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ןובנ לאונמע ר"ד

הדות ,אל ?יפוריאה דוחיאל ףרטצהל

 יכ הלגמ ןוירוג-ןב תטיסרבינואב לשממו הקיטילופל גוחה לש שדח רקס

 .יפוריאה דוחיאל לארשי לש התופרטצהב םיכמות םילארשיה ןמ81%

 ונבצמ ,דוחיאל םיכייתשמ ונייה קר ול יכ בושחל םיטונ םילארשי ,ןכאו

 המיע האיבמ דוחיאב האלמ תורבח .בהלתהל םדקומש אלא .הלועמ היה

 .םיבר תונורסח םג

 םימכסהה ךא ,יפוריאה דוחיאב ילמרופ ןפואב הרבח אל םנמא לארשי

 תונורתיה לכ תא טעמכ הל םיקינעמ דוחיאה םע המתח איהש םינושה

 ךורכה )קיזמ ףאו( רתוימה ריחמה תא םלשל ילב תאזו ,הרבח הנידמ לש

 דנלסיא ,ץייווש ,היגברונ ןהבו תויפוריא תונידמ .האלמ תורבחב

 תורבחש תורבוס ןה יכ יפוריאה דוחיאב תורבח ןניא ןייטשנטכילו

 טפנה תוסנכהש הצור אל ,לשמל ,היגברונ( ןמיע ביטית אל תילמרופ

.)סוברייא תרבח תא וא תיתפרצה תואלקחה תא ודסבסי הלש

 לצניהל ידכ קר ךא ,2009 ילויב דוחיאל תודמעומ השיגה םנמא דנלסיא

 האלמ הרבחל ךופהל אל תובוט תוביס שי לארשיל םג .תילכלכ הסירקמ

 .תיפוריא הנידמ אל איהש הדבועב לחה- דוחיאב

 תינהנ לארשי ,יפוריאה דוחיאב תורבח אלה תויפוריאה תונידמה ומכ

 הנידמל לארשי הכפה1996-ב .דוחיאה םע םיפדעומ םיילכלכ םיסחימ

 לש חותיפהו רקחמה תינכותל הפרוצ רשא הנושארה תיפוריא-אלה

 השק תרוקיב הפוריאל התיה הפוקת התואבש יפ לע ףא תאזו ,דוחיאה

2004-ב .תיניתשלפה תושרה םע מ"ומב היתודמע לע לארשי יפלכ

-כ .יפוריאה דוחיאה לש "ואלילג" תיעדמה תינכותל לארשי הפרטצה

 אובייהמ40%-כו ,יפוריאה דוחיאל םינווכמ ילארשיה אוצייהמ30%

 .יפוריאה דוחיאהמ םיעיגמ ילארשיה

 דוחיאהמ ,תירקחמו תילכלכ הניחבמ ,ילרגטניא קלח איה לארשי

 יטילופ ריחמ הנממ הבגת ,תאז תמועל ,תילמרופ תופרטצה .יפוריאה

 .קיזמ ףאו רתוימ

 יפוריאה קוחה ,1964 תנשמ יפוריאה ןידה תיב לש ימידקת ןיד קספ זאמ

 שי ,הז ןורקיע יפ לע .תורבחה תונידמה לש םיימואלה םיקוחה לע רבוג

 םירושקה םיקוח רקיעבו ,לספיהל םילולע רשא םיבר םיילארשי םיקוח

 ,לשמל ,תוחרזא קוחו תובשה קוח .לארשי תנידמ לש ידוהיה יפואל

 תינתא תוכייתשה סיסב לע תנתינש תופידעה לשב לספיהל םילולע

 .הזכ הרקמב לספיהל הלולע לארשיב גוהנכ הרשכ הטיחש םג .תיתדו

 איה דוחיאל ףרטצת לארשי םא- תוילכלכ תועפשה לע רבדל אלש

 .ב"הרא םע ללוכ ,הלש םיימואלניבה רחסה ימכסה לע רתוול םג שרדית

 .יכה ואלב תילאוטקא הניא יפוריאה דוחיאל לארשי לש התופרטצה
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 ליצהלמ הפייעתה הינמרגו ,תושדח תונידמ ףוריצב ןיינועמ אל דוחיאה

 רוביצהש יאדכ ךא .תיפוריאה הירפירפה לש תורגפמה תולכלכה תא

 הפוריא םע םיסחיב תומלועה לכמ םינהנ ונא םויכש עדיי לארשיב

 רתוימ יטילופ ריחמ ונתאמ הבגת קר דוחיאל תילמרופ תופרטצהשו

.קיזמו

 רבחו ביבא לת תטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיל הצרמ אוה בתוכה

תסנכה לש ימואלניבה םורופב הלהנה
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