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חייטות 8ל!ח0מ

שלחו להדפסה £$? אל תוותרו כל כך מהר וגל המדינה שלכם

פעם הם נחשב! לנפולת של נמושות, היום יש רבים שמתגאים בגף שבחרו לרדת מהארץ
ולהשתכן במדינות זרות. על 3* ההערכנת ישנם כחצי מיליון יורדים ישראלים המפוזרים

ברחב* הענלם - 9איבה קירשנבאנם, חברת כנסת וסגנית שר הפנים, מפצירה בכם לא לוותר
על המדינה שלכם ולהישאר גאן

פאינה קירשנבאזם

יה מ01תר- הכבשה השחורה של המשפחה אם תרצ1, הישראלי שהחליט לעזוב הכל ולרדת מהארץ. 0̂ פעם זה יי ^ |19£|̂ ך\ :
8̂ בדרך הוא גם הכתים את המשפחה, גרם לרבין ז"ל לקרוא ל1 'נפ1לת של נמושות1 ושלח מד- ח1דש במעטפה ציק ^̂ |̂ £̂ _

̂^8 שמ1 מטעם "הדה�" באמריקה. אבל היורדים כבד מזמן איבדו את הב1שת. ן19£||£§?/נ |̂

̂^0̂ תיום- לצערי, להתחיל חיים במדינה חדשה ואחרת הפך לדבר שמתגאים גו, בטח לא אות חרפה כמו שהיה ||19 ̂ן מקובל בעבר. נכון, אף אחד לא עושה זאת בגלוי, אבל את אף אחד גם לא ממש מטרידה העובדה שברובע̂̂^ ^̂ ^ ןןן ?̂ צילום: ירנן ברנר קר1"צברג בברלין שומעים י1תר עברית 1קחות גרמנית, ולא, אני לא מדברת על תיירים אלא על מהגרים מ10ג̂^
חדש, מהגרי עבודה מישראל.

<" לחצו כאן להגדיל
*§*

̂� ה0ק00

על פי ההערכ1ת ישנם בממוצע כחצי מיליןן י1רדים ישראלים (כאלו ששהו בח1"ל שנה ומעלה - על פי נת1ני הלמ"0
שנמסר! לפני כשנתיים למרכז המחקר 1המידע של הכנסת) ואלו לדעת1, כבר ממדים של בעיה לאומית.

בשנים האחרונות נראה שמתרחש תהליך במסגרתו ערים מרכזיות בישראל- תל אביב, ירושלים, חיפה 1באר
שבע נמצאות בתחרות ישירה מול אמסטרדם, ברלין ולונדון על סטארטאפים, צעירים שיבואו ללמוד במוסדות

להשכלה גבוהה, ועל אקדמאי.ם שיקימו את ביתם ויעבד! בעיר.

התחרות הזו נובעת משני תהליכים מרכזיים שעברו על הדור הצעיר בישראל בשני העשורים האחרונים. הראש1ן
הוא העלייה הדרמטית ביוקר המת"ת והשתיקה ברמת ההשתכרות הממוצעת של האזרח תצע"ר והתהליך השני

הוא התגברות מגמות של גלובליזציה שמנגישות את אפשרות המעבר של צעירי ישראל לאעספור הזדמנויות
מעבר לים, אירופה ואמריקה.

היום כמעט לכל צעיר ישראלי יש יחבר שירד מהארץ' 1בע1ד שבתקש1רת מדברים על העשירון העליון והעביר!]
התחתון. כדמה שקם לנו בשנים האחרונות יהעשירון האבוד1 - עשיר!ן של צעירים מוכשרים שירדו מהארץ בגלל

מצוקה כלכלית, או חוסר יכולת לממש את עצמם ולהתפרנס בכבוד בתנא' י1קר המת"ה הישראלים.

