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ילכלכה טביהה - םיניטסלפהו לארשי ןיב יטילופ סויפ 

*ןוסנורהאךיזור הכלמ 

אובמ 

םיסחיה תלאשל הרישי הקיז שי םיניטסלפהו לארשי ןיב יטילופה סויפב ןוידל 

ולסוא םכסה לע המיתחל ומדקש םינשה ךלהמב תוהזל ןתינ וז הקיז .םהיניב םיילכלכה 
.הירחאלש םינשבו 

תוביצי לש דוסי־תחנה לע ךמסנ יטילופ סויפ יכ איה רמאמב תיזכרמה הנעטה 
תוביצי .היתוטלחה תפיכאל עגונה לכב תיניטסלפה הגהנהה לש תינוטלש היצמיטיגלו 

לע ,לארשיו תיניטסלפה תושרה לש ןותנה הרקמב ,חרכהב תוססבתמ הלא היצמיטיגלו 

יתועמשמ וניה לארשי םע םיילכלכה םיסחיה לקשמש ,תושרה לש תילכלכ תודרשיה 

םיילכלכ םימרוגב שומישה ןיב רשקה תא רמאמב םיגדהל הסננ ךכיפל .היבגל רתויב 

תושרה לש התוביצי תא תוססבמש תויטילופ־תויתרבח תורטמ תגשה ןיבל ןותנ יעצמאכ 

.לארשי םע סויפה ךילהתל תומרות ןכלו תיניטסלפה 

דוסיה־חור תא התוויהש תמייק תיללכ תיטרואית השיג הליחת גיצנ ,ךכ ךרוצל 

התופקת תא ןחבנו ,היינשה םלועה־תמחלמ רחאל הפוריאב ושחרתהש סויפה יכילהתב 

לש הטילשה יסופד לש ילכלכה טביהב ןודנ ןכמ־רחאל .יניטסלפה-ילארשיה הרקמב 

ןוידה תקולח ךות ,תאפרע רסאי ,ף"שא ןוגרא שארו תיניטסלפה תושרה שאר־בשוי 

סויפה תלאשב קסוע רמאמה ,ןאכמ .הירחאש הפוקתלו תושרה תמקהל המדקש הפוקתל 

תלאשל תוסחייתה ךות ,תילארשיה תיווזהמו תיניטסלפה תיווזהמ לארשי םע ילכלכה 

- הלא םיסחי יפלכ םיניטסלפה תשיגלו ,תיחכונה הפוקתב םהיניב םיילכלכה םיסחיה 
.השעמלו הכלהל 

סויפל החסונכ תעצומה הירואיתה לש תויטנוולרל סחייתמ רמאמה ,ןורחאה וקלחב 

רואל םויכ יטילופה סויפה בצמ יבגל תונקסמ עיצמו ,יניטסלפה-ילארשיה הרקמב 
.ולעוהש םיילכלכה םיטביהה 

ביצי םולש תיינבלו סויפל תיטרואית השיג 

םלועה־תמחלמ רחאלש הפוריאב הדלפהו םחפה דוחיא ןויער הגוה ,ןמוש טרבור 

תוליעפו תופתושמ תורטמ תגשה םג אלא ,המחלמ רדעה קר וניא םולש יכ רמא ,היינשה 

שומימל רתויב לקכ ןכא רייטצמ ילכלכה דמימה .םולשה תומישמ שומימל תפתושמ 

רתויב השולקה הקיזה שי םיילכלכ םיסחילש ןוויכמ ,ביצי םולש תיינב תניחבמ 

ילכלכה םרוגה דיקפתב ןד הנורחאל םסרפתהש רמאמ .םייתד תושגרלו תויגולואידיאל 

דוחיא איה האוושהל סיסבכ תילעומה החיכשה המגודה רשאכ ,סויפבו םולש ךילהתב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיימואלניב םיסחיל הקלחמה 
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־תולת רוציל ילכלכה םרוגה לש ודיקפת ,סאיבוט יפל .(Tovias, 2000) הדלפהו םחפה 

וא תויעב רותפל תילנויצר־אל ךרדכ תספתנ המחלמ ,הזכ בצמב .הכיפה־יתלב ןילמוג 

רחאה דצל רתוי תוטעמ תופולח שיש לככ תולדג המחלמה תויולע ןכש ,םיסרטניא םדקל 

ןילמוג־תולת רוציל תנמ־לע .םחליהלמ םיגיהנמ העיתרמ וז הדבועו ,קפסכ וא ןיינקכ 

לש ,םמוצמצל תוחפה לכל וא ,םלוטיבל ףואשל שי רבעשל םיביוא םירטשמ ינש ןיב הביצי 

ידי־לע רבעשל םיביוא ןיב רחסו תועקשה םדקל שי ןכ־ומכ .סכמ ימוסחמ ןוגכ םימוסחמ 

תרדסהל דסומ ,לשמל .םיקסעל ןוחטיבה תמר תאלעהו םיכילהת תרדסהל תודסומ תריצי 

תודסומ .תופתושמ תוימואלניבו תורז תועקשה דדועיו םומינימל םינוכיס ןיטקי םיכוסכס 

ןתמו־אשמלו ןוידל הריז םיווהמ םה יכ סויפה לש יטילופה םרוגה תא םג םיססבמ הלאכ 

.רדסומ 

הרקמב .תיגטרטסא תינכותכ םינוכנ םניא הלא תונורקע יכ דבלב םיטעמ ונעט הכ דע 

תוקומע תומרב םיילכלכ םימרוג לש םהיתועפשה תא תוהזל ןתינ תיניטסלפה תושרה לש 

ותעפשה תנבהל סיסבה תא םיווהמ הלא םיכילהת .םייטילופ־םייתרבח םיכילהת לש רתוי 

.םיניטסלפל לארשי ןיב סויפה לע ילכלכה םרוגה לש 

רסאי לש תיטילופה הטילשה יסופד לע תוילכלכ תועפשה 
תאפרע 

רסאי שארה־בשוי לש ותלוכי לע תססבתמ לארשי םע יטילופ סויפל תושרה לש הכרד 

יכ החכוה ידי־לע ,תישאר :םיעצמא ינשב םיניטסלפל ךילהתה תא "קוושל" תאפרע 
,םימשגתמ ריהצמ אוה םהילעש םיימוימויה םיילכלכה םידעיהו םייטילופה םידעיה 

