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חוג ללימודי עבודה ובחוג פרופסור ב טאוב ו במרכז הרווחהראש תכנית מדיניותחיה שטייר היא 
 הדעות  .תכל הטעויות הן של המחבר .אביב-ת תל באוניברסיטלסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מרכז טאוב לחקר המדיניות  ואינן בהכרח משקפות את דעות תהמובאות להלן הן של המחבר
 .החברתית בישראל

  
,  ללא הסכמה מפורשת– שאינם עולים על שתי פסקאות –מותר לצטט קטעי טקסט קצרים 

 .ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט
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  רווחה ותעסוקה של 
   הוריות- חדאימהות
  מבט השוואתיישראל ב

  חיה שטייר

  תקציר

הוריות בעולם - מהות חדיתמונת מצב השוואתית של אהצגת פרק זה עוסק ב

. זו בישראלקבוצה של  כלכלי-סיון להבין את מאפייניה ומצבה החברתייבנ, המערבי

 בעיקר ,בורית רבהי לב צמהות המגדלות לבדן את ילדיהן זוכה לתשומתיקבוצת הא

 במאפיינים מתמקדתההשוואה . בשל היותה קבוצה פגיעה מבחינה כלכלית

, הן בהשוואה למדינות אחרות והן, הוריות-מהות חדישל אוהכלכליים הדמוגרפיים 

 במידת המעורבות שלהן בשוק ;מהות במשפחה הזוגיתיבהשוואה לא, בכל מדינה

הממצאים  .ענות שלהן על עזרת המדינהבמצבן הכלכלי ובמידת ההיש ;העבודה

 למרות שזו קבוצה –הורית בישראל -מבליטים את מצבה הקשה של המשפחה החד

 בהשוואה ,עם מספר ילדים קטן יחסית ופעילות גבוהה בשוק העבודה, קטנה יחסית

הורית בישראל ענייה מאד גם בהשוואה - המשפחה החד– לאימהות נשואות

ישראל . הורית המערבית- וגם בהשוואה למשפחה החדפחה הישראלית הזוגית משל

הוריות נמוכה וכך גם באשר -נמצאה בין המדינות שתמיכתן באימהות החד

  .הוריות מעוני-למשאבים המופנים למאמץ לחלץ את האימהות החד

                                                 


חברה בחוג ללימודי עבודה ; ראש תכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב, חיה שטייר' פרופ   
  .אביב-ובחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל

דוד ולאיל -לדן בן תודה. ההערות המועילות ניתוח הנתונים ועל לחיים בלייך עלתודה 
המצוינת עריכה ה עלשרון - לדלית נחשוןו על הערותיהם לגרסאות שונות של הפרק קמחי

   .    מועילותעל הערותיה הו
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   הוריות-חד אימהות דמוגרפיים וחברתיים של מאפיינים . 1

משפחות  , העבודהכוחפות במרביתן משתתש, בין המשפחות העניות בישראל

 ,נובסקי ושמלצר'קצ, טולדנו, יילברוןה, גוטליב, אנדבלד, אליאב(בראשן הורה יחיד 

 בעולם בדפוסי המשפחהשינויים שחלו . התופעה איננה ייחודית לישראל). 2009

 .בראשן הורה יחידשמשפחות ה לגידול במספרהמערבי בעשורים האחרונים הביאו 

נובעת , כפי שנהוג לכנותה, "הורית-חד"הלה של המשפחה גדההולכת והשכיחות 

המאפיינים את כל המדינות  ,חברתיים-בעיקר משני תהליכים דמוגרפיים

  דרמטית בשיעורי הגירושיןעלייהבכל המדינות קיימת , ראשית. המתועשות

גירושין במשפחות עם ילדים ה והיא בולטת במיוחד בשיעורי, הכלליים בחברה

עור הילדים י משמעותית בשעלייהברוב מדינות המערב חלה , שנית. צעירים

  מהמסגרות הללולמרות שבחלק. ןהנולדים מחוץ למסגרת פורמלית של נישואי

עולה בהתמדה גם , פורמלית-במסגרת זוגית לא מבוטל של לידות מתרחש-מספר לא

נוספו על  תהליכים אלו. בעצמןאת ילדיהן נשים המגדלות  אצל הלידות פרמס

מתמדת ברמת ההשכלה ה עלייההובהם , משמעותיים אחריםינויים חברתיים ש

 אצל נשים גיל הנישואיןת יי דח; במיוחדנשיםהכללית בחברה וברמת ההשכלה של 

  . שוק העבודהבנשים  ועלייה משמעותית בהשתתפות ;גבריםאצל ו

 בעיקר מכיוון שבכל המדינות,  הן בראשות נשיםהוריות-חדמרבית המשפחות ה

וכמי שנושאות באחריות עיקרית עדיין נתפסות כמטפלות העיקריות בילדים נשים 

 הינה משפחה פגיעה אישההורית בראשות -המשפחה החד.  גירושיןבעת כלפיהם

בראש המשפחה עומדת  שת הכלכלית של נשים נובעת הן מהעובדהּוהפגיע. כלכלית

 מזונות והתמיכה של גם דמי.  שוק חלשכוחלנשים ש והן מהעובדה יחידהמפרנסת 

להעניק למשפחה בראשות האם , במרבית המקרים, זוג לשעבר אינם מצליחיםהבני 

מגדלות לבד את הנשים , יתרה מכך, הגירושיןתה לה לפני יאת רמת החיים שהי

בפני קשיי השילוב בין עבודה ומשפחה בהעדר באופן חריף יותר ילדיהן ניצבות 

מלא בשוק להשתלב באופן  ביכולת יותרלות והן מוגב, מבוגר נוסף במשק הבית

 יחידות אימהותמשפחות בראשות , זהה ממעמדן המשפחתיכתוצאה . העבודה

משפחות בראשות שני בני זוג להיות עניות ולהזדקק לתמיכת מערכת מצפויות יותר 

  .  כמעט בכל מדינות העולם המערבי,הרווחה

-חד המשפחות השיעורחל גידול ב, כמו במדינות המערב האחרות, בישראל

אחרות היקף התופעה  אם כי בהשוואה למדינות, )2005 ,קסיר ומידן, פלוג (הוריות

המאפיינת את ניתן לזקוף זאת לרמת המשפחתיות הגבוהה . נמוך משמעותית

 הגירושין והן על השיעור ישיעורהרמה של המשפיעה הן על , הישראליתהחברה 
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   חיו בישראל 2007בשנת . למסגרת נישואין ילדים הנולדים מחוץ הקטן יחסית של