כמי שעלתה ארצה מברה"מ בתחילת שבות ה-70 מתוך ציונות ואמונה במדינת ישראל כמדינת היהודים, קשה לי
לרא1ת את הצעירים שיורדים מהארץ כדי לנסות את מ1לם במדינה אחרת. אני מאמינה שכל יהודי צריך לנסות

בישראל ולא להרים ידיים, אך גם אנחנו שנשארים צריכים לומר בפה מלא: התחושה ולשפר את תמציאות
שהאזרח מוותר על המדינה והמדינה על האזרח, היא תמתר אזהרה אדום ובוהק הן למדינה והן לאזרחיה יחד.

חייבים לעצור את הירידה מהארץ, חייבים למבף את ההון האנושי שרוצה לקב1ע את חייו במק!ם אחר ואת זה ביתן
לעשות על ידי תוכנית לאומית רחבה. הממשלה חייבת לממש את חובתה בהסכם הלא כתוב עם אזרחיה,

ולהמשיך בהורדת יוקר המחית, הדיור והגדלת הזדמנויות התעסוקה כדי להשאיר את הדור הצעיר פה בישראל,
וחשוב לא פחות כדי להחזיר את היורדים הביתה,

מדינת ישראל מאבדת לתמיד את המשאב היקר ביותר שאי פעם נוצר כאן, ההון האנושי. בניגוד למשאבים
אחרים שמתכלים בצורה זו א1 אחרת. המשאב חזה מצמיח כלכלות, תורם חברתית ובעיקר הנפך את מדעת

ישראל למדינה הגאה בבניה.

̂/:5ק^ £/0.11ס.61חץ.^7 0̂/!גוםץ1613ס]1ז\//קוח00̂/ 3/\̂ 6716^1חחק1016 /̂0 ,2506,1-4534093 1/2 11ח1ו00.1,



̂/:5כן11ו1 8.7.2018 ̂£/11.ם61.0חץ./ע^ ̂\//קוח00 01613̂ 16/י6קק1תחק016^^^1/0ג01 /̂0,2506.1'4534093 ,00.̂ ̂ו 1ה

, 1תמת כנ0 "משנים כיוון" שהתק"מ היום • הכותבת היא חברת כב0ת וסגנית שר הפנים
(25.6) ועםק במאבק בתופעת הירידח מהארץ

. תגי1ת: ישראלים בחוץ לארץ / יזרדים / משרד הקליטה | עלייה
חזרה
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1* © !ז!נ1^3!#3€נ*עוו�בות
שלחו להדפסה <�.# "נהיינו מדעה של ציחציחים"י

הצעירים בישראל מיואשים מהמצב בארץ, הם מרגישים שאף אחד לא באמת דואג להם,
שאין במה להיאחז והמנטליות הופכת אלימה יותר ויותר. לא מפתיע, אם כך, ש-0/*44

מאוכלוסיית המדינה ה"תה מעדיפה שלא לחי1ת בישראל - עם השאלות הללו התמודדו
אתמול בכנסת במסגרת כנס "משנים כיוון" שבדק האם הירידה מהארץ היא מחדל ישראלי

הקשור במצוקות יוקר המה"ה

̂^0 אם הייתם נולדים פעם נוספת, באיזו מדינה הייתם רוצה להי1ולד 1לרויות? השאלה הזו, שוודאי מעלה בכם תה"ה 1199508?
8̂ באשר לאיכ1ת הח"ם שלכם בישראל, עמדת במרכזו של מחקר שנועד לבדוק מה חושבת האוכלוסיה הישראלית י

? - י � יי " ? י
1 ען1 אר^ מו7ידתיי�440/0 מהמשיבים ציינו 40 מדינות אחרות. 560/0 השיבו "ישראל". ??)1?51)8ק$*יק1ק̂י

? ה&אנקנתופעת 0
0 "במציאות הנוכחית קל יזתר להגר ונוצר מצב שזה לגיטימי, אבל בריחתו של הון אנושי פוגע במנועי הצמיחה של י דחם החזאים̂  ) י̂ה

צילום: ק1תי צפרי מדינת ישראל", אמרה 0גנ1ת שר הפנים, פאינה קירשנבאום בכנס "משנים כיוון", שנערך השבוע (ד1) !ע0ק
בתופעת הישראלים היורדים מהארץ.

