאתםלפעולבמטרה

ואנוהעונימקוהקשישיםשל

באינטנסיביותבכךעוסקים

ממש.אלהבימים

ציבוריתועדההקמתיזמנו

פרופ׳שלבראשותו

שתקבעבמטרהשישינסקי
חברתייםמדדיםעפ״י

מהומקצועיים-כלכליים

בכבודלקיוםהנדרשהסכום

הסכוםקשישים.זוגשל

ש׳7,700הואלזוגשנקבע

התבררמזה.60%וליחיד

קשישים350,000שב-
זהלסכוםמגיעיםאינם

לכן,שלהם.מהקצבאות
להםלאפשרמנתעל

צורךישהזהלסכוםלהגיע

מיליארדשלסכוםלהקציב

בהידברותבאנובשנה.ש׳

1.5שתגייסהממשלהעם

ואנובשנהש׳מיליארד

ה-אתניתןהמעסיקים
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אניהנוספים.מיליארד1.5

הסכוםאתשנשיגמאמין

אחתנסירוכךמהממשלה

הקשישיםחרפתאתולתמיד
עוסקאניבישראל.העניים

גדושיםימיםוליל.יומםבכך

בנוסףתהועשייהבפעילות
הרגילהשליהפעילותלכל

סיפוק.מלאואני

אמורבעצםזהאיך

להתבצע?

גמלאיכלמאוד.פשוטזה

פשוטטופסלמלאיתבקש

מיוכלהכנסותיועלהמצביע

האמורלסכוםמגיעשאינו

מהביטוחהשלמהיקבל

וקל.פשוטהלאומי.
באמת,פשוטמאודנשמע

עלתשבושלאזהאיךאז

קודם?זה

תשובהליאיןטובה.שאלה

ברגעכך,לךאומרזה.על

בדקנולענייןשנחשפנו
מקצועי.באופןהנושאאת

אתכשקיבלנובהמשך

ועדהמאותההנתונים

בראשותושהקמנומקצועית

חיפשנושישינסקי,פרופ׳של

שהמעסיקיםוחשבנופתרון.
לשינויהגורםלהיותיכולים

אנילפתרון.ולהובילהמצב

בלשכהחברייגםכמוסבור

ואיןחברהללאכלכלהאיןכי
והנוסחהכלכלהבליחברה

לעבוד.חייבתהזו
יהמהלאהדברהאם

/JTT**§
Jjjmmgr **ב®,

Jyyl׳
־׳

אלקובי-יוסיהתעשיינים,נשיאברוששרגאכהן,רועיעו״דלהבנשיא
בישראלהחקלאיםנשיאאמיתיודוביהמלאכהבעליהתאחדותנשיא

הםשייכות.תחושת

■ותו,חריגיםיחושולא

החברהםכלחלק

הנכיםשלהמאבק

וחלק.חדצודק!
לחחוןחייבתהחברה

בהרבהבחלשים

אגובכסף.ונםצורות

לקידוםשוחסיםהיינו
להעסקתהחוק
מוגבלויותעםאנשים

העבודה■בםקוםות

אםכ■משוכנעיםאנו

בעבודה■שחלבוהם

בהםלחמוךהצורך

ענייןדקלאזהיקטן.
יצירתאלאכסף,של
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נוספתכספיתמעמסה

המעסיקים?על
נוספתכספיתהוצאהכל

למעסיקיםבעיהמהווה
ראויההמטרהכאשראבל

לעמודאפשרבהחלטאז
בזה.נעמודאבלקשה,בזה.

בתשלוםהמדוברהכולבסך

בסךהלאומילביטוחנוסף
חישובנעשהאם.0.33%של

עובדיםעםקטןשעסק

כ-המשתכרים אזש׳10,000

200כ-שלתוספתיוצאזה

יוכלאבלקשה,זהגםש׳.

