
םירפס תרוקיב רורד-יפסכ הנפד 486 

החוורה לש הקיטילופהו הלכלכה :תקתקתמ החוור רימת יסויו ךלמינבא הירומ 
.םידומע 237.2002 .םודא וק ,דחואמה ץוביקה .לארשיב 

*רורד־יפסכ הנפד 

תלהנתמ ובש ןפואה יבגל רוביצב חוורה ןוצרה תועיבש רסוח תגצהב חתופ רפסה 

לש יטילופהו ילכלכה רשקהה תא ןוחבל ץמאמ השענ ןכמ רחאל .לארשיב החוורה תוינידמ 

םירקוחה םיסנמ רפסה יקרפ ךרואל .ונימי דעו הנוניכ ןמל ,תילארשיה החוורה תוינידמ 

תקדוצ הרבח תיינבב ןולשיכל ,םתנעטל ,ואיבהש םיכילהתהו םימרוגה רחא תוקחתהל 
.תינויוושו 

תילארשיה החוורה תוינידמ לש התוליעפ תונש םישימחש איה רפסב תיזכרמה הנעטה 

תוירדילוסב ועגפו ינועה תא וביחרה ,םיילכלכ־מייתרבחה םירעפהו ןויוושה־יא תא וקימעה 

תורמלו ,םייתרבח םיתורישלו תובצק ימולשתל םיבר םיבאשמ וצקוהש תורמל ,תיתרבחה 

םירבחמה םילעמ רפסה ךרוא לכל ןהו חיתפב ןה .קשמב הלשממה לש הקומעה התוברעתה 

תילארשיה החוורה תנידמבו ,ללכב החוורה תנידמ סיסבב תודמועה תומלידהו תולאשה תא 

.טרפב 

,תקדוצה םתקולחו תורוקמב ליעי שומיש איה החוורה תנידמ לש התרטמ ,הבחר הרדגהב 

.ןויוושל החימצ ןיבו קדצל תוליעי ןיב המלידה הלוע ןאכמ .טרפה שפוח תרימש ידכ ךות 

םתוליעפ חכונל תמצעתמו תכלוה ,החוורה תנידמ לש התרדגה םצעב הנומטה ,וז המליד 

העינמה םילוקישה תכרעמו םיסרטניאה תניחבמ ,לוכיבכ ,הזל הז םידגונמה ,תוחוכ ינש לש 

ינש .רחאה רבעה ןמ ,םייתרבחה תוחוכהו ,דחאה רבעה ןמ ,םיילכלכה תוחוכה :םתוא 

החוורה תוינידמל עגונב תולבקתמה תוערכההו ,יטילופה שרגמב םיקחשמ הלא תוחוכ 

,םיאקיטילופ לש חווט תרצק הייארמ ,המגודל)םייטילופה קחשמה יללכמ םעפ אל תועפשומ 

.(יולת יתלב עדימל תלבגומ תושיגנמו םיסרטניאו םילוקיש לש הרצ תכרעממ 

יקוח תקיקח זאמ לארשיב החוורה תוינידמ הרבעש םיברה םייונישה םידעותמ רפסב 

תכרעמ לש התוחתפתה תא קלחל רשפא ,השעמל .ונימי דעו םישימחה תונשב דעסה 

:תודחא תופוקתל תילארשיה החוורה 

תונורקע לע ילאיצוס ןוחטיבל תינכותה התתשוה ,הנידמה םוק ןמל ןושארה רושעב 

חוטיבה ןויער .תילארשיה החוורה תכרעמ לש סיסבל וכפהנו הגרדהב ועצובש ,םיילסרבינוא 

לע תיתרבחה החוורה תא ססבל אבה ,לכל ילאיצוס ןוחטיב לש ןויער ודוסיב אוה ימואלה 

,תילסרבינוא השיגב הנייפאתה ססבתהל הלחהש החוורה תכרעמ .תימואל תוירדילוס 

.תושלחה תובכשל סחיב שדחמ הקולח לע שגד ךותמ ,תינויווש 

חוטיבה תכרעמ לש היצזילמרופו דוסימ יכילהתב ןייפאתה ,םישישה תונש ,אבה רושעה 

בצמב רופיש ,םילעופה תעונת לש היגולואדיאה לש תתחופה העפשהה דצב ,ימואלה 

לש התלחה הבחרוה - 1965־ב ,המגודל) תובצקב לודיגו דעסה תוינכות תבחרה ,ילכלכה 

.(םידליה תבצק 

םירעפהו ןויוושה־יא תקמעהב ,חוכה ידקומב יונישב ןייפאתה ישילשה רושעה 

תוינכות עקר לע הבחרתה החוורה םוחתב תוליעפה .יתדעה חתמה תורבגתהבו ,םייתרבחה 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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םירושקה םיילכלכה םירבשמה ץורפו םישישה תונש לש תירבה־תוצראב ינועב המחלמה 

