
תיבהמ/קוחרמ הדובע

הנורוקה רבשמ ירחאו ינפל תומגמו בצמ תנומת

ןצינ-םריבא הנפד
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

2021 טסוגוא
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2018 ,םידבועה ךסמ זוחאכ תיבהמ םידבועש םידבועה רועיש

2
.רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכש ףגאוEurostat :רוקמ

הנורוק םורט- םלועב תיבהמ הדובע



3
ס"מלה לש םדאה חוכ רקס ךותמ ,2020 רבמצד-רבמטפס ישדוחל לארשי ינותנ .Eurostat לש2020 ינותנ :רוקמ

הנורוק ןמזב- םלועב תיבהמ הדובע
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2020 ,םיריכשה ךסמ זוחאכ תיבהמ םידבועש םיריכשה רועיש



)"תידירביה הדובע"(  בולישו תיבהמ הדובע
תיבהמ הדובע םיבלשמ וא תיבהמ םידבועה םיאמצעהו םיריכשה רועיש

2021 לירפא–2020 ץרמ ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ירקס :רוקמ

2021 לירפא
 )תיבהמ קר38%(65%- םיאמצע

)תיבהמ קר6%(28%- םיריכש



םירעפ דדיחו ףשח הנורוקה רבשמ

תיבהמ דובעל היצפואהמ ונהנ םלוכ אל

18/8/2021
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תיבהמ םידבוע
יאנועמק רחסמו יוניבב ךומנ רועיש תמועל םייסנניפבו קט-ייהב הובג רועיש

18/8/2021
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ס"מל ,םיקיסעמ רקס :רוקמ



 תיבהמ םידבוע
תולודג תורבחב הובג רועיש

18/8/2021
7

ס"מל ,םיקיסעמ רקס :רוקמ



תיבהמ םידבוע
הסנכההו הלכשהה םע הלוע םרועיש

18/8/2021

% ,הסנכה תמר יפל

% ,הלכשה תמר יפל

2021 לירפא–2020 ץרמ ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ירקס :רוקמ

17%

59%

48%

34%

52%
48%

23%

43%

29%

תרחא הלכשה תימדקא הלכשה תיגולונכט הלכשה

20-לוי 20-מצד 21-רפא

29%

35%

41%

54%

62%

24%

23%

33%

40%

46%

שדוחב 4,999₪ דע

שדוחב 9,999₪-ל5,000 ןיב

14,999₪-ל10,000 ןיב

24,999₪-ל15,000 ןיב

25,000 לעמ

21-רפא 20-מצד



תיבהמ הדובעה תוליעי

םידבועה תופדעהו

18/8/2021
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רבשמה תליחתמ היילע תמגמב תיבהמ הדובעה תוליעי

2021 לירפא ,2020 רבמצדו ילוי ,ץרמ ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה רקס :רוקמ18/8/2021

68%58%52%41%

22%
28%

31%

28%

6%11%13%

17%

4%3%4%
14%

20.ץרמ20.ילוי20.׳מצד21.׳רפא

?הדובעה םוקמל האוושהב תוליעי התואב תיבהמ ךתדובע עצבל חילצמ התא הדימ וזיאב
םגדמה ךס

דואמ הברו הבר יד תינוניב דואמ הטעומו הטעמ יד ת/עדוי אל



םידלי ילבו םע תיבהמ הדובעה תוליעי
הנורוקה תפוקתב

2021 לירפא ,2020 רבמצדו ילוי ,ץרמ  ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה רקס :רוקמ18/8/2021

68%68%58%58%51%53%56%
35%

24%18%
25%30%

28%32%21%

31%

5%9%11%
11%

14%
13%

14%
17%

3%5%6%1%7%2%8%16%

םידלי םעםידלי ילבםידלי םעםידלי ילבםידלי םעםידלי ילבםידלי םעםידלי ילב

2020 ץרמ2020 ילוי2020 רבמצד21-רפא

?הדובעה םוקמל האוושהב תוליעי לש התואב תיבהמ ךתדובע תא עצבל חילצמ התא הדימ וזיאב

דואמ הבר דע הבר יד תינוניב הטעמ יד דע דואמ הטעמ ךירעהל עדוי אל



התלע- םיישיא םייח הדובע ןוזיאמ ןוצרה תועיבש
דבלב םיריכש

2021 לירפא–2020 ץרמ ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ירקס :רוקמ18/8/2021