שמשלםעסקבזה.לעמוד

לשלםיצטרךש׳מיליון50

ש׳.אלף150כ-

הרעיון?נולדבכללאיך
זהוכךלחברייזהעםבאתי

דיוניםהרבההיוהתגלגל.

נשיאותחבריעםבנושא

אנוהעסקיים.הארגונים

המצוקהאתמביניםבהחלט
לאאוליזההקשישים.של

בבעיהלטפלשלנוהתפקיד

התפקידבהחלטזההזו.
הרמנואבלהמדינה,של

עםובאנוהכפפהאת

רקלאהואהענייןפתרון.
עםוהזדהותאמפתיהלחוש

להציעאלאוהמצוקההבעיה

באנוובהחלטמעשיפתרון

מעשיפתרוןעםלממשלה

אפשריובהחלטאמיתי

לביצוע.
סוגלןהייתהכאילונשמע

הארה".של

בעקבותליבאזהלמעשה
עםלנושהיהעיוןיום

החברתייםהארגונים

שלבהנחייתהוהמעסיקים

ותוךמצליחרינההעיתונאית
להאמרתיעמהשיחהכדי

אחדנושאמחפששאני

היאבו.לטפלחברתיחשוב

הקשישים.עלישרהצביעה
הואשמצבםהדגישההיא

ולחברהלמדינהוחרפהבושה

אקוטינושאהישראלית.
השניםבמשךמאודשנזנח

בחברהלגעתרוציםכברואם

לנושאנכנסתיואזהאישיו.זה

בדקתיחקרתי,לעומק.
אתמאמץשאניוהחלטתי

מצבםאתלשנותהאתגר

בישראל.הקשישיםשל

בסה׳׳ככימענייןמאודזה

בעיקרהמעסיקים,תדמית
אינהשבהם,הגדולים

המעטה,בלשוןטובה,

שהםרבהביקורתישנה

בלעשותרקמתמקדים

העובדיםחשבוןעלכסף

והציבור...

המעסיקיםתדמיתלצערי,
בואכללי.באופןהוגנתאינה

ולאהפתרוןשאנונבהיר

הישראלית.בחברההבעיה

אתכמעטמעסיקיםאנו

בישראל.העובדיםכל

העובדיםעםגדליםאנו

גםאותםמלווהאנישלנו.

וגםבמצוקותוגםבשמחות

הםלפנסיה.יוצאיםכשהם

המורחבתהמשפחהבהחלט

אתמעריךמאודאנישלנו.

להירתםהמעסיקיםרצון

לאואתההזה.חשובלנושא

שזהכמהלעצמךמתאר

יותרלךאספרלליבם.נוגע

מחברייכספיםגייסתימכך,

חברתיתלמטרההתעשיינים

מאותכמהביקשתימסוימת.

אחדליאמרשקלים.אלפי

אםכפוללךאתן׳אנימהם

וכךשתרמתי׳תסמרלא
צינייםהאנשיםלצערי,היה.

התעשייה.לאנשיביחסם

טובהלאבעיןאותםרואים

התחושהההיפך.בדיוקוהם

לבקשצריךכאילוהיא
אנומצליחים.שאנוסליחה

המעסיקיםעובדיםאנשים
חלקואנועובדיםאלפי

ישוכךהישראליתמהחברה

אותנו.לראות

עלמדבריםכבראם

כיצדתלשות,אזכלוסיות

מאבקםאתרואהאתה
הנכים?של

חדצודק!הנכיםשלהמאבק

לתמוךחייבתהחברהוחלק.
וגםצורותבהרבהבחלשים

שותפיםהיינואנובכסף.

להעסקתהחוקלקידום
מוגבלויותעםאנשים

החוקהעבודה.במקומות

מאהמעלשעסקקובע

3%בהעסקתחייבעובדים

לאזהמוגבלות.עםעובדים

העלאתבעדשאנוודא■

לשכרהקצבאות

טיסהאוהמינימום

נםשצויןמשוםסחות

הנכיםיציאתאתלעודד

כלשוקכמובןלעגוד.

