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 לש ומוקמ חוכמ ולו .שפנ ןובשח בייחתמו .הדלי אל רבכ ,הייחל ינימשה רושעב ,74 תב לארשי .א

 קר ךרדה ךרואל םלוא ,הנש 3,500-כ ינפל םעכ ונדלונ .ללכב תומוא ייחבו ונייחב "ינימשה רושעה"

 תכלממו דוד תיב תוכלמ .האלמ תונוביר וצראב לארשי םעל המייקתנ תורצק תופוקת יתשב

 תוחילש יאשונכ וניליגש אלפומה הדימעה רשוכל דוגינב .הנש 220-כ ןהמ תחא לכ - םיאנומשחה

.סונימ ינוניב ןורשיכ וניליג תיטילופ תונוביר םויקבש ירה ,תידוחיי תירסומו תינומא

 ינימשה רושעב .תונובירה לש תוקרפתהה תישאר תא םירקמה ינשב רשיב "ינימשה רושעה"

 בוטיק רצונ םיבכמה תכלממל ינימשה רושעב ,לארשיו הדוהיל דוד תיב תוכלמ הלצפתה המויקל

 תתלו םיאנומשחה תכלממ תא קרפל ושקיבו הירוסב סואיפמופ לא לגרל ולע םיגלפה יגיצנו ימינפ

 ימור טרוטקטורפ הדוהי התייה ינש תיב ןברוח דעו זאמ .אמור לש םילאסאוול ךופהל םהלש גלפל

.דומלתה יפד ןיב שא לש תויתואב םיבותכ ןברוחה יעוריא ינש יחקל .תינוביר תושי אלו

:ynet-ב תועדה ץורעב םיפסונ םירוט
הילע ןעשיהל הקירמא ונל היהת אל טעמ דועש ןכתיי •
?ילש אבא ומכ תיטוירטפ תמחול תויהל יל אב אל םאו •
רוצעל ךירצ שריה לג לש טפשמה תא •
תשגרמ אלא ,תשקבתמ קר אל תויורגבב המרופרה •

 ונחנאו .ינימשה רושעל ונעגה תינוביר תושייכו הירוטסיהב ישילשה ןויסינה איה תינויצה הכפהמה

 בושו המוחב םילוע םעפ אל ,ץקה תא םיקחוד ,דומלתה תורהזאמ הטוב תומלעתהב ,קומא יזוחאכ

.םניח תאנשב םישלפתמ בושו

 רושעב .םיחרזאה תמחלמ ב"הראב הצרפ הקוחה רושיא זאמ ינימשה רושעב .הללקל םידיחיה ונניא

 הינמרג הכפה הדוחיא רחאל המוד ליגבו ,תיטסישפל הילטיא הכפה 1860-ב הדוחיאל ינימשה

 יגיהנמ .רבסה ךכל םיעיצמש שי .מ"הרב הקרפתה תיטסינומוקה הכפהמל ינימשה רושעב .תיצאנל

 ורובעש ,ישילשה רודה .םיטסיעוציב לש אוה ינשה רודה .םייעבט-לע םיקנעכ םיספתנ ןנוכמה רודה

 אל ,השדח תואיצמ םילבחו םיריצ לילב תדלונו הריפכ תולאש הלעמ ,םהילאמ םינבומ רבעה יגשיה

.םד תייוור םעפ
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 ןברוחה ימידקת ינשלו היכיטסל םינתונ ונחנא םאה .רוחבל ונחוכבו ונידיב לבא .םידיחיה ונניא

 וז ,ונידיב ונלרוג תא לוטיל ימצעה ןוחטיבהו ןוחכיפה ,חוכה תא ונב שיש וא ?ונתוא ליבוהל רבעב

.תושדח תוגספ לא לארשי תא ליבוהלו ,הליחתכלמ תונויצה לש התילכת התייה ירה

םירושעה הלעמב .ב
 גוליפה ,םירעפה ,םיקקפה ,תומילאה ,הפגמה ,םיעוגיפה ףצר ךותב "?היהי המ"ב ימוימויה קוסיעה

 ימ שי .הגיסנ תשוחת וליפאו ,םוקמ םושל תכלוה אלש שודשד תשוחתב ונתוא ריתומ תוקולחמהו