.תימוקמה הייסולכואה לע ךילהתה תייפכל םיאנת תריצי ידי־לע ,ןיפולחל וא ליבקמבו 

רופיש היה הנוניכ םע תושרה לש היניע דגנל ודמעש םייזכרמה םידעיה דחאש ןוויכמ 

שי ,השדחה תיניטסלפה הגהנהה תוכזל ףקזייש ,םיחטשב םיניטסלפה לש םהייח תוכיאב 

לש ילכלכה םבצמ תניחבמ ןהל ומדקש םינשה לומ לא ולסוא ךילהת תונש תא ןוחבל 

.לארשי םע םיילכלכה םיסחיה לש טביהב רקיעב תושרה יבשות 

םילשוריל החונ השיג ,יללכ ןפואב ,םיניטסלפל התייה תומדקומה םיעשתה תונש דע 

םילשוריל השיגב םיישקה ורבג 1993 רחאל .ןהיניבו הדגהו העוצרה ךותב תודיינ תלוכיו 

ינש ,1993 דע ,ןכ־ומכ .העוצרל הלוכ הדגה ןיבו ,המורדו הדגה ןופצ ןיב העונתב ןכו 
.דבלב 2"/0־ל הז רועיש דרי 1997 דע וליאו ,הדגל ויה הזע־תעוצר לש אוציהמ םישילש 

תולבגההו ,ולסוא םכסה רחאל רתוי ףא ןטק ,אליממ ןטקה ,ימינפה יניטסלפה קושה ,ךכ 

.(Awartani 81 Kieiman, 1997 :ואר ,ףסונ טוריפל)ורבג העוצרבו הדגב העונתה לע 

.םיניטסלפה ברקמ ךילהתה ידגנתמ ידי־לע םיעוגיפ לארשיב ועצוב ולסוא םכסה רחאל 

םייניטסלפה םידבועה תעונתב העיגפל המרגש רגס תוינידמ לארשי הטקנ ךכמ האצותכ 

ףילחתה רשאכ ,לארשיב הדובע ירושיא לש רתוי טעומ רפסמ ןתינ ךכ לע ףסונ .לארשיל 

םיניטסלפה ושרדנ רגס לכ לש ומויסב .תוחתפתמ תונידממ םירז םידבוע תומדב אצמנ 

לארשימ ןוזמ אוביי לע תולבגה ולטוה ןכ־ומכ .הדובע רושיאל תשדוחמ השקב שיגהל 

םהש ךכל ומרג םימוסחמב ןוזמה ירצומל תוגילפמ תוקידבו ,םירגסה ללגב תושרה יחטשל 

םירצומ לש הדח םיריחמ תיילע ררג הז בצמ .םייניטסלפה םיקוושל םתעגה דע ולקלקתה 
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התייה השעמל .םיאציימכ םיניטסלפה תונימאב העיגפל םג ומרג םירגסה .תושרב םיימוקמ 

הייסולכואל רתוי הבר הרזע השרדנ םהב אקוודש ,רגס ינמזב תושרה יחוורב השק העיגפ 

.(Diwan <fe Shaban, 1999 :ואר ,םירגסה אשונב טוריפל) 

הנש .םהייח יאנתב רופיש יופצ יכ םינימאמ םהש םיניטסלפה בור וריהצה 1994 ץיקב 

CPRS,) היילע לע וחוויד 8"/« קרו ,םהייח תוכיאב הדירי לע 53r» וחוויד ןכמ־רחאל 

תיתשתב רופישה תורמל יכ םיניטסלפהמ םישילש ינש ובשח 1997 תנשב .(1994,1995 

םהייח תמרבו תיניטסלפה הלכלכב העיגפ שי ,תושרה המקוה זאמ םיחטשב םיתורישבו 

רצותב 2196 לש הדירי המשרנ 1998-1992 םינשב ,ןכא .(JMCC, 1997) יללכ ןפואב 

םידבועה םיניטסלפה לש םהיתוסנכהב םוצמצמ העבנ הדיריה .(UNSCO, 1999a)ימואלה 

אוצייב העיגפ ללגב רתיה ןיב) יאלקחה רזגמה לש ויתוסנכהבו (רגסה ללגב) לארשיב 

unsco,) (תויטרפ תועקשהב 75"/«לש הדיריו ללוכה יניטסלפה אוצייב הדירי ,לארשיל 

 1997a, 1999b). אל ,הרוזפהמ םיניטסלפ ידי־לע רקיעב ,תורז תועקשהל הייפיצה

ןוכיסה חכונל םייגולואידיאה הלא לע ורבג םיילכלכה םילוקישהש ןוויכמ ,השממתה 

.תועקשהל סחיב תואדוו תיטנוולר הקיקח ןוגכ םייביטקרטא םיאנת רדעהמ רזגנש ילכלכה 

ןובשחב איבהל ילבמ תאזו ,הייסולכואהמ 23.996 לש רועישב הלטבא הדדמנ 1996 תנשב 

החימצמ עבנש ,1.596 לש לק רופיש םשרנ 1998 תנשב .םייתנוע םידבועו היומס הלטבא 

תושרה דוסיימו םימרות יפסכמ וגהנש םירזגמ - ןיינבה ףנעבו ירוביצה תורישב 
.(UNSCO, 1997b, 1998) היתודסומו 