)*תוכומנ תוסנכה ילעב ברקב84%( תיבהמ הדובעב םייסיפ םיישק לע וחוויד74%

)םיאמצעו םיריכש( ?תיבהמ דובעל ךל םירשפאמ ךתושרל םידמועש םייסיפה םיאנתה המכ דע

2020 ילוי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה רקס :רוקמ18/8/2021

ח"ש10,000 תחתמ תיב קשמ תסנכה*



2020 ילוי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה רקס :רוקמ18/8/2021

 םיאנתב העיגפ גופסל םינכומ )49%( םיריכשהמ תיצחמכ
 עובשב םוי תיבהמ הדובעל הרומתב

 ?הרגש ימיב– תיבהמ עובשב םוי דובעתש ךכל הרומתב תואצוה ירזחהב וא רכשב הדירי גופסל ןכומ תייה םאה
םירותיוו גופסל םינכומש ולא ךותמ זוחא



 קיסעמהמ ולביק תיבהמ םידבועה םיריכשהמ תיצחמכ קר
הרבחהמ דויצ/הכימת

2021 לירפא ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה רקס :רוקמ18/8/2021

 :גוס יפל תיבהמ הדובעב הכימת לע םיחוודמה רועיש

0%

43%

10%

8%

7%

דיינ בשחמ

רחא יגולונכט ילכ

להנמ וא  םיתימע םע תרושקת קשממ

ייפ-ייוול קוזיח וא רוביח

 תואצוה לע רכשב תפסות

2021 לירפא

21-רפא



תיבהמ ודבעי קט-יהה ידבוע ...הנורוקה רחאל םג
לארשיב תוימואל-ברה קט-יהה תורבחב בצמ תנומת–2020 ילוי

עובשב תוחפל םיימוי לש ףקיהב עובק ןפואב תיבהמ הדובע ורשפאי תורבחהמ תיצחמכ§

 .תיבהמ האלמ הדובע ורשפאי13%§

18/8/2021
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 .לארשיב תוליעפ תוקיזחמש ,תוילבולג תורבחב שונא יבאשמ ילהנמ ברקב )IATI( תומדקתמ תוישעתל ילארשיה דוגיאה ךרעש רקס יפל *
 .םידבוע ףלא50-כ םיגציימהHR ילהנמ40-כ ובישה רקסל

:םיחוודמHR-ה ילהנמ

ולע ףאו ועגפנ אל תוקופתה .1

 ידירביה לדומב םיניינועמ םידבועה בור .2

)דרשמב השולש וא םיימוי(



2020 ילוי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה רקס :רוקמ18/8/2021

הרגישב םג תיבהמ דובעל םיניינועמ םיריכשה םידבועה תיברמ
עובשב םוי תוחפל תיבהמ דובעל םיניינועמ םיריכשהמ80%

עובשב עצוממב םימי1.8

עובשב עצוממב םימי1.9

עובשב עצוממב םימי2



תכעוד הפיגמהש היה המדנשכ תיבהמ הדובעה
םלועה יבחרב תויזחתו בצמ תנומת–2021 יאמ

דרשמל ץוחמ יקלח ןפואב תוחפל ודבעי םידבועהמ )48%( תיצחמכ :*תילבולג תיזחת§
 וכרטצי שונא יבאשמ ילהנמ ,קוחרמ םג תווצב הדובעל תלוכי לע ,םיילטיגיד םירושיכ לע שגד רתוי תתל וכרטצי םיסייגמ

.ץורמתלו םידבוע תכרעהל םישדח םילדומ תריציל ,קוחרמ הדובעל םידעי תעיבק יכילהתל ךרעיהל

םיקיסעמל םידבועה תויפיצ ןיב רעפ :ב"הרא§
 תיבהמ דובעל הצרי יאקירמאה דבועה הפיגמה רחאל  :סיוויד ןביטסו םולב קינ ,ורירב הירמ הזוח םינלכלכה וכרעש רקס פ"ע