כאשר , מכלל המשפחות עם ילדים  אחוז13 שהיוו, הוריות-חדמשפחות  128,000-כ

 הללו מספר המשפחותהעלייה ב . בראש משק הביתאישה עמדה  אחוז מתוכן95-ב

אחוזים  9.5הן היוו  ,1995בשנת , ורק לפני מעט למעלה מעשורכל העת  נמשכת

נמוך בהשוואה לחלק ממדינות בישראל  שיעורה.  עם הילדים המשפחותמכלל

דיה בובשאחוז  17-כ עלהאלפיים  שנותמדובר בראשית  ,למשל, בבריטניה(אירופה 

   .)2009, ריםאליאב ואח( ) אחוז22 –

אמצעי  ננקטובמדינות רבות , הוריות- חדאימהותבשל פגיעותן הכלכלית של 

יים במשפחות אלו ובמיוחד את התמיכה  להבטיח את רווחת החשנועדומדיניות 

שייעודן , חלק מהתכניות עוסק בתמיכות ייחודיות למשפחות הללו. רכי הילדיםובצ

ואילו חלק אחר , רמת חיים נאותהלהן העיקרי לחלץ את המשפחות מעוני ולהבטיח 

 מאלדוג(בשוק העבודה הוריות -של האימהות החדמתמקד בעידוד השתתפותן 

Blank, 2001 .(  

מראים ) (Brady and Burroway, 2010; Korpi and Palme, 1998מחקרים אחדים 

, הוריות- חדאימהות כלפיכי במדינות בהן נהוגה מדיניות חברתית אוניברסלית 

לעומת . נמוכים והפער בינן לבין משפחות זוגיות מצטמצםבקרבן י העוני שיעור

 , החלשות האוכלוסייהלקבוצותמדיניות מכוונת אך ורק הבמדינות בהן , זאת

העוני  שיעור ו מעמיקיםלמשפחות אחרותהוריות -החדמשפחות ההפערים בין 

במחקר הבוחן הבדלים ברמת התמיכה למשפחות נזקקות מציינים . בקרבן עולה

באמצעות הבטחת (הורית - כי רמת התמיכה במשפחה החד,)2007( גל וכהן ,קורא

סקנדינביה והיא גבוהה בו רכז אירופהמהמקובל במדינות מנמוכה בישראל ) הכנסה

רמת התמיכה בנזקקים באופן  בהן שתי מדינות, ספרדלוהברית -לארצותרק ביחס 

מידת  ,כי במדינות בהן רמת הקצבאות נמוכה, עלהמחקר זה מ. כללי נמוכה במיוחד

הטענות לפיהן מדיניות תומכת  .האפקטיביות בחילוץ משפחות מעוני נמוכה למדי

- תמיכה חדו העבודה לא קיבלכוחמהווה תמריץ שלילי להשתתפות בנדיבה מידי 

) Destro and Brady, 2010( מדינות מערביות שונות שהשוו ביןמשמעית במחקרים 

אך גם פלוג , 2007 ,למשל זוסמן ופריש(חלקית בלבד הייתה  תמיכההוגם בישראל 

  ). 2005 ,ואחרים

בעשורים  משמעותינו באופן השתהוריות בישראל - התמיכה במשפחות חדדפוסי

ובמסגרת החקיקה ( במסגרתו ,הוריות-נחקק חוק משפחות חד 1992-ב. האחרונים

במערכת הבטחת הוענקו תנאי זכאות מיוחדים ) 1994-95למלחמה בעוני בשנים 

יתה לחלץ ישמטרתה העיקרית ה, חקיקה זו. הוריות-חד אימהותלהכנסה ה

ת מצבן הכלכלי של משפחות בראשות משפחות מעוני שיפרה באופן משמעותי א
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העלתה את תלותן במערכת הרווחה היא , לכךאולם במקביל , הוריות- חדאימהות