תגהנה לע תססובמה ,םיחטשב השדחה הגהנהה ,תיניטסלפה הייסולכואה תניחבמ 

,ולסוא םכסה לע המיתחה רחאל תימוקמה הגהנהה תא הפילחהו היסינוטמ העיגהש ף"שא 

םייטילופ םיגשיהו םירפושמ םיילכלכ םיאנת קפסל התחטבה תא שממל החילצה אל 

.םיטילפל הביש תוכזו םילשורי התריבש תינוביר תיניטסלפ הנידמ ,ירק ,םיחטבומ 

יבגל לארשי םע סויפה ךילהתב תינבומה דוסיה־תחנה תא רערעמ הז בצמ ,םרב 

לא םיחטשב ויתוטלחה תא ףוכאל תימינפ הניחבמ ויד קזח ףוגכ שמשל ף"שא לש ותלוכי 

,תימינפה הריזב דדומתמ תאפרע ,תושרה לש התמקה ןמל .םירחתמה םימרוגה לומ 

הנידמה תיינב ןעמל לעופ תאפרע ,וז הריזב .םולשה ךילהתל סיסבה תא השעמל הווהמש 

ורטשמ יכ תונוש םיכרדב םיחטשה יבשותל שיחמהל וילע השעמל רשאכ ,ךרדבש 

רחאל הטילש סוסיב קר הניא ותמישמ .םייאדכ םניה ליבומ אוהש םייטילופה םיכילהתהו 

םע סויפב םינומטה םיילכלכה־סייתרבחה תונורתיה רבדב עונכש םג אלא ,תולג לש םינש 

.לארשי 

תא תופכלו ותורמ תא ףוכאל ול ורשפאיש םיאנתה תא רוציל תאפרע לע היה ךכיפל 

טקונ תאפרעש תוטישה ,הז ךרוצל .םיחטשב םיניטסלפה לע ול יוצרה יטילופה ךילהתה 

ף"שא חוכ לע רומשל ודיב ועייסש תוטיש ןתוא ןה תיניטסלפה תושרה שאר־בשויכ 

.הלוגה ןוגראה שארכ ,לארשי םע םכסהה ינפל ,םהל ץוחמ ותייהש תפוקתב םג םיחטשב 

,תונימזל קודה ןפואב דימת תורושק ויה יניטסלפה קבאמה לש תויטילופה תויוחתפתהה 

.םייסנניפ םיעצמא גישהל ןויסינל וא רוסחמל 

תושרה תמקה דע ף"שא ןוגרא 

תנמ־לע םיחטשל םיפסכ םירזהל ף"שא שרדנ ,םיחטשל ץוחמ ותוהש תפוקת ךלהמב 
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העונתה ןוגכ ,םיניטסלפה תגהנהל םירחתמ תורוקמ לרטנל ךכבו וז הכימתב תולת רוציל 

ף"שאל היציזופוא סייגל ולכיש ,תינדרי־ ורפ תוגיהנמו תיחרזא הרבח ינוגרא ,תימלסומה 

ססיב הלוגה ף"שא תגהנהב רבכ .לארשי םע סויפל ירשפא םרוגכ היצמיטיגל רובצל וא/ו 

לש תוחפשמל םימולשת תרבעהו החוור תודסומ תריצי ידי־לע םיחטשל רשקה תא תאפרע 

גיהנמכ (ושארב חתפבו) ף"שאב וכמתש תויטילופ תוצובקלו םיחטשב םיקקזנו םיריסא 

.יניטסלפה קבאמה לש ידעלבה 

,רלוד ןוילימ 150 לש םוכס דאדגבב תויברעה תונידמה תדיעו התצקה 1978 תנשב 

תומזוי לכסל ידכ ,רתיה ןיב ,ןכו) םיחטשב םיניטסלפה לש םתודרשיה תא קזחל דעונש 

ף"שא ידי־לע ולהונ םיפסכה .(םהיאנת תא רפשל ולכיש לארשי םע ןתמו־אשמל תוימוקמ 

הבש ךרדב םירדס־יא לע תונולת ועמשנ דאדגב תדיעו תובקעב .(ןדרי םע ףתושמב) 

םיחטשב תיטילופ הכימת ף"שאל תונקל תנמ־לע םיקלוחמ םה יכ ןעטנו ,םיפסכה וקלוח 

ימואלה ויפוא תא שיגדהל ף"שא שקיב רשאכ םג .תמאב םהל םיקוקזל םתוא לעתל םוקמב 

םיפסכהמ קלחב שומיש התשעש תיזכרמה חתפה עורז ידי־לע טלשנ אוה ,ללוכה יניטסלפה 

חתפהש ןוויכמ ,ךכ .תורחתמ תועורז לש ןתמילבו ןוגראב תודחאה תרימש ןעמל וסיוגש 

ןוגראב חתפמה־ידיקפת תא ואלימש וירבח דימת הלא ויה ,ף"שא לש יסנניפה ןצמחב טלש 

.ומצעל ביצהש תויופידעה רדס תאו ויתורטמ תא ובציעו 

ילכלכ לעפמ ף"שא םיקה ,םיחטשל םיפסכ לועית לש ינויחה דיקפתה תא ותנבה רואל 

ילכלכ ןונגנמב ןה הכז הלוז םיטילפ תדובעב שומיש תרזעבו ,samed ,םלוע־קבוח 

סייג ,ויכרצל וקיפסה אל םיחוורהש ןוויכמ .ןוגראב םיטילפה לש םתולתב ןהו יחוור 

םיגשיהו תונוביר אלל ,ךכ 1.תויברעה טפנה־תונידממ םיבר םיפסכ םג ןוגראה 

תא רמשל תנמ־לע תיברעה תיטילופהו תילכלכה הכימתב יולת ף"שא היה ,םיילאירוטירט 

השעמל שמיש גוצייו הגהנה לש הז דמעמ .םיניטסלפה לש ימיטיגלה גיהנמכ ודמעמ 

ןוגראה תגהנה לש התודרשיהב עייסש םיחטשב ימוקמ ילאירוטירט סיסבל ףילחתכ 
.(1996 ,עלס ואר ,אשונב טוריפל) 

לש ילכלכה ודמעמ רוערעל םידחא םימרוג ורבח ,םתליחתבו םיעשתה תונש תארקל 

םיפסכ ןדבואמ לבס ןוגראה ,תישאר .יטילופה ודמעמ רוערעל םג ךכ תובקעבו ,ף"שא 

הכימתה רחאל ,ןכ־ומכ .התכימת ןדבואו תוצעומה־תירב לש התוררופתהמ האצותכ ילרוג 

טלחומ ץוציק ללגב הרובש תילכלכ תקוש ינפל ף"שא בצינ ,ץרפמה תמחלמב קריעב 

ידבוע םיניטסלפמ םיפסכה תורבעה תקספהו ,טפנה־תונידממ תילכלכה הכימתה לש טעמכ 

תוצובקב קבאמה תא רשפאש ילכלכה סיסבה תושלחיה בקע .ושרוגש טפנה־תונידמ 

.יניטסלפה קבאמה ליבומכ ף"שא לש ודמעמ קחשנ ,םהל ץוחמ םאו םיחטשב םא ,תורחתמ 

יפכ ,ף"שאל לארשי ןיב תידדה הרכהל תונוכנה תא ובינהש ןה תוילכלכ תוביסנ ,ךכ 

ולסוא םכסה 2.תושרה תמקהל וליבוהש ןהו ,1993 תנשב תונורקעה תרהצהב החסונש 

ותלוכי תא ךכיפלו ,תילכלכה ותלוכי תא דביאש רחאל ף"שא לש ףטחמ השעמל הוויה 

סויפה ךילהתל ץוחמ ראשיהל ןוכיסה ינפב דמעו ,םיחטשב ולש הכימתה סיסב לע רומשל 

לש םימויאמ ןהו יניטסלפה קבאמה םע תוהדזה ךותמ ןה העבנ ף"שאל טפנה־תונידמ לש ןתמורת 1 