  .)עובשב םוי( תיבהמ עצבתת הדובעה ןמזהמ תישימחכש םיפצמ םיקיסעמה .ןמזהמ תיצחמכ
.60% :2020 ביבאב  .תיבב היה םיאקירמאה לש הדובעה ןמזמ5% :הנורוקה ינפל ,האוושה םשל

הובג רתונ תיבהמ םידבועה רועיש :דנליז-וינ§
 .עובשה ךלהמבםייוסמ בלשב תיבהמ ודבע םיקסעומהמ202027% לש ןורחאה ןועברב

תיתועמשמ ךומנ רתונ הדובעל העגהה רועיש :האירוק 'רד§

18/8/2021
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תונידמ100-ב םיקסע ףלא15-ב םיפסכ יל"כנמס ברקב ,רנטרג ,ל"ניבה ץועייה תרבח הכרעש רקס יפל *



תיבהמ הדובעה לש תויקשמ תוכלשה = םוכיס

 תולובגה שוטשט דגנמו הדובע-יאנפ ןוזיאה רופיש :דבועל—

)ןועשה ביבס הדובע( הקיחש תשוחת דגנמו םידבועה ןוצר תועיבשב היילע :דבועל—

.םידבועה יחווידו םירקחמה תיברמ יפל ,ןכ?םנמאה– םידבועה תוליעי רופיש :קיסעמל—

הדובע תונואתבו םיכרד תונואתב הדירי :קיסעמל—

)'וכו תוריכש ,הינח ,תועיסנ ,לשא ,היגרנא( קיסעמל תויולעב ןוכסיח :קיסעמל—

.רבשמ תופוקתב תודימעותושימג :קיסעמל—

)וכו הסנכה ,הלכשה יפל( םירעפה תבחרה דגנמו קיסעמל םידבועה עציה תבחרה :קשמל—

ריוואה םוהיזבו םיקקפב הדירי :קשמל—

...ילילשהרבואליפסה טקפא :קשמל—
 הדעסהה ףנעב םישוקיב םוצמצ ,)...חוטב אל( ?םייטרפ םיבכר תשיכרב הדיריו גניסיל תורבח םע םיזוח לוטיב
םידרשמ לש הסופת ירועיש םוצמצ ,םויה תועשב

18/8/2021
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םיקיסעמה רובע– "קוחרמ/תיבהמ הדובע"ה ירגתא

תפתושמ הבישחמו תווצ תדובע עצבל תלוכיה רומיש—

הדובעה יכילהתב ןורכנס רדעה—

םיעוציבו תוקופת תדידמ לש רגתא—

ןוגראל תוכייש תשוחת לע הרימש—

תיבהמ הדובעב הקיחשו תופייע—

וכו בחר ספ ,בשחמ ,הדובע תניפ– םייסיפ םירגתא—

םייתרבחה םירעפב לודיג—

  תידירביה הדובעל קוחה תמאתה—
18/8/2021

20



 תואיצמל הדובעה יקוח תא תונכדעמ תובר תונידמ
תידירביה הדובע לש השדחה
 .הנורוקה זאמ "תיבהמ הדובע"ל תועגונש תועיבתה רפסמ לפכוה ב"הראב—

 ןמזב תיבהמ הדובעה תא יוארכ ודעית אלש םיקיסעמ יכ ריהזמ קרוי וינ תנידממ ד"וע לש חוד—
 ןיגב םולשת לע העיבת לש םיבצמב םמצע לע ןגהל ושקתיו תועיבתל םיפושח ויהי רבשמה
.תופסונ תועש

 דבוע לש הסנכהה סמ ימולשתמ הנהת ב"הרא חרזמ ןופצב הנידמ וזיא יטפשמ קבאמ שי—
.תרחא הנידממ דבוע אוה דועב תחא הנידמב אצמנ דרשמהש

 .דרשמהמ דבוע אלש ימל רכש תיחפהל הרשפאש קוחבהצריפ הרגס היסור—
 .הנשב םימי לשםייוסמ רפסמ קוחרמ הדובעל תוכז תתל תנחוב הינמרג—
 קיסעמה( תיבהמ דובעל שקבל םידבועה תוכז תא קוחב םדקל )הינטירב תובקעב( היופצ דנלריא—

