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דולר
 3.76
0.000%

אירו
 4.28
0.000%

ליש"ט
 5.42
0.000%

100 ין
 3.35
0.000%

דינר
 5.30
0.000%

פרנק שווייצרי
 3.91
0.000%

המים מתייקרים. מחיר המים לצרכנים פרטיים צפוי לעלות בתחילת חודש יולי ב- 1.2%. על פי רשות המים, המשמעות של שינוי התעריפים בעבור 
משפחה ממוצעת בת ארבע נפשות הצורכת כ-15 מ"ק לחודש היא תוספת עלות של שקל עד שקל וחצי לחשבון המים והביוב החודשי – קרי, תשלום של 

111-112 שקלים לחודש בממוצע, במקום 110 שקלים )יאיר קראוס(

קשרים
־נהוג לומר שקשרים - "גוואנ
־שי", במנדרינית - הם חלק אינ

בסין,  העסקים  מעולם  טגרלי 
והרפת משותפות  ־ושסעודות 

קאות שתייה הן חלק בלתי נפרד 
כך פשוט.  כל  זה לא  מהעבודה. 
רשמית  הבלתי  לאינטרקציה 
שעשויה להיווצר בעקבות ארוחות 

־והשתכרויות משותפות יש חשי
בות, אך ראוי לא להפריז. חשוב 
לזכור שאינך איש הקשר היחיד 
"גוואנשי"  הסיני.  מקבילך  של 
הוא  שנים,  במשך  נבנה  אמיתי 

קרו יחסים  מערכת  על  ־מבוסס 
בה ביותר ומערב החלפת טובות 
הדדית לאורך זמן. בנוסף, שימוש 
ב"גוואנשי" לצורך השגת מטרות 
אישיות עלול לגבות מחיר ולהיות 

בעל השלכות כשלעצמו.
צח ליכטבלאו, שותף־מנהל 
במשרד עו"ד בונרד־לוסון, 
שנגחאי

גיוס
צוותים  בניהול  נפוץ  מיתוס 
עובדים  לגייס  שרצוי  הוא  בסין 
לתקופות ניסיון לפני שמשקיעים 

בהם משאבי הכשרה יקרים, מחשש 
־שיעזבו לאחר זמן קצר. אולם, הב

בסין  צוות  בהקמת  הנפוצה  עיה 
היא איתור ראשוני של מועמדים 
־רלוונטיים; זו משימה יקרה ומור
־כבת, והיא ללא ספק הבסיס להצ

לחה. עובדי דור ה־Y בסין, בגילי 
20־40, יחפשו מקום שבו יוכלו לה־

תקדם מהר ללא מגבלות וליהנות 
מהיכולת להתבטא באופן חופשי 
בחברה בינלאומית בניהול מערבי. 
בסין, כמו בשאר העולם, העובדים 
רוצים להרגיש חלק ממשהו גדול, 
ורוצים שיאמינו בהם. לכן גיוס ״על 
תנאי״ וניהול על בסיס חוסר אמון 
נבואה שמגשימה את עצמה.  הם 
באיתור  משאבים  להשקיע  מוטב 
המועמדים המתאימים ובמחויבות 

הדדית.
יוני אייל, מנהל אזור אסיה 
Ironsource ,והאוקיינוס השקט

חוקים
־חושבים שסין היא "המזרח הפ

רוע"? מאמינים שהיא מקום שבו 
החוקים המקובלים, בעיקר בהקשר 
העסקי, לא תופסים? לחוק  בסין 
יש תפקיד חשוב דווקא, אך אופן 

לאכיפ והסטנדרטים  ־פרשנותו 
תו, לעומת זאת, עלולים לסבול 
מאי בהירות ולהשתנות לעיתים 
תכופות. מוטב שכל ישראלי יהיה 
מודע היטב לחוקים הרלוונטיים, 
כדי לא למצוא את עצמו לפתע 

עומד בצד הלא נכון של החוק.
אייל שמעוני, נציג בנק לאומי 
בסין

נוכחות
דורשת  הסיני  בשוק  הצלחה 
מחויבות מלאה. אין "חצי היריון" 
חייבים  רחוק.  בשלט  הצלחה  או 
הקרקע,  על  רגליים  עם  להיות 
והקרקע היא בסין. הנהלת החברה 
וצוות  תשומות  להשקיע  חייבת 

