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 השודקה תדה

 ?היפרגומדה ןיינעב םיקדוצ םה יכ חינהל עודמ ,םולשה ןיינעב ועט "תונידמה יתש ןורתפ" ידיסחש תויה
 ןובנ לאונמע

 ביבא-לתמ מ"ק16 לש קחרמב23-ה תיברעה הנידמה לש התמקהש היה ולסוא ימכסה לש ירקיעה ןויגיהה

 ףסונב .קוחצה ןחבמ תא וליפא תרבוע הניא וז הירואית ,םויכ .ןוכיתה חרזמל תוביציו לארשיל םולש איבת
 חורב תויברע םואל תונידמ תא וציק לא איבה "יברעה ביבאה" הנוכמש המ ירה ,ולסוא ללוחש םימדה ץחרמל
 ומכ ,םזימאלסיאה תא ץמיאש אצמומ "יניטסלפ םע" ןעמל עווג לדומ תויחהל שי ןכ םא עודמ .יפוריאה םגדה
?יברעה םלועה ראש

 איה ,הז תורמל ךא ,ונל רמאנ ,םולש המע איבהל אל םנמוא הלולע תיניטסלפ הנידמ .ןבומכ ,היפרגומדה ללגב
.דייהטרפא תנידמ ןיעמ וא תימואל-וד הנידמל ךופהל לארשימ עונמל תנמ לע תינויח

 ?היפרגומדה ןיינעב םיקדוצ םה יכ חינהל ןכ םא עודמ– םולשה ןיינעב ועט "תונידמה יתש ןורתפ" ידיסח לבא
.תונידמה יתש ןורתפ לש ,ילארשיה לאמשה לש "םישדוקה שדוק" תא ללחל ,ןכ םא ,יל ושרה

תודלוי ןה םידלי המכ

 תמחלמ ינפל לארשי תא ללוכה רוזאל לבגומ "יפרגומדה םויאה"ש ירה ,האוושמל ץוחמ םויכ איה הזעש תויה
 הכשלה" 1997-ב הכרעש ןיסולכוא דקפמ לע ססובמ "יפרגומדה םויאה" .ןורמושו הדוהי תאו םימיה תשש
 ונמזב עיתפה הז רפסמ .םיברע ןוילימ2.78 ש"ויב וררוגתה הז דקפמ יפל ."הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה
 ש"ויב וררוגתה ,לארשי לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה1996-ב הכרעש המוד דקפמ יפ לעש תויה ,םיבר

?תחא הנש ךלהמב רהמ הכ םיברעה םיבשותה רפסמ הלע אופא דציכ .דבלב םיברע ןוילימ2.11

 לעו( הנשמ הלעמל ל"וחב םיררוגתמה שיא ףלא325 דקפמב הללכ תיניטסלפה הכשלהש איה ךכל הבושתה
 .םילשוריב םיררוגתמה םיברע ףלא210 ןכו )דקפמב ללכיהל םירומא ויה אל ,םיימואלניבה םיטרדנטסה יפ לע ןכ
 הכשלה ידי לע םירפסנ תאז לכבש ,םיברע ףלא400 ,הנשמ הלעמל ךשמב ,ל"וחב רבכ וררוגתה2011-ב
 "יפרגומדה םויאה" לע לארשיב ירוביצה חישה ,הלא םייוקיל תורמל .ש"וי יבשותכ הקיטסיטטסל תיניטסלפה
.תיניטסלפה הקיטסיטטסל הכשלה לש הלא םינותנ לע ךמסנ ןיידע

 ךותל םיברע ףלא45 לש וטנ תיתנש הריגה היהת יכ1997-ב החינה םג הקיטסיטטסל תיניטסלפה הכשלה
 לא אקווד הריגה ךא– עצוממב םיברע ףלא25 לש– תיתנש הריגה םנמוא שי תואיצמבש דועב ,ש"וי יחטש
.הזעו ש"ויל ץוחמ

 תזרכה תעב ררשש ךופה סחיל האוושהב ,תאז .ןדריל םיה ןיבש רוזאב זוחא66 לש ידוהי בור היה2012-ב
 תבוטל ןמזה לעפ ,םויה דע .דבלב םיזוחא8 לש טועימ םידוהיה וויה ,1900-ב ,רתוי םדקומ וליאו.הנידמה
.ןכ איה הבושתה ,תונורחאה תויפרגומדה תומגמה רואל ?הז ןוויכב לועפל ךישמי אוה םאה .םידוהיה

 .השיאל תודיל3.2 לע התע דמועו ,תויבקעבו תיתועמשמ דרי ש"ויב םיברעה לצא הדוליה רועיש ,1992 זאמ
-ל1964-ב תודיל9.23-מ העובק הדירי יברעה רזגמב ןוירפה דרי ,םימיה תשש תמחלמ ינפלש לארשי חטשב

-ל1964-ב תודיל3.39-מ :דואמ טעמ קר ךא ,1964 זאמ דרי םידוהיה לצא הדוליה ירועיש םג .םויה תודיל3.5
 האמה לש '90-ה תונש ףוסב תולעל לחה םידוהיה ברקב הדוליה רועיש יכ אוה רתוי יתועמשמ ןותנ .םויה3.0
 תודיל5.84-מ אופא דרי םיברעהו םידוהיה ןיב רעפה .2011-ב תודיל3.0-ל ,1999-ב תודיל2.62-מ תמדוקה
 הדוליה רועישב תדמתמה היילעה .םידוהיה תבוטל רגסנ רעפה ,רמולכ .םויכ דבלב תודיל0.5-ל1964-ב השאל
 .םיינוליח םידוהי לצא אקווד אלא ,םייתד םידוהי לצא קר תמייק הניא '90-ה תונש ףוס זאמ ידוהיה רזגמב