היצזילסרבינואה המלשוה ,הלטבאה חוטיב תינכות הגהנוה וז הפוקתב .ימלועה טפנה רבשמב 

תוינכותה תיברמב חוטיבה ןורקע תשמגהל ליבקמב ןתמר התלעוהו םידליה תובצק לש 

.תומייקה 

תויגולואדיאה תוקזחתה םע החוורה תנידמ לש הנסוחב הדיריב ןייפאתה יעיברה רושעה 

תוגלפמ דצמ םג תילסרבינוא החוור תוינידמל תודגנתהה הרבג .ןימיה תוגלפמו תוינמיה 

םיילכלכה םירבשמה דצב .וב םילעופה תכימת תא דביאש ,לאמשה לש ודצמ םגו ןימיה 

ר'צאת תפוקת) רבשמב היוצמ החוורה תנידמש השוחתה הרבג ,ילארשיה קשמה הווחש 

תואירבב ,ךוניחב תוירוביצ תוינכותל תואצקהב םוצמצ לח ןונבל תמחלמ עקר לעו ,(ןגיירו 

ןיבו ,יביטקלסה ןורקיעה ןוויכל תוילסרבינואה ןורקעמ הגיסנ הלח הלא םינשב .החוורבו 

.תונוש תובצק וצצוקו תואכז תעיבקל תוסנכה ינחבמב שומישה רבגוה ראשה 

ובציעש םיכילהתהו םיעוריאה תא הריהב הרוצב םירבחמה םיגיצמ רפסה יפד ךרואל 

תגצומ *הקיטילופופו הקיטילופ)ינשה קרפב ,המגודל ,ךכ .תילארשיה החוורה תכרעמ תא 

םוק ןמל ,החוורה תכרעמ לש התומד לע ועיפשהש םייזכרמה םיעוריאה לש תקתרמ הריקס 

ןפואל תורושקה תוידוחיי תויגוסב םיקסוע רפסב םירחא םיקרפ דועב .התע דעו הנידמה 

ובש ןפואה תא רקוסו ,ינועה תעפותב קסוע יעיברה קרפה ,החוורה תכרעמ לש התוחתפתה 

םעפ אל השענה יניצה שומישב ןד אוה .וז הדידמ לש היתולבגמ תאו ינועה תדידמ השבגתה 

םידדצמה ןיב חוורה סומלופבו ,הנש ידמ םסרפמ ימואל חוטיבל דסומהש ינועה חודב 

היתונברוק תא םיינעב םיאורה ןיבל ,םבצמל םיארחאכ םיינעה תא האורה הסיפתב 

תכרעמ ינפל תבצינה תפסונ תיזכרמ המליד םג הלוע הז קרפב .תילכלכה תכרעמה לש 

קמוע םוצמצב םיצמאמ זכרל וא ,הרבחב ינועה תלוחת םוצמצל איבהל םא - החוורה 

הבר הדימב תידוחיי איהש העפות ,ידרחה ינועב ןוידה דקמתמ ישימחה קרפב .ינועה 

םירקוחה .תיתרבחה תוינידמה יבצעמ ינפל תופסונ תומליד הביצמו תילארשיה הרבחל 

קושבו קשמב תידרחה הייסולכואה בולישל םהיתוצלמה תא קרפה ףוסב םיטרפמ םמצע 

רוביצה ברקבו ללכב ינועה תייגוסב רפסה לש (קדצומהו) רבגומה וקוסיע חכונל .הדובעה 

ןיא ,השעמל .לארשיב תיברעה הייסולכואה לש הבצמב ןוידה רדעה טלוב ,טרפב ידרחה 

ףרח ,החוורה תכרעמב תיברעה הייסולכואה בולישב תוכורכה תויעבל רוכזא לכ רפסב 

.לארשיב יברעה רזגמה לש תיתרבח־תילכלכה ותותיחנו הז רזגמב ההובגה ינועה תלוחת 

קבאמב ,תואירב חוטיב קוחב ,היסנפה תכרעמב הבחרהב םינד םירבחמה ,ךכ לע ףסונ 

,ירוביצה םויה רדס לע םייתרבח םיאשונ לש םתאלעהב הידמה תספותש םוקמבו םיכנה 

