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 תינש רחביהל םיצורשכ ,תפרצב"
 תא םישאהל ךירצ ,ילכלכ רבשמב
"םירישעה
 לש ינשה בבסל דע הקירוטרה ■ ןפ הל יריישמ הנהייש ,יזוקרסל תודובא אל ןיידע תוריחבה

- רקיעהו ,הפוריא-יטנאו היצזילבולג-יטנאב דקמתהל היופצ ,יאמב6-ב םייקתיש ,תוריחבה

םיבהוא םיתפרצהש ומכ ,השק הדובעו תומרופר ריכזהל אל

 תפרצ לש םיאקיטילופה תא תוארל םידיתע ונחנא םיבורקה םייעובשב >>

 ,םיגוזגיזה .סקרקב ימוג תורענל םייוארש םייטבורקא םיליגרת םיעצבמ

.תפרצב ארז דע הגרדמ ולעי היגוגמדהו םזילופופה ,תוינפתה

 דמעומה ליבומ תפרצ תואישנל תוריחבה לש ןושארה בבסה םותב

28.5% םע ,םלועב רתויב רופאה שיאה ,דנלוה האוסנרפ יטסילאיצוסה

 .27% םע יזוקרס אלוקינ ,גנילב גנילבה שיא ,ןהכמה אישנה וירחא .תולוקהמ

 אל ךא ,תולוקהמ18%-ב התכזש ,ינוציקה ןימיהמ ןפ הל יראמ העיגה תישילש

.יאמב6-ב ינשה בבסב דדומתת

 תלצלצמ יחל תריטס גפסש ןהכמ אישנ לש ותרקוי תלטומ םיינזאמה ףכ לע

 תילכלכ הניחבמ המידק תפרצ תא דיעצהל הסינש ימל בשחנ םלוא ,רוביצהמ

 רקפההמ הכזש ,דואמ ירורפא דמעומ אצמנ ינשה דצב .םיקוושה ןומאל הכזו

 ,ןהאק סוארטש קינימוד לש תדהדהמה ותורטפתה םע הגלפמה תושארב

 םמעז תמח תא תפרצ לע ררועל םילולעש םיילכלכ םיכלהמ םיתפרצל חיטבמו

.ורויה שוג תא קרפלו םיקוושה לש

 הקלחמה שאר ,סאיבוט דרפלא 'פורפ ,דנלוהל ןוחצינ םיזוח םלוכש תורמל

 עודי יזוקרס" .ךכב ענכושמ וניא ,תירבעה הטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיל

 חוטב אל ינא .םירפסמה תא ריכמ אוה ,בוט רבוד אוה ,רטנירפס ,ץרמ לעבכ

 רש היה אל םעפ ףא אוה .יתלשממ ןויסינ ןיא דנלוהל .הז תא שי דנלוהלש

."ףשפושמה יזוקרסל טלחומ דוגינב- יהשלכ הלשממב

 תוחפל לבקל לוכי יזוקרס" :לאמשל ןימיה ןיב תולוקה תקולח תא הנומ סאיבוט

 יעיבצממ ועיגי6% יתכרעהלו ,ןפ הל ועיבצהש הלא לש תולוקהמ שילש ינש

 הלאשה .דנלוהל שיש ומכ-45% הז כ"הסב .זכרמה שיא ,ורייאב האוסנרפ

."םירתונה10% םע הרקי המ איה

לקרמ םעטמ ןייפמק

 תיאלקח ,תיתיישעת המצעמ איה .םלועב תורישעה תונידמה תחא איה תפרצ

 תוינכסחה ןופצה תונידמ ןיבש ךוותב תאצמנ איה יפוריאה רבשמב .תיתוברתו

 תוקבאנה םורדה תונידמל- תוידרונה תונידמהו דנלוה ,הינמרג- תורישעהו

.תונועריגו תובוח ,תיארונ הלטבאב
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 רובס ,ביבא לת תטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיל הצרמ ,ןובנ לאונמע ר"ד

