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 ןוכיסה תא50%-ב ותיחפה תוליפת :רקחמ
רמייהצלאל
 ןתינ אל .תולק ןורכיז תוערפהמ ףא תונגמ תוליפתה ,תוימלסומ םישנ ברקב השענש רקחמה יפל
םיללפתמ םהמ90%-ש םושמ םירבגל רשקה תא ןוחבל היה

 ימואלה ןוכמה ןומימבו םיאקירמאו םילארשי םירקוח ףותישב ,ךשמתממ רקחמ לש םיינכדע םיאצממ

 תערפה ינפמ וליפאו רמייהצלא תוחתפתה ינפמ ןגהל תויושע תוליפת יכ םיריהבמ ,ב"הראב תואירבל

 תטיסרבינוא לש האופרל הטלוקפב הצרמ ,גרבלזניא הקבר 'פורפה תושארב ,םירקוחה .הלק ןורכיז

 םינשב ונחב ,אביש יאופרה זכרמב חומה יעדמל לוגס ןוכמבו תיגולוריונה הקלחמב האפורו ביבא לת

.רמייהצלא תוחתפתהל ןוכיס ימרוג תונורחאה

 םירפכב םיררוגתמה65 ליג לעמ םיקדבנ892 וללכנ ,2003 ראוניב לחהש ,רקחמה יאצממ חותינב

 ,)םיקדבנ497( ילמרונ ןורכיז בצמב םייוצמה ולאל וגווס םיקדבנה .הרדחל ךומסב ,הרע ידאווב םייברע

 םאתהב ,תאז .)92( רמייהצלא םע םינחבואמה ולאו )303( הלק ןורכיז תערפהמ םילבוסה ולא

 'לטנמינימ‘ הנוכמה ימואלניב ןחבמ :ןורכיז ינחבמ ינש לע תססובמה ,גולוריונ אפור לש תינילק הנחבאל

 םע םישנא ברקב ןורכיז תקידבל ,םילשוריב ליידקורב ןוכמב חתופש ,ףסונ ןחבמו תיברעל םגרותש

.בותכו אורקב תונמוימ שרוד וניאש ,דומיל תונש טעמ

 םיפקיהב הלועה אצממ ,םירבג רשאמ רתוי50%-ב ןורכיז תוערפהמ תולבוס םישנ יכ אצמנ הליחת

 ,רפס יתבב ללכ ודמל אל רקחמב םיקדבנהמ קלחש רחאמ .םלועב םירחא םירקחמב םג םינתשמ

 .רמייהצלאו ןורכיז תוערפהל ןוכיסה תא24%-ב התיחפמ םייכוניח תודסומב הלכשה יכ אצמ רקחמה

 תונש עברא םע םירבג לש המרל תועיגמ ןרבעב דומיל תונש2-1 םע םישנ יכ ולעה ןורכיזה יקדבמ

.דומיל

 ןוכיסה תא2.08 יפו הלק ןורכיז תערפהל ןוכיסה תא69%-ב תא הלעה םד ץחל רתי ,ןכ ומכ

 םע םיקדבנה ברקב ;םד ץחל רתימ49% ולבס ,ןורכיז תוערפה אלל ,םיקדבנה ברקב .רמייהצלאל

 ונחבוא75% רבכ רמייהצלא םע ונחבואש םיקדבנה ברקבו62%-ל רועישה הלע הלק ןורכיז תערפה

 םינמוש ףדוע ,תרכוס םג וללכנ ,רתוי םיכומנ םירועישב ,ןוכיסה ימרוג תמישרב .םד ץחל רתי םע םג

.בל תולחמו םדב

 ,םהייחל םישולשהו םירשעה תונשב ויהשכ ,םיקדבנה לש יאנפה ילגרה תא םירקוחה וקדב ךשמהב

 רמייהצלאוהלק ןורכיז תערפה חתפל ןוכיסה תא50%-ב ותיחפה תוליפת יכ הלע םיאצממה חותינמו

 ןחב אל רקחמה .םייכוניח תודסומב םידומיל לש הניגמה העפשההמ רתוי ףא ,תורגובמ םישנ ברקב

 תעקשומש גהנמ איה הליפת" ,גרבלזניא 'פורפה ירבדל םלוא ,ןורכיזל תוליפת ןיב רשקה לש ויפוא תא

 ןגמה םרוגה תא תווהל היושע ,תוליפתה ןכותל רבעמ ,הליפתב תילאוטקלטניאה תוליעפהו ,הבישח וב

."רמייהצלא ינפמ
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90%-ש ןוויכ ,תרקחנה הייסולכואב םירבג ברקב רשקה תא ןוחבל היה ןתינ אל" יכ הריבסה תרקוחה

40%-ו ,םאלסיאב גוהנכ ,םויב םימעפ שמח ללפתהל וגהנ60% םישנ ברקב םלוא ,וללפתה םכותמ

."םיאצממה תא תוושהל היה ןתינש ךכ ,תועיבקב וללפתה אל

 אביש םילוחה יתבמ םירקוח ףותישב ,)NIH( ב"הראב תואירבל ימואלה ןוכמה ןומימב עצוב רקחמה

 ליווסיאול ,דנלבילק תואטיסרבינואמ םיאקירמא םירקוחו ןוירוג ןבו ביבא-לת תואטיסרבינואו הפי ללהו

.ביבא לת תטיסרבינואב רמייהצלאה תלחמל20-ה סנכב הנורחאב וגצוה םיינכדעה םיאצממה .ןוטסובו

 גוצרה םילוחה תיבמ םירקוח .רפושמ יתואירב בצמ ןיבל תוליפת ןיב ורשק רבכ רבעב םירקחמ

 תומדקתה בצק תטאהב עייסמ יתד וא ינחור םייח חרוא ץומיא יכ2005 לירפאב ואצמ םילשוריב

16 ינפל ועבק הסדהו תירבעה הטיסרבינואה לש רוביצה תואירבל רפסה תיבמ םירקוח .רמייהצלאה

.םייתד םיצוביקב רשאמ םיהובג םיינוליח םיצוביקב םילודיגו בל תולחממ התומתה ירועיש יכ םינש

Page 2 of 2

30/07/2012http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1785832