§;?" לחצ1 כאן להגדיל
י"^ הטקסט

בכנס, שנערך ביוזמתה של סגנית השר יחד עם שורה של ארגתים צעירים, ובהשתתפות 140 צעירים, דנו
לראש1נה בכנ0ת במאבק תופעת הירידה מהארץ 1הקשר בינה לבין מצוקות י!קר המחייה ונבחנה השאלה האם

מדובר בתופעה גלובלית או במחדל ישראלי.

"זו תופעה. זה לא אירוע חד פעמי. אנחנו יכולים לדבר על העשירון העליון 1על העשירון התחתון, אבל הגיע הזמן
שנדבר על העשירון העובד. אותה שכבת הולכת לנו היום לאיבוד. )אני אעשה תכול כדי שזה שלא בגיד שאבר לנו

ד1ר שלם ועזב", אמרה קירשנבאום. "אתם הצעירים - אני לא 1כ1לה להרשנת לעצמי שתעזבו את הארץ".

|
1

סגנית השר מתחה ביקורת על כך שהמדינה לא השכילה עד היום לרגז את הנתונים, ולבת!] דרכים להתמודדות
עם תופעת "היורדים החדשים". "המחקר האחרון שעשתה המדינה הוא מ-2012 והוא מדבר על חצי מיליון

'1רדים, מאז המדינה לא ברקה ה'כן עומדים הדברים, כחברת ממשלה אני מתכזונת יחד עס הארגונים הצעירים
לפעול ולסייע ככל יכולתי להילחם בתופעה. אני מאמינה בעשייה 'ותר ממחאה".והוסיפה כי: "כאשר 10,000

מסתננים נכנסים, כל המדינה על הרגליים, אבל כש-10,000 צעירים 'וח��ם מהארץ עלינו להבין שמדובר בבעיה
לאומית לא פחותה".

לאף אחד לא אייכפת מהאזרח הקטן
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המחקר שהציג את שאלת מקום הלידה ובוצע ע"י פרוק1 אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה, מצא כ1 הסיבות
העיקריות להעדפת מדינה אחרת הי!: מתת ביטחוני, קש" תעסוקה וכלכלה - תחושת קשה שלאף אחד לא אגפת
מהפרט, וכן אובדן תרבויות. עוד עלה מהסקר שהייאוש הגדול ביותר מהמדינה ניכר בקרב הצעירים בגילאי -18
34. רק כ-500/0 מהצעירים בגילאים אלו ה�1 מעדיפים לגור בישראל, זאת בהשוואה ל6570-0 מהנשאלים בגילאי

.+55

מעל ל-400/0 ציינו כסיבות מכריעות להעדפת מדינה אחרת, את הנוחות הכלכלית, הטבות לאזרחים, אפשרויות
תעסוקה טובות יותר, ומחייה ז1לה יותר. 0-ס/300 צ"נ1 במחקר כי שקט ורוגע ותחושת ביטחון הן הסיבות

המשמעותי1ת ביותר להעדפת מדינה אחרת. כ-200/0 הביעו את הכמיהה לתרבות ולמנטליות אחרת - ובלשו!
בוטה טענו: "נהיינו מדינה של ציחציחים".

מפגינים נגד הגזר1ת הכלכליות (צילו: בני דויטש}

הצעירים צריכים לדא!ג לעצמם
במסגרת הכנס, נערך פאנל "ת1די בהשתתפות חוקרים 1פעיל'ם חברתיים בולטים: דפני ליף, יוזמת מחאת קיץ

2011, קראה לנקזט בכמה צעדים, כמו רג!לציה של שכירות. ולהפסיק את העלאת מחירי הדיור (עליית מוצרי
הצריכה הבסיסיים. בין זה לבין השכר זה מה שניתן לחסוך ל"י!ם סגריר". כמו כן הוסיפה שיש לדאוג לנציגות

צעירה בכל הוועד1ת שמתקיימות בכנסת, כחלק מסדר יום לאומי. צריך נציגות צעירה שתיתן את ה'פ'דבק
בוועדות. בנוסף, צריך לחשזב על תעסוקה לטווח ארוך.