 רבשמ ףטח יזוקרס" .שדחמ רחביהל יזוקרס לש וייוכיס תא לסיח רבשמהש

 דורשל לוכי היה אוה םא הלאשה .ולש היצנדקה עצמאב ימואלניב ילכלכ

 לש הקוחבש הדבועה תא לצינ אל אוהש איה ולש תירקיעה תועטה .תיטילופ

 בור ול שי םא :תומלועה לכמ תונהיל לוכי אישנה תישימחה הקילבופרה

.הצור אוהש המ לכ טעמכ תושעל לוכי אוה תימואלה הפיסאב

 םיאישנה לכ ושעש יפכ ,זויפ רותב הלשממה שארב שמתשהל לוכי אוה"

 ,העגפנ םיאישנה לש תוירלופופהשכ .ןארטימ דעו לוג הדמ ,תפרצב םימדוקה

 אוה יזוקרס לבא .הלשממה שאר לע תוילכלכה תויעבב המשאה תא וליטה םה

 ,"תונעטה לכ תא גפוס אוה ןכלו הנידמה לש ל"כנמל ךפהנ אוה ,קירפ לורטנוק

.רמוא אוה

 םיתפרצהו יביטקאורפ היה אוה" .רבשמב יזוקרס לש ותוליעפ תא חבשמ ןובנ

 ןייפמק התשע לקרמו ,ישימחו ינש לכ לקרמ םע שגפנ אוה .הז תא וכירעה

 דובעל הלוכי איהש הרמא איה .ורובע עיבצהל םיתפרצל הארק איה- ונעמל

."דנלוה םע אלו ותא

 הרושה התיה רבשמה ןורתפב הפוריא יגיהנמ לש הלדה החלצהה ,תאז םע

 תוילרוגה תוגספה לכ ,ןוויל ףסכ דוע ןתמ רשאלמ ץוח" .יזוקרס רובע הנותחתה

 םהש םישיגרמ םיתפרצה רבד לש ופוסב" .ןובנ רמוא ,"םולכ אלב ומייתסנ

."ןווימ שממ לש םירותיו לבקל ילבמ ףסכ הברה ומליש

 תעבוקש הדיחיה תילכלכה היגוסה היה אל ,היהיש לככ לודג ,ודבל רבשמה

 דגנ ועיבצה תפרצב םיעיבצמהמ שילשמ רתוי .תוריחבה תואצות תא

 םירושע השולש הזמ ןושארה אישנה אוה יזוקרס .ורויה דגנו היצזילבולג

 ,תויתורחת לע רביד אוה .ויהיש לככ תולד ,תפרצב תומרופר ריבעהל הסינש

 םיתפרצה" .הינמרגב רדורש דרהרג דעצ ובש ביתנל תפרצ תא תחקל הסינו

 ,רתוי השק דובעל ךירצש ,הרירב ןיאש םהל רמואש אישנ עומשל םיצור אל

 םע תויחל ךירצו הדבוע איה היצזילבולגהש ,רתוי רחואמ ליגב היסנפל שורפל

 תאו םירישעה תא שינענו ורויהמ אצנש עגרבש עומשל םיצור םיתפרצה .הז

.ןובנ רמוא ,"רדסב היהי לכה ,ןוהה קוש

 ןייצמ ,"הינטירבו הינמרגל דוגינב ,ישפוחה קושב ךמות אל יתפרצה ןימיה"

 השיפת איה ,יזוקרס לש הגלפמה לש םג ומכ ,לוג הד לש תרוסמה" .ןובנ

.קושה תוחוכ לע תכמוס אלו ,הנידמה לש תוברעתהב הנימאמש

2%-מ תוחפ לביק אוהו ,הלדנ ןלא ,ילרביל דחא דמעומ היה2007 תוריחבב"

