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ןויזופמיס 

 Yuval Yonay The Struggle Over the Soul of Economics:
 Institutional and Neoclassical Economists

 in America Between The Wars.

 Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1998. 290 pages.

,הפיח תטיסרבינואב רפסה תאצוה דובכל ןויע םויב ורמאנש םירבד ךותמ 

.1998 ינויב 10 

א 

.לשמל רבכמ הז הכפהנ "היבירחמ ידי־לע הבתכנ היורט לש הירוטסיהה" יכ הרמאה 

יפ־לע תורודל לחנוהו רפוס ןכ־סא אלא םלשומ ןוחצינ ןיא ,םוחת לכב טעמכ ,קבאמ לכב 

רפסמו תקתשומה הסרגה תא ץלחמה והשימ םק םהב םירקמה םיטעמ .םיחצנמה תסרג 

יגדמלהו קתרמה ורפסב יאנוי לבוי ומצע לע לטנ וזכ המישמ .םמודה הנחמה רופיס תא 

סנכנ רשא ,יאנוי לש וביל ץמואמ לעפתהל אל השק .הלכלכה לש התמשנ לע קבאמה 

קבאמב קסוע רפסה .ילכלכה תעדה־ םוחת לש תויראה־בוג לא רשייה ("ינאיורט סוס"כ) 

לע יפרגוירוטסיה קבאמ ךכמ תוחפ אל םלוא ,תינלכלכה הקיטקרפה לש התמשנ לע 

,תיביטקובורפ תיגולויצוס הזית גיצמ יאנוי .יצוביק ןורכיז לש הריצי לעו רבעה תביתכ 

תא רוקסאש רחאל .תעדה־טוחת לש ותוחתפתה רופיס תוויעב םינלכלכה תא המישאמה 

לעו הירוטסיהו הלכלכ ןיב רשקה לע םיחקל קיפהל הסנא ,רפסה לש תיזכרמה הנעטה 
.םייפרגוירוטסיה םיחוכיו לש םתריצילו םתנבהל היגולויצוסה לש התמורת 

דקמתמ אוהש ךות ,"עדמה לש היגולויצוס" הנוכמה עדיה הדשב קסוע רפסה ,וינפ לע 

יביאנה םזילאירה םע חכוותמ יאנוי .הדיצה םיקחדנ וא םירחבנ םייעדמ תונויער וב ןפואב 

לע תנעשנה תיגשומ־תיטרואית תרגסמ שבגמ אוה םמוקמבו ,עדמה לש םיפוסוליפ לש 

ןולאק לשימו (Knorr-Cetina) הניטס־רונ ןיראק ,(Latour) רוטל ונורב לש םהיתודובע 

 (Callon), עדמ ידומיל" לש םוחתה תרגסמב םייזכרמ םירקוח" (Science Studies).

ןיבהל שיש תסרוג ,(Constructivist)"תיטסיביטקורטסנוק" הנוכמה ,וז תיטרואית תרגסמ 

םישעמ םישענ הב תוששוגתה תריזכ תיעדמה היישעה לש חישהו הקיטקרפה תא 

עדי לש "תורוחש תוספוק"ו םיטקייבוא םיננוכמ ,תירב־ילעב םיסיוגמ ,םיילובמיס 

הסרגה תא רגתאמ יאנוי ,וז תיטרואית הדמע ךותמ .תוירוטר תוקיטקרפ תוחתפתמו 

.יתייעב רואב התוא גיצמו הלכלכה לש הירוטסיהה לש תינונקה 

תימס םדא לש ויתודובעב לחה ,תיראיניל תוחתפתה לש לדומ הגיצמ תינונקה הסרגה 

הלוכסאה תחימצו לשרמ דרפלאב ךשמה ,הרשע־הנומשה האמה ףוס לש תיסלקה הלכלכהו 

האמה לש םישולשה תונש לש םזינאיסנייקל םשמו ,הרשע־עשתה האמה ףוסב תיסלקואינה 

תורחת"ו "רייפ ,דסייל" ,"קוש" םיגשומה לש םתויזכרמ תא השיגדמ איה .תיחכונה 
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־תיטמתמה הלכלכה דחוימב ,היינשה םלועה־תמחלמ ירחא תויוחתפתהה ."תישפוח 