)םיכסהלבייוחמ אל
.םהלש הדובעה תדמעב לוכאל םידבוע לע רסואש קוח ינמז ןפואב התעשה תפרצ—
.דבועה תויטרפ לע הנגהו עדימ לע הנגה ןיב ןוזיא לש תויגוס—
תיבהמ דבועה תוחיטבל קיסעמה תוירחא לש תויגוס— 18/8/2021
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 תווצה לופיטל תויגוס
)ירוביצה רזגמבו יקסעב( םלועב השענה דומיל ךות ,קוחרמ הדובעל םירדסהו םיחנמ םיווק שוביג§

שדחה בצמל היצלוגרהו הקיקחה תמאתה§

דירטמ ךא יקוח וניהש ,םידבועה יעוציב רחא ילטיגיד בקעמל יואר טרדנטס תריצי§

תיבהמ דובעל תושקתמש תושלח תויסולכואל עויס§

  .)הירפירפב רקיעב ,טנרטניאה תשר גורדש( תויתשת תמאתה§

 .םילהנמלו םידבועל ,קוחרמ הדובעל םיילטיגיד םילכב שומישו ןמז  לוהינל תוכרדה§

.ירוביצה רזגמב םג– תוקופתה תכרעהו םיעוציבה תרקבל תוטיש ץומיא§

.קוחרמ הדובעל המאתהב עיקשהל םינטקו םיריעז םיקסעל עויס§

אשונב הלשממה דיקפת שוביג§ 18/8/2021
22



 דנלריא-  ימואלניבהןויסנה
תמאתומ הדובע תביבס תריצי :ןושאר ןורקע

 הדובעל הכרדה' אשונב ןכדעתמ טנרטניא ףד רצי יריאה הקוסעתהו רחסמה םיקסעה דרשמ :טנרטניא רתא§

 ,ףסונב .קוחרמ הדובעב םיקסועה םידבועו םיקיסעמ רובע תויחנההו תונקתה ,םיקוחה לכ תא זכרמש 'קוחרמ

.ךכל ךורע אוהש אדוול הצור ךא קוחרמ הדובע לש לדומל רובעל ןיינועמה קיסעמ רובע 'טסיל ק׳צ' דרשמה רצי

 ,רשה רשאיש לוקוטורפ שבגל )WRC( הדובע יסחיל הדעוה לע הליטה הלשממה :הדובעהמ קתנתהל תוכזה§

 תיבהמ הדובעה תואיצמל םאתומה ןפואב םידבועה לש תוקתנתהל תוכזה לע הרימשל
 החונמ תנתינ םידבועלש חיטבהל םיקיסעמה לע תלטומ תוירחאה ,ויפל1997 תנשמ הדובעה ןמז ןוגרא קוחב תרדסומ תוכזה(

)WRC-ה ידי לע ףכאנו םידבועל קפסל שיש תיתנשה השפוחהו תופוצרה החונמה תועש ,תוקספהה תא טרפמ קוחה .תקפסמ

 ןיב ןוזיאל תעגונש יפוריאה דוחיאה לש הארוה ףקותל הסנכנ2019 טסוגואב  :קוחרמ דובעל שקבל תוכזה§

 תונידמל .דוחיאה ידבוע לש םייח-הדובעה ןזאמ תא קזחל ותרטמשיתקיקח ךרעמ הגיצה רשאו םייחל הדובע

 תא ססבל ןתינ הביבסתרדוסמ תיקוח תרגסמ ןיא דנלריאב םויכ   .הארוהב דומעל םינש שולש שי תורבחה

 .קוחרמ דובעל שקבל תוכזה תא רידסתש הקיקח םדקל תנווכתמ הלשממה .קוחרמ דובעל השקבה
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 דנלריא-  ימואלניבהןויסנה
תמאתומ הדובע תביבס תריצי :ןושאר ןורקע

2020 רבוטקואב *םיריאה ומסרפ .קוחרמ םידבועשכ םג םהידבוע תואירב לע ןגהל הרטמב :תוחיטבו תואירב§

 קימעמו טרופמ ךמסמ המסרפ ףסונב .םידבועהו םיקיסעמה רובע תיבהמ הדובעב תוחיטב אשונב טסיל ק׳צ

 בושח טביה לכו תשרדנ תרושקתו דויצ תקפסא ,יתיבה דרשמה תביבס ,םינוכיס תוכרעה לע ישומיש עדימ ללוכה