, פלוג ואחרים(י ההשתתפות שלהן בשוק העבודה ירדו במידה מסוימת שיעורבעוד 

נמוכים מלכתחילה היו  שסיכויי השוק שלהן ,נשים בעיקרתופעה זו אפיינה . )2005

  ).  2007, זוסמן ופריש(

 ,הוריות-מערכת התמיכות במשפחות החדב  האלפיים חל שינויבראשית שנות

. נשים תעסוקה בקרבהתכניות לעידוד הונהגו  ובמקביל ,צומצמה באופן משמעותיש

 שהנחתה ,"מרווחה לעבודה"התפיסה הבסיסית של תכניות , מו במדינות אחרותכ

מערכת  מתלות בהוריות-חד ביקשה לשחרר את המשפחות ה,את עושי המדיניות

יחד . ולעודדן להשתלב בתעסוקה מלאה) לרעה ניצול עללעתים תוך טענות (הרווחה 

מביאים תמיד בחשבון את המגבלות בפניהן  אינם אמצעי המדיניות הללו, עם זאת

,  אילוצים הנובעים מנוכחותם של ילדים קטנים בבית– הוריות-חד אימהותעומדות 

 ותאיכותישהן , בהםטיפול ל חלופות טובותהעדר מ, עלויות הטיפול בילדיםמ

, חסון ;א2010, אחדות( ועוד ,מגבלות של ניעות בשוק העבודהומ, ותומסובסד

2006 .(  

 המבוססים על תכניות השמה בעבודה והשינוי בזכאויות ,ממצאים ראשוניים

 בהשתתפות עלייהתורמות לאמנם  כי תכניות כאלו , מראים,לגמלת הבטחת הכנסה

 משפרות באופן ממשי את הכנסת אינן בשוק העבודה אך הוריות-חד אימהותשל 

בתקופה בה חוקק חוק ההסדרים ויושמו התכניות  ).ב2010 ,אחדות(משק ביתן 

-חדהמשפחות בסוגיית הגם חל שינוי משמעותי בשיח הציבורי , מרווחה לעבודה

, במעמדןשחל י מתבטא בשינוהדבר ). 2009( הרבסט  זאתכפי שמדגימה, הוריות

כזכאיות לתמיכה של מערכת נתפסו ממצב בו משפחות אלו והעומדות בראשן 

, מצבןיות לאאחרהואשמו בהיותן לכך שהן ;  הקשהן כדי לחלצן ממצב,הרווחה

  . לעבוד" אינן רוצות" וכמי שמערכת הרווחהבמנצל  כגורם

, ייםלבחון את המאפיינים הדמוגרפהחלק הזה בסקירה מטרתו העיקרית של 

עולם  לשאר ההוריות בישראל בהשוואה- חדאימהותהכלכליים והחברתיים של 

 LIS )Luxemburg Income-הנתונים בהמשך הפרק נלקחו מתוך מאגר ה. המערבי

Study( 2004-2005 מתבססים על סקרים שנערכו במדינות השונות בשניםהם ו .

ות במסגרת זוגית או  החי,18 לילדים עד גיל אימהותל מתייחסים בעיקרהנתונים 

 העומדות בראש אימהותהנתונים מתייחסים ל. 18-64  בטווח הגילים,הורית-חד

  . זוג של ראש משק הביתהבנות לאו  משק הבית

על השיעור הנמוך יחסית של השוואה בין ישראל למדינות שונות מלמדת 

 9-כ .1תרשים  בהמוצגכפי  ,עולם המערביהלעומת הוריות בישראל -משפחות חד

, טווח הגילים בו נעשה שימוש במחקר זהב ,בישראל אימהותמכלל האחוזים 
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 אחוז 21-כ,  באנגליהאימהותמכלל ה אחוז 24  לעומת,"הוריות-חד" מוגדרות

 17(גרמניה בו ) אחוז19( הברית-בארצות ,באירלנד  אחוז20-ופחות מ, בשבדיה

 – התיכון-ינות היםממד שוויץ וגבוההלפולין ולישראל דומה במידה רבה ). אחוז

  אחוזים והן מתאפיינות במבנה משפחתי5-7- אצלן מדובר ב– ספרד ויוון ,איטליה

    .יותר מסורתי

  

  .18-64לאימהות בנות  מתייחסת ההשוואה* 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 . LIS-מאגר ה: נתונים

  1תרשים 

 2004-2005, *כלל האימהותהוריות כאחוז מ-אימהות חד
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. הוריות- חדאימהותלהיות מגיעות  כיצד נשים ,אחת השאלות המעניינות הינה  

הגירושין היו נדירים יחסית , נישואיןהכאשר מרבית הנשים ילדו במסגרת , בעבר

 שעמדו יחידות בראש משק אימהות הרוב, יוםלהחיים קצרה בהשוואה ותוחלת ה

 ורובת בגיל צעיר נדירה יחסית ּואלמנ, לעומת זאת, כיום. אלמנותביתן היו 

או נשים שלא נישאו מעולם וילדו את  הן נשים שהתגרשו" הוריות-חד" האימהותה

- חדמהותאיישנה חשיבות מסוימת לדרך בה נשים הופכות ל. ילדיהן כרווקות

גם אם ,  נשים שהתגרשו נהנות לעתים מתמיכה של בן הזוג, מצד אחד–הוריות 

 רמת על למשפחה "שומרת"כך ואינה -תמיכה אינה גבוהה כלהברוב המקרים 

, נהנותאינן , נישואיןל שילדו מחוץ ,נשים רווקות, לעומתן. החיים שקדמה לגירושין

גיעות יותר מבחינה כלכלית וילדיהן  להיות פעלולות והן דומה מתמיכה ,כלל-בדרך

התגרשו ש ,נשים, מצד שני. ממשלתיותה עבודתן ובתמיכות כוחתלויים לחלוטין ב

שנולדו כאשר , יותר ילדיםל אימהותצפויות להיות , ות נישואין ארוכותתקופ לאחר

פחות נשים אלו ש ייתכן ,כמו כן. תה מבוססת יותר מבחינה כלכליתיהמשפחה הי

 לסמוך על הכנסת בן יכלו הן שבעת היותן נשואותמאחר , ק העבודהמעורבות בשו

כוחה הכלכלי של האם הרווקה עשוי להיות גבוה יותר ומעורבותה , מבחינה זו. הזוג

  .  שחוותה גירושין, חברתהלעומתבשוק העבודה יציבה יותר 

 כי בכל ,מגלה הוריות בעולם המערבי- חדאימהותבחינת המצב המשפחתי של 

- חדאימהותהן הפכו לש יש לשער , כלומר; הללו גרושותאימהותה רובות המדינ

 קיימת שונות רבה בין המדינות. )2תרשים  (הוריות לאחר שנישואיהן התפרקו

-החד אימהותמכלל ה אחוז 40 מעל – הוריות- החדאימהותאחוז הרווקות מבין הב

 אחוז 40- לקרוב והברית-צותארבפינלנד וב, דיהבשב, באנגליה,  באירלנדהוריות

. חלק מהן ילדו במסגרת זוגית כלשהישאם כי ייתכן , בהולנד הן נשים שלא נישאו

מכלל  אחוז 14-כ – בהרבה הרווקות קטן אימהותאחוז ה, לעומת זאת, בישראל

יוון ברק באיטליה ו .נמוך בהשוואה לשאר המדינותהוא  ו– הוריות- החדאימהותה

הוריות הוא הגבוה ביותר - החדאימהות מבין ה הגרושותשיעור. יותר ך נמושיעורן

  ). אימהותמכלל ה אחוז 74-כ(וייץ וישראל ושואחריה באות , ) אחוז80כמעט (ביוון 

 כי אחוז האימהות הרווקות בישראל עלה משמעותית ,יחד עם זאת יש לציין

 1985הוריות בשנת - אחוזים מכלל האימהות החד5 וו רקיהן ה –במהלך השנים 

בשיעור מאוד חלה ירידה משמעותית , במקביל). 3תרשים ( אחוז 17-גדל לכ ושיעורן

לכדי ושיעורן ירד  1985-הוריות ב- אחוז מכלל האימהות החד40שהיוו , האלמנות

 ,לא ברורש, כאמור,  יש לציין).2007 ,אחדות(האלפיים  באמצע שנות  אחוז מהן11

על גודלה או ,  של המשפחהכיצד הבדל זה במצב המשפחתי משפיע על מצבה הכלכלי

  .על מידת המעורבות של האם בשוק העבודה
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2תרשים 