.ןחטשב טפנה ילעפמב עוגפל ןוגראה 

תא לטבל ידכ ךכב ןיא .םיניטסלפהו לארשי ןיב סויפה תלאשב םיילכלכה םיטביהב קסוע הז רמאמ 2 

.םירחא םיטביה לש םתובישח 
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וכרענש םינוידב םיחטשהמ םירחתמ םימרוג לש םתוגיצנ חכונל לארשי םע יטילופה 

.דירדמב 

תיניטסלפה תושרה 

הלועפ יסופד םתוא ץומיא ךות ודמעמ תא ססבל ךישממ תאפרע ,תושרה תמקה ןמל 

לש התסנכה תיברמ ,רמולכ ,םיקהבומ םייטסירייטנר םניה הלא הלועפ יסופד .םיילכלכ 

תולת ידיל איבמ הז בצמ .תומורתו לארשימ םיסימ ןוגכ ,םיינוציח תורוקממ העיגמ תושרה 

טוריפל)וז הייסולכואב הטילש יעצמא ךכיפל הווהמו ,ןוטלשב תיניטסלפה הייסולכואה לש 

:ואר ,תיטילופ הטילש לש יעצמאכ יברעה םלועב תוילכלכ תוטנרב שומישל עגונב 

 1987 ,Winckler, 2000; Beblawi 81 Lucianil). תולת תורוקמ השולש תוהזל ןתינ
:םייזכרמ 

.תושרה ןוטלשב חתפמ־ידיקפתב םיאשונ הישנאמ םיברש השדח תיליע הרצונ ,תישאר 

םייסנניפ תורוקמל השיג לע אלא ,תיתקוח הכמסה לע הדמעמ תא תססבמ הניא וז תיליע 

יבאשמל השיגמ םינהנ תושרב חתפמ־ישנא .תיניטסלפה הרבחב םיילכלכה היתונורתי לעו 

הטילש ידי־לע וא ,םיסיממ םינוש םירוטפ ןוגכ ,םייטרפ םיקסעל תולקה תועצמאב תושרה 

תטישב .תילכלכה םילופונומה תכרעמ תרזעב יניטסלפה קושהמ םיחתנב תילכלכ 

רפסמל - המודכו טלמ ,חמק ןוגכ ־ דוסי־ירצומל םיידעלב תונויכז וקלוח םילופונומה 

אוהש סויפה ךילהתבו וב ידעלב ןפואב םיכמות הרומתבש ,תאפרע יברוקמ לש םצמוצמ 

םיקוושב םתרוחסל םיהובג םיריחמ ביתכהל תונויכזה ילעבל תרשפאמ וז הכימת .ליבומ 

לש ודוס־שיאו וצעוי אוה םילופונומב ירקיעה טלושה .תושרה תודגנתה אלל םייניטסלפה 

3.דישאר דמחומכ וא םלאס דלאחכ םג עודיה ןירותסמה־שיא ,תאפרע 

המוצעה ןוחטיבה תכרעמ לע ףסונ ,תעפוש םידיקפ תכרעמ תסנרפמ תושרה ,ןכ־ומכ 

םהש תורוכשמב ןיטולחל םייולת םהיתוחפשמו הישנאש ,ולסוא םכסה יפל הרוסאהו 

ףוכאל ודיב םיעייסמו ורטשמלו תאפרעל םתונמאנ תא םיחיטבמ ךכיפלו ,תושרהמ םילבקמ 

.לבקיש הטלחה לכ 

,תושרב םילטבומל ינמז ןצמח רוקמ תווהמ תושרה הקפיסש תומוזיה תודובעה םג 

.םתוא קפסמה ןונגנמבו הלא תודובעל הרומתב םילבקמ םהש םילדה םיפסכב םייולתש 

ילעב ,ןכ אל םאש ,תטלחומ תויהל הכירצ תושרה תגהנה םעו תאפרע םע תוהדזהה 

ידי־לע ןמוממש ףוגב הרשמ אוצמל דואמ ושקתי ,אפור וא הרומ ןוגכ ,םיישפוח תועוצקמ 

רצונו ,תונמאנב הכוז תאפרע ,תושרהמ תוטגרב היולת הייסולכואה תיברמ ,ךכ .תושרה 

.ותוינידמ תפיכא תא רשפאמה תולת לש ןונגנמ 

,תיחרזא הרבח תודסומ לש ןווגמו תיטפשמ תכרעמ ,תקקוחמ הצעומ לש םמויק תורמל 

לשו םיקנבה לש םתוליעפ תא תונקתב רידסהל תונויסנה לכ תורמלו ,NGOs ןוגכ 
תושדח הסנמ ,ודיצמ ,אוה .שארה־בשוי לש ורושיאב תינתומ הטלחה לכ ,יטרפה רזגמה 

ויניעב םיספתנה ,NGOs םתואכ ,םיחטשב םינוש םיפוג לש םתוליעפ תא ליבגהל םירקבל 

םג .וב הייסולכואה תולת תא םירערעמב ךכיפלו הייסולכואב הכימתל יפולח רוקמכ 

שמשמ אוה יכ םסרופ רפסמ םימעפ .תאפרעל ילכלכ ץועייב תמכתסמ הניא םלאס דלאח לש ותוליעפ 3 

.םיילארשי םיגיצנ םע תושיגפ ןוגכ ,תונוש תוינידמ תויוחילשל תאפרע לש וגיצנכ םג 
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תא ףיפכהל ןויסינ ללוכה ,ילכלכ יעצמא לע הבר הדימב םיססבתמ הלא תונויסנ 