75-ה הנשה לש החתפב .םייקתה ןכא םא קפסש ,ילידיא רבע לע תיגלטסונ תוקפרתהל םיספתנש

 – םיגשיההו ןוויכה תנומתו ,תואמצעה םויב ,רושעב דחא טבמ .הבחרה הנומתה לא ןנובתהל ןוכנ

.תרהבתמ

 תא וליפכהש היילע ילג ונירוחאמ ויה 58-ב .םויק תמחלמב ףלא 650 לש טועימ ונייה 48-ב

 תשש תמחלמ ונירוחאמ התייה 68-ב .יניסב םירצמה תא ונסבה ובש ,שדק עצבמו הייסולכואה

 תלוכי זא הגישה לארשי .םילשורי הררחושו ונידיבש חטשה שלוש ,תואבצ השולש וסבוה ,םימיה

 הריהבהש ,רופיכ םוי תמחלמ ונירוחאמ התייה 78-ב .תימויק ןוחטיב תשר הרצי ךכבו תיניערג

 ויה 88-ב .ןוטלשב ןיגב ,77 ךפהמ היהו .דמועו םקוה - יקסניטוב'ז הגהש לזרבה ריקש ונינכשל

 תורמלו ,תורייבל העיגה ג"לש תמחלמו דמשוה יקאריעה רוכה ,םירצמ םע םולשה םכסה ונירוחאמ

)טסואפ לאכימו יקסנולופ דוד :רויא(ינימשה רושעה תללק ."ןברוח תדגא" ךותמ
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 .הלכלכה תוטטומתה תא הרצע תודחאה תלשממ .ונכ לע רתונ םירצמ םע םולשה םכסה תאז

.הנושארה הדאפיתניאה הצרפו

 םולשו ולסוא ימכסה ,מ"הרבמ םילוע ןוילימ ,ץרפמה תמחלמב קאריעמ םיליטה ונירוחאמ ויה 98-ב

 ונייה 2008-ב .עורפ התסה לג לש ומוציעב ןיבר קחצי חצרו .ולסוא אלל םק היה אלש ,ןדרי םע

2000 ,םיניטסלפה םע דיוויד פמקבו הירוס םע ןואטסדרפשב ךרד ץורפל וחלצ אלש תונויסינ ירחא

 הדאפיתניאה ,ןונבלמ ל"הצ תאיצי ,פאטראטס תמואכ לארשי תובצמתהו ,הלכלכב איש תנשכ

.ירוסה רוכה תדמשהו היינשה ןונבל תמחלמ ,הזעמ תוקתנתהה ,ןגמ תמוח ,היינשה

 תילארשי הלועפל תונכה לש םינש ,OECD-ל לארשי תסינכ ,הקוצי תרפוע םג ונירוחאמ ויה 2018-ב

 לוכיסל מ"במה תקמעהו ,ןתיא קוצו ןנע דומע יעצבמ ,לזרב תפיכ תסירפ ,ינאריאה ןיערגה דגנכ

 םימזי .תומוחה רמושו םהרבא ימכסה םג ונירוחאמ הזה תואמצעה םויב .הירוסב תינאריא תוליעפ

 דחי ונלוכ ירהו .ןיסו ב"הרא דבלמ םלועב תרחא הנידמ לכמ ןרוקינוי תורבח רתוי םיקישמ םילארשי

 ץרפמה תונידממ םיברעו םיברע םיחרזא ופתתשה עובשכ ינפלו .ןיסב הלודג ריע יצחמ תוחפ

.ןימאמ היה ימ .ץיוושואב םייחה דעצמב

)סרטיור :םוליצ(םהרבא ימכסה לע המיתחה .2020 רבמטפס
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 ןוויכה לבא .םויא םושב לזלזל רוסא .םישלחל דסח הב ןיאש השק הביבס ןכא ןוכיתה חרזמה

 .ירשפא םוחת לכב תמצעתמו ,םיישק לע תרבגתמ ,תקזחתמו הקזח לארשי .םיהדמ - ןמתסמה

 ונא םהינש לע .ונתקדצבו ונחוכב - ןוירוג ןב דוד עבטש ףוריצב ןומט תררחסמה ונתחלצה דוס