 2004-2005, *לפי מצבן המשפחתיהוריות-אימהות חד

    .18-64לאימהות בנות  ההשוואה מתייחסת* 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
      .LIS-מאגר ה: נתונים
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 אימהותבמשפחות של  הילדים פרמסממד אחר של התופעה מוצג באמצעות 

 ,ניתן לראות .)'וחלק ב'  חלק א4תרשים  (נשואותהבהשוואה לאימהות  הוריות-דח

ורק  לד אחד בלבד ייש הוריות-האימהות החדמ כי במרבית המדינות לאחוז גבוה

 גדול פר נשואות מסאימהותל, זאתלעומת .  שלושה ילדים ויותרמביניהןלמיעוט 

- החדאימהותמכלל ה אחוז 55-לכדיה ב בישראל ובש,כך לדוגמה. יותר של ילדים

 אימהותמכלל ה אחוז 66- ליותר מ ובאיטליהספרדב ,באוסטריה, הוריות ילד אחד

  . אחוז77-בר בה מדו ילד אחד ובאיטליהוריות-החד

  3תרשים 

 1985-2005, בישראל לפי מצבן המשפחתיהוריות -אימהות חד

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
  ).ת" מאתר משרד התממצגת (2009,  נטע אחדות:נתונים
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     .18-64לאימהות בנות  ההשוואה מתייחסת* 

  .לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב : מקור
 .     LIS-מאגר ה: נתונים
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4תרשים 

  2004-2005 ,*לפי סטטוס משפחתי של האם משפחותה
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 משפחות עם ילד אחד. א
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ובמרבית , ילד אחד אחוז 30- רק ל, בישראלבמשקי בית זוגיים האימהותבקרב   

בהן רמת , )אנגליה והולנד, דיהבש, וייץוש ,אירלנד, הברית-ארצות, קנדה(המדינות 

השיעור .  אחוז36-38השיעור נע בסביבות , ישראלשבהפריון באופן כללי נמוכה מזו 

הוריות גם במדינות בעלות רמת - חדאימהות לבהשוואה משמעותית ךנמובישראל 

 לכמחצית מכלל שאצלן ,ספרד וגרמניה,  כמו איטליה,פריון נמוכה במיוחד

 כי במרבית המדינות ,באופן כללי ניתן לראות . ילד אחדיש רק הזוגיות אימהותה

רק ו,  ילדים1-2 משפחות הזוגיות הינו בהילדים השכיחמספר ) להוציא ישראל(

 יש מהמשפחות הזוגיות אחוז 40-לכ , יחסית בה רמת הפריון גבוהה,ראלביש

, עם זאת. הוריות-חדבלבד בקרב ה אחוז 15- לזאת בהשוואהו,  ילדים ויותרשלושה

 ילדים או יותר בישראל גבוה 3הוריות עם - חדאימהותאחוז המשפחות בראשות 

באופן כללי לאם , כלומר . ואירלנדהברית-ארצותמכל שאר המדינות במדגם מלבד 

אם כי , למדינות אחרותמשפחה קטנה יותר וישראל דומה בכך בישראל הורית -החד

  . הגבוהיםמהוריות הוא - לבין נשים חדבזוגיותבישראל הפערים בין נשים החיות 

 להשתתף תיהור-האם החדשל מעלה את היכולת  הקטנה משפחהדפוס של 

של  הצב הכלכלי של המשפחה בראשותלשיפור המוהוא עשוי להביא ,  העבודהכוחב

הוריות נתפסת כיום ברוב - חדאימהותמעורבות בשוק העבודה של .  יחידהמפרנסת

 להביא לתלות שנועדה, עיקריות של המדיניות הציבוריתההמדינות כאחת המטרות 

מופחתת במדינת הרווחה ובגמלאות השונות וכאמצעי לשיפור המצב הכלכלי של 

ות מציעות מערכת רחבה של הטבות המיועדות למשפחות מדינות אחד. המשפחה

דמי , תוספת לגמלאות קיימות, הורית-כוללות גם קצבה למשפחה החדה ,אלו

 ,כמו כן קיימת מערכת של תמריצים לעבודה. וסבסוד של שירותים שונים מזונות

, מעונות יום מסובסדים לילדים, מס הכנסה שלילי, הכוללת סבסוד הוצאות השכר

, כמו המדינות הסקנדינביות וחלק ממדינות מרכז אירופה, במדינות מסוימות. ועוד

. ישנה הכרה בזכאותן של משפחות אלו לתנאי חיים המאפשרים קיום בכבוד

 ,אימהותמדינות שונות נבדלות במדיניות המשפחה והתעסוקה המתייחסת לכלל ה

, ונות להוריםהשחופשות ה, לידההחופשות דפוסי כפי שהדבר בא לידי ביטוי ב

 אימהותשנמצאה כמעודדת תעסוקת , מדיניות כזו. וכדומה ,סבסוד מעונות יום

ובמיוחד מדיניות המעודדת השתלבות של הקבוצות החלשות , היבכלל האוכלוסי

הוריות - חדאימהות עשויה לעזור גם בשילובן של ,)Mandel, 2009(בשוק העבודה 

 אימהותי התעסוקה של שיעורציג את  מ5 תרשים, בהתאם לכך. בפעילות הכלכלית

התרשים מצביע על . במדינות השונות במשקי בית זוגייםאימהות הוריות ו-חד

 הוריות-חד אימהותו,  בכללאימהותשונות רבה בין המדינות ברמת התעסוקה של 

  . בפרט
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בשוק מועסק  הוריות-חד אימהותשיעור גבוה יחסית של באיטליה ובשווייץ 

בשוק העבודה נמוכה יחסית השתתפותן , לעומת זאת .אחוז מהן 80 מעל, העבודה

. עובדותהוריות -החד אימהות אחוז מה60-מ שם פחות ,הולנדב ואירלנדב, באנגליה

  . פוליןלפינלנד ול, גרמניהבדומה ל,  אחוז67-כ תעסוקה של שיעורבישראל מדובר על 

נשואות ות של אימההוריות ו- חדאימהותי התעסוקה של שיעורשל השוואה 

- חדאימהותי התעסוקה של שיעורש, ומצביעה על כך,  שונות רבה ביניהןמגלה

כלל י ההשתתפות של שיעור ל"ראהַמ"  אינם בבחינתבשוק העבודההוריות 

-חד אימהות) ץישוויבספרד וב, כמו למשל באיטליה(בחלק מהמדינות . אימהותה

   5תרשים 

 2004-2005,*לפי סטטוס משפחתי של האם,שיעורי תעסוקה של אימהות
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     .18-64לאימהות בנות  ההשוואה מתייחסת* 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
  .     LIS-מאגר ה: נתונים
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, נשואותה ימהותאלעומת הים גבוהים משמעותית שיעורהוריות מועסקות ב

 ,כך לדוגמה. וגיזהבית הבמשק שחברותיהן  מדווקא פעילות פחות הן –ובאחרות 

בשוק העבודה משתתפות ת וזוגיהת ו במסגראימהותמכלל ה אחוז 70- כ,באנגליה

 נהנות אימהותבה , דיהב בשאפילו. הוריות- בלבד בקרב החד אחוז54 לעומת

 שיעור,  העבודהכוחכן משתתף ב גבוה מתושיעורממדיניות תומכת תעסוקה ו

 74(הוריות -חד המאשר בקרב)  אחוז81 ( זוגיותאימהותבקרב גבוה יותר התעסוקה 

בחלק אחר , לעומת זאת. בריטניהל ּות בהשוואהפחהגם שההבדל בשבדיה , )אחוז

 גבוהים משמעותית מאלו הוריות-חד אימהותי התעסוקה של שיעור, של המדינות

בה הפעילות הכלכלית של ,  באיטליה למשל– ית הזוגייםבמשקי הב אימהותהשל 

 ת מועסקות לעומתוזוגיהת ו במסגראימהותה אחוז מ51 רק,  יחסית נמוכהאימהות

  .  ייץופערים דומים קיימים גם בספרד ובשו. הוריות-בקרב החד אחוז 83

של י התעסוקה שיעורכאשר ,  דומה למדינות האחרונותישראל מציגה דפוס

והפער עומד על , זוגיותה במסגרות אימהותהוריות גבוהים מאלו של - חדאימהות

של אימהות בישראל בשוק י ההשתתפות שיעור, באופן כללי. נקודות אחוז 8-כ

  . העבודה גבוהים

מביאים  בשני סוגי משקי הבית אימהותי התעסוקה של שיעורהפערים ב

- חדאימהותקה של גורמים שונים עשויים להשפיע על מידת התעסוש ,לתובנה

 כי במדינות בהן מדינת הרווחה אינה מספקת תמיכה רחבה ,ניתן לראות .הוריות

הוריות גבוה - חדאימהות  התעסוקה שלשיעור,  בכללאימהותבתעסוקת 

. הברית-ארצותבמדינות דרום אירופה או בהנראה כפי , משמעותית משל הנשואות

התמיכה מבוססת על עקרונות גם שם רמת , אירלנדבבבריטניה ו, יחד עם זאת

 נוטות יותר ,יותר ילדיםשהן אימהות ל, יותדווקא הנשים החיות בזוג, דומים

פערים להבדלים ייחודיים בסוגי התמיכה את הניתן לייחס ש, ייתכן. לעבוד

 שלעתים מעודדים הימנעות מתעסוקה ויוצרים מלכודות ,תנאים לקבלת גמלאותבו

   .כגון רמת השכלה,  אלואימהותשל כלכליים -החברתייםעוני או למאפיינים 

  הוריות ותמיכת מערכת הרווחה- חדאימהותבקרב  עוני. 2

היותן  הן מעצם ,פגיעה מבחינה כלכליתוצה  מהוות קב,כאמור, הוריות-חד אימהות

השכר הממוצע המשולם ש מפני והן ,מפרנסות יחידות במשק בית שיש בו ילדים

בהעדר מבוגרים אחרים במשק , יחד עם זאת. ינותמרבית המדבלנשים נמוך יחסית 
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 השילוב מוטל נטל רב בגין הוריות-חד אימהותעל , הבית ומעצם הנוכחות של ילדים

לחלוטין מונעת אף נוכחות של ילדים צעירים ה ,במקרים רבים. בין עבודה ומשפחה

  .בהעדר סידורים נאותים לילדים, יציאת האם לעבודהאת 

-עללמשפחה  המוצעת הסיועונות רבה בין המדינות במידת קיימת ש, מבחינה זו

כגון ,  גבוההנשיםהבתעסוקת  תמיכהה במדינות בהן –ידי מערכות הרווחה והחינוך 

 , מעונות יום מסובסדים או במימון המדינהבהן פועלים, במדינות הסקנדינביות

ריות הו- חדאימהותשל  בכלל ואימהות מעורבות רבה יותר של מערך כזה מאפשר

יום לגיל הרך ה מעונות בהן, במדינות אחרות, לעומת זאת. בפרט בשוק העבודה

 בעת היציאה ילדים הטיפול ב נוצר קושי לממן את,מאדנדירים יותר או יקרים 

של אימהות יום לימודים קצר אינו מאפשר השתלבות מלאה דפוס של גם . לעבודה

י שיעורש ,אין זה מפתיע, יכךלפו). Mandel and Semyonov, 2005(בשוק העבודה 

 במקרים רבים לתמיכה הוריות גבוהים יחסית והן נזקקות- חדאימהותהעוני של 

בין השונות  בכל המדינות קיימת מערכת תומכת כלשהי אם כי. הרווחהמערכת של 

גובה הגמלה המשולמת למשפחה בהן מבחינת הזכאות לתמיכה והן , המדינות רבה

  ).  2007 ,ורא ואחריםק; 2000 ,דורון וגלגם (

ן המקטן -חלק לאש,  מעידה כל כךהוריות-של אימהות חד התעסוקה רמת

קיימת  ברוב המדינות . אך ורק על הכנסה מעבודהןנשעו במדינות השונות אינ

על על מבחני הכנסות וכלל - בדרךמבוססתה, הוריות- חדאימהותתמיכה כלשהי ב

הוריות -חד אימהותהכנסה של הות מקוראת הרכב  מציג 6תרשים . תעסוקהרמת ה

 הוא ההכנסה רובכי בכל המדינות מסתבר . 1 במדינות שונותמעבודה ומקצבאות

 כרבע ,בישראל. במידת ההסתמכות על המדינה אולם קיימת שונות מעבודה

-וכ, גמלאות שונותממקצבאות ו מגיעהוריות -של אימהות חדמהכנסות משק הבית 

 המצומצמת יחסיתה תתמיכ בהמתאפיינת, הברית-ארצותב. מעבודת האם אחוז 60

מכלל הכנסת  אחוז 16- רק כ,הוריות- חדאימהות כגון ,לקבוצות חלשות ופגיעות

משוק  אחוז 75-מתמיכות של המדינה וכ מגיעהוריות -של אימהות חדמשק הבית 

, משמעותית יותר תמיכת המדינה בהן, לדוגמא, פינלנדבשבדיה וב. העבודה

שוק העבודה מספק כמעט את כל ו , לכשליש מהכנסת משק הביתהתמיכה מגיעה

מגיע  בהן שיעור התמיכות כאשר, ת בייחודיותןאנגליה ואירלנד מתגלו. השאר

אחוז  45-כ לכמעט מחצית מכלל הכנסות המשפחה ואילו שוק העבודה מספק

שיעור ל בהתאמה עומדים  לגבי שתי המדינות האחרונותתונים אלונ .נוספים

  . לעילשהוצג  כפי, בשוק העבודההוריות-חד אימהותות הנמוך יחסית של ההשתתפ

                                                 
 ,)וכדומה, מנכסים הכנסות, מזונות תשלומי (אחרים ממקורות הכנסות גם הבית למשק   1

 .100-ל מסתכמים אינם האחוזים ולפיכך
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אך קיימים  אימהות נשואותמהוריות עניות יותר -כל המדינות אימהות חדב

 7תרשים ב .פער בין שתי הקבוצותובעומק השיעורי העוני  בהבדלים בין המדינות

 .2בראשות זוגת  בהשוואה למשפחוהוריות-חדי העוני של משפחות שיעורמוצגים 

 ,הוריות-חדהבקרב ביותר  גבוהיםה עוניה ישיעורהברית מציגות את -קנדה וארצות

                                                 
  בכל העוני קו.  גילוצות קבמאותןובאימהות  18 ילדים עד גיל מדובר במשפחות עם   2

בדומה לגישה  ,הבית משק של הפנויה ההכנסה  אחוז מחציון50- מחושב כ המדינות
בו מספר  שימוש הוא סולם בו נעשה סולם השקילות .היחסית המקובלת בישראל
   .שבו הנפשות מספר לשורש שווה הנפשות התקניות במשק בית

     .18-64לאימהות בנות  ההשוואה מתייחסת* 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 .    LIS-מאגר ה: נתונים

  6תרשים 

2004-2005, *הוריות-מהות חדיה של משקי בית בראשות אהכנס
 לפי מקורות עיקריים
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-אחוז בארצות 42.3- ו אחוז בקנדה44.5(מתחת לקו העוני נמצאו מהן   אחוז40מעל 

 9.4( בקנדה  הזוגיותאימהותה עוני בקרב  אחוזי10-בעוד שמדובר על כ, )הברית

  . הברית-בארצות אחוז 12-של כ, ה יותרועל שיעור מעט גבו) אחוזים

שיעורי העוני בקרב המשפחות בראשות כאשר , מדינות אלולישראל דומה 

הברית -למדי אם כי הם נמוכים לעומת קנדה וארצותהוריות גבוהים -אימהות חד

 אולם ישראל .)מתחת לקו העוניבישראל נמצאו  הוריות- אחוז מהאימהות החד35(

 גבוהים יחסית העוני בקרב האימהות במשקי הבית הזוגיים ששיעורי, מתבלטת בכך

השיעור גבוה מכל המדינות  ( מתחת לקו העוני אחוז מהאימהות הזוגיות נמצאו18 –

אצל שני סוגי גבוהה בישראל רמת העוני , כלומר). )7תרשים (שהשתתפו בהשוואה 

יעורי העוני אינו גבוה כמו במדינות המובילות בשביניהן ולפיכך הפער המשפחות 

  . הוריות-חדה בקרב

במשפחות  מתרכזים בישראלששיעורי העוני הגבוהים , מכך תנובעהתופעה 

 מקל את מצב זה איננו, עם זאת. )בעיקר, ערבים וחרדיםבקרב (מרובות ילדים 

, בקצה השני של המדינות המוצגות בהשוואה. הוריות-מצבן של האימהות החד

, הוריות במדינות שהוזכרו לעיל-בקרב אימהות חדשיעורי העוני הגבוהים לעומת ו

 אחוזים 10- מפחות, בשבדיה: ישנן מדינות בהן השיעורים נמוכים בהרבה

. משפחות הזוגיות הן עניות אחוזים מהאימהות ב3-הוריות וכ-החדמהאימהות 

הוריות חיות בעוני -מהאימהות החד אחוז 14בה  ,המצב דומה למדי גם בהולנד

  .  הזוגיות אחוזים מהאימהות במשפחות 7-מ פחות לעומת

המעורבות של בין המדינות רק על פי קשה להסביר את ההבדלים בשיעורי העוני 

, הברית-בארצות,  לעיל5  בתרשיםשהוצגכפי . הוריות בשוק העבודה-אימהות חד

של אימהות הוריות ו- שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של אימהות חד,למשל

והמצב דומה גם )  אחוז70 מעל( יחסית מים מאד וגבוהים דובמשפחות זוגיות

הגם ששיעורי התעסוקה של כל האימהות נמוכים ,  הדפוס דומהבישראל. דיהבבש

אימהות ההוריות גבוה מזה של -שיעור התעסוקה של אימהות חד –ובכל אופן , יותר

- חדשיעורי ההשתתפות של אימהותשם  , באנגליה,לעומת זאת. במשקי בית זוגיים

להסביר ייתכן שיש בכך כדי  –נמוכים במיוחד בהשוואה למשפחות הזוגיות הוריות 

-חדהמשפחות שהתגלה בשיעורי העוני באנגליה בין ה, יחסית, הפער הגדולאת 

  ).  אחוזים7 (לבין משקי בית בראשות שני בני זוג)  אחוז31 (הוריות
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 ,ינן לבין משפחות זוגיות כמו גם הפערים ב,הוריות-חדמשפחות  בי העונישיעור

כך ניתן . במדינההכללית העוני מרמת השוויון ו-מושפעים ככל הנראה מרמת אי

ואת הפערים המשמעותיים בין שני סוגי המשפחות  הגבוהה ת העונילהבין את רמ

י העוני הגבוהים שיעורמובילות בשהן מן ה ,וישראלהברית -ארצותבמדינות כמו 

במדינות כמו שבדיה בהרבה נמוך והפערים הנמוכים  העוני השיעורשלהן לעומת 

דמוגרפיים שונים של  י העוני נובעים ממאפייניםשיעורההבדלים בשייתכן . והולנד

הוריות ילד אחד בלבד - החדאימהות הלרובבכל המדינות , אם כי, שתי הקבוצות

  .של ילדיםיותר מספר רב  בתוכן למיעוטורק 

     .18-64לאימהות בנות  השוואה מתייחסתה* 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
  .     LIS-מאגר ה: נתונים

  7תרשים 

  2004-2005, *שיעורי העוני במשפחות לפי סטטוס משפחתי של האם
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  סיכום. 3

לעמוד  נועדה הוריות בעולם המערבי- חדאימהות של אומיתההשוואה הבינל תתמונ

מצבן , הוריות בראשות נשים-על מידת הדמיון והשוני במאפייני המשפחות החד

תרבותיים , גורמים מבנייםשמאחר . הכלכלי ומידת המעורבות שלהן בשוק העבודה

ת הוצגה לעומהשוואה ה,  להשפיע על מאפיינים אלויש בהם כדיוחברתיים רבים 

תנהגויות ההמאפיינים ואת ההמייצגות במידה רבה , במשקי בית זוגייםהאימהות 

  .בחברהיותר הרווחות 

הורית אינה - חדתּואימה,  ראשית: כמה ממצאים חשוביםהעלתההסקירה 

. מדינות אירופאיות וצפון אמריקאיות רבותב במידה בה היא נפוצהנפוצה בישראל 

בחברה  הרבה של המשפחה והמשפחתיותשההבדל נובע מחשיבותה , יש להניח

בכלל ובשיעורים   יותר של נישואיןגבוהיםים שיעורבהמתבטאת גם , הישראלית

לידות מחוץ תופעת הצד רמה נמוכה יחסית של ל ,ןגירושיהנמוכים יחסית של 

רמת המשפחתיות הגבוהה גם  ).2009 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(לנישואין 

הורית למשפחה הזוגית מבחינת -ים בין המשפחה החדמצביעה על הבדלים מהותי

  . הוריות קטנות משמעותית ממשפחות זוגיות-חדהמשפחות כאשר ה, רמת הפריון

הורית נובעת מגירושין ומאופיינת ברמה -חדת ּואימהבמרבית המדינות אמנם 

ניתן גם . הפער בישראל בין שני סוגי המשפחות גבוה במיוחדאולם , נמוכה של פריון

הוריות בישראל גבוהים מאשר אלו של - חדאימהותי התעסוקה של שיעורש, ראותל

 אלו גם במדינות אימהותהתעסוקה של לשיעורי דומים הם ו נשים החיות בזוגיות

   .אחרות

הורית בישראל ענייה מאד גם בהשוואה -המשפחה החד, למרות האמור לעיל

ישראל . ורית המערביתה-למשפחה הישראלית הזוגית וגם בהשוואה למשפחה החד

 נמוכה וכך גם הוריות-חדה אימהותבשתמיכתן ממוקמת בין המדינות נמצאה כ

 וזאת,  מעוניהוריות-ץ את האימהות החד לחלץמאמבאשר למשאבים המופנים ל

ההשוואה בין  .אירלנדוקנדה , הברית-ארצות כמו ,בדומה למדינות ליברליות

-חד אימהות המדינה בתמיכה בבישראל חלקה שלש ,מצביעה על כךהמדינות 

  .  קטן יחסית בהשוואה למרבית המדינות שנסקרוהוריות

  מצבה הכלכלי שלעלי העוני מספקים תמונה חלקית בלבד שיעור כי ,יש לציין

 שינויי .היותם מבוססים על ההכנסות אך לא על הוצאות המשפחהב, משפחה

בים ברמת הגמלאות שכללו קיצוצים נרח, האלפייםהמדיניות שהתרחשו בשנות 

מהות לילדים צעירים ידחפו א, תנאי הזכאות לקבלת קצבת הבטחת הכנסהבושינוי 

 . עבודהוחיי המשפחה חיי השילוב בין בתרון הולם יפלהן לשוק העבודה מבלי לספק 

 כרוכה בעלויות ,ספר-ביתטרום גיל ב, צעירים לילדים אימהות ה לעבודה שליציא
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 המקלים ,אמצעים אחריםבהעדר ו, מסובסדים לגיל הרךגבוהות בהעדר מעונות יום 

מדיניות שאינה מביאה בחשבון את האילוצים בפניהן עומדות . מהותיעל תעסוקת א

הן מבחינת ההזדמנויות הפתוחות בפניהן בשוק העבודה והן , הוריות-מהות חדיא

 לא תצליח לשפר באופן משמעותי את, מבחינת העלויות הכרוכות בטיפול בילדים

 כמו למשל, מדינות אחדות. העבודהרמת ההכנסה שלהן גם אם הן משתתפות בשוק 

מהות י הן בתמיכה כוללת בתעסוקת אהשכילו לטפל בכך, מדינות הסקנדינביותה

והן באמצעות מענקים ) מעונות יום מסובסדים, באמצעות חופשות לידה ארוכות(

 לכל הניתנת לתמיכה ברמע זאת. הוריות-מהות החדיייחודיים וגבוהים יחסית לא

 .משפחההחיי עבודה ובין חיי ה בשילוב  לסייעהשנועד, המשפחות עם ילדים צעירים

תה יכמו זו שהי(הוריות - כלפי אימהות חדלמרות שמדיניות קצבאות נדיבה יחסית

, יש לומר, עלולה לפגוע בתמריץ לעבודה) נהוגה בארץ לפני החלת חוק ההסדרים

ה נ אינ היאאםבמיוחד , פני עוני ומחסורמהגנה  הוהמעבודה כשלעצמה אינה ש

במקביל גם טיפול בילדים ומבטיחה ל בחלופות טובות התומכתמלווה במדיניות 

  . רמת השתכרות הולמת

  



   ישראל במבט השוואתי–הוריות -רווחה ותעסוקה של אימהות חד

 
199

  מקורות

 .)עורכים( שלח סיגל סופר ויכלמ ,נטע, בתוך אחדות. "מבוא"). 2007 (נטע, אחדות

). 5-25' עמ ( קובץ מאמרים– התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה

  .נהל המחקר והכלכלהימ ,ה המסחר והתעסוק,הימשרד התעשי :ירושלים

משרד  .תמונת מצב ומאפיינים עיקריים, הוריות בישראל- חדאימהות). 2009( —

      . מינהל מחקר וכלכלה, ת"התמ
האם שוק העבודה הוא נתיב  – הוריות-חד אימהותעוני בקרב  ").א2010( —

  .11-55 :84ביטחון סוציאלי . "?לצות מעונילהיח

 הוריות-חדאימהות : התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה. )ב2010( —

 ?האם הן שיפרו את מיקומן בשוק העבודה: 2004-2007שקיבלו מענקים בשנים 

, מאמר שהוצג בכנס השביעי של הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל

  .פברואר, אילן-אוניברסיטת בר

 , טולדנואסתר,  היילברוןגבריאלה,  גוטליבניאלד,  אנדבלדירי מ,תמי, אליאב

תמונת :  בישראלהוריות-חד משפחות ).2009( שמלצר ומריםנובסקי 'קצישראל 
  . החקר והתכנוןלקת מח,המוסד לביטוח לאומי. מצב והצעות לשיפור

ארצית -בפרספקטיבה ביןמערכת הבטחת הכנסה ". )2000 (גלוני 'ג ואברהם, דורון

    .58 :275ביטחון סוציאלי  . "משווה

 :ירושלים. שנתון סטטיסטי לישראל. )2009( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חוק : במסכנים, הוריות-אנחנו תומכים בחוק משפחות חד"). 2009( ענת, הרבסט

 .25-58: 80, יאליטחון סוציב. " מבט לאחור–הוריות -משפחות חד

השפעת תשלומי העברה על היצע עבודה של ". )2007( פרישרוני  ונעם, זוסמן

 .113-147 :73ביטחון סוציאלי . "הוריות-חדאימהות 

: תל אביב. נקודת מבט מגדרית: תכנית ויסקונסין הישראלית. )2006( יעל, חסון

  .מרכז אדוה

היצע , הוריות-חדחוק משפחות . )2005( מידן ירנה קסיר ואניצה, קרנית, פלוג
  .05.05 ,דרת מאמרים לדיוןס: בנק ישראל. עבודה ועוני

ה על רשת הביטחון ומבט בינלאומי משו" ).2007 ( כהןורפאלה גל וני' ג,מיכל, קורא

   .43-69 :74 ,טחון סוציאלייב. "האחרונה בישראל

 



  2010כלכלה ומדיניות ,  חברה–ב המדינה ח מצ"דו  
 

200

Blank, Rebecca M. (2001). “Declining caseloads/increasing work: What can we 
conclude about the effect of welfare reform?” Economic Policy Review 
(Federal Reserve Bank of New York), 7 (2), 25-36. 

Brady, David and Rebekah Burroway (2010). Targeting, Universalism and 
Single Mother Poverty: A Multi-level Analysis Across 18 Affluent 
Democracies. Luxemburg Income Study Working Papers Series, 554. 

Destro, Lane and David Brady (2010). Does European-Style Welfare Generosity 
Discourage Single Mother Employment? Luxemburg Income Study Working 
Papers, Series 548. 

Korpi, Walter and Joakim Palme (1998). "The Paradox of Redistribution and 
Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in 
the Western Countries." American Sociological Review, 63: 661-687.  

Mandel, Hadas ( 2009). "Configurations of gender inequality: the consequences 
of ideology and public policy". British Journal of Sociology, 60 (4): 693-719. 

Mandel, Hadas and Moshe Semyonov (2005). "Family Policies, Wage Structures 
and Gender Gaps: Sources of Earnings Inequality in 20 Countries". American 
Sociological Review 70, 6, 949-968. 

 


	H single mothers cover page _11 11 02_.pdf
	H Single Mothers Chapter.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