שמ חברה  הסיני.  לשוק  ־ייעודי 
תחילה פעילות בשוק האמריקני 

־משקיעה תשומות ניהוליות, תק
המתאימות  ושיווקיות  שורתיות 
לקהל היעד האמריקני, אבל סין 
גדולה פי ארבעה. חשוב להפנים 
לא  השקעה  נדרשת  בסין  שגם 

היעד  לקהל  להגיע  כדי  פחותה 
־וכדי להעלות את המודעות לפ

עילות של החברה.
ליאור ורונה, מנכ"ל 
סילקרואדגרופ יחסי ציבור בסין

"דירוג אשראי" 
חברתי

ותרחישי  ספקולציות  הרבה 
"די מערכת  את  סובבים  ־אימה 

רוג האשראי" החברתי המפותחת 
־בימים אלה בסין. המערכת רחו

קה מלהיות חובקת־כול, מוחלטת 
וחסרת גבולות. השיטה הננקטת 
בפרובינציות ובערים בסין נאמנה 
נשיא  בזכות  שהתפרסם  לביטוי 
־סין לשעבר דנג שיאופינג, "לח

חלוקי  באמצעות  הנהר  את  צות 
חלקיות  קרדיט  מערכות  האבן": 

־ומגוונות נבחנות בכל מיני אזו
רים, בקרב חברות ובקרב יחידים. 
ספרים  החזרת  על  ניתן  קרדיט 
במועד בספרייה הציבורית בעיר 
מוגבלת  אחרות  בערים  שיאמן; 
תנועת אנשים בעקבות פעילות 

במ אחדים  מאפיינים  ־פושעת. 
החברתי  האשראי  דירוג  ערכות 
עלולים להישאר; אחרים יינטשו 
וייעלמו. המערכת עשויה יום אחד 
־להיות בעלת השפעה גם על הת

נהלות עסקים זרים בסין, אך היום 
הזה עוד רחוק. חשוב להישאר עם 

יד על הדופק. 
הראל שולוביץ, מנהל נציגות 
שנגחאי בלשכת המסחר 
ישראל־סין

חדשנות
רוב הישראלים חושבים שסין 

ואלק צעצועים  מייצרת  ־עדיין 
מו סין  זולה. למעשה,  ־טרוניקה 

בילה כיום את העולם בחדשנות 
דרך  דיגיטליים,  מתשלומים   -
ערים חכמות ועד לתחום החינוך. 
אפשר לטעות ולחשוב שהחינוך 
אבל  במקום,  עומד  הממלכתי 
למעשה מערכת החינוך הסינית 
מתחדשת במהירות ומתאימה את 
רואים  שלא  כמו  לעתיד  עצמה 
בשום מקום בעולם. עשרות אלפי 
שלנו  לחברה  שיש  התלמידים 
ברחבי סין לומדים תכנות מרחוק 
ברמה הגבוהה ביותר, וההורים הם 
חלק מתהליך הלימוד: הם לומדים 
יחד עם הילדים שלהם כדי להיות 
מוכנים לעתיד. אני ממליץ לכל 
בסין  לבלות  הישראלים  היזמים 
ולא  ולהבין את החדשנות שבה, 

רק לנסות לגייס משקיעים. 
עמי דרור, מנכ"ל חברת 
LeapLearner

ישירות
נוטים  שהסינים  אמונה  יש 
־לומר דבר אחד אך להתכוון למ

שהו אחר. הוגן לומר שבמשא ומתן 
־עסקי הסינים עשויים במודע לנ

סות להיות אדיבים ככל האפשר, 

גם אם זה אומר להימנע מלומר 
"לא" ישירות, מחשש לדחות את 

־עמיתיהם הזרים. ישראלים ישי
אך  עסקים,  בפגישות  יותר  רים 
בסין ביטויים כמו "פחות או יותר", 
בעלי  להיות  עשויים  "אולי"  או 
משמעות חיובית. בסופו של דבר 
מה שכתוב בחוזה צריך להתקיים, 
שהתחייבויות  לוודא  כדאי  ולכן 
נחרטות באבן. אז לא יהיה בלבול 

בשני הצדדים.
צליל קליימן, מנהלת נציגות 
ישראל, לשכת המסחר ישראל־
סין

אחידות
־סין אינה מקשה אחת. היא מו

רכבת מ־32 פרובינציות )ובנוסף 
פיתוח  ברמת  ומקאו(  הונג־קונג 
־כלכלי משתנה. יש הבדלים גדו

סין.  אזורי החוף לפנים  בין  לים 
הפרשנות המקומית לחוק שונה. 
המקומית  החקיקה  גם  לעיתים 
שונה. המדיניות לעידוד השקעות 
המס,  הטבות  גם  ולפיכך  שונה 
הסובסידיות והמענקים. גם השפה 
והדיאלקט שונים ממקום למקום. 
במחוז  מפיצים  מערך  לדוגמה, 
כחסר  להתגלות  עלול  ז'ז'יאנג 
ערך בפרובינציית אנחויי, קשרים 
־והשפעה של חברה מקומית בש

נגחאי לא תמיד יסייעו בסיצ'ואן, 
לשוק  הכניסה  לפני  הלאה.  וכן 
השוני  את  לראות  כדאי  הסיני 
בין האזורים, ולשנות בהתאם את 

הפעילות.
תהילה לוי לאטי, שותפה־
מנהלת פעילות בסין ומזרח 
 S&W־ZAG אסיה, משרד עו"ד
הביא לדפוס: רועי ילינק, 
באדיבות IsCham, לשכת 
המסחר ישראל־סין בסין

ריקי ממן

תקופת ההשכלה
־בעיית ההשכלה הכללית במ

גזר החרדי, שנבחנה בדו"ח מבקר 
אינה  השבוע,  שפורסם  המדינה 
חדשה. כבר כמה עשורים מדברים 

לפ גורמת  שהיא  הפגיעה  ־על 
ריון העבודה ולכלכלה בישראל. 
הכלכלה לא תמשיך לצמוח אם 
האוכלוסייה החרדית לא תשתלב 

בעולם התעסוקה. 
כשעבדתי  שנים,  כמה  לפני 

־על נייר מדיניות בנושא "השכ
לה כללית למגזר החרדי", הזדמן 
לי לעבור על תחזיות דמוגרפיות 
מתחילת המאה. כבר עשרים שנה 
של  בהצפה  האיומים  נשמעים 
חרדים שאינם תורמים לכלכלה. 
התממשו  לא  הקודרות  התחזיות 
כלל. מאז יש לי הרבה פחות אמון 
בתחזיות דמוגרפיות. הן מניחות 
המשך של המגמה שהייתה בזמן 
כתיבתן. מאז עברו כמה תהליכים 
־חשובים על החברה החרדית, והמ

ציאות אופטימית יותר. 
לתח נגע  הראשון  ־התהליך 

זיות עצמן. הצגתן הביאה לשינוי 
מדיניות, שהביא לשינוי המציאות. 
חרדית  אוכלוסייה  מפני  החשש 
שאינה לומדת ואינה עובדת הביא 
לפיתוח תוכניות עבודה ולימודים 
־מותאמות למגזר החרדי, והן הצלי

חו לנפץ את הבועה. התהליך השני 
אפשר  בהחלט  הדמוגרפיה.  הוא 
־להישאר קהילה מסוגרת ולא עוב

דת אם אתם קהילה קטנה. הקהילה 
־החרדית נשענה על תרומות, תק

ציבי ממשלה וחיי צנע. אבל הרבה 
יותר קשה לעשות את זה עם מאות 
ניכר  חלק  שהם  אזרחים  אלפי 
מהאוכלוסייה בישראל. התרומות 
התייבשו, ומראש לא היו ברמות 
כל כך גבוהות. תקציבים התנפחו 
לרמה שכבר אי אפשר להתעלם 
מקיומם. גם חיי הצנע נעשים קשים 
כששאר החברה מתקדמת הלאה. 

אך  איזוטרי  שלישי,  תהליך 
־משפיע ביותר, היה הקיצוץ בק
־צבאות הילדים. הוא נעשה משי

קולי תקציב ב־2003, אבל הביא 
להשפעה חברתית מרחיקת לכת. 
מכך  כתוצאה  קרו  דברים  שני 
בתוך זמן קצר מאוד. האחד: מספר 
הילדים הממוצע במשפחה חרדית 
12 אחוזים, בירידה שה־ ־ירד בכ
חלה מיד לאחר החלת הקיצוצים 
ובמיוחד  ב־2004. האחר: חרדים, 
־חרדיות, התחילו לעבוד - וכשגי

לו שההשכלה החסרה שלהם אינה 
מאפשרת להם להתפרנס בכבוד, 
התחילו גם ללמוד. במבט ראשון 
זה נראה כמעט טריוויאלי. אבל 

מס שבו  האופן  על  ־כשחושבים 
תכלים על האוכלוסייה החרדית, 
־כחברה אידיאליסטית שאינה מו

נעת משיקולים כלכליים, הייתה 
כאן מיני־מהפכה. 

הטבעי  למומנטום  גבול  יש 
הזה, וככל הנראה הגענו לקיצו. 

־היעדר ההשכלה בשכבות הצעי
רות אצל הגברים החרדים מעמיד 
מחסום בפניהם בגילים מבוגרים, 
מחקר  פרנסה.  מבקשים  כשהם 
חדש של פורום קהלת מראה כי 
הפער בשכר הממוצע קשור לפער 

קריאה, מתמ יסוד:  ־במיומנויות 
הקיצוץ  במחשב.  ושימוש  טיקה 
בקצבאות אמנם דחף את החרדים 
לעבודות  אבל  העבודה,  לשוק 
לגברים  המיועדות  נמוך  בשכר 
חסרי מיומנויות. הנשים החרדיות, 
־לעומת זאת, הראו מיומנויות דו

מות לנשים יהודיות לא־חרדיות. 
שנראו  החריגות  התוצאות  אחת 
החרדים  שהגברים  היא  במחקר 
באנגלית  טובים  מ־54  יותר  בני 
ובמחשבים יותר מהצעירים מהם. 
המדיניות  דווקא  כי  נראה 

באגר חרדים  לשלב  ־שניסתה 
 2013 ממשלת  תוצאת  סיביות, 
ימין־מרכז  ממפלגות  שהורכבה 
בלי חרדים עם יאיר לפיד, הביאה 
־לתגובת נגד שבלמה את ההתק

דמות. החברה החרדית, שתהליכי 
ההשתלבות כבר קרו בה מעצמם 
מכורח המציאות, נאבקה בניסיון 

להנדס אותה. 
גם הדיון הנוכחי בחוק הגיוס 
מפספס את התהליכים הטבעיים 
החשובים האלו, ומנסה להאיץ בהם 
בשם עיקרון מופשט של "שוויון 
רואה  החרדית  החברה  בנטל". 
עצמה יותר ויותר חלק מהחברה 
מעידים  עמדות  סקרי  הכללית. 
שיותר חרדים מגדירים את עצמם 
ציונים, ויש להם עניין בהצלחת 
המדינה. אבל גיוס לצה"ל הוא סוף 

התהליך, ולא ראשיתו. 
מהכלכלה.  יתחיל  השילוב 

להשת יביא  בכלכלה  ־השילוב 
לבות בחברה הכללית, להרחבת 
ההשכלה במגזר החרדי, ולחלחול 
־ערכים ורעיונות כלליים שיתורג

מו לשפה יהודית כשרה. הדור הבא 
של החרדים כבר יהיה ציוני יותר, 
־יראה בעצמו מחויב לשמירת ביט

חון החברה והמדינה. הבנים שלהם 
ניסיון  כל  לצה"ל.  יתגייסו  כבר 
להאיץ את התהליכים רק יגרום 
לתגובת נגד. הוא לא משרת דבר 
קצרי  פוליטיים  אינטרסים  זולת 

טווח ומזיקים. 

הפחד שעובד ירכוש ניסיון ויעזוב, האמונה שהחוק לא נאכף, האימה מ"האשראי החברתי" 
והמחשבה שסין היא ישות אחת אחידה. דברים שישראלים למדו בעסקים עם הענקית שבמזרח

8 מיתוסים על עסקים בסין