 ליבשב דחאו דחא ליבשב ונלוכ םהבש ,ןחבמ יעגרב תימינפה תודחאה לע םדיצלו ,רומשל םיווצמ

 .תוביסנה לכב חצננ ךכ קר .תשבוגמ החפשמב ומכ ,םלוכ

םימויאה לע .ג
 .הפירח הבוגתו תוכרעמ דודיש בייחמ אוה .םדה תא חיתרמו ונלוכ תא לטלטמ דעלאב חצרה עוגיפ

 תא .תרסומ תויהל תבייח ,סאמחה תרמצל וא ראווניס איחיל ,החטבוהש לככ ,החטבוהש תוניסחה

 הז םא .הבוגת תוחוכ הכרואל סורפלו הארתה יעצמאב דייצל ,שימשהלו םילשהל שי הדרפהה רדג

 םע ,יחרזא רמשמ לש שדחמ המקה ןוחבל שי .תושעל שי ךכ ,ב"גמ תוגולפ 15 דוע תמקה בייחמ

.הדש תודיחיב רבעב ותרישש קשנ יזחוא םיבדנתמ

 תיפקיה רדג תיינב לוקשל שי תיליע רתיב וא תיליע ןיעידומ ,דעלאכ רדג תוכומס תוידרח םירעב

 קבאמה .ולאמ םישק םימי רבכ ונל ויה .ןוחכיפ םג יחרכה ךא .יחרכה הז לכ .עובק החטבא רובגתו

 ןתיא דומענ םתיא .ונמיע לארשי תרטשמו כ"בש ,ל"הצ .ןורחאה עוגיפה ונניא הז ,ךשמיי רורטב

.וימדוק וסבוהש םשכ הזה לגה תא סיבנו

דעלאב עוגיפה תא ועציבש םילבחמה תסיפת
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 ,ןוסיר ,ןותימל תונמדזה לכ םע ןיע רשק דבאל ילבמ ,תושיחנבו ןוחכיפב םימויאה דגנכ לועפל ונילע

 ,םימלש םירושע דחיב ספותש טבמב .ךוסכסה ןורתפל ,המהמתי םא םג ,רבד לש ופוסבו לוליד

 ןורתפה לא ךרדב עגפנש רוסאו .ונלחיי ול בצקב אל םא םג ,הגרדהב םשל םימדקתמ ונחנא

 ,תיגטרטסא ,תיאבצ .םיביוא ףוריצ לכמ רתוי הקזח לארשי .םיינויחה םיינוחטיבה םיסרטניאב

 תא דיחפהל םוקמ ןיא .ימצע ןוחטיבו חוכ תדמעמ ונידעי תגשהל לועפל ונילע .תילכלכו תיגולונכט

 םוי לולחו םהלתמ בהר ןיב תויצומאה תיוור תלטוטמה תעונתל םוקמ ןיאו .וניחרזא תאו ונמצע

 תמקה ינפלש םינשב בושו בוש וניזח הבש ,הלילח רזוחו והנשמב תינברוק תונייכבתהל ,דחא

.יונישה תלשממ

 תא שבשמ אוה .השק הכמ ונממ ונגפס התע הז .יניטסלפה רורטה ,תישאר :םימויא המכ ונינפל

 ,ןהיריקי תא תורבוק תוחפשמ םהבש םימיב רקיעב ,היהיש לככ באוכ םלוא .יסיסבה ןוחטיבה

 סאמח ידיבש םיליטהו תוטקרה ,תינש .לארשי לע ימויק םויא םלועמ היה אלו ונניא רורטה

 םיקיודמה םיליטה טקיורפ תא ץיאהלו ןלוגה תמרב סרפיהל ינאריאה ןויסינה דצל ,הללאבזיחו

 קזנה תא תרכינ הדימב םיצעהל הלולעשו הב תקבאנ לארשיש תוחתפתה םיפקשמ ,הללאבזיחל

 לע ימויק םויא ונניא הז ףא ,תאז ףרח םלוא .תללוכ תושגנתה תעב הלטלטהו תודבאה ,יזיפה

.הנידמה

 הלולע ןכא ,ץיקה דוע ןכתיי ,"ףס תנידמ"ל עיגת רשאכו םא ,תינריאה ןיערגה תינכות ,תישילש

