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ןובנ לאונמע

יתוא הדיחפמ החוור תנידמ עודמ

 יכ הנעטה לע תרושקתב רוערע ןיאש טעמכ םילהואה תאחמ ץורפ זאמ

 ,ילכלכה ונבצמ תא רפשל ידכ "החוור תנידמ" לארשיב םיקהל שי

 עובשב הינטירבב תומילאה ילג וליפא :הברדא .קוידב ךיא :איה הלאשהו

 םזילדנווה :םיבר םילארשי םיאנותיע ברקב הנושמ ןועיט ודילוה רבעש

 רוביילה תגלפמש ףא( םזיר'צאתה לש אצוי לעופ ללכב אוה םש עריאש

 .)2010-1997 םינשב הטלש

 ,תויפוריאה תולכלכה תסירקל המרג החוורה תנידמ :הכופה תמאה

 םויה התיה הינטירב ,80-ה תונשב ר'צאת טרגרמ לש תומרופרה אלמלאו

 .ןווי לש בצמב

 הינטירבב הלכלכה70-ה תונשב .תיטירבה הלכלכה תא הליצה ר'צאת

 תותיבשמו ההובג הלטבאמ ,הכומנ החימצמ הלבסו תלשוכ התיה

-ב התנפ הלודגה הינטירבש רומח בצמה היה ךכ ידכ דע .תויפוסניא

 עייסתש ידכ ,ישילש םלוע תנידמ ומכ ,תימואלניבה עבטמה ןרקל1976

 תא הררחיש ר'צאת טרגרמ יכ קר ילכלכ גושגשל הרזח הינטירב .הל

 .קנוחה םזילאיצוסהמ תיטירבה הלכלכה

 תנידמבש אלא .80-ה תונשב תילכלכ תוחכפתה התיה לארשיב םג

 דוכילה ףותישב( הדובעה תגלפמ היה םזיר'צאתה תא םשייש ימ לארשי

 ,1985 לש תילכלכה תינכותה םע )תימואלה תודחאה תלשממ תרגסמב

 .החלצהבו ץמואב ליבוה ,הלשממה שאר זא ,סרפ ןועמשש תינכות

 םיקנבה רבשמ תא ,תיתרפס-תלתה היצלפניאה תא םירכוז םתא םאה

 רופיסל הכפה לארשי םא ירהו ?תורדתסהה תלכלכ תאו1983 לש

 תוינידמ תוכזב ראשה ןיב הז ,םויכ איהש יפכ ,ילכלכ החלצה

-ב סרפ ןועמש וליבוהש תיביצקתה תעמשמהו תילכלכה היצזילרבילה

.2003-ב והינתנ ןימינבו1985

 הלא ןה יכ ןיבהל שי "תיטסילאיצוס הלכלכ"לו "החוורה תנידמ"ל רשאב

 החוורה תנידמ .וניניע דגנל תויפוריאה תולכלכה תסירקל ומרגש

 תולכלכה רשאכ היינשה םלועה תמחלמ רחאל התנבנ תיפוריאה

 רשאכו ,שממ לש תימואלניב תורחתל תופושח ויה אל תויפוריאה

 הייסולכואה ,םייתניב .תיסחי הריעצ התיה תיפוריאה הייסולכואה

 יצוליאל םויה הפופכ תיפוריאה הלכלכהו ,הנקדזה תיפוריאה

 .היצזילבולגה

 לגוטרופו דרפס ,הילטיא ומכ תויפוריא תונידמ ןכלו ,לגר הטשפ ןווי ןכל

 לש תיפסכה הכימתה .םייסנניפה םיקוושה לש הפקתה תחת תואצמנ

 דומעל ןוויל רשפאת תימואלניבה עבטמה ןרק לשו יפוריאה דוחיאה

 :היעבה רוקמ תא רותפת אל איה ךא ,םיאבה םישדוחב הלש תואצוהב

 הנידמ .הלש םיעצמאל רבעמ היח ,תורחא תויפוריא תונידמ ומכ ,ןווי

רשק רוצםימסרפמןותיעה תודואןוזחההצפה ירוזאתספדומ הרודהמימויה רטלזוינה

Page 1 of 2םויה לארשי

22-Aug-11http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=6835



 תיתורחת ,תילבולג הלכלכב דקפתל הלוכי אל תנקדזמ הייסולכוא תלעב

 םיאצוי םישנאשכו תולשוכ תורבח דסבסל הכישממ הלשממהשכ החותפו

 .55 ליגב תואלמגל

 םיקוושה ,םיאנידמ ומכ ולהנתי אל םיאפוריאה םיאקיטילופה דוע לכ

 לש הבושתה ,2008 לש רבשמה זאמ .תוכהל וכישמי םייסנניפה

 םוקמב .הנוכנ אלה הבושתה איה הנידמה בוחל הפוריאב תולשממה

 ,החוורה תנידמ תא ןסרל םוקמבו תויחרכה תוינבמ תומרופר עצבל

.בוחה תא ולידגה טושפ תולשממה

 תאחמ לש םסקה תולימל וכפה "תיטסילאיצוס הלכלכ"ו "החוור תנידמ"

 החוורה תנידמ לש התמאתה-יאש רוכזנש יאדכ לבא .םילהואה

 הלכלכה יצוליאל םג ומכ ,םלועב תיפרגומדה תואיצמל תיפוריאה

 רבשמלו תויפוריאה תולכלכה תסירקל םויה תמרוגש איה ,תילבולגה

 הז םאה .ןהלש םיעצמאל רבעמ תויח רשא תונידמ לע םייאמש יסנניפ

?לארשי תנידמל םילחאמ הימדקאב םהיכמותו םילהואה ישנאש המ

 ביבא לת תטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיל הצרמ אוה בתוכה

 ןולקשא תימדקאה הללכמבו
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