ֶלד ֶא ָחד
אַחת י ֶ
ִסין – ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַ
בסין מן הגבוהים בעולםֵ .ע ֶקב הפעלת
ְלוּדה ִ
יעוּרי ַהי ָ
עד לפני כמה עשרות שנים היו ִשׁ ִ
תכניות שונות ְל ִת ְכנוּן המשפחה ,י ְָרדוּ שיעורי הילודה בסין ירידה חדה.
יקוּח על הילודה החלו בסין כבר בשנות ה 50-של המאה הקודמת.
התכניות הראשונות ְל ִפ ַ
הוּכ ְרזָה בשנת ,1979
עם זאת ,התכנית ,שהביאה לירידה החדה ביותר בשיעורי הילודהְ ,
ֶלד ֶא ָחד".
אַחת – י ֶ
ונקראה " ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַ
הוֹל ַדת ילד אחד בלבד .התכנית לוּ ְו ָתה בחוּקים,
תכנית זאת ִהגבילה את ַהזוּגוֹת הסינים ְל ָ
ֲטבוֹת למשפחה עם ילד אחד .בין היתר קיבלו הזוגות :מענקים כספיים,
ֶשׁ ֶה ֱע ִניקוּ ה ָ
ישׂאוּ בגיל מבוּגר יותר.
שירותים רפואיים חינם ,וחופשת לידה ארוכה יותר לנשיםֶ ,שׁ ִנ ְ
נוּק ִשׁים כלפי אלה,
ֲטבוֹת ,שקיבלו המשפחות ֶשׁ ִציְיתוּ ַלחוֹק ,הוּפעלוּ אמצעים ְ
לעוּמת ַהה ָ
שנוֹלד להן ילד שני ,ונשים ,שעברו על
שה ֵפרוּ את החוק :הוּטלוּ קנסות על משפחותַ ,
ֵ
ֶא ְלצוּ ְל ַב ֵצ ַע ַה ָפּ ָלה.
החוק ונתפסו כשהן ָהרוֹת ,נ ֶ
התכנית "משפחה אחת – ילד אחד" הוכיחה את ָע ְצ ָמהּ .בעוד ֶשׁ ִבּ ְשׁנוֹת ה 70-של המאה
מוּצעֲ ,הרֵי כיום כל אישה יולדת
ֶיה  5ילדים ִבּ ְמ ָ
העשרים כל אישה בסין ילדה במהלך ַחי ָ
לוּסייַת סין כמעט שלא
אוּכ ִ
תוֹצאָה מכך ְ
פחות מ 2-ילדים בממוצע .מומחים מעריכים כי ְכּ ָ
תגדל בעתיד.
ֲשׂוֹרים עסקו
ֲמד האישה בסין .עד לפני כמה ע ִ
יעה התכנית על ַה ִשׁיפּוּר ְבּ ַמע ַ
עוד ִה ְשׁ ִפּ ָ
הנשים בעיקר בגידול ילדיהן הרבים ,ואילו כיום הנשים פנויות יותר ְל ִה ְשׁ ַת ֵלב בחברה
ָתיִים
וּב ַכּ ְל ָכּ ָלה :רבות יוצאות לעבודה מחוץ לבית ,הן ְפּ ִעילוֹת יותר ְבּ ִא ְרגוּ ִנים ֶח ְבר ִ
ַ
עוֹלה.
ָמת ַה ְשׂ ָכּ ָל ָתן ָ
ְועדוֹת שונותְ ,ור ַ
וּבו ָ
ִ
ֶלת
ֲבי העולם ִבּיקוֹ ֶרת חריפהֶ ,שׁ ֵכּן היא גוֹז ֶ
עוֹררָה ְבּ ַרח ֵ
התכנית "משפחה אחת – ילד אחד" ְ
גוֹד ָלהּ של משפחתם .אך ְמ ַב ְק ֵרי התכנית
מהאנשים את הזכוּת הבסיסית להחליט על ְ
יה עד מאוד.
לוּסייָה עצוםֶ ,שׁ ִה ְק ָשׁה ָע ֶל ָ
אוּכ ִ
מוֹד ָדה ִעם גידול ְ
צריכים לזכור כי סין אכן ִה ְת ְ
ֲלוּפי ,שיביא ְל ֶהאָ ָטה בגידול האוכלוסייה
י ְֵתרָה ִמזֹאת :המבקרים לא ִהציעוּ ִפּ ְתרוֹן ח ִ
המהיר.
ֶדע ואת
ֶדע רב בנושא ,וכיום מומחים סינים אף מעבירים את ַהי ַ
ְמן נ ְִר ַכּשׁ בסין י ַ
ִעם ַהז ַ
מוֹדדוֹת עם בעיות דומות.
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