צוין■כול.שאכןם׳

תנתעלאיזוןליצוו

לעבוד.אותםלעודד

הכנסהלמסבדומה

ו?תקבל?ם■שלילי.

גוחןוזהשעובדיםאלה

ם■השלטה.שלסוגלהם

מקבל.לאעובדשלא
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חתמנואבללמעסיקים,קל

כימשוכנעיםאנוכך.על

בעבודה,ישתלבוהםאם

זהיקטן.בהםלתמוךהצורך

אלאכסףשלענייןרקלא

הםשייכות.תחושתיצירת

אלאיותרחריגיםיחושולא

ואנוהחברה.מכלחלק

ומקדמיםהחוקאתמקדמים
ממנו.הנובעותהתקנותאת

נושאכולאתגםזהובכלל

חלקשזההפיזיתהנגישות
שלבשילובםביותרחשוב

בחברה.מוגבלותעםאנשים

ב-מוקפתקטנהמדינהאנו

אותנורוציםשלאאנשים

הדדיתערבותרקבשכונה.

המכנההיאהדדיתועזרה

להמשךלכולנוהמשותף
זאתששכחנונדמהקיומנו.

לכולנו.זאתלהזכירוצריך

שכללהעידיכולאתה

אתמקיימיםהמעסיקים

עובדיםהעסקתהחוק

גמילהבישראל?המשק

מיליםובשת■טוגאחת

טוב,אסגיר.לאטוג,ואנ■

האגטלהשאחוזמאחר

וקצבגמיוחדנמוך

למעלההואגםהצמיחה

לאלמהאז.3.5%מ־

טהצמיחהמשוםסוג?

הנתוןקיימא,גואינה

הסקטורלהשתנות.■כול

וזהנדללאהיצרני

זהטנדלומהמדאינ

הציבור■הסקטורדווקא

והמשקי.

אנופחות.וישהמקיימים

הנושאחשיבותאתמסבירים

כדיאכיפהעלעובדיםוגם

המעסיקיםאחרונישגם
שזהמאמיןאנילעניין.ירתמו

ורצוןאהבהמתוךלבואצריך
נדרשתלכןבכוח.דווקאולאו

הזה.למהלךוסבלנותהסברה

השוואתבדברומה

לשכרהנכיםקצבאות

במשק?המינימום
העלאתבעדשאנוודאי

המינימוםלשכרהקצבאות

משוםפחותטיפהאו

יציאתאתלעודדגםשצריך

כלשרקכמובןלעבוד.הנכים

ליצורצריךיכול.שאכןמי

אותםלעודדמנתעלאיזון

הכנסהלמסבדומהלעבוד.

אלהרקמקבל?מישלילי.

סוגלהםנותןוזהשעובדים

עובד,שלאמיהשלמה.של

מקבל.לא
נעבורברשותךמכאן,

הישראלי,המשקלמצב
אותו?מגדיראתהכיצד

ובשתיטובאחתבמילה

אסביר.ואניטובלאמילים

האבטלהשאחוזמאחרטוב,

הצמיחהוקצבבמיוחדנמוך

מ-למעלהטובהואגם

טוב?לאלמהאז.3.5%

בראינהשהצמיחהמשום

להשתנות.יכולהנתוןקיימא

וזהגדללאהיצרניהסקטור

דווקאזהשגדלומהמדאיג

והמשקי.הציבוריהסקטור

כשרוכשיםהבית.משקי

צמיחה,אכןזומכוניותהרבה

בכללקרותאמורלאזהאך

לכן,משתנה.נתוןזהשנה.
הסקטוראתלהגדילצורךיש

תעשייה,היצרני
$TS1$,תעשייה$TS1$

$DN2$,תעשייה$DN2$,מלונאות

ועובדישירותיםולאחקלאות

השקעותלעודדצריךמדינה.