"לדעתי יש שני פערים משמעותיים במדינת ישראל. הראשו! בין המאקר! למיקרו. ברמת מאקרו זה סיפור הצלחה
לא נורמלי, ישראל היא אתת מארבע המדיטת המצליחות בעולם. ברמת המיקרו, יש את הנושאים הכ1אבים יותר

, הורדת מע"מ ועוד. יש פער מאד גדול השניים", אמר פתפי מנואל הדורשים טיפול: כגון: מצוקת הדיור
טרכטנברג.

"הפער השני, ה1א בין הזמן ותשומת הלב הביטחוני לעומת נושאי הפנים: יוקר המחיה ועוד. מצב זה לא יכול
להיות במדינה

בה כל כך חש1בה המערכת המערכת החברתית -
̂ר�'ך' ייי"י כ ?; ./�ג,��:?;� :? � . . כלכלית. אם רוצים לשים את הנושאים הלל1 על 

סדר היום אתם הצעירים צריכים לדחוף לכך". ד"ר
נורית אייל, ראש התוכנית הכלכלית להשבת אל ת11תר1 כל כך מהר על המדינה

אקדמאים, הוסיפה כי "קשה לתזןר לישראל בגלל שלכם / פאיבה קירשנבאום
הבירוקרטיה. ויש לשפר את יחס הפקידים

והשירות הציבורי על מנת לסייע לכאלה המעונ"נים פעם הם נחשבו לב&ולת של נמושות, היום יש
לחזור ארצה". רבים שמתגאים בכך שבחר! לרדת מהארץ
ולהשתכן במדינות זרות. על 5י ההערכות ישנם
כחצי מיליון 'ורדים ישראלים המפוזרים ברחבי
העולם - פאינה קירשנבא1ם, חברת כנ0ת וסגנית
פרנץ, שעלה לישראל, סיפר על הגעת! ארצה שך מפצ.ךה בכם לא ל|)תך על המד.נה ת.ם

כתייר לא יהודי .איך עזב קריירה מבטיחה .השכלה שלכ0 ]לה.שאר
גבוהה בגרמניה על מנת להגיע ארצה. הוא הוסיף לכלנגר רמלאר
"כי הגיע מתוך אמונה חזקה !צי1נ1ת. אני רואה את —י �

מה שקורה בישראל ה1א נם היסטורי".

, עורך ה0קר, מ1נה 3 םיבות עיקריות לתוצאות המחקר: "האחת אובייקטיבית, מתח ומועקה ביטחונית פרוק1 דגני
מתמשכת ובשתיים האחרות, אשמות ממשלות ישראל: הראשונה, תחושה עמוקה של אי-דאגה כלכלית
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וסוציאלית לאזרח; והשנייה, תחושה מעיקה של אובדן תרבויות בינאישיות והשתלטות מנטאליות חברתית נחיתה
בתחומים רבים. אזרחים רבים מרגישים כי לא מכובד ולא כיף לגור כאן".