 .תאז עונמל ךרד לכ ,ב"הרא םע דחי ןתינ םא ,תוצמל ונתוירחא .הנומתה תא תיתוהמ תונשל

 ב"הרא תשירפל ליבקמב ,תאזה תורשפאה לוכיסל "יב ןאלפ" וניכה אל ב"הראו לארשיש הדבועה

.ןקתל דואמ השקש ירוטסיה לדחמ הווהמ ,2018-ב םכסההמ

שיא .ןיעידומה יפוגמ דחא שארב רבעב דמעש םדא יילא שגינ
ינטבב תרקרקמ" :רמא אוה .ונלוכ וננוחטיבל ותמורתל רועיש ןיאש
."םיחרזא תמחלמל ךרדב ,הלילח ,ונחנאש הקזח השגרה
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 וליפא ענמיהל תובוט תוביס םינאריאל שי .לארשי לע יניערג קשנ תלטהל ןוכיסב רבודמ אל םלוא

 תחטבהלו העתרהל דעונ קשנה חותיפ .ןאריאב ךכ ,האירוק ןופצב ומכ קוידב .תאז לוקשלמ

 לארשי וא ,דחאה הרקמב ןפי וא האירוק םורד ,והשלכ ןכש לע ותלטהל אל ,רטשמה תודרשיה

 תלוכי חתפי והשלכ ןכשש תורשפאל ,קתע תועקשהב ,הנש 50 הז תכרענ לארשי .רחאה הרקמב

.לארשי ןמלא אל הז םוחתב םגש רמוא םיטרפל סנכיהל ילבמו .תאז עונמל וניצמאמ ףרח תיניערג

 ,ןכאו .לארשי לע ימויק םויא ונניא ,ןיעל הארנה חווטבו ,הז בלשב ינאריאה םויאה םגש ,ןכל רמאיי

 רותחל רוזאב םיפסונ םינקחשל םורגת ןאריא תומדקתהש תורשפאהמ רתוי עבונ ידיימה ןוכיסה

.ףסונ ךוביס והז ךורא חווטבו .םהלשמ קשנל

הנקסמו םוכיס .ד
 ותמצועו ותוהמ – ירוטסיהה וננויסינ רואלש ,דחא םויא קר םויה לארשי לע שי ,רמואו םכסא

 םידוהי ןיב תרבוגה האנשהו ימינפה ערקה ,ימינפה רבשמה והזו .ימויקל ותוא ךופהל תולולע

 לע גצוה הנורחאל .הנשל הנשמ תורימחמש תונגלפו תואנק ,םירוצעמ תרסח התסה .םידוהיל

 יפד ןיבמ ואצי תוריוצמה תויומדה ."ןברוח תדגא" ,רד ידיג לש והשמ ררמצמה וטרס םיכסמה

.ריוואב קלדה ידאו .הלאה םימיל םייטנוולר ועמשנ ןכותהו םיטסקטה םלוא ,ארקמה ירופיס

 םיעוגיפהו גחה תאפמ .הלפאה תואנקה ינוציק ןיבל םילילפב םשאנה ןיב השודק יתלב תירב ונינפל

 אוה לבא .ותוירחא ידממ לכ תא םויה ןאכ טרפא אל ,ריכמ ינא ןתוא םגש ויתויוכזו ,ונירוחאמש

 טפשמ תייטהל יתטיש ןויסינבו ירוביצה חישה תלערהב םיקסוע ויכמות לש ימינפה ןיערגהו

 רמתיא ןיבל םניב תירב יהוז .השארב םידמועהו הלשממבו טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא קוסירלו

 ורשכוה תעכ לבא ,תינויצ הגלפמ לכ ידי לע תוחדנו תועקומ ויה רבעבש תויומד ,ותומכשו ריבג ןב

)סרטיור :םוליצ(השודק יתלב תירב .והינתנ ןימינב כ"ח
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.םיעדוי ונלוכש יפכ הרמגנש תרחא התסה תכרעמ שארב רוד תונש ינפל רבכ דמעש ימ ידיב

 םתיישעש ןוחטיבה ימרוג תא תובגל םוקמב םיעוגיפ תעב םדה לע דוקרל םיששש םישנא ולא

 ,וזמ וז תוכופהה םהיתורטמ ףרחש הלגמ התא ךחרוכ לעב .םדבלמ םירחא ונל ןיאשו םייח תליצמ

