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 הכפהמה יחת

 םילאוטקלטניאה לטרק לש יטילופה דרמה
 ןובנ לאונמע

 םינגרובה ןושארה בלשב :םיבלש ינש רבוע "ידמעמה קבאמה" יכ תנעוט תיטסיסקרמה הירואיתה ,עודיכ

 לע המקוה איה :ךופה ךילהת הרבע לארשי תנידמ .םינגרובה תא םישרוי םילעופה ינשבו ,הלוצאה תא םישרוי
 גוס ידי לע תמיואמ תילארשיה תונגרובה ,םויהו .קט-ייהה רוד ידי לע ןמזה םע ופלחוה רשא םילעופו םיאלקח ידי

 ,דחא רבדב קדצ סקרמ תוחפל .ויניע דגנל ררופתמה ילאוטקלטניא לטרק רמשל שקבמה ןטק טועימ :הלוצא לש
.הסראפכ היינש םעפו ,הידגרטכ הנושאר םעפ :המצע לע תרזוח דימת הירוטסיההש רמאשכ

 ושגפמ לע )2004 "תונורחא תועידי"( "רענה לא ךדי תא חלשת לא" ורפסב רפסמ ואל ריאמ לארשי ברה
 קר רשאכ ,םלועה יבחרב תוכפהמה יגיהנמ דימת םה םידוהיה עודמ לאש יברה .'ץיבבולמ יברה םע ןושארה
 ןיא ,לארשי תומחלמו האושה ירחא יכ הנע ואל ברה .רבד לכ םע טעמכ םימילשמו טקשב םיבשוי םה לארשיב
 םלועה ןמ קתונמ רעונ לש חומה תא תולקב הפטש י"אפמ תנידמ :תוביס דוע שי ךא .דורמל חוכ םילארשיל
 ךתסנרפ לעו םיביוא תפקומ הנידמב ךשפנ לע םחלנ התאשכ ,ףסונב .אבצב תעמשמ ותוא הדמילו ,ינוציחה
.תוכפהמל חוכ ראשנ אל ,תיטסילאיצוס הלכלכב

 לש הפקה יתבב ורביד םייתפרצ םילאוטקלטניאו םיטנדוטסשכ .לארשיל העיגה אל "'68 יאמ" לש חורה ןכל
 תמחלמ לש יאבצה ןוחצינה רחאל ,השדח המוא תיינבב קוסע היה ילארשיה רעונה ,הכיפהמ לע יניטלה עבורה
 דגנ תיממע האחמ תעונת לארשיב התייה אל םלועמ ,70-ה תונשב "םירוחשה םירתנפה"מ ץוח .םימיה תשש
.דסממה

 ,תויתימא תויתרבחו תוילכלכ תויעב לש יניצ לוצינ אלא ,תיממע האחמ אל איה "םילהואה תאחמ" .ןיא םויה םג
 אלא ,תיממע האחמ התייה אל '68 יאמ םג .תפרצב '68 יאמ ומכ קוידב .והינתנ תא ליפהל ידכ ,ה'זנרבה ידי לע
 לש תילכלכה התמצוע רשאכ אקווד ,לוג הד לש ונוטלש דגנ םילאוטקלטניא לשו םיטנדוטס לש יטילופ דרמ
 ועינהש תונויערה תא רטראס לופ ןא'ז לש וירפסמ באשו ,םמעושמ היה יתפרצה רעונה .האישב התייה תפרצ
 וזש רחאל ,םיטנדוטסה תאחמל ופרטצה קר םה .'68 יאמ תא ומזיש םידבועה ידוגיא הלא ויה אלו.דרמה תא
 תא םיטנדוטסה וחד ,םומינימה רכשב זוחא35 לש תפסות הלשממה ןמ ולביק םידבועה ידוגיאשכו .ךרדל האצי

 קר אלא ,םילעופה לש ילכלכה םבצמ רופישב םיניינועמ ויה אל ירה םה יכ ".תונגרובל העינכ"כ גשיהה
 .לוג הד לש ותלפהבו "הכפהמ"ב

 ךא .לארשי תנידמב תויתימא תויעב םנמוא םה ינועה םגו םייניבה דמעמ לש םיישקה םג ?רכומ עמשנ
 לש הערל לוצינל םיירקיעה םימרוגה םה יטסיליטנקרמה סכמהו םיהובגה םיסימה ,םילופוגילואה ,םילופונומה
 ןיא יכ ,רקי ן"לדנה וליאו .ףסכ ךוסחלו שדוחה תא רומגל תולגוסמ ןניא תודבוע תוחפשמש הדבועלו םינכרצה
 רופיס איה לארשי תלכלכש ףא לע ,ךכ .ולש לופונומה תא הערל לצנמ לארשי יעקרקמ להנמ יכ עציה ןיא .עציה
 ,ישפוח קוש רתוילו תורחת רתיל הקוקז לארשי .ילארשיה םזילאיצוסה ידירשמ לובסל הכישממ איה ,החלצה
 .םייניבה דמעמ לע לקהלו הייחמה רקוי תא ליזוהל ידכ אקווד

 לעו סרפ ןועמש ידי לע קנוחה םזילאיצוסה ןמ הצלוח איה ?תגשגשמ הכל הכפה תילארשיה הלכלכה ךיא ירה
 היצזילרבילה תא ךישמה והינתנו ,1985-ב לארשי תסרג תיר'צאתה הכפהמה תא ליבוה סרפ .והינתנ ןימינב ידי

 ינפל אישנה תיבב וחראתה "קבאמה ישאר"שכ .ןורש תלשממב רצואה רש היהשכ תילארשיה הלכלכה לש
 םהשכ "החוורה תנידמ" תא קריפש הז אוה דבוכמה חראמהש ךכל םיעדומ ויה אל הארנה לככ םה ,םימי רפסמ
 תא םזיש הז אוה והינתנ יכ םיחכוש הארנכ םה ,ביבא-לתב ן"לדנה יריחמ לע םיחומ םהשכו .תוטועפ ןיידע ויה
.לארשי יעקרקמ להנמ לש המרופרה תאו ,םיסמה תדרוה תא ,םילופונומה קוריפ

 ,'60-ה תונש ףוס לש תפרצ ומכ :בוט ןמיס אקווד איה תובוחרל ףוס ףוס אצוי ילארשיה רעונהש הדבועה
 טלמנ ,דרמה אישב .להביהל הממ ןיא ,'60-ה תונש ףוס לש תפרצב ומכו .םומעש ידכ דע החוטבו הרישע לארשי
 םא ,"רוביצה ןוחטיבל הדעווה" שארב דמעש וסאמ קא'ז לרנג לצא ררבל תנמ לע ,הינמרגל רתסב לוג הד
 קר אל .וסאמ אל הנע "התיבה רוזחתו תויוטשה םע קיספת" .הכיפהמ עונמל ידכ אבצה תא ליעפהל םיכסיהלה
 ןוחצינב התכז ותגלפמ .תוריחבה תא םידקהו תימואלה הפיסאה תא רזיפ םג אוהש אלא ,התיבה רזח לוג הדש
 ...הכפהמה יחת .תפרצ לש תירטנמלרפה הירוטסיהב רתויב ףרוגה ילרוטקלאה
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