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,(תירבה־תוצרא ידוהי לש רתויב בושחה גגה ןוגרא) cjfwf^ תמזויב ,1990 תנשב 

ןיסולכואה רקס" לש ויאצממ םוכיס .םעפ־ יא רתויב ףיקמה ידוהיה ןיסולכואה רקס ךרענ 

ולש תוביתה ישארב עודיה ,(National Jewish Population Survey) "ימואלה ידוהיה 

 njps, עגונב ויאצממ תוכזב דחוימ ןיינע וררוע תואצותה .1991 תנשב דוע םסרופ

תכירע ינפלש םינשה שמחב ונתחתהש םידוהי ברקב תבורעת־יאושינ לש הובגה רועישל 

־תוצראב םיידוהיה םייחה דיתעל רשאב רקסהמ הלועה תרדוקה תיללכה הנומתה .רקסה 

יכ ריכזהל שי רקסל םיארחאה לש םתוכזל .רקסה לש ומוסרפ תא איה םג הלידגה תירבה 

תנשמ רקסה לש וינותנ ודמעוה ,1970 תנשב ךרענש ןיסולכואה רקס ינותנל דוגינב 

ןיידעו ,ובתכ הלא םירקוחמ םיבר .םהב ןייעל שקיבש רקוח לכ לש ותושרל 1990 
לטנ suny Press .םדיבש םינותנה חותינ לע תוססובמה תויפרגונומ לש הרוש ,םיבתוכ 

־תוצראב תידוהיה הרבחה" :איה התרתוכש הרדסב תויפרגונומה לש ןמוסרפ תא ומצע לע 

ידי־לע בתכנש ,ונינפלש רפסה .רוא ואר רבכ תויפרגונומ המכ ."םיעשתה תונשב תירבה 

ונוגראב חתפמה־תויומד ויה ןימסוק יראבו ןייטסדלוג ינדיס) סילא ותשאו ןייטסדלוג ינדיס 

עקר לש יעדימ רואית ליכמ רפסה ,ךכל םאתהב .הרדסב ןושארה אוה ,(NJPS^ לש 

ןב חפסנ םג ליכמ אוה .ולש תויזכרמה תוירוגיטקה תעיבקל הדימה־תומא לשו njps ־ה 

ןכו ,NJPS^ לש היגולודותמה תא ראתמה ,גרבסקוו ףסוי בתכש םידומע השישו םירשע 
.האנ היפרגוילביב 

ןיטינומ לעב ףרגומד אוה ןייטסדלוג ינדיס .םיעודי םירקוח םה ןייטסדלוג גוזה־ינב 

םידוהיה ייח לע םייתומכ םירקחמ לש הכורא הרוש הקיפה ןייטסדלוג סילא .םיימואלניב 

ידוהיה ךוניחה לע הרקחמ ,יתעדל ,אוה םהיניבמ רתויב בושחהו ,תירבה־תוצראב 

לש היפרגומדב ןיינעתמש ימ לכל בושח ילכ אוה םרפס .תידוהיה תוהזה לע ותעפשהו 

םירקחמב קסועש ימ .NJPS־ה לש ויתודוסי תא ןיבהל שקבמ וא תירבה־תוצרא ידוהי 

ותוללכב רפסה ,אסיג ךדיאמ .תוברה תוטרופמה תולבטב דחוימ ןיינע אצמי םייפרגומד 

,תירבה־תוצרא תודהיב ןיינעתמה ,רתוי יללכה ןיינעה לעב ארוקה ךא .ידמל םמעשמ 

.ויאצממ רקיע תא לקנב דומללו רפסב ףדפדל לכוי 

שי וז תודיינלש אוה םיבתוכה לש יזכרמה ןועיטה .דואמ םידיינ תירבה־תוצרא ידוהי 

םהיניב ,םינתשמ לש הרוש תועצמאב תדדמנ וז תוהז .תידוהיה תוהזה לע תילילש העפשה 

ךותב םידוהיה רפסמ ,תסנכ־יתבב תורבח ,תויפורטנליפ תומורת ,תיתליהק תוברועמ 

:איה םילעמ םירבחמהש תיטרואיתה הלאשה .םייתד םיסקטב תופתתשהו תורבח תוצובק 

,עמשמ) ינדידב הנתשממ עבונ אוה םאה ?תידוהי תוהזל תודיינ ןיב רשקה עבונ הממ 

,דמאמ,דמ וא ,(רתויב םידיינה תויהל םייופצש םה רתויב הכומנה תידוהיה תוהזה ילעבש 

ילוא וא ?ועיגה םהמ םירוזיאהמ תידוהי תוחפ בורל הניהש ,השדחה םתביבסל םידוהיה לש 

ההוזמש המל תוכייש לש םימדוק םיסופדב תמרוג תוריינהש שמ ישהמ עבונ רשקה 

םלוא .הזכ רשק לע םתעפשהב דחי םירבוח וללה םימרוגהמ המכש ףא ןכתיי ?ידוהיכ 

.םימיאתמ םינותנ רדעיהב ,החותפ תרתונ וז הלאש 
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תודיינ ןיב רשק לש תויללכה תונקסמה תא םינתממה םייפיצפס םיאצממ המכ םנשי 
,םיידוהי םיריעצ לע רתויב עיפשמה םרוגה איה הריגהה .תידוהיה תוהזה תופפורתהו 

םידוהיה לע תודיינה לש התעפשה .רתויב השלחה תידוהיה תוהזה ילעב אליממ םניהש 

טעמכ ןיבל תודיינ ןיב ךופה סחי םייקש יפ־לע־ףא .רתויב השלחה איה רתויב םירגובמה 

םיבתוכהש יפכ .טלובה ןפודה־אצוי םה לארשיב םירוקיבה ,תידוהי תוהז לש דמימ לכ 

ןיב םידוהיה תוהזב לדבה טעמכ ןיא ,לארשיב ורקיבש םידוהי לש 25x םתוא ןיב ,םינייצמ 

שמחב תירבה־תוצרא ךותב תרחאל תחא הנידממ ורבעש הלא) חווטה־יקוחר םידיינה 

ןכתיי ,םישיגדמ םמצע םירקוחהש יפכ .םירחא םידוהי ןיבל (רקסה תכירע ינפלש םינשה 

ורבעש הלא ברקב ,לארשיב םירוקיב ללוכ ,תודיינל הייטנה תא רתוי תפקשמ וז הדבועש 

.תירבה־תוצרא ךותב תרחאל תחא הנידממ 

יבחרב רתויו רתוי םירזפתמ םידוהיהש איה תירבה־תוצרא ידוהי לש םתודיינ תועמשמ 

תידוהי הרבח" לש התריציב םירידגמ ןייטסדלוג גוזה־ינבש העפות ,תילרדפה הנידמה 

ףא םהו ,תידוהיה תוהזה לומ לא הביצמ וז העפותש םימויאל םיעדומ םיבתוכה ."תימואל 

תודיינה יוכידל םיצמאמ תוללוכ ןניא הלא תוצלמה .הז אשונב תוצלמה המכ םיעיצמ 

.המיע דדומתהל ןיאש דוסי־תחנהכ תלבוקמ תודיינה ;תידוהיה 

ןמביל והיעשי 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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