,ידוסי ןפואב רפסב תונודנ תויגוסה תיברמ .הלא םיאשונב תלפטמ איה ובש ןפואב םג ומכ 

תמר יבגל תוהתל יושע ארוקהו ,רוקמה רוכזא דואמ רסח םינותנהמ קלח יבגל יכ םא 

.(ישימחה קרפב ידרחה רוביצה לע םינותנהמ קלח ,המגודל)םיגצומה םינותנה לש םתונמיהמ 

הססבתה וילעש ןויערב לחש יתוהמה יונישה תא רפסה יקרפ ךרואל םיגיצמ םירבחמה 

תבצעתמו הנתשמ תואכזה תסיפת .םיעשתה תונש דעו הנוניכ זאמ לארשיב החוורה תוינידמ 

הנורחאלו ,תוחרזא לע תססובמה תואכזל ,הנידמל המורת לע תססובמה תואכזמ ,שדחמ 

םיכירצ החוורה תנידמ לש הידעיש ןאכמ .םירז םידבוע לע םג הלחש ץראב הייהש לע ףא 

תובחרתה ,החפשמה בכרהב יוניש ,הייסולכואב םייפרגומדה םייונישה עקר לע שדחמ ןחביהל 

גוליפאב אורקל םירבחמה תא םיעינמ םירחאו הלא לכ .היצזילבולגה יכילהתו הדובעה תריגה 

.תיתרבחה תוינידמה לע תשדוחמו הנוש הבישח חתפלו "הנומתהמ ץורפל" 
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ןיב ןוזיאה תדוקנ תאיצמב ברה ישוקה לע ,רפסה תאירקמ לבקתמה םשורה ףרח 

ןויוושה־יאו םירעפה םוצמצל תורתוחה הלא ןיבל החימצה ידעי תא תותרשמה תולועפ 

תושרדנה תולועפ ןוגכ)תוידוחיי תויגוסל עגונב ןה ,םהיתוצלמה תא םילעמ םירקוחה ,הרבחב 

ךרוצל עגונב ןהו (הדובעה קושב ידרחה רוביצה לש תופתתשהה ירועיש תרבגה םשל 

לגתסהלו המצע תא םיאתהל ךרוצהו החוורה תנידמ לש הידעי תניחבמ תשדוחמ תוכרעיהב 

יוניש םישרודה םימוחתה תא םירבחמה םימכסמ רשע־השימחה קרפב .הנתשמ תואיצמל 

תבחרנ העקשהב ךרוצה םהיניבו ,תילארשיה החוורה תכרעמ לש היסיסבב יתוהמ הסיפת 

,הדובעל החוורמ רבעמב תועייסמה תוינכות סוסיב ;םירעפ םוצמצלו החימצל ףונמכ ךוניחב 

,םירזה םידבועה רפסמ םוצמצו ;הדובעה קושב בלתשהל םתלוכיב ןיאש הלאב עוגפל ילבמ 

םיאשונהו תוצלמהה ןמ קלח םה דועו הלא .הקיקחה תכרעמב םהיתויוכז ןוגיע ידכ ךות 

ריבגהל תנמ לע ,יתוהמ הסיפת יוניש ידכ ךות שדחמ ונחבייש יואר יכ םירובס םירקוחהש 

ןהו ,ילכלכ־יתרבחה ןויוושה־יא םוצמצב הדיקפתב ןה ,החוורה תכרעמ לש התוליעי תא 

.םהיתופיאשו םתלוכי תא תוצמל םיטרפל רשפאתש (םירבחמה ןושלב)"הצפקמ"כ הדיקפתב 

םיכילהתהו םיעוריאה תנבהלו תיתרבחה תוינידמב ןוידל תיתועמשמ המורת םרות רפסה 

ןפואב בצעלו שבגל תנמ לע תיחרכה תאזכ הנבה .תיחכונה התומד תושבגתהל וליבוהש 

יושע הז רפסש ןאכמ .החוורה תוינידמ לש התוליעפ ןפואו הידעי תא לכשומו יניינע 

.החוורה תוינידמ לש ןכרצכ שמשמה רוביצה ללכ תא ןהו תוינידמ יבצעמו םירקוח ןה שמשל 
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