תג'ות: ע1לים / יורדים ] ישראלים בחו'ן לארץ 1 משרד הקליטה
חזרה
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11̂ יד 711111  ""''""
שלחי להדפסה *§* טרכטנברג: "צעירי המחאה לא מיצו את כוחם"

"היורדים החדשים" עמדו במוקד כינוס בכנסת, והקריאות מימי המחאה החברתית הגדולה
נטישה נגרכן בתןפעה_ "א) אפשר שקודם נפתור את הפצצה באיראן ובסוריה ואחר כך נתפנה", אמר

הפרופסור שעמד בראש ועדת טרכטנברג
מורן אזולאי

_ו תופעת נטישת צעירים את ישראל עמדת הבוקר (יום די) במוקד כנ0 בכנ0ת. במסגרתו ניסו בין היתר פרופסור דן  ?ז....-.
̂י* בן דוד, פר1פ10ר מנואל טרכטנברג, דפבי ליף וארי שביט להציע דרכים להתמודד עם המגמה. ^̂ ^̂ ^ ^^יי

̂^ן*^ "להגר או להישאר" בערוץ הדעות ב-*6וו7: ̂ן ?̂

הצ1^^ * *לכ30דרפלא? פינת ר<טשילד / טל ל�י 55!טרצ-
רוי0ר0

"ו לחצו כאן להגדיל *י הטקסט בכנ0י ביוזמת ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו), נבחנה השאלה אם מדובר בתופעה גלובלית או במחדל̂י
ישראלי, ואם הירידה קשורה ליוקר המחיה והיעדר יוזמות ממשלתיות להשקעה בצעירים. "זו תופעה. זה לא אירוע

חד-פעמי. אנחנו יכולים לדבר על העשיר!] העליון ועל העשירון התחתון, אבל הגיע הזמן שנדבר על העשירון
העובד. אותה שכבה ה1לכת לנו היום לאיבוד. ואני אעשה תכול כדי שלא נגיד שאבד לנו דור שלם ועזב", אמרה

קירשנבאום. "בטח לא צריכה להיות 0יבה שאנשים עוזבים. אולי קל יותר להגר ונוצר מצב שזה לגיטימי, אבל הון

אנושי שהוא מנ!ע הצמיחה של מדינת ישראל - ואתם הצעירים - אני לא יכולה להרש1ת לעצמ1 שתעזבו את הארץ".

פרופסור בן ד1ד פירט את פערי התשתיות והחינוך בישראל ותדגיש כי "הפערים בתוך מעמד הביניים בישראל הם
מהגדולים בעולם המערבי. טיפול שישאיר פה אנשים חייב לת-1ת טיפול שורש, חייב להיות טיפול מעמיק. אם

אנחנו בונים רכבת מהירה ולא נותנים השכלה כ1לם יברחו. במקום שבו נותבים השכלה טובה, נחיה שם. אנחנו
צריכים לצאת מהריבוע הקטן שלנו של כיבוי שרפות ולחש1ב אסטרטגי. משק עולם שלישי

לא מחזיק צבא עולם ראשון. אז אץ מדינה. זו
הגדרה מחדש של ביטחון לאומי".

קר!109ר טרכטנברג כרך את הדיון באירועי המחאה החברתית הגדולה ואמר כי "תדתיפ1ת היא א1תה דחיפות, לא
כי אני חושב שמחר בבוקר יעזבו מאות אלפי צעירים, אלא כי אנחם חייבים את זה לעצמנו, חברה שצריכה להיות
בעיני רוחי חברה למופת. צריך שאתם כצעירים, ככות שהראה מה יכולתו ולא מיצה את כוחו, שאתם תדחפו ללא

הרף שהנושאים האלה יהיו על 0דר היום. נכון, חוין וביטחון זה בנפשנו, אבל גם זה בנפשנו".

לדברי טרכטנברג, יו"ר הוועדה שהוקמה כדי ל"שם את קריאות הציבור במהלך המחאה, "אי-אפשר שקודם נפתור
את הפצצה באיראן ובסוריה ואחר כך נתפנה. זה לא ע1בד ככה. 'ש ח"ם לק"ם כאן ואתם לא יכולים לחכות. זה לא

יקרה מעצמו, אתם צריכים לכוון את תשומת הלב הפוליטית לנושאים שחשובים לכם".

חדשות ב-£5\51 - עדכונים מחדר החדשות של 61תץ ישירות לסלולרי שלכם.

תגיות: יורדים
חזרה �
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