 .קוחרמ הדובעב תוחיטבו תואירבל עגונה ףסונ
 הדעווה לש ןוכדע ךרוצל הקידבב ,הנורוקה רבשמ רואל םיאצמנש יפוריאה דוחיאה יקוחל םיפופכ םיריאה תוחיטבהו תואירבה יקוח

 .)וב ףתתשמHSAהש ךילהת( הדובעב תואירבו תוחיטבל יפוריאה דוחיאה לש תצעיימה

 ותיבמ דבועש דבוע לע תולטומה תויולעה אשונ תא הרידסמה הקיקח ןיא  :תיסנניפ/יוסימה תיזחב םיצירמת§

  .הדובעה הזוחמ קלחכ םידדצה ןיב המכסהב עבקנ רבדה כ"דב ,)׳וכו טנרטניא ,םומיח ,למשח(

 ןה ,קוחרמ הדובעל םייוצרה סמה ירדסה תא ןוחבל ,2022 ביצקת תרגסמב ןנכתמ יריאה רצואה דרשמ
 םירזחהה ןונגנמ והמו קיסעמה לש תרכומ האצוהכ ללכנ המ ,לשמל :קיסעמה תניחבמ ןהו דבועה תניחבמ

 .םידבועה שורדל םילוכיש
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 דנלריא-  ימואלניבהןויסנה
 קוחרמ הדובעל תויתשת לש ףונימו חותיפ :ינש ןורקע

 הנידמב עיקשהל איה תועמשמה .הקיטקרפה ץומיא לע לקהל ידכקוחרמ הדובעה תויתשת ףונימו חותיפל םילעופ םיריאה
.'הדובע תוממח'ב וא הייסולכואה ללכ רובע ילאידיא טנרטניאל בחר ספב ,לשמל ,הלש תויתשתבו המצע

:קוחרמ הדובע תוממח§
 םינכומ ךא ,ליגרה הדובעה םוקמל עיגהל םיצור אלש םישנא רובע הדובע םוקמ תוקפסמה תימואל תוממח תשר המקוה
 תביבס לע רומשל םיצור ןיידע ךא ,קוחרמ הדובע תא רשפאל םיניינועמה םיקיסעמ רובע ןורתיב רבודמ .תיבהמ תאצל
 דרשמ תויתשתל השיג רשפאמו תועיסנה תא תיחפמה ןורתיב רבודמ ,םידבועה לש םדצמ .םהידבוע רובע תידרשמ
 .תודידב וא דודיבל ןוכיסה תתחפה ךות )לשמל טנרטניא( תוחתופמ
 ךמות רקחמב עיקשהל ךישמהל הטלחה הלביק הלשממה .דנלריאב תולעופה תוממח330- מ הלעמל שי2020 תנשב
  .הדובעה תוממח ךרעמ תא רפשל ידכ

:םייתוכיא טנרטניא ירוביחל השיג§
üדנלריא לש ימואלה בחרה ספהתינכות )NBP(הייסולכואה לכל ההובג תוריהמב בחר ספ יתוריש ןתמב תקסוע 

100,000 טעמכ ללוכ ,םירוזא544,000-מהלעמלב םידבועו םיררוגתמה םישנא ןוילימ1.1 הסכמ תינכותה .תיריאה
.רפס יתב695 םע דחי םיקשמו םיקסע

ü2024 דע תוריהמב בחר ספל השיג ולבקי הנידמב םיתבהמ90% מ הלעמלש הפוצ הסירפהתינכות.  
 ורחבנ םימוקימה .בחר ספל השיג לבקל ןתינ םהב ,הנידמה יבחרב םיירוביצ םידקומהמיקה הלשממה ,דעיל העגה דע
 .םירחא םיירוביצ םיבחרמו תוריית ידקומ ,טרופס יזכרמ ,תוירפס ,תומלוא- רתיה ןיב  :תוימוקמה תויושרה ידי לע
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 דנלריא-  ימואלניבהןויסנה
היוצר תוינידמ בוציעו תרגסמ תינכת תיינב  :ישילש ןורקע
 םוהיזו םישיבכב םיסמוע תתחפה ןוגכ תופסונ תוירוביצ תורטמ םודיקב קוחרמ הדובעה לש החוכ תא םסקמל רשפאתש תרגסמ תינכת
 תוריזה לכמ םינותנ לע תססובמה ,תרדוסמו תפתושמ הדובע ךות ףתושמ ןוזח ץמאל תוינידמה יעבוק לעש איה הסיפתה  .ריווא
 .החלצהב טקיורפה לע 'חצנל' ןתינ ךכ קר .תויטנוולרה

