חדר עבודה הודו
אישה מצטלמת לפרויקט
איסוף הנתונים של מפקד
האוכלוסין בכפר צ'לור ,צפון-
מערבית מבנגלור ,הודו

כמה פעמים
ספרת עד 10
מאת עו"ד ענת ברנשטיין־רייך
כרונם של אזרחי הודו ניצב
בפני אתגר לא פשוט :בקרוב
תנפיק להם המדינה תעודת
זהות בת  16ספרות .מספרי
הזהות החדשים הם חלק מתוכנית לאומית
הכוללת עריכת מפקד אוכלוסין והקמת
מאגר ביומטרי .מפקד האוכלוסין בהודו
נערך פעם בעשר שנים ,והמפקד שנערך
לאחרונה היה הגדול בעולם .הוא הקיף
 240מיליון בתי אב 1.21 ,מיליארד
איש ,אותם פקדו  2.5מיליון
פוקדים ,שביקרו ב־ 600אלף
כפרים ו־ 7,000ערים .עלות
המפקד היתה  1.5מיליארד
דולר .על פי נתונים מעוררי
השתאות אלו ,אוכלוסיית
הודו מהווה  17%מאוכלוסיית
העולם ,והיא צפויה להמשיך לגדול
ולהתקרב בצעדי ענק לאוכלוסיית סין (1.3
מיליארד איש) .הצפי הוא כי היא תעקוף
אותה בשנת  ,2030ואולי עוד קודם.
בעשור האחרון צמחה אוכלוסיית הודו
ב־ 181מיליון איש .לשם המחשה ,מדי שנה
גדלה אוכלוסיית הודו במספר השווה לכמעט
שלוש פעמים מדינת ישראל .כשחשבתי
על ההשוואה בין אוכלוסיית ישראל והודו,
הבנתי למה קשה לנו ,הישראלים ,לחדור
להודו .סדרי הגודל פשוט בלתי נתפסים.
חברה שרגילה לשוק של  7.5מיליון איש,
תתקשה לבנות מודל עסקי שיתאים לשוק
ההודי .מעניין לציין כי שיעור הילודה היה
בעבר זהה בישראל ובהודו  ,2% -אך במפקד
האחרון התברר שהוא ירד בהודו ל־,1.8%
והנתון הזה משמח במיוחד את ההודים.
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במפקד האוכלוסין הגדול
בעולם השתתפו  2.5מיליון
פוקדים שספרו 1.21
מיליארד הודים .ב־2030
יהיו בעולם יותר הודים
מסינים .הדבר הגדול הבא
הירידה מיוחסת לפעולות הסברה ולשימוש
באמצעי מניעה .לפי הסבר אחר ,היא נובעת
מתהליכי העיור והמעבר ממגורים שבטיים
למגורי משפחות גרעיניות.
בעקבות המפקד התעורר בהודו הוויכוח
בין אלו השמחים לקראת הפיכתה למדינה
הגדולה בעולם ,לבין אלו הסבורים כי
הגידול באוכלוסייה אינו סיבה לגאווה“ .איך
נוכל להאכיל כל כך הרבה פיות ,וכיצד ניתן
להעניק השכלה לכל כך הרבה אנשים”,
אמרו המתנגדים ובכך שמו את האצבע
על האתגר האמיתי שהמפקד מציב בפני
השלטונות בדלהי.
הטכנולוגיה מהווה השנה חלק משמעותי
במפקד .ההודים השתמשו בצילומי לוויין
כדי לאתר כל פיסה מיושבת ,כל אזרח מעל
גיל  15נדרש להצטלם ולתת טביעת אצבע,
וכל הנתונים והשאלונים הועברו לסריקה
ועיבוד בטכנולוגיות חדישות .בקרוב
אנו צפויים לקבל חיתוכים מעניינים על
התפלגות האוכלוסייה .נתונים אלו ,שלא היו
ידועים עד היום ,יתנו מידע חשוב לעולם
העסקים .כך לדוגמה נבדק האם לתושבים
יש חיבור לתשתיות ובכללן גם לאינטרנט,
ומה רמת ההשכלה של המתפקדים.
אל מול הקולות המתנגדים לתעודה
הביומטרית מחשש לפגיעה בפרטיות
ודליפת מאגרי המידע ,הרוב בהודו דווקא
מצדד בה ,ומקווה כי בעזרתה ניתן יהיה
למגר שחיתות ,להילחם בפשיעה ,לצמצם
את הביורוקרטיה המעיקה ,ולהקל על האזרח
בפעולות פשוטות כמו פתיחת חשבון בנק,
קבלה לעבודה ,או הנפקת דרכון .שני נתונים
חשובים נוספים נמצאו במפקד – האחד
משמח ,והשני מעציב מאוד .הנתון המעציב
הראה שחלה ירידה במספר הבנות עד גיל

שש .לרופא בהודו אסור לגלות להורים את
מינו של העובר על מנת למנוע הפלה של
נקבות ,אך מתברר כי יש מקומות  -בעיקר
בכפרים  -שבהם הורגים בנות מיד בלידתן.
הדבר נובע מהעול הכלכלי הכרוך בקיומן
 הן אינן מפרנסות ,נישאות בגיל העשרהועוזבות את הבית ,ואם לא די בכך ,משפחת
הכלה היא זו שצריכה לדאוג לנדוניה
מכובדת לזוג הצעיר.
הנתון המשמח הוא שעל פי תוצאות
המפקד ,שיעור האוריינות (היכולת לקרוא
ולכתוב) עלה בעשור האחרון ,מ־ 65%ל־
 .74%המשמעות היא ש־ 120מיליון אנשים
נוספו לאוכלוסייה שלה פוטנציאל צרכני
הולך וגדל.
הנקודה הישראלית במפקד היא חברת
 Top Image Systemsמתל אביב
שמתמחה בעיבוד וסריקת נתונים .החברה
נבחרה על ידי ממשלת הודו ,זו הפעם
השנייה ,לטפל במיליוני הטפסים וזכתה
לחוזה של שבע ספרות לשנה הקרובה.
לדברי עומרי גלב ,סמנכ”ל בכיר בחברה
האחראי על איזור אסיה“ ,המפקד ההודי הוא
אחד הפרויקטים והמאתגרים שלנו והעבודה
עליו בעיצומה .התקנו את המערכות שלנו
ב־ 16מרכזים בהודו וקיצרנו את תהליך
עיבוד הנתונים באופן ניכר”.
האם שוק של  17%מאוכלוסיית העולם
הצפוי להמשיך לגדול ,הוא שוק שאפשר
להתעלם ממנו? חוששתני שלא ,ומי שמפחד
מהשוק הזה ולפעמים בצדק ,צריך אולי
לתכנן וללמוד אותו ,אבל בטח ובטח שלא
להתעלם .
הכותבת היא מנכ"לית משותפת ב־,A&G Partners
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הידידות ישראל־הודו .לתגובותanat@angp.net :

