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לוהינל גוחב הריכב הצרמו ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומב הריכב תרקוח איה ןוליא הריפוא ר"ד
.הפיח תטיסרבינואב הביבסו עבט יבאשמ

המ ןמז רבכ .ודרשמ תא "קרייל" לעופ רצואה רש ,עובשה ,עומשל היה דמחנ
םיאת תנקתה תוברל למשחב ןוכסחל תוינכות לע ,רצואה דרשמ םעטמ ,תדחוימ הדעו תדקוש
.רוזחימל םתיינפהו תוריינ תדרפה לעו רצואה ןיינב גג לע םייראלוס

,2003 יאמב רבכש ,ויריכבו רצואה דרשמ םידיקפל רפסי והשימש יאדכ ילוא לבא ?אל ,ןייוצמ עמשנ
תנגהל תינכות לש אמייק רב חותיפל תיגטרטסא תינכות ץומיא רבדב הטלחה לארשי תלשממ הלביק
.הביבסה

דרשמש הלא תוברל ,םינוירטירק יפ לע לועפל הלשממה ידרשמ לכ לש תובייחתה הללכ תינכותה
יבגל הטלחה לארשי תלשממ הלביק 2001 ילויב ,דועו תאז .םצומיא לע עידוה וישכע קר רצואה
.הלשממה ידרשמב רוזחימה תרבגה

דציכ תויחנהב הקסע רשא הדרוהל תנתינו השיגנ ,המסרופ םידומע 41 תב תראופמ תרבוח וליפא
שיש םידעצה תא הריבסמ םיבאשמב שומיש םצמצלו רוזחימ ריבגהל ,ריינב שומישה תא תיחפהל
.טוקנל

לבא ,תורתוכ ךכ לע לבקמ דועו ,ונתינש ירחא םינש 7 תויחנהה תא רזחממ רצואה דרשמש בוט הז
תויעב םע תיתימאה תוקסעתהה עודמ "קורי" תויהל רכזנ רבכ אוה םאו ?רכזנ אוה וישכע המל
?םיילושל תקחדנ ןיידע הביבס

םתואב םיביצקתל סחיבו םירחא הלשממ ידרשמל סחיב בולע הביבסה תנגהל דרשמה ביצקת המל
תלוספב לופיט ,בויב ,םימ תויתשתל תוירוביצה תועקשהה עודמ ?םלועה יבחרב קוידב םידרשמ
םושיי המל ,ךכמ רתויו ?םלועב תוחתופמה תונידמב תועקשהל תוברקתמ ןניא ןישיב ןיערמ ראשו
.2009 ךשמב םיבלשב תמשוימ תויהל היופצו התחדנ קוריה יוסימה תמרופר

תלבוס לארשיש הביבס תויעבל תועדומ תולגל ליחתמ רצואה דרשמשכ ,וישכע ,ןכש המ .רורב אל
רבעמל תויונפ תוכרדמ ,םידליל קחשמ תומוקמ םיללוכה םיינוריע םיחותפ םיחטשב רוסחמ :ןהבו ןהמ
םיעבונה דועו םילחנ םוהיז ,םיקקפ ,ריווא םוהיז ,םיחותפ םיחטש לש רקובמ אל לוצינ ,לגר יכלוה
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?קוריה םוטנמומה תא לצנל יאדכ ילוא ,יברעמה םלועב תופופצהמ לארשי לש התויה םושמ רקיעב

םידיקפ בוט רקוב

םינפהל ליחתיש יאדכ ,לומתא לש תושדחה ןהש ,"תוקורי" תורתוכב אצוי רצואה דרשמש ירחא זא
תיתביבס תוינידמ םויק אוה ,OECD תונידמ לש חתופמה םלועב גושגשלו רחסמל םיאנתהש
תא םלשלו םוהיזב לפטל םהזמה בויחו םיילכלכ םיעצמאב שומיש ךות ,הפיכאו הקיקח ,תמדקתמ
.ותולע

תננכותמ תיתביבס תוינידמ השורד ,חמציי ילארשיה קשמהש תנמ לעש ומינפי רצואבש יאדכ
.םה רשאב הלשממה ידרשמ תוינכות לכמ תרדענ םויכש ,תמאותמו

ותוא ךותב םינוש םיפגאב תפתושמ הדובעו םואית םגו הלשממה ידרשמ ןיב םואיתה םא ילוא
תועדוה ררחשל רצואה דרשמ ענמיי ,לארשיב ומייקתי הביבסהו תויתשתה יאשונ לכב ,דרשמ
.ילאוטקא אלש חטבו יניצר והשמ תויהלמ תוקוחרש תונותיעל
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