.תושרל םהיביצקת 

תאפרע לש ותלוכי תרימשב הנומט יטילופה ךילהתל תילכלכה הטילשה תובישח 

אוהו ,תילכלכ דורשל ותלוכימ תרזגנ טולשל ותלוכי ,רמולכ ,יטסירייטנר רטשמ םייקל 

אוהש םייטילופה םיכילהתה תא תופכל ול םירשפאמה םייסנניפה חוכה תורוקמ לע שלוח 

רקיעב ררועתמ הייפכב ךרוצה .תילכלכ וב יולתה ינוחטבה ןונגנמה תרזעב םהב ןיינועמ 

הגהנהה ןוגכ ,ויתובקעב תושלחנש תומיוסמ תוצובקב חרכהב עגופ יטילופ סויפש םושמ 

ןוניכ םע החוכמ רכינ קלח הדביא רשאו ,וישנאו תאפרע ועיגה םרטב םיחטשב הטלשש 

הפולח העיצמ איהש ךכ לע רקיעב תססבתמ טולשל השדחה הגהנהה לש התלוכי .תושרה 

ןהש ןוויכמ יונישל דגנתהל תוסנמה ,תורחתמ תוצובק ןתוא תמועל תרפושמ תימויק 

תיטסירייטנר הלכלכ תועצמאב הלא תוצובק ליבגהל ןתינ .ןחוכמ ותרגסמב תודבאמ 

םע תוהדזהלמ םתוא תענומ ךכבו שדחה ןוטלשל הייסולכואהמ םיבר םיקלח הפיפכמש 

.תורחתמה תוצובקה 

טעמכ הל ןיאש ןוויכמ יטסירייטנר רטשמ לש ינוציק הרקמ ,דניה תושרה יכ ןייצל שי 

םירטשמב ומכ אל .הליבשב הבוג לארשיש םיסימה דבלמ תוטנרל םייאמצע תורוקמ םוש 

הלוכי הניא תושרה ,(טפנ ןוגכ םייעבט םיבאשמ תריכמ) םיימצע תורוקממ תוטנר ילעב 

,ןכ לע רתי .תרבגומ הריכמו ףסונ רוציי ידי־לע רבשמ ינמזב התסנכה תא ריבגהל 
,תושרל םיסימה תרבעה תא בכעל התלוכי תא םיתיעל תשמממ לארשי הלאכ םינמזב 

לע ץחל רוציל תנמ־לע הלש תיטסירייטנרה ןורמתה תלוכי תא רתוי ףא הליבגמ ךכבו 
.תושרה תגהנה 

תיניטסלפה תיווזה ־ לארשי םע ילכלכ סויפ 

הבר תוניועבו ,אסיג דחמ ,הבר תולתב םינייפאתמ תיניטסלפה תושרהו לארשי יסחי 

םינונגנמב ךמות לארשי םע ילכלכ סויפ ,ןכא .אסיג ךדיאמ ,וז תולתמ תעבונה 

לש ברה ולקשמ .שדוחמ טקילפנוקל השילג ענומש ןוחטיבה ןונגנמ ןוגכ ,םייטסירייטנרה 

,ללכב תיניטסלפה הלכלכב לארשי לש ילרוגה הדיקפתמ עבונ לארשי םע ילכלכה סויפה 

,תומרותה תונידמהמ תושרל טשומש ילכלכה עויסה תורמל .טרפב וללה םינונגנמבו 

:םייזכרמ םימרוג השולש בקע המוצע הניה לארשיב תיניטסלפה הלכלכה לש התולת 

הווהמו תושרה ליבשב םיסימ הבוג ,םיחטשהמ םילעופל הקוסעת קפסכ תשמשמ לארשי 

.םייניטסלפה םירצומל קוש 

לש םינושה םיתוויעב לארשי תא םימישאמ םיניטסלפה ,1967 תנשב לחה ,הז םע 

יניטסלפה קושה תמועל ילארשיה קנעה ןיב ןויוושה־יאמ םירזגנה ,תיניטסלפה הלכלכה 

תנשב הדאפיתניאה תליחתב ,לשמל .לארשי לש תונווכמ תויצלופינממ! ,יתולתהו שלחה 

לארשי המשאוה ,תיניטסלפה הלכלכל םיעוריאה ומרגש הרורבה העיגפה לע ףסונ ,1987 

התייה וז הטעמ העקשה יכו ,םיחטשב תוירוביצ תואצוהב דואמ טעמ ןווכמב העיקשה יכ 

תיתשתה חותיפ .דיתעל ירוביצ חותיפו תיתשת לע אצוה דואמ טעמו תילאיצוס הרקיעב 

ךכיפלו ,תושרה ידי־לע וסיוגש תומרותה תונידמה לש ןתוכזל ףקזנ ולסוא ימכסה ירחא 

.ךכל םרוגכ םיחטשב ספתנ אל לארשי םע סויפה 
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לארשי ןיב םיילכלכה םיסחיה תא רידסהל רומא היהש ,1994 תנשמ סירפ לוקוטורפ 