 :הלועפ ףותיש—
Øידרשמ-ןיבו יזכרמ יתלשממ עדי דקומ תמקה ללוכה רדוסמ יפותיש ןונגנמ הצמיא הלשממה )IDG(, תויולעה לע דומעיש 

 בחר ןוזח תריצי ,רתוי הבוט תרושקת רשפאמ ךלהמה.תיבהמ הדובעהתקיטקרפ לש רבגומ ץומיאב תוכורכה תולעותהו
.דועו ןויווש ,הביבסה תוכיא ,הרובחת ,הקוסעת לע קוחרמ הדובעה תוכלשה תנבה ,ףתושמו

Øןיב וק רושיי םייקש אדוול ידכ ,תוינידמה יעבוק לכ לשםישדוח העברא ידמ ללוכ יגטרטסא סוניכעצבתמ ,רתיה ןיב 
 .םידעיה ללכל סחיב םינושה םידרשמה

  :םינותנ—
Øתידיתע תוינידמ סוסיבו ןונכתל ינויח ילככ ,קוחרמ הדובעה תורידתו תוחיכשב קסועה ,ןכדעתמ םיימואל םינותנ רגאמ חותיפ 

 לדומ ץומיאב חילצהל םייוכיסה תא לידגתש רתוי האלמ הנומת תריציב עייסמ םינותנה ףוסיא .םישימג הדובע ירדסהל
.הדובעה קושב תובושח תומגמ תנבהב ןכו קוחרמ הדובע לש חלצומ

 :ירדגמ ןוזיא—
 וא הדובעה םוקמל עיגמ דבועה םא הלאשל רשק אלל ,םימייקתמ הקוסעתב ןויוושה יקוח יכ אדוול תוירחאה תלטומ םיקיסעמה לע
 תועפות םוצמצל ליעפ ןפואב לועפלו קוחרמ הדובע לש תילאיצנטופ תילילש העפשה לכל םיעדומ תויהל םהילע .קוחרמ דבוע אוהש
 .תונווכמ אל תוילילש
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 דנלריא-  ימואלניבהןויסנה
תופסונ תוכומת תויוליעפ

   :2021- ב תיבהמ םידבוע20% לש לדומל רובעל ירוביצה רזגמב םיקיסעמ דודיע—
 דבע ,הנורוקה רבשמ תליחת זאמ .יקסעה רזגמה רובע המידק ךרדה תא לולסלו אמגוד תווהל תפאוש הנידמה
 קפסל תנמ לע ,ירוביצה תורישה ינוגרא יבחרב םיתימע םע תוצעייתהב )DPER( תוירוביצ תומרופרל דרשמה
 .הפיגמה ךלהמב תיבהמ הדובעל תויחנה

  :קוחרמ הדובע לדומל רבעמב םישרדנה םירושיכלו תורשכהל תועדומה תאלעה—
Øתוינידמ תמגוד ,תונוש תויורשפא לוקשלו םיתימע ןיב הליעי הדימל תחטבהל םיכרד תוהזל םיקיסעמה לע 

.םיקחורמ םידבוע חופיק תעינמל תוילאוטריו תושיגפ הפידעמה

Øהכרדהבו הכימתב רזעיהל םיבייח םידבועה ,קוחרמ הדובעל רבעמב חילצהל ידכש ההיז יריאה ח״ודה 
.)דועו ,IT ירושיכ ,םיקחורמ םיתווצ תלבוה ,לוהינ ירושיכ ,תרושקת ןוגכ םימוחתב( םיקיסעמה דצמ םינוכנ

Øהכרדהו ךוניח יפוג םע הלועפ ףותיש ךות ,םיבר םינוגראב תורשכה לש תומדב רבכ תאז םימשיימ םיריאה 
) Skillnet Learner's Skillnet(.
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