 םילעופ ,לשמכ ריבג ןב ,לארשיב םייחישמה ינוציק תאו סאמחב רורטה יליבומ תא םיאצומ ונא

 ךוסכסה תא ךופהלו םידדצה ינשב תוחורה תא טיהלהל ,תחא לע-תרטמב םימאותמ ויה וליאכ

 דואמ ער ןוויכ הז .םאלסיאל לארשי ןיב תד תמחלמל ,םיניטסלפל לארשי ןיב ילאירוטירט-יטילופמ

 ,תאזכ תד תמחלמ ודרשי ןדריו םירצמ םע םולשה וא "םהרבא ימכסה"ש בשוחש ימו .לארשיל

.ונדיתע תוביצי לע רמהמ

 םינחנצה יקיתוומ ,לשא ןורהא )'לימ( מ"לא ,לורא תא הנורחאה וכרדב וניוויל םייעובשכ ינפל

 .ל”כטמ תרייס ינושארמו ןויצ-רה ריאמ לש ותגולפב מ”מ ,ל”הצ לש המיחלה תומרונ יבצעממו

 .85-75 ןיב םיחכונה בור לש םליג היה םירבדה עבטמ .םימחול תויהל ונתיאמ םיבר דמילש שיאה

 ןיאש שיא .לארשי לש םיעצבמהו ןיעידומה יפוגמ דחא שארב רבעב דמעש םדא היוולב יילא שגינ

 ,ונחנאש הקזח השגרה ינטבב תרקרקמ ,עמש ,דוהא" :רמא אוה .ונלוכ וננוחטיבל ותמורתל רועיש

.םימי ךשמב ינממ התפרה אלש הדבכ תוניצר הנירקה וינפ תשרא ."םיחרזא תמחלמל ךרדב ,הלילח

 הירוטסיהב הכ דעש באוכה ןורכיזהו ,ותחפשמו טנב ייח לע םימויאה חכונל ,ןורחאה עובשב

)ןלוג לואש :םוליצ(דעלאב עוגיפה תריזב ריבג-ןב רמתיא כ"ח
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 ,םהש ימ לשב ,םירחא םיחרזא לא וא הלשממ שאר לא ,םידוהי ידי לע ורונש םירודכ ,ונלש הרצקה

 ונארק רבעה ימידקת תא .המוקמב שיאה לש ותרהזאש רובס ינא ,דחא דצ ינוציקמ םלוכ ורונ

 יתרביד "ינימשה רושעה" תללק לע .דועו שבדה תיבחו ןוקרדה לע ,אצמק-רבו אצמק לע ,דומלתב

 תאצות ויה םה .םיימשב שארמ םיבותכ ויה אל ןברוחה יעוריא ינש .רמאמה לש םדוקה וקלחב רבכ

 יוהיז לע לופונומ םמצעל וחקלש ימ לש תרוויע תואנק דצל ,םיחא תאנשו תונגלפ לש השק ילוח

.לעופב ומושיי לעו לאה ןוצר

 התייה הנש 26 ינפל .הירוטסיהה תמבמ ומלענ – ןחבמ יעגרב דכלתהל בושו בוש ועדי אלש תומוא

 תרחא םיבשוחש הלא םע םג ,םיידי בלשל איה ונלוכ ונתוירחא .התוא ונארק אלו ריקה לע תבותכה

 ונב וכה רבכש ,תרוויעה תואנקהו ץקה תקיחד ,התסהה ,גוליפה עגנב ףתושמ קבאמל ,ונתיאמ

 לש החתפב ירקיעה וננחבמ והזו .ונב יולת הז .םישדח םיקפוא לא דחי ןאכמ אירמהלו ,רבעב תושק

.לארשי תואמצעל 75-ה הנשה

ynetopinion@gmail.com ונל וחלש ?ynet לש תועדה ץורעל רוט עיצהל םיניינועמ

םירושק םיאשונ

קרב דוהאריבג-ןב רמתיאוהינתנ ןימינב

םידוהי ןיב האנשה אוה יתימאה םויאה https://www.ynet.co.il/news/article/r1owic4l5
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