םיניטסלפה .םידדצה ינש לש םייטילופו םיילכלכ םיסרטניא ןיב הרשפ הוויה ,תושרהו 

לארשיב .תיאמצע רחס תוינידמ ןכו ,ישפוח רחס םכסה תועצמאב לארשיל השיג ושרד 

ושרדש ,לשמל ,םיאלקחה לש ילכלכ־יטילופ ץחל םג ,ינוחטבה ץחלה דבלמ ,לעפוה 

תויעבה .רתוי לוזה יניטסלפה רצותה לומ ילארשיה רצותה לע ןגהלו תולובגה לע רומשל 

לע ןתמו־אשמה תוכשמתה ,תישאר :תויזכרמ תוביס יתשמ ועבנ לוקוטורפה םושייב 

םדקתהל תלוכי־יא בקע לארשיב תולתה רומיש ידיל האיבה הדגה יחטשב תושרה תטילש 

וא ,הלשמ עבטמ קיפנהל תושרל תורשפא ןתמ ןוגכ ,סויפ לש םישדח םיילכלכ םיבלשל 

.םיקוושה ינש ןיב ןוזיאה־ יא חכונל םיניטסלפל השורדה המרב ישפוח רחס םכסהל עיגהל 

םינלדתשל יעצמא וויה רורטב המחלמ לש תויטילופ־תוינוחטב תורטמל םירגס ,תיגש 

יפיעסב ועגפ םה ,ןכ־ומכ .םיחטשהמ םירחתמ םירצומ תסינכ ליבגהל תוסנל םיילארשי 

.(Awartani 8c Kieiman, 1997 :ואר ,טוריפל) תורוחסו םילעופ תעונת לע לוקוטורפה 

תילארשיה תיווזה - םיניטסלפה םע ילכלכ סויפ 

ןוצר שי דחא דצמ .םיבטק ינש ןיב הענ היוצרה ילכלכה סויפה תגרד ,לארשי תניחבמ 

המ" - והינתנ ןימינב רבעשל לארשי תלשממ שאר ירבדב אטבתמה ,ואישב ילכלכ סויפל 

רופיש בינת םיחטשב תילכלכ החימצ ,רמולכ ."לארשיל בוט - םיניטסלפל תילכלכ בוטש 

,רלוד דראילימ 1.8־כ לש םוכסב םיחטשל םויכ תאציימ לארשי .לארשי םע םיסחיב 

ילכלכ סויפמ חוורה ,לארשי תניחבמ .<םש> הנשב רלוד דראילימ 0.7 לש םוכסב תאביימו 

ןכו היתוסנכהמ ןטק קלח הווהמ אוהש ןוויכמ ילרוג וניא אוה ךא ,םייק םיניטסלפה םע 

ןדריב םילעפמ תמקהו ,םייניטסלפ םוקמב םירז םילעופ תדובע :םיפילחת ול שיש םושמ 

ןוגכ) םימוד םיילכלכ תונורתימ תונהיל לארשיל רשפאתיש ךכ תושרב םוקמב םירצמבו 

לע רומשל ךא םיניטסלפהמ דרפיהל תיטרואית ןתינ היה וליא ,ךכיפל .(הלוז הדובע 

תטילש תא ךישמהלו יטסירייטנרה ןונגנמה תא םייקל רשפאתש םיחטשב תגשגשמ הלכלכ 

הז ,םיילכלכו םיינוחטב םילוקיש לש לולקשבש ןכתיי ,יטילופה סויפה ךילהת תאו תאפרע 

.לארשי תניחבמ ףידעה בצמה 

תפתושמ תוליעפ ,ירק - הלועפ־ףותישו ןומא תיינבל יעצמאכ ילכלכה סויפה ךא 

ורצונש עגרב .בזוככ ררבתה - יטילופ סויפל ןכלו ידדה ןומאל סיסב חינתש תילכלכ 

,וניזקה ןוגכ ,םיילכלכה םיעגמה לכ ןיטולחל טעמכ וקספוה תוינוחטבו תויטילופ תויעב 

,ןינ'גו אידיב תמגוד תויניטסלפה רפתה־ירעב רחסמהו ,םיילארשי םירמהמ ינומהמ הנהנש 

.הנשב רלוד ןוילימ 500־ כ לש םוכסב היהש 

תא םיססבמה םינונגנמ םתוא ןכש ,לארשיל תויפיפ־ברח םג וניה ילכלכה סויפה 

תא םיפקותה תוחוכה קוזיחל םג םישמשמ ךילהתב ךישמהל ותלוכי תאו תאפרע ןוטלש 

לועפל ךישמהל הל תרשפאמ תושרל םיסימ תרבעה ,םויכ ,ךכ .הקוצמ תותיעב לארשי 

.לארשיל תודגנתהה תכשמהלו הייסולכואה לש יאבצ קוזיחל 

,השעמל וא ,ירעזמ סויפ אוה לארשיל היוצרה ילכלכה סויפה תגרד לש רחאה בטוקה 

.םהלש תודגנתהה תוליעפ תא ךכ קיספהל הפיאש ךותמ םיניטסלפה לש ילכלכ קנח 

תא רובשל ןתינ היהי ךכ יכ ונעטש ,םיריכב םימרוג ידי־לע התלעוה וז תורשפא 
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והז ,תורורבה תוילילשה תוירטינמוהה תוכלשהל רבעמ ,םויכ .תיניטסלפה תוממוקתהה 

אטבתיו תימואלניבה תרושקתל ףשחיי הז ןיעמ דעצ לכש םושמ םישי־יתלב יעצמא 

ורשפאיש ץראל־ץ־וחמ םיפסכ תמרזהבו לארשי דגנ תוימואלניבה תואחמה תרבגהב 

ץחל לש םישק םיאנתב םא םג> לארשי דגנ לועפל ךישמהל תיניטסלפה הייסולכואל 
.(ילכלכ 

םויכ םיניטסלפהו לארשי ןיב ילכלכה סויפה 

םדקתמ ילכלכ סויפמ ־ רחאה בטוקה לא דחאה בטוקהמ הנורחאה תעב הענ תואיצמה 

םיניטסלפהו ,לשכ סירפ םכסה .םיחטשה לש ילכלכ קנח רבע לא םיניטסלפה תחוורל 

"יאוו" םכסה םג .םהייח תמרב עצוממב ודרי (הנורחאה הדאפיתניאה ינפל םג) יללכ ןפואב 

דוסיי יבגל לוקוטורפ ,הזעב היישעת רוזיא תחיתפל םירדסה ללכש - 1998 תנשמ 
תלחתה לע הטלחהו הזע למג תיינב לע םינויד ,הזעב ימואלניב הפועת־למג לש הלעפהו 