 המכ הארמ הז .ישפוח קוש התיה ולש תילורטקלאה המרופטלפה .תולוקהמ

 לע רתוי רביד אוה .ר'צאת טרגרמ היה אל יזוקרס .הזב םיכמות אל םיתפרצה

 היישעתה לע ןגה לבא ,ימואל חוטיב לע תוחפ ךמתסהלו השק דובעל ךרוצה

."תימוקמה

75% לש הסנכה סמ עיצמ אוה .תפרצב תירלופופ ןושלב טקונ ,ודצמ ,דנלוה

 האצוהה תבחרה לע רבדמ אוה ,הנשב ורוי ןוילימ לעמ םירכתשמל

 תיתלשממה האצוההש ףא- רוביצ ידבוע יפלא תורשע סויג לעו תיתלשממה

.OECD-ב תוהובגהמ איה תפרצב

תונגפה לש םינש שמחב התלע היסנפה ליג תלעה

 ענצה תוינידמש םושמ רתיה ןיב ,תויורכ םיינזא לע םילפונ דנלוה לש םירבדה

 ףא אלא ,הלשכ קר אל ,םיקוושהו הינמרג ידי לע תבתכומש ,הפוריא לש

 ,ענצה .ורויה שוג יחרזא לכ טעמכ לש םוימויה ייחב רבשמה תא הקימעה

 עטבמה ןרק ר"וי ומכ ימואלניבה ילכלכה דסממה ישנא תעדל וליפא
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 ,דנלוה ,ךכ לשב .תילכלכה החימצה תא קנוח ,דראגל ןיטסירכ תימואלניבה

.הדהאל הכוז ,םישדח החימצ תורוקמ עיצמ קוידב אלש

 ,1981-ב" .םימוד םיכלהמ תושעל וסינ רבכש תולשממ ריכזמ ןובנ

 :דוה ןיבור לש תוינידמב טקנ אוה ,ןארטימ םע ןוטלשל ולע םיטסילאיצוסהשכ

 ,תינומה ןוה תחירב התיה האצותה ."םיסמ תאלעה ,םירישעה תשינע

 ןובנ .םירישעה לע תוריזגה תא לטבלו קושה תוחוכל ענכיהל הצלאנ הלשממהו

 שורפל ץלאיתש הנכסב הנותנ התיה תפרצ ,זא :היגולנאה תא ריבסמ

 אל דנלוה לש ותוינידמ שומימ ,םויכ .EMS תיפוריאה תירטינומה תכרעמהמ

.ורויה שוגמ השירפל התוא ףוחדי םג אוה ,םיקוושה ידי לע התשנעהל איבי קר

 אוה הרומתב .לאמשה תיזח גיהנמ ,ןושנלמ קול ןא'ז לש ותכימתל הכז דנלוה

 .ןובנ ךירעמ ,ילקידרה לאמשה תאו םיקוריה תא היצילאוקל סינכהל בייח היהי

 הלכלכה תא שינעהלו עגתשהל וליחתי םייסנניפה םיקוושה" ?האצותה

 םיתפרצהש העשב ורויהמ השירפב םייאת הינמרג" .ןובנ ריהזמ ,"תיתפרצה

."תונועריגה תא םילידגמ

 תוינידמ וטקני םה" .הסרפ בוביס תושעל אלא הרירב היהת אל תוגיהנמל

 .תופירש יוביכב וכישמיו ,המרופר ושעיו וצצקי אל םה .הז אלו הז אל איהש

.ןובנ ךירעמ ,"תואבה תוריחבה דע תילכלכ דורשל וכישמי

 םימיכסמ סאיבוטו ןובנ .1974 זאמ ךשמתמ יביצקת ןועריגמ תלבוס תפרצ

 :הפוריא םורד תונידמ חסונ תורדרדיהל תפרצ תא ליבוי דנלוה לש הוותמהש

 םילדג תובוחו השק הלטבא ,ןותיממ תולבוסש ,ןוויו לגוטרופ ,דרפס ,הילטיא

.םיכלוהו

 ןיא .םורדה תונידמ לשל תומוד תויעב תפרצל ויהי ינוניבה חווטבש תויהל לוכי"

 םילוכי אל םה .תפרצ ומכ המצעמ ליצהל הפוריאבו עבטמה ןרקב ףסכ קיפסמ

 רמוא ,"ורויה לש ופוס היהי תפרצ לש רבשמ זא ,הילטיאו דרפס תא ליצהל

.סאיבוט

 תא ומצמציש תומרופר עצבל איה תפרצב םירפסה תא ןזאל הדיחיה ךרדה"