 שי ,םידוהי לש םיעובק הריגה ילג םנשי הנידמה םוק זאמש דועב .הריגהה אוה וב בשחתהל שיש ףסונ ןותנ
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-ב םיפלא תרשע :הזעו ןורמוש ,הדוהימ םייברע םיבשות לש ץראה תולובגמ תיתנש הריגה תונורחאה םינשב
 .2008-ב ףלא28-ו2006-ב ףלא25 ,2004

( סרפ ןועמשו רימש קחצי לש םתושארב תודחאה תלשממ ןמזב .לארשיל םידוהי תריגה םג ןבומכ לולכל שיו
 סרפ .תוצעומה-תירבמ ףקיה תבחר היילע לש תונכתייה רבדב םהיתועדב םיגיהנמה ינש וקלחנ ,)1988–1984

 תיפרגומד הביס קפסל ידכ קר ןויערה תא דדועמ רימש יכו ,הימפסאב םולח איה מ"הירבמ םידוהי תאבה יכ ןעט
 :העט סרפו קדצ רימש ךא .)תרמצ יבצ ר"ד לש וחוויד לע ךמתסהב( "תיברעמה הדגה לש חופיסה תופיאש"ל
.רימש לש וחוקיפב היפויתאמו מ"הירבמ לארשיל ולע םידוהי ןוילימ

 ,)הדנקב ףלא375-ו ב"הראב ןוילימ5.27( הקירמא ןופצב אצמנ לארשיל היילעל ילאיצנטופה רגאמה ,םויכ
 ןורחאה רושעב תילגנא תורבוד תוצראמ היילע .)הינטירבב ףלא292-ו תפרצב ףלא483( תיברעמה הפוריאבו
 ,לקניפרוג לשימ ריבסמש יפכ ,ףסונב ."שפנב שפנ" ןוגרא לש האלפנה הדובעל תודוה םג ,תיתועמשמ הרבג
 הפוריאמו הקירמאמ םידוהי ןוילימ יצח תאבה יכ םויה םינעוטה לעש ,ןאכמ .הצוחה םכרדב תפרצ ידוהי תיברמ
.מ"הירב ידוהי תיילע יבגל ונמזב הנעטנ הנעט התוא קוידב יכ רוכזל ,הייזה איה בורקה רושעב

 הלאש לואשל שי הז ןיינעב .הריגהל םיילכלכ םיצירמת ןתמ איה ,התובישחב אל יכ םא ,הנורחא הדוקנו
 יתלב העצה יהוז ךא ,ןורמושו הדוהי תא ובזעיש הרטמב םידוהיל םיילכלכ םיצירמת עיצהל רתומ עודמ :הטושפ
?םייברעה םהיבשותב רבודמשכ הליבק

 ,יברעה רזגמב הדוליה רועיש רבדב היתוכרעהב תויתטישב םיזגהל תגהונ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 היתויזחת לע ססובמ "יפרגומדה דש"ב ןוידה ,תאז תורמל .ידוהיה רזגמב הז ןיינעב היתוכרעהב התיחפמו

.תועטומה

 'פורפ היהש ,יקב .הנידמה תמקה לע זירכי אלש ןוירוג-ןב דוד ינפב יקב וטרבור 'פורפ ןנחתה1947-ב
 לש הייסולכוא יכ ותעשב ןעט ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש המיקמו תירבעה הטיסרבינואב הקיטסיטטסל

 .ןימאה אל םהבש םילודגה היילעה ילג תאןובשחב איבה אל יקב .1967-ב טועימל ךופהת םידוהי ףלא600
 'פורפ ודיסחו ודימלת םג ץיפהל ךישמה הרשִהש םימיאה ןוזח לש הריוואה תא ךא ,ןיטולחל תויוגש ויה ויתויזחת
.הלוגרפ הלד ו'גרס

 דוגינב .תידוהי הנידמ המק התייה אל םלועמ ,םיפרגומדלו םיאקיטסיטטסל1947-ב ןוירוג-ןב בישקה וליא
 עגפיי אל תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש הדיתע ,םויכ םירמוא םיפרגומדו םיאקיטסיטטס םתואש המל
 יואר םנמוא .תובורקה םינשב ברעמה תוצראמ היילע דדועתו םוזית לארשיש יאנתב ,ןורמושו הדוהי לש חופיסמ
.סיסב רסח אוה "ימואל-ודה םויאה" ךא ,םיברע ויהי היחרזאמ שילשש לארשיל יוצר םא הלאשה לאשיתש

 לעפמ אהי אל הלעופו הנונכת ,היתוגאד זכרמ רשא תידוהי הלשממ" יכ ןוירוג-ןב רמא הנידמה תזרכה ירחא
 הכזש לודגה ירוטסיהה גשיהה תא הנכסב דימעתו ,תירקיעהו תישארה התוירחאל שחכתת...תובשייתהו היילע
.זאמ תוחפ אל םויכ םייטנוולר הלא וירבד ."ונרוד ול
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