תויוחתפתהה חכונל לטב - ילכלכה הלועפה־ ףותיש תרבגהל יגטרטסא ילכלכ חיש־ וד 

בטוקל איה הייטנה םויכש ךכ ידיל ואיבה הלא תויוחתפתה .תוילילשה תויטילופה 

וקיספה םיבשותה ,סרק תורייתה ףנע ,תיתשתה תודובע וקספ תושרה יחטשב .ילילשה 

.םיקפסל תובוח םיערופ םניאו תונובשח םלשל 

השינע יעצמא הווהמ תורידת לעפומה רגסה םא תאש רתיב הלאשה הלוע םג םויכ 

תוחפל) לארשיב תיניטסלפה הדובעה תקספה .רורטה דגנ תינוחטב הלועפ וא ילכלכ 

ענומ "רתכ"ה 4.םויב רלוד ןוילימ 5־כ לש עצוממ ךרעב םיקזנ תמרוג (ימשר ןפואב 

תולוכמ 5.םתעונת תא בכעמו השקמ וא םיחטשב םתדובעל וליפא עיגהלמ םיבר םידבוע 

םהילא םירבעומ םיניטסלפל םיעיגמה םיפסכו ,םילמנב תובכועמ תושרה יחטשל תודעוימה 

שיו ,ץרפמה תוצראמ םיפסכ וחלשיש םייניטסלפ םילעופ םג ןיא ,םויכ .דבלב יקלח חרואב 

תיילעל ללכ־ךרדב םרוג רגס .םירזה םידבועה ־ םייניטסלפה םילעופל ףילחת לארשיב 

םיבשותל ןיאש םושמ טעמכ הרוק וניא רבדה םויכ יכ םא ,רוסחמל ששחמ םיחטשב םיריחמ 

םירומא ויהש - רפתה־ וקב היישעתה ירוזא לש םתחלצה םג .הרוחסה תא תונקל תלוכי 

הקוסעת קפסלו ץראל־ץוחל אצייל ידכמ תונטקה תויניטסלפה תורבחה תייעב תא רותפל 

הריוואב תמייק הניא וזכ תונוכנו ,עיקשהל םילארשיה לש םתונוכנב היולת ־ םיניטסלפל 

תורוחס תעונת לע תולבגהה ללגב הנשמ־ינלבקכ םג םחוכמ ודביא םיניטסלפה .תיחכונה 

םינרצי לש םמויקו ,םיחטשב םילארשי לש תילכלכ תוליעפב ךורכה ןוכיסה ,םיחטשהמ 

קר הספתנ זא ךא ,תמדוקה הדאפיתניאב רשאמ רתוי השק בצמה .לשמל ,ןדריב םייפולח 
הבר הדימב הנוטלש תא תססבמה תושרה יהוז םויכ .םיחטשה תלכלכל תיארחאכ לארשי 

םרת םיחטשב השקה ילכלכה בצמה .תותחופו תוכלוהש תולוכי ,תוילכלכ תולוכי לע 

."םירבשמ לוהינ"ל סויפ ךילהתמ השעמל ךפהנ יטילופה ךילהתהש ךכל תובר 

םע םירשקה תא קתנל אל (ילכלכ םג ינשמ ןפואבו)יטילופ סרטניא ןבומכ שי לארשיל 

.ןבומכ תוהז ןניא לארשי לשו תושרה לש ןהיתוכרעה 4 

,לארשי־תנידמ ימוחתל םיחטשהמ םיניטסלפ רבעמ ענמנ ובש בצמ אוה רגס ,תיאבצה הרדגהה יפל 5 

.ימינפ רגס ,ירק ,תוזוחמה רתימ דרפומ םיחטשב זוחמ לכ ,רתכב וליאו 
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םייטילופ םיעינממ תיסיפ הדרפה ,ירק ,"םשונ רגס"כ םיגשומ םיעבטנ ךכיפלו ,תושרה 

,לשמל .םיירטינמוה םימרוג לשו ןוישרב םילעופ לש ,תורוחס לש רבעמ לע תולקה ךות 

,קרב דוהא רבעשל הלשממה שאר תארשהב הדרפה תינכות המסרופ הנשה ראוניב 

םייקתת יכ העיצה וז תינכות ."יגיטסלפה־ילארשיה ךילהתה תלהנמ" ידי־לע הנכוהש 

תקסעה ללוכ ,וכשמיי םיילכלכה םיסחיה ,רמולכ ,"תוינוחטב תולבגהב םייח תמקר" 

רבעמ ,השעמל .ילכלכ השינע יעצמאכ אלו ,ינוחטב יעצמאכ לטויש רגס ידכ ךות ,םילעופ 

םרוגב תעגופ - יטילופ סויפ אלל םויק לש בצמ ,ירק - תינוחטב הדרפה ,שידחה חונימל 

שי דוע לכ .םיימואלניב דחוימב ,םיקסעל המיאתמ הריווא תריציל ינויח וניהש ,ןומאה 

־ףותיש לש הריווא ןיא ,םייניטסלפ םיקסע־ישנא לשו תורוחס לש העונת לע תולבגה 

םהיתורהצה תא ןוחבל שי ,הז םיניינע־בצמ חכונל .לארשי םע םיפתושמ םימזימב הלועפ 

.ילכלכ סויפל עגונב לעופב םהישעמ לומ םיניטסלפה לש 

לארשי םע ילכלכ סויפל םיניטסלפה תשיג 

התייה תושרב תחוורה השיגה ,2000 תנשב דיווייד־פמקב וכרענש םינוידה ינפל 

תושרה ישנאש ןוויכמ ,יטילופה ךילהתל רשק ילב לארשי םע ילכלכה סויפה תכשמה 
םע םיילכלכה םיסחיהמ הבר הדימב תרזגנש) תילכלכה תודרשיהה לש התוינויח תא וניבה 

.תאפרע לש ותטילש סוסיבל (לארשי 

תושרה ידי־לע המקוהש תדחוימ הדעו הזירכה ,2000 רבמבונב ,דיווייד־פמק רחאל 

.(תוימוקמ תויונגראתהלו תומזויל רבעמ) םיילארשיה םירצומה לע ימשר םרח תלטה לע 

תוינויח תורוחסל םייפולח תורוקמ ןיא תושרלש ןוויכמ ,ובורב ליעי־אל םרח והז ,השעמל 

,קושה תושירד ידי־לע ומלבנ םיילארשי םירצומ תמרחה אשונב תומדוק תומזוי .בלח ןוגכ 

ויהש םירחא םירצומ לומ טלובה יתוכיאה םנורתי ללגב םיילארשיה םירצומה תא ףידעהש 

היינקה חוכש םושמ רקיעב ,הנטק ןכא לארשימ םירקי םירצומ תיינק ,םויכ .וב םינימז 

,ףילחת םהל שיש םירצומב רבודמ רשאכ רתוי הבר החלצהב הכוז םרחה .דרי יניטסלפה 

.ןלוגב םירצוימה םיילרנימ םימ וא לארשימ םיזופת ץימ ןוגכ 

תושרה ךא ,תופולחו ילכלכ הדימע חוכ םישרדנ יברמ ילכלכ קותינ םשייל תנמ־לע 

תועייסמה תונידמה .םילזואו םיכלוה היבאשמש ןוויכמ ןמז ךרואל הדימע חוכב הנחינ אל 

וילא רבעומה ,הז עויסב שמתשמ תפארעש םושמ עויס ריבעהל ךישמהל תוברסמ 

הלעמב ןושארה ךרוצל ,תיניטסלפה הנידמה תיינבלו תיתשת תמקהל םיטקיורפ םשל 

םהיתומורתש ,םירזה םימרותה ,ןכ לע רתי .וישנאל תורוכשמ םלשל ךרוצה - ותניחבמ 

ריבעהל םישש םניא ,תיניטסלפה הנידמה לש התיתשת תיינבב ירקיע ךבדנ תווהמ 
.תושרה לש לפרעב טולה הדיתע ללגב ,ירטינמוה עויס דבלמ תושרל תומורת 