 .ךכל ץמוא ןיא םלועב יאקיטילופ ףאל" .ןובנ רמוא ,"תויתלשממה תואצוהה

 ומכ- תצק שממ- תצק תומרופר השעש דיחיה אוהש ,יזוקרס אל וליפא

 םג הזו ,תונגפה לש םינש שמחב ול הלע הז ,טעמ שממב היסנפה ליג תאלעה

.תוריחבב ול הלוע

םירישעה תא ףורטל

- תימוקמה הטילאל ןב וניא אוהש קר אל .תושק תימדת תויעב ויה יזוקרסל

 לכ ודמל םהבש ,םימסרופמה לוקא דנרגהמ דחאב דמל אל םג אוה

 םידוהי םירגהמ לש החפשממ ואצומ ,ףסונב .תפרצ ירישעו םיאקיטילופה

.רדייסטואאכ ותוא רייצ הירגנוהמ

- תוישיר-ובונ תונתוואר בריעש ,ולש ישיאה ןונגסה תא ובהא אל םיתפרצה

 רסוחו- ןובנ ירבדכ "ולש דופייאהו יקיינה ילענ םע הזילאה תוגרדמ לע ץר אוה"

."תואישנה דסומ דובכב עגפ אוה לבא ,יממע אוהש אל הז" .תויתכלממ

 תרושקת יליא םע דואמ דדוימ היהו ,םירישעה םע דואמ ההוזמ היה יזוקרס

 םיעדוי םלוכ" .תפרצ לש יטילופה ףונב ותוא דחיי אל הז רבד םלוא ,ןוהו

 וז .תרושקת ישנאו ןוממ ישנא לש םירבח םה םידמעומה לכ רתוי וא תוחפש

 המ אוהו ,הרישע-רפוס התיה ותשא- ןהאק סוארטש לש תויעבה תחא התיה

 אוה םג לבא ,תוחפ תצק דנלוה .לאמשה לש ראיווק- 'ראיווק שוג הל' ארקנש

.ןובנ רמוא ,"תרושקת ישנאלו ןוה ישנאל רשוקמ
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 קלחל תומוד תוצע שי םינייאורמה ינשל ?תוריחבה םייתסהל תויושע ךיא

 םישאהל ךירצ ,ילכלכ רבשמב תינש רחביהל םיצורשכ ,תפרצב" .םידמעומל

 היישעתהו ונלש םיאלקחה לע ןגנ ונחנא' דיגהל .םיסקסולגנאהו םירישעה תא

.ןובנ רמוא ,"תצק הזב קחיש אוהש תורמל ,הז תא השע אל יזוקרס .'ונלש

 םיעיבצמה לש תולוקב תוכזל ידכ ונרמתי םיינשה םיבורקה םייעובשב

 תלדגה לע רבדל ךישמהל לוכי דנלוה" .ןושארה בוביסב ורשנש םידמעומל

.ןובנ רמוא ,"םירישעה תא שינעהלו תויתלשממה תואצוהה

 ינא" .םזילופופב שומיש הפוצ אוה ךא ,יזוקרס לש םייוכיסב לזלזמ וניא סאיבוט

 .יפוריא-יטנא רתוי היהי ,תויטסינוטרופוא תוביסמ ,יזוקרס לש ןוטהש ששוח

 ,ןפ הל יראמו ןושנלמ תבוטל האחמ תעבצה התיה ןושארה בוביסב

.הפוריא תוחפ אלא- הפוריא רתוי םיצור אלש םישנא לש איה ,יתשגרהלש

 היצזילבולג דעב תויהל ול יאדכ אל .ינמואל רתוי ןוטב טוקנל ךירצ יזוקרס"

 תרשפאמה- ן'גנש תנמא לוטיב ,ןיס לע תויצקנס תלטה .םיבורקה םייעובשב

 זמר אוהש הלאה םירבדה- דוחיאה תונידמ ןיב םידבוע לש ישפוח רבעמ

."םיבר םישנא וחמשי יאדווב ,רבכ םהילע
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