.הזה ביטרנה לש שקבתמ ךשמהכ תינונקה הסרגב תוספתנ ,הקירטמונוקאהו תיביטקודדה 

הסרגב תידסומה הלוכסאה לש התויזכרמ תא הכותמ החיכשמ וזה הסרגהש ןעוט יאנוי 

ןו'ג ,ןלבו ןייטסרוט לש םהיתודובעב לחה) האמה תישארב תירבה־תוצראב החמצש 

.(תיירבלג ןו'גו ינלופ לרקכ ,רתוי םירחואמה םכרד יכישממכ הלכו ,לשטימ ילסוו סנומוק 

תעדה־סוחתב יזכרמ דיקפת היה תידסומה הירואיתל ,םויכ לבוקמל דוגינבש ןעוט אוה 

םילדומה יפלכ ינדשח סחי זא וחתיפ םיבר םינלכלכ .תומחלמה ןיב לש הפוקתב ילכלכה 

תא ,יריפמאה רקחמה תא ושיגדהו ,"ישפוח קוש" גשומה יפלכו םייביטקודדה םייעדמה 

ללוכ ,הלכלכה לש םיידסומה םיטביהה תאו הקיטילופלו הירוטסיהל הלכלכה לש הקיזה 

לש התמורת תא םויכ םיאיבמ ונא וב ןפואה .קושה יכילהתב תוברעתהו םואיתב ךרוצה 

ומכ ,היביריו תידסומה הלכלכה ןיב קבאמ לש האצות הבר הדימב אוה תידסומה הלכלכה 

.יפרגוירוטסיה תוויע לש גוס ,דבעידב הינבה לש האצות םג 

איה ־ רפסה לש ויאצממ תובקעב - הכודמה לע יתעדל תדמועה הבושחה הלאשה 

דמימה תא רידהל ,רוד רחא רוד ,םישקעתמ םינלכלכה עודמ :תיגולומטסיפא הלאש 

הסיפתכ החמצ תיסלקה תינידמה הלכלכהש אוה דוס אל .הנילפיצסידה ךותבש ירוטסיהה 

,הנילפיצסידה לש המקהה ךמסמ תא חסינש ףוסוליפכ ,תימס םדאל .תקהבומ תירוטסיה 

לש קהבומ דיסחכ .תולכלכ לש ןבצמ לע תוילסרווינוא תומויסקא חתפל תורמוי ויה אל 

תיטסילטיפקה הלכלכה לא סחייתהו ,תילמרופ הקיגולב שומישמ ענמנ אוה ,םוי דיווייד 

.תירוטסיה העפות לאכ 

דמימ םוש תירוירפ־א איצוהל תבייח איה ןיאש ךכב אוה תירוטסיהה הבשחמב דוחייה 

תעיקשל םורגי הירוטסיהה ןמ קותינש ששח רבוו סקמ .הלש חותינה ןמ יתרבח וא ישונא 

עיצה ןכלו ,רשקה ירסח םיגוצייל וכפהייש םילדומ חותיפלו םמצע ךות לא הרבחה יעדמ 

היה אל ילכלכה תעדה־םוחתל .םהיניב רוביחב תרצונה תענמנ־יתלבה הריתסה םע תויחל 

,ירוטסיהה דמימה תא רמשל םוקמב .רבווכ המוק רועיש לעב ־ ףס־רמוש - גולודותמ 

םילדומב התוא ףוטעלו תילכלכה הבשחמה לש היצזילמרופ תושעל םינלכלכה ולחה 

.םוקמו ןמז ירסח ויהש םושמ םיפידעכ וספתנש םייטילנא 

.עדמל הלכלכה לש דוסימב םלענ וכותמ החמצ תיסלקה הלכלכהש ירוטסיהה דמימה 

לש תיחכונה הסרגה דציכ םיגדמ אוה .תיטמטסיס ,דניה וז העפותש הארמ יאנוי לש ודפס 

סנייקו לשרמ לש םהיתודובע ןוניס תועצמאב תירוטסיה־אל הכפהנ תיסלקואינה הלוכסאה 

עסש רצי הז שגד יוניש .תיטסילני'גדמה הלוכסאה לש הנצקהו ישפוחה קושה תמזירפ ךרד 

םיקתונמ םישענ םייסלקואינה םילדומהש הדבועב אטבתמה עסש ,הירוטסיהו הלכלכ ןיב 

םמצע םיכפוה ,םמצע ךותמ םיננוכמ םה ,הלאככ .תירוטסיההו תיגולויצוסה תואיצמה ןמ 

השקש דע הזב הז םיברועמ תואיצמו ןוימד וב םורקלומיס לש גוס םירצויו ידיתע טנרפרל 
.םריתהל 

היצזירוטסיה־הד לש הז ךילהתש הדבועה איה ורפסב ךרוצה יד שיגדמ וניא יאנויש המ 

־זכרמ תרבעה םע תירבה־תוצראב הטובו דחוימ יוטיב לביק תילכלכה הירואיתה לש 

תודובע חתינש ,םואבסבוה .תיחכונה האמה תליחתמ םשל תילכלכה הבשחמה לש דבוכה 

העפות הפ השחרתה יכ הארה ,תירבה־תוצראב הלכלכל םיטנדוטס לש היצטרסיד 

עברב 130/0־מ דרי םיירוטסיה םיאשונב תוקסועה תויצטרסיד לש ןרועיש .תיטמטסיס 

.(99,1977) םויכ 30/0־כל תיחכונה האמה לש ןושארה 
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תבכרומ הלאש וז ?ינאירבווה חקלה תא םיאקירמאה םינלכלכה ודמל אל עודמ 

ידיב ןיא .הנוש .דתיה ןכא הפוריאב עדמה תוחתפתהש תוארהל לכ־סדוק הכירצמה 

יעדמ תוחתפתהב ומייקתה םירורב םיליבקמ םילדבה םלוא ,הלכלכה יבגל הלאכ םיאצממ 

Guilie, 1994; ,לשמל ,ואר) תירבה־תוצרא לומ הפוריאב הדובעה יעדמו לוהינה 

 1990 ,Rabinbach). היושעה תיללכ הנעט ןועטל הצור ינא ,תמיוסמ תונטשפ לש ריחמב

־תוצראב תיעדמה הבשחמה תוחתפתהב תקסועה וז העפותל רבסהה ןמ טעמ ריאהל 
.תירבה 

תייגולואידיאמ םייאקירמאה הרבחה ינעדמ ועפשוה הרשע־עשתה האמה ךלהמב 

הרבחהש הסרג וז היגולואידיא .(American Exceptionalism) תיאקירמאה תוידוחייה 

.םייתרוסמ תודמעמ תרסח הניהש םושמ ,תיפוריאה וזמ הנוש שדחה םלועב תיאקירמאה 

,תילדואיפ הירוטסיה לצב המקוה אל תיאקירמאה הרבחהש הנעטה לע הססבתה איה 

תילרבילה הסיפתה .(עקרק ןוגכ) םילדנ־יתלב םיבאשמ תלעבו החותפ הרבחכ אלא 

,םיילכלכה ,םייטילופה תודסומה ךותמ השדח תילנויצר םלוע־תסיפתכ החמצ תיאקירמאה 

יפכ תידמעמה הרבחל הזית־יטנאכ אל ,(הרזחב םכותל הקצונ םגו) םייתרבחהו םייטפשמה 

םע ךכ־רחאו םזילדואיפה םע ותישארמ תמעתה יפוריאה םזילרבילה םא .הפוריאב ,רתיהש 

ןרותואה רמאש ומכ .תמעתהל המ םע טעמכ תירבה־תוצראב ול היה אל ,םזילאיצוסה 

דיתע םע דכלתה רבעה .תומלש ידכל העיגה רבכ הקירמא" :והשמ תירופטמ הרוצב 

.(Hawthorn, 1987)"ןתינש לככ הווהל המוד תויהל ותרטמש 

,ירוטסיה־א טקיורפכ יאקירמאה ילרבילה טקיורפה הנבנ ,רבע לש "ורדעיה" לשב 

תיתרוקיב תיטילופ־תילכלכ םלוע־תייאר לש התובישח .דיתעו הווה ,רבע ןיב לדבה אלל 

םיכיישה תודסומ לש םרדעיה לשב תוחפ תשגרומ התשענ ידמעמ קבאמ לש הסיפתב 

,היגולויצוסה ,הלכלכה םשארבו ,םייאקירמאה הרבחה יעדמ ודסונ וז חורב .ןשיה רטשמל 

.(Ross, 1991) לוהינו הדובע יסחי ,הנידמה עדמ 

התיהש םושמ .הגירח תיטילופהו תירוטסיהה ,תידסומה הלכלכה התיה הז רשקהב 

תא רמשל החילצה אל ,ילרביל־יטסילטיפק םזינימרטד הרסחו "וישכע"ו ךאכ"ל השיגר 

הבישח לש תובישחה .תירוטסיהה תואיצמה ךות לא המלענש הפוסו ,התוהזו היתולובג 

הלכלכל תופולח ויהש הדבועה תא העדותל הריזחמ איהש ךכב איה תירוטסיה 

.תיסלקואיגה 

האצוה הירוטסיההש ךכב יד אל םא .ילסקודרפ וליפאו ,קתרמ ןפ דוע הלוע רופיסה ןמ 

הלכלכה תא תיפוס הרבק ,תילכלכה היפרגוירוטסיהה האב ,םיילכלכה םילדומל ץוחמ לא 

תקתשהש םיארמ יאנוי לש וירואית .תיטודקנאכ התוא הרידגהו (תידסומה) תירוטסיהה 

וא) ןורכיז אלא ,החכש תרצוי הניא הווהה לש תינומגהה הסיפתה ידי-לע תופולחה 

אלא ,היסקודורטה לש המויק תא תקחומ הניא תינומגהה הדמעה .רחא גוסמ (תונורכז 

לש תוהזה תיינבמ קלח אוה הז ןוניכ .המצעל התדגנה ךותמ התוא תננוכמ :ךפיהל 

"השדחה" תיסלקואינה הלכלכה ,ךכ .המצע לש תילילשת הארמ־תנומת ןיעמ ,הינומגהה 

רפוסמ הלא יתש לש ןרופיסו ,תידסומה הלכלכל התדגנה ךותמ היסקודותרואכ הננוכ 

.הווהה לש תיסלקואינה הלכלכה יניע דעבמ שדחמ 

אלא ,ףסונ "רחא" לש ומויק יוליג קר הניא יתרוקיבה גולויצוסה לע תלטומה המישמה 

ןורכז") ךייסינ לא תארקד לא" הזל ארק שיוורד דומחמ .ינומגהה ביטרנה ןמ ולוק ץוליח 

ץראה רופיס לש ותודחא תא םורפל הסנמה ינאיורטכ ומצע תא רידגמ אוה .("החכשה 
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יבגל ומצע לע יאגוי לבוי לטנ הזה דיקפתה תא .קתשומה הנחמה רופיס תא ץלחלו תאזה 

תורוחש תוספוק שיש ,הווהו רבע רבחמש דחא טוח ןיאש תויטנגלאב הארמ אוה .הלכלכה 

.ןהילאמ תונבומכ תוחקלנו תומותח תוראשנה 

.הלכלכה לש היגולויצוסב וא עדמה לש היגולויצוסב קר אל קסוע לבוי ךכ םושמ 

ךכב אטבתמ גיצמ לבויש הדמעב תויביטקרטאה ןמ קלח .הרופטמו לשמ איה ןאכ הלכלכה 

.תיטילופ הירואית לש תובקע םג הב תוהזל ןתינש 

לכל הווש תונמדזה תתל תורשפאה ,לשמל ,איה הבושח תיטרקומד תיטילופ היגוס 

לרק תובקעב ךלוה יאנוי הז ןיינעב .הלש םיגוצייל םג ומכ ,הקיטקרפ לכל ,הירואית 

ותוחיתפ ןיב רשק האר The Open Society and its Enemies ורפסב רשא ,רפופ 

לכ .תוילרבילה תויטרקומדה לש םייטילופה םיכרעה ןיבל תויזיוורל עדמה לש תדמתמה 

היגוס .החותפה הרבחל תנכוסמ - םזינומוקה וא םזישפה הז היהי ־ תיטסילופונומ הדמע 

וב הרבחה יעדמב ירקיעה תעדה־םוחת הניהש םושמ ,הלכלכל דחוימב תיטנוולר וז 

םימיכסמ םה םלוא .רפופ םע יאנוי םיכסמ לכב אל .רוערעל תנתינ־יתלב הסקוד תמייקתמ 

לבוי .המוד סחי לבקל תוכירצ וחצונש תוירואיתו וחצינש תוירואית :הירטמיסה ןורקע לע 

הלוכסאה םהיפ־לע םיילגעמה םינועיטה רוגתיאל חתפ הבר תויטנגלאב חתופ יאנוי 

ךכ לע .רתויב הבוטה הרוצב תואיצמה תא תפקשמ איה יכ תיטננימוד תיסלקואינה 
.תובר תואמחמ ול תועיגמ 

בהנש הדוהי 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

תורוקמ 

 Guillen, F.M. (1994). Models of Management: Work, Authority and

 Organization in a Comparative Perspective. Chicago: University of
 Chicago Press.

 Hawthorn, G. (1987). Enlightenment and Despair: A History of Social Theory.

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Hobsbawm, E. (1997). On History. London: Weidenfled <fe Nicolson.

 Rabinbach, A. (1990). The Human Motor: Energy Fatigue and the Origin of

 Modernity. New York: Basic Books.

 Ross, D. (1991). The Origins of American Social Science. Cambridge

 University Press.
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493 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט"נשת 

"לזרב בולכ"ב םינלכלכה תא האלכש םיעוריאה תולשלתשהל רבסה עיצמ יאגוי לבוי 

ךילהתה לע רוא הרוז רפסה .םיטשפומ םיסחי רקח לש היצזיטמתממ בכרומה ,ידותמ 

םתוא םג .ףתושמ חיש חתפל תלוכיהמ היגולויצוסהו הלכלכה תא קיחרמה רתויב יזכרמה 

םשומה ידמ קזחה שגדהמ םיעתרנ םינלכלכה םע ףתושמ חישב םיניינועמה םיגולויצוס 

תשרופמ הניחב ןלכלכהמ ענומ "לזרבה בולכ" ,רחאה רבעה ןמ .תיטמתמה הלכלכב 
.ויתוחנה לש תדמתמו 

,ליעומ ןויער אוה םיילמרופ םיטפשמ ןיב םיסחיה רקח ,טסיביטיזופה גולויצוסה יבגל 

תונכותה דגנ אצויו םיילסקודרפ םיכילהת תנבהל רוקמ ונל קפסמ ןכא רקחמהש יאנתב 

:הכרפהה ןורקע לע תתשומ יגולויצוסה םזיביטיזופה ,לכמ בושח .ונלש תויביטיאוטניאה 

.ומוקמב אובל אלו ,יריפמא רקחמל סיסב־לדומ תווהל תורומא תוחכוההו תונעטה 

רקיעב בסנ אוה :יגול םזיביטיזופ לע תתשומ םויכ חוורה סותאה ,תאז דגנכ ,הלכלכב 

.תיריפמא אקווד ואל ,תיטילנא החכוהו ןועיט ביבס 

ןמ ,לע־תמגידרפ רדעיה אוה וננמז־ק טסיביטיזופ גולויצוס לש םילוכסתה דחא דועב 

התיחפמ הלכלכב תיסלק־ואינה הירואיתה לש תיטמגידרפה תויטילונומה ,רחאה רבעה 

תואיצמה לע םינפ־בר ןפואב טיבהל םינלכלכה לש םתלוכי תא יתועמשמ חרואב 
אוהש ,"תוננגוסמ תודבוע" םינכמ םהש המ ידי־לע תגצוימ תילכלכה תואיצמה .תילכלכה 

.םייטילנא םיטפשמ היושעה היישעמ ,רופיס 

הז .תיחרכה וא "תיעבט" הניא הלכלכב הדותמהו הירואיתה ןיב תודחאהש הארמ יאנוי 

יסופיט חרואב תדקמתמה הבושח תיגולויצוס הלאשל ינייפואה גשיה ,רתויב רורבה וגשיה 

לש היגולופורתנאה םוחתמ הבואשה הירואיתב שמתשמ אוה .וילאמ ןבומה רקחב אק11ד 

לש אלא ,תותימא לש תולגלגתה קר וניא יעדמ רפיסש תנעוטה ,זרוטאל ונורב לש> תעדה 

יומיד לש הינבההש תוארהל דיפקמ רבחמה .םינקחש ןיב תותירב ךות תישענה הינבה 

,תויונשרפ ,םילמס תורזושה תוינוגרא תוקיטקרפ תועצמאב תישענ ינלכלכה עדיה 

.ןועיט תונונגסו תוינחוכ 

הדיחה תא רתופ וניא אוה .רפסה ינפל תמייק ,דתיה אלש הדיח ךכב רתאמ יאנוי 

אוה לודגה וגשיה .עדמה לש םייטילופ םירשקהמ ןיטולחל טעמכ םלעתמ םג אוה .ןיטולחל 

ןיב רוביחה תא ףשוח אוה .התוא רותפל ותלוכי אקווד ואלו ,הלאש תולעהל תלוכיה 

םיצפח ןיבל םניבו ,תולוכסא ןיב ,םינקחש ןיב תירבכ תיטמתמ הלכלכל םזיציסלק־ואינ 

ןיעמ :הייעטו יוסינ הוולמו ,יראיניל וניא הז ךילהת ."ירוטר ןקתה" םה ףא םישמשמה 

סייגל הסנמ ןהמ תחא לכו ,םינתשמ ןהיתולובגש תולוכסא יתש ןיב לבח תכישמב תורחת 

"תמגרתמ" הלוכסא לכ .םיממודו םימשונ ,םיתמו םייח ,םימודמו םייתימא - תירב־ילעב 

.המלוע תייארל םאתהב הווהב םיכומס םימוחתמו רבעה ןמ הירואית יגיגה 

םירוושהו תואידיא לע םיבוכרה םידיחי ידי־לע השענה ירוטסיה דוסימ ףשוח יאנוי 

הקינכט) םהיתובא ויה אלש תובאל םיסחייתמ םה .המודמ דיתע לש יומידבו המודמ רבעב 

.(רקיעב תידסומ הקינכט) תונשל םירמייתמ םהש דיתעלו (רקיעב תיאקיסלק־ואינ תירוטר 

חישה םלועש הדבועב תויחרכה ןיאש שיחממ יאנוי ,רבוול המודב ,תורחא םילימב 
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םירפס תרוקיב דומלת ןליא 494 

תכפהנ איה ,תיטמתמ־תיסלק־ואינה תירבה הננוכש השעמ ךא ,הנבוהכ יפכ ןנוכ ינלכלכה 

הצר רבעב יטנטסטורפהש םשכ קוידב .המצעלשכ תינונגס הרטמל תינרישכמ הדותממ 

לוכי רבעב ןלכלכה היה ךכ ,סנרפתהל םיבייח ונא דועב הלואגל עיגהל תנמ־לע דובעל 

םילכב תינונגס הטילש ןיגפהל בייח אוה םויכ םלוא ,תודותמ לש ללשב שמתשהל 
.תניינעמכ היעב רידגהל תנמ־לע םייטמתמ 

ארוק לכל ריהנהל ליכשמ יאנוי .ףטשב ארקנ אוהו ,הטושפו תחלוק הפשב בותכ רפסה 

ברקב רפסה לש ךוישה והמ ,עדמה לש היגולויצוסב תיזכרמה םיגשומה תכרעמ תא ריבס 

.תיעדמ הירואית תועצמאב הבושח הלאש םדקמ ומצע אוה דציכו ,תויעדמה תוקולחמה 

הירואית תלעפהב םוכחת ,יגולויצוס ןוימד ,בר יטילנא רשוכ לש בוליש ןיגפמ רבחמה 

.תומלש רחא הפידר ידכ דע תודבועה רקחב תונדפקו 

רפס וניא ךא ,למרנמ חיש תודוא־לע תינרדומ־טסופה תושיגרל םנמוא קישמ רפסה 

לש הרואל תקדבנ תודבועה תולשלתשהו ,ןאכ ירשפא רפיס לכ אל :יטסינרדומ־טסופ 

,ךכ לע ףסונ .תילכלכה הנילפיצסידב םיעוריאה םלוע לע טבמה תא תרגסממה הירואית 

ןעדמה לש היגולויצוסב תוחוורה תויתנפואה תולוכסאה רחא תיטמוטוא ההונ וניא יאנוי 

.(חתפמב רכזנ וניא ףא וקופ> 

תילובמיסה היצקארטניאהו הזילנאוכיספה תוביטקפסרפ לש "םוגרת"ה דחוימב ףלאמ 

ןוכיס תליטנו תומזיל הייטנ יכ רבסש ,טיינ קנרפ ידי־לע תילכלכה הרכהה תנבה יכרוצל 

.םיישיאניבו םייתוישיא תודוסי לש בכרומ ךילהת לש אלא ,רבעה לש ינכמ יוריג ירפ ןניא 

תיטסירויווהיבה היגולוכיספה לע טלובה יסלק־ואינה ןלכלכה לש תצחומה ותפקתה 

.תוביטקפסרפה יתש ןיב תירבה ןוניכ רחאל ,ונימיב ןמאית־אלכ תעמשנ 

אירקו ירוקמ רבסה הלעמה ,תושיגרו הנבות לעב ,דחוימ ,םישרמ רפס הז :םוכיסל 

תנתינ הניאש הירואיתב שמתשמ רבחמהש הדבועה ףרח .עודי־אל ירוטסיה רופיסל 

התשענ יטמתמה ןוויכל ידותמה שגדה תטסה :יפולח רבסה לכ םג ללוש אוה ,הכרפהל 

רכינ קלח ירהש) תינומגה היגולואידיא לשב אל :ןוציחה םלועה םע םירשק בקע אל 

הרקויה תולעב תוקלחמה ירהש) תידסומ הקיטילופ תובקעב אל :(הלאמש הטנ םינלכלכהמ 

תבכרומ איהש ןוויכמ) רתוי תיעדמ הקיטמתמה לש התויה בקע אל :(,דז שודיח וצמיא אל 

תוררופתהו היצילאוקה ירבח ןיב תשרה תודיכל .(םייטתניס אלו ,םייטילנא םיטפשממ 

חישה לע הינומגהה לש רתויב םיקזחה םיאבנמה םה היציזופואה ןיב םיסחיה 

חישה יביכר תא תיביטקפא הרוצב תונבהל םיחצנמל תרשפאמה הינומגה :ירנילפיצסידה 

אלו ,תידותמ ,דתיה הלכלכה לש התמשנ לע הכרעמה יכ שיגדהל בושח .טילשה 

םיידסומה ריכב ,Mitchell לאש םלועה־תומחלמ יתש ןיב רבכ :המגודל .תיטרואית 

תועצמאב םואיתמ רתוי חילצמ םימיוסמ םיאנתב יטרקורויב םואית עודמ ,היבמולוקב 

,שדחמ ןוסמאיליוו רבילוא התוא חסינ רשא דע קדביהל הלכי אל וז הלאש .קושה ןונגנמ 

.ל"ר ,תיריפמא התוא קודבל ךרצנש ילבמ ,תיביטקודד הרוצב ,םיעבשה תונשב 

הנייפיאש הרזומה תירבה :רפסמ יאנויש רופיסל םייגולנא םירקמ שי היגולויצוסב םג 

ןיבל םייטילנאה םיטסילנויצקנופה ןיב תומדקומה םיעבשה תונש דע םישימחה תונש תא 

היגולויצוסב תוכרעמה תרותל םזיסקרמ ןיב רשקה וא :םייטרואית־אה םיטסיצירפמאה 

תיאקירמאה היגולויצוסב תיביטרנה השיגל תותשרה תרות ןיב וא וננמז־תב תינמרגה 

הרקמה חוור היגולויצוסב םלוא .רוטאל לש ותטיש יפ־לע רבסהל םינתינ םה םג .תיחכונה 

חרואב .תודותמו תוירואית ,תומגידרפ ,חותינ תומר לש םוצע ןוויג :ךופהה ינוציקה 
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,תיריפמאה תואיצמה םע רשקה תמצועב לזלזמ ןלכלכה םאש רמול ןתינ ירוטקירק 

.תובירי תודותמ םע רשקה תוכיאב לזלזמ גולויצוסה 

דומלת ןליא 
הפיח תטיסרבינוא 
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