לנצלטכנולוגי,חינוךהון,

עידודהיחסי,היתרוןאת

אנילצערי,לחו״ל.השקעות

הסקטורבעידודירידהרואה
לעשותמההרבהוישהיצרני

לקצץחייביםהזה.בתחום
והבירוקרטיה.ברגולציה

אתמעסיקבדיוקלאזה

הממשלתיים.המשרדים

האחרונהשבשנההזכרת

מקרובלהכירלךיצא
וארגוניםעמותותעשרות

עלדעתךמהחברתיים,

פעילותם?

הגופיםשלהפעילותעצם

הבעיהכמהעדמראההללו

בעיההייתהלאאםקשה.

הייתהלאאםעוני,של

מוגבלותעםאנשיםשלבעיה

להגדלתוההזדקקות

העמותותאזלנכיםקצבאות

מעש.ללאנותרותהיוהללו

שהמדינהרואיםמיותרות.היו

לאזהאךמאוד,מתפתחת

הנמוכות.לשכבותמחלחל

עלמצביעאתהבעצם-אז
במצב?כאשמההמדינה

מתפתחותראה,וודאי.

האחתמדינות:שתיכאן

המוכשריםהצעיריםשל

למודיעין,8200שמתגייסים

ונוגעיםצה״לשלולתקשוב

הםואזהטכנולוגיהשלבקצה

עצוםידעעםמהצבאיוצאים

לנוישופתאוםלאזרחות

באמתוזהסטרטאפים5,000

מייצריםלאהםכימדאיג

המטרהבעצםשזומפעלים,

סטרטאפ,מפעלים.להקים

ומלהיב,חשובשהואכמה
וזהו.להימכראוליפוליכול

זהסטרטאפ?זהמהכי

זהפעםוזהו.רעיוןבעצם

רצולאפעםכךהיהלא

נולדהסטרטאפאלאלמכור,

נולדהכךמפעל.ליצורכדי

זהואחרים.אוסםאוישקר

קיימא.ברכלכליחזוןמבטיח
פעריםיצרוהללוהעובדות

והולכיםגדליםוהםבחברה

הפעריםאתלצמצםוצריך

האוכלוסיותדחיפתע״יהללו

מבלימעלהכלפיהחלשות

ובשכרם.במנהליםלפגוע

דברלכלהבסיסהואהחינוך
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ש1ז■כאן)והפחתות

שלהאחת)ודעות:

המוכשריםהצעירים

,8200שמתגייסים

שלולתקשובלמודיעין

בקצהונונעיםצה״ל

ואזהטכנולוגיהשל

עםמהצבא■וצאיםהם

לאזרחותעצום■דע

5,000לנו■שופתאום

באמתוזהסטוטאסים

לאהםכ■מדאיג

שזומפעלים,ט״צוים

וצולאפעםהםטוה.

הסטוטאפאלאלםכוו

מפעל.ליצורכד■נולד

אוטםאו■שקרנולדהכן

תזוןמבטיחזהואתרים.

קיימא.גרכלכל■

והחלטת■בדקת■חקרת■,

האתנואתטאטץשאני

שלםצגםאתלשנות

בישראל.הקשישים

חשבנוסהרון.חיסשנו

■כוליםשהמעסיקים

לשינו■הנווםלהיות

לפתרון.ולהובילהםצב
חבו■■נםכםוסבוראני

כלכלהאץכ■בלשכה

חברהואץחברהללא

הזווהנוסחהכלכלהבל■

לעבודחייבת

חייבתהמדינהופהועניין

לנושא.דחיפהלתת

התעשייניםאתםואיפה

הזה?בסיפורהמעסיקים

תעשייניםמאותפהלנויש

רקלאואכפתייםפעילים
אלאהתעשייהשלבלובי

וגםחזקהבחברהמאמינים

ורוציםמאמיניםאנובחינוך.

הקולקטיביהאינטרסבגידול
שבליבוודאותיודעיםאבל

ילךלאזההחברתיהחיזוק
חינוךע״יעושיםזאתואת

רבותהידברויותלנוישלכן,

משרדו.ואנשיהחינוךשרעם

קיימתבהתאחדותכיידוע

לביטחוןחשובהמחלקה
מרעומדובראשהסוציאלי

ראוי,אדםחיזקי,ישראל

הדברורגיש,מקצועאיש

שאתההחשיבותעלמלמד

הביטחוןלנושאמייחס
להרחיבתוכלבסוציאלי.

זה?בעניין

חשיבותרואיםשאנובהחלט

סוציאליביטחוןבהבטחתרבה

ממני,התחיללאזהלעובד.

זהולפני.הרבההרבהאלא

ביחסיהעבודהממערךחלק

רקלאזהבמשק.העבודה
אלאאותו,לפטראולשכור

בכבודשיתפרנסלהטיח

והפנסיהבכבוד.ויפרוש

דאגהשלחשובמרכיבזה

העובדהעובדים.לעתיד

ולאהמפעלשלנכסהוא

ישלכן,המפעל.שלבורג

לולאפשררבהחשיבותגם

למעלהמתוךבכבוד.להזדקן

מעטישפנסיונריםממיליון

ישולכןבתעשייהשעבדו

אנשיםבהצבתחשיבות

בגמלאיםשיטפלורציניים

ציבוראיששהואחיזקיכמו

בתחום.רבידעובעלרציני

גםרלוונטייםהדבריםאותם

וועדהאחרות.ועדותלגבי

ועדתהיאבמיוחדחשובה

במשךשבראשההעבודה
רצינייםאנשיםעמדושנים

דבהורוביץ,אליכמוביותר

אנוכי.וגםפרופר,לאוטמן,

עברוכולםמאתנו.חלקזה

תפקידלקראתהועדהדרך
הנשיא.

זאת,הזכרתכבראםאז

למעשהשבקרוב,הבנתי

בחירותיערכו2018בינואר

התאחדותנשיאלתפקיד

בכוונתןהאםהתעשיינים,
לתפקיד?שובלהתמודד

צריךלאלמקום.יציבותיש
ממשיךאנילדאוג.

תעבורשלאמדועכן,אם

תעזורלפוליטיקה?קצת

המדינה...בהנהגת

if®!

העםהייםהארגוניםנשיאות
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בתפקידירבסיפוקלייש
התאחדותכנשיאכיום

אתגריםליישהתעשיינים.

ובמיוחדבהםלעמודרבים

אםהקשישים.למעןבאתגר

חבורהתקוםבעתיד,פעם

בעתידהשתטפלאנשיםשל

מתוךלאהמדינהשל
להרוויחרצוןמתוךאואגו

המדינהלמעןבאמתאלא

שליחותמתוךואזרחיה

מוכןאהיהבכיףאזלאומית
שלהם.הנהגלהיות

שלךהמסרמהולסיום,
שלנו?הקוראיםלציבור

אניהנכיםלציבורראשית,

להיותלהמשיךמכםמבקש

במאבקכםונחושיםחזקים
שהחברהמשוכנעאניובכלל.

ולהוקירלהכירתדעהבריאה
כוחיישרברכתפועלכם.את

החברתיים.הארגוניםלכל

קודשעבודתאיזהרואהאני
הנזקקים.למעןעושיםהם
לשלבזובעיהאיזויודעאני

העבודהבמעגלחרדיםלמשל

הארגוניםהורית.חדאםאו

אתמחליפיםממשהאלה

הלוואיבפעילותם.הממשלה

מובטלים.ויהיו

התאחדותנשיאאדוני

ברוש,שתאמרהתעשיינים,

הדברים.עללךמודהאני

nnN״נסיר
חרפתiinולתסיד

העני■□הקשישים

בישראל!"

kv״;,

הזה.החשובלנושאלהרתםממנוביקשנובוהמדינה,נשיאאצלהביקורמתוך
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