ותועצמאב שוכרל תועייסמה תונידמה דצמ תוינתהב הוולמ עויסהמ לודג קלח ,ןכ־ומכ 

םייטנוולרש ,הלא םירצומ .תושרה תניחבמ חרכהב יאדכ הז ןיא םא םג ,ןתרצותמ םירצומ 

.תאפרע לש תויופידעה רדס שארב עגרכ םיאצמנ םניא ,ךורא חווטל תויתשת תיינבל 

,םימימ תרבעהמו םילעופ תדובעמ) תוסנכהל רוקמ הווהמ הניא לארשי ,ךכ לע ףסונ 

םיחטשב םיבר תולוק .ןיפיט־ןיפיט םיעיגמ ברע תונידממ וחטבוהש םיפסכהו ,(לשמל 

שי ךא ,לארשי םע רחסמה ירשק ןובשח־לע ברע תונידמ םע רחסמה ירשק קוזיחל םיארוק 
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לע םג םירבדמה שי .דיתעב לארשימ תילכלכ קתנתהל ןתינ היהי אל יכ םיניבמה הלאכ 

חווטב הלאכ תופולח תונמתסמ ןיא ךא םיניטסלפל םייפולח הקוסעת תומוקמ תריצי 

־תונידמב םיניטסלפל הקוסעת תוינכות לע םנמוא םילמע םייניטסלפ םינלכלכ .בורקה 

:סנייק דרניימ ןו'ג ןייצש יפכו ,קוחרה חווטב קר םושייל תונתינ הלא תוינכות ךא ,טפנה 

".םיתמ ונלוכ קוחרה חווטב ,אמויד יניינעל העטומ ךירדמ וניה קוחרה חווטה" 

תונקסמו םוכיס 

המישי הניא יפוריאה דוחיאהו ןמוש טרבור תמגוד יפל םולשל תינכותה יכ םכסל ןתינ 

הרקמל דוגינבש ןוויכמ ,תישאר :תואבה תוביסהמ יניטסלפה-ילארשיה הרקמב האולמב 

דגנ תלבגומ־יתלב המחלמל תאצל תניינועמ הניא לארשי ,הדלפהו םחפה דוחיא לש 

שי ,תינש ;תוטלחומ תויטילופ תוסירה סיסב לע ילכלכ סויפ תונבל זאו ,םיניטסלפה 

(לשמל ,עויס תועצמאב הגשהל תנתינה) רבעשל ביוא־תנידמב גושגשל הפיאש ןיב לדבה 

רבעשל תוביואה ןיב הלועפ־ףותיש ךות גושגשל הפיאש ןיבל ,ןהיניב חתמ ןיטקמ םרוגכ 

.(Tovias, 2000)(ןומאו תיבויח השיג ךירצמש) 

,לארשי םע ןתמו־אשמו תיטילופ תוביצי ,ילכלכ סויפ לש בצמל עיגהל תנמ־לע 

ךרוצל .המיחל לש בצמ לע הז בצמ לש ותופידעבו ותויאדכב חכוויהל םיכירצ םיניטסלפה 

םוקמב תילכלכ היצטניירוא ץמאל יניטסלפה םעה תיברמ לעו תיניטסלפה הגהנהה לע ,ךכ 

לע םיססבתמה םולשב םיקימעמ םיסרטניא חותיפ ךות ,תינורקעו תיגולואידיא היצטניירוא 

.תוילכלכ תויצקארטניא 

הנתומ תושרה לש ילכלכה הגושגש ,לארשיו תושרה לש הרקמבש ךכמ תעבונ היעבה 

ךא ,תיניטסלפה הלכלכב לארשי לש ילרוגה הדיקפת ללגב ,לארשי םע הלועפ־ףותישב 

הגרדהב ןומא הליחת תונבל םהל רשפאיש ןמז ףדועמ םינהנ םניא םיביריה םידדצה 

,ןומאה .יטילופ תובבל בוריקל סיסבה תא ווהיש םיילכלכ םיסחי רוציל תנמ־לע תויטיאבו 

רקיעב םייק וניא ,(םייטילופה םיאשונב המכו המכ תחא לעו) םיילכלכ םיאשונב וליפא 

ןכלו ,לארשי םע יתימא ילכלכ סויפ ןיא יכ םיניטסלפל שיחמה ולסוא ךילהתש םושמ 

הכ דע חכוה אל םולשה ךילהת - םהייח יאנת רופיש תניחבמ - תירמוח הניחבמ תוחפל 

הניחבמ םג יטילופה ךילהתה ליעוה תאפרעל םיברוקמה םיריכבל קר יכ הארנ .םלתשמכ 

םולחה תא "םירכומ" הלא םיריכבש ךכ לע תויממעה תונעטה תועמשנ ןכלו ,תילכלכ 
.ישיא גושגשל הרומתב יניטסלפה 

ןיא" ובש בצמ םירצוי םיניטסלפה בור לש םישקה םהייח יאנתו תילכלכה םתקוצמ ,ךכ 

היצטניירואב אלו ,תיגולואידיא היצטניירואב תולהנתהל םיליבומו ,"דיספהל המ םהל 

.ילכלכ סויפ ךילהת אוה יטילופ סויפ רשפאתש תישעמ הקיטילופל סיסבה ,םרב .תילכלכ 

החוורו רופיש אלל לארשי םע ביצי םולש וברקיש תויגולואידיא תורשפ שורדל רשפא־יא 

.םתוכזל ףוקזל ולכוי תיניטסלפה הגהנההו תאפרעש ,םייחה יאנתב 

תלאש תניחבמ ,ילכלכה סויפה לומ יטילופה סויפב ץופנה ןוידה יכ ןאכמ קיסהל ןתינ 

שומימש ןוויכמ לארשיו תיניטסלפה תושרה לש הרקמב יטנוולר וניא ,תלוגנרתהו הציבה 

לש תוילכלכה תולוכיה םויק לע ססבתמ תאפרע ינפל תובצינש תויטילופה תורטמה 

קבאמה ךלהמב תונושה תורהצהל דוגינב תודמועש תוינידמ תוטלחה ,ךכ .תושרה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:01:16 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



393 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א'יסשת 

תוטלחהה 6.תושרב החצנוהש תיטסירייטנרה תכרעמה תועצמאב תופכאנ יניטסלפה 

יכ רורב ןאכמו ,תילכלכ הניחבמ תומלