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הזהיר אותי כי 
מתנהלת נגדי חקירה"

הבנקים מוכרים את ההלוואות שנתנו 
לרכישת אנדמול בראשות ינון קרייז

ירידה ברייטינג של תוכנית הריאליטי "האח הגדול" << 
בטלוויזיה הבריטית גרמה לגולדמן סאקס ולבנקים נוספים 

לתכנן מכירה בהנחה משמעותית - 72.5 סנט לדולר - של 
ההלוואות שנתנו לרכישה הממונפת של 75% ממניות החברה 

ההולנדית אנדמול, מפיקת התוכנית.
הירידה בפופולריות של "האח הגדול" מציבה אתגר גדול בפני 

ינון קרייז, 42, שהתמנה למנכ"ל אנדמול רק בחודש שעבר. לפי 
ההערכות, על קרייז - ישראלי שהיגר לארה"ב - הוטל להכפיל 

 )EBITDA( כמעט את רווחי החברה לפני מס, ריבית, פחת והפחתות
- מכחצי מיליארד דולר בשנה לכ–900 מיליון דולר. קרייז ציין עם 

היכנסו לתפקיד כי הוא מתכוון להרחיב את היקף הפקות הדרמה של 
החברה, המתמחה בתוכניות ריאליטי ושעשועונים.

סוכנויות הידיעות

ידי <<  על  מדד המחירים לצרכן למאי, שיפורסם הערב 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עלה כנראה במידה 

ישראל,  נגיד בנק  ניכרת - 0.5%–0.7%; 
סטנלי פישר, עשוי להעלות בסוף החודש 

את הריבית במשק ב–0.25% בפעם 
- כך העריכו בסוף  השנייה ברציפות 

השבוע במשרדים הכלכליים בירושלים.
 .0.0% היו  מדדי מאי בשנתיים האחרונות 
העלייה במדד מאי השנה צפויה בשל המשך 

וכן  והדלק  המזון, הפירות  העליות במחירי 
וההנעלה.  בשל העלייה במחירי ההלבשה 
חלו  והירקות  הדיור  זאת, במחירי  לעומת 

ב–12 החודשים האחרונים זינקו מחירי  ירידות. 
המזון בישראל בכ–11%, יותר מההתייקרויות 

ברוב מדינות OECD. רק באיסלנד, הונגריה וטורקיה היתה עלייה 
תלולה יותר במחירי המזון.

בחודשים  מדרגה  עלתה  בישראל  האינפלציה 
לצרכן  המחירים  מדד  עלה  באפריל  האחרונים. 
את  במיוחד, שהפתיעה  חדה  עלייה   - ב–1.5% 
שיעור  היה  האחרונים  החודשים  ב–12  המשק. 

הראשונים  החודשים  בארבעת   .4.7% האינפלציה 
יעד  בעוד  וזאת  ב–1.6%,  המדד  עלה   2008 של 
 .3%–1% הוא  הממשלה  השנתי של  האינפלציה 

וכי   ,4% תהיה  השנה  האינפלציה  כי  הן  ההערכות 
היעד  לתחום  האינפלציה  תחזור  הבאה  בשנה  רק 

ההערכות,  לפי  השנה,  סוף  עד  הממשלה.  של 
.4% ישראל  בנק  ריבית  תהיה 

מוטי בסוק 

מאת מוטי בסוק

כ–5% מהשכירים במשק << 
בגילי העבודה העיקריים 
ששכרם גבוה מ–30 שקל בשעה 
ויותר  60 שעות בשבוע  עובדים 
בנק  בהוצאת  מחקר  קובע  כך   -

ישראל שיפורסם השבוע. שיעור 
המועסקים  בישראל  השכירים 
עולה  בשבוע  שעות  מ–60  יותר 
 OECD על שיעורם בכל מדינות
קוריאה,  דרום   - שלוש  למעט 

בק ארה"ב,  ומקסיקו  )וגם  ־יפאן 
רב נשים (.

בעיקר  מאפיינת  התופעה   
גברים יהודים משכילים בני 35–

מועסקים  לעבודה  המכורים   .44
כבעלי  כמנהלים  )18% (,  בעיקר 
וכהנ  ) 23% אקדמיים   )מקצועות 

רבים  וטכנאים  )21% (.  נדסאים 
הציבורי,  במינהל  עובדים  מהם 
מחשוב  בשירותי  ההיינטק,  בענף 

ופיתוח. ובמחקר 

בחוברת  שיתפרסם   - המחקר 
של  הכלכליות  "ההתפתחויות 
קובע   - האחרונים"  החודשים 

לעבודה  )וור ההתמכרות  נכי 
הש בעשרות  התרחבה  נקהוליזם ( 

התחזקות  בשל  האחרונות  נים 
במ העלייה  נהאינדיווידואליזם, 

בסביבה  הפועלות  החברות  ספר 
השעון  סביב  תחרותית  גלובלית 

הירי ההיינטק (,  בענף  נ )במיוחד 
שיפורים  ההתאגדות,  ברמת  דה 
מוסדיים  והסדרים  טכנולוגיים 
הבית  משק  עבודות  על  המקלים 
והתרחבות  הילדים,  גידול  ועל 

ההכנ בהתפלגות  שוויון  נהאי 
שב היתרון  את  המגדילה  נסות, 

קובע  זאת,  עם  מאומצת.   עבודה 
נבל אירופה  במערב  נהמחקר, 

לעבודה  ההתמכרות  תופעת  מה 
ה–90. בסוף שנות 

מעסיקים  כי  קובע  המחקר 
לע ההתמכרות  את  נמעודדים 

הגבולות  טשטוש  ידי  על  בודה 
הע הפנאי,  לשעות  העבודה  נבין 

רכב  וכלי  תקשורת  אמצעי  מדת 
צמוד  ופיקוח  העובדים  לרשות 
לעבודה  המכורים  רוב  עליהם. 
על  פחות  מוותרים  גבוה  ששכרם 
מחויבויות  בגלל  עבודה  שעות 
לתרום  מתקשים  משפחתיות, 
על  ומוותרים  בית  לעבודות 
בעיניהם  שכן  לחופשה,  יציאה 
בחייהם  מרכזית  פחות  המשפחה 

מאשר העבודה.
הש לעבודה  נלהתמכרות 

ועל  העובד  על  נרחבות  לכות 
את  להגביר  עלולה  היא  המשק: 
העובדים  של  והחרדה  המתח 
בבריאותם  )באמצעות  ולפגוע 
גבוה (  דם  ולחץ  תשישות   גרימת 

והמשפ החברתיים  נובקשרים 
גירו כדי  עד   - שלהם  נחתיים 

עלולה חריגים  במקרים   שים. 
להביא  אף  לעבודה  ההתמכרות 

למוות.

 הישראלים מכורים לעבודה: רק ביפאן, 
דרום קוריאה ומקסיקו עובדים יותר

ומסור <<  במשרד  רבות  שעות  שמבלה  מי  כל  "לא 
וורקוהוליק", מסבירה מלי אלקובי,   לעבודתו נחשב 
המנכ"לית והבעלים של חברת דינמיקס, העוסקת באיזון בין 

.) Work-Life Balance(  החיים הפרטיים לעבודה
"צריכים להופיע כמה סימפטומים", היא אומרת: "אם הוא בא 
מוקדם ונשאר עד מאוחר; אינו מצליח להעביר משימות לאחרים; 
פרפקציוניסט; בעל קצב מהיר, וחסר סבלנות ל'מי שאינו עובד קשה 

נמספיק'; אינו יכול לקחת יום חופש; העבודה חודרת לכל מקום אפ
שרי בחייו; מנהל יחסי אנוש מרוחקים; חסר תחביבים או אינו מנהל 
חיים חברתיים; טרוד במחשבות על העבודה; או משוכנע לחלוטין 
שהוא יוכל להפסיק כשירצה, בעוד האחרים חושבים שהוא כפייתי. 

הצטברות של מאפיינים כאלה יכולה להצביע על בעיה".
נלדברי אלקובי, הצעד הראשון לטיפול בבעיה צריך להיות מוד

עות לכך שלחץ משפיע באופן ישיר על הבריאות והמצב המשפחתי. 
"מומלץ להשתמש בימי החופש כדי לנוח", היא אומרת, "ולרכוש 
כלים לעבודה אפקטיווית שתאפשר עמידה ביעדים בפחות שעות 

עבודה. במקרים קיצוניים, כדאי לשקול ייעוץ, טיפול או אימון".
עידו סולומון 

 המכורים לעבודה הם 
עובדים פחות טובים

CC

בנק ישראל: 5% מהשכירים המרוויחים שכר 
גבוה עובדים לפחות 60 שעות בשבוע
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הערכות: מדד מאי יעלה בחדות - 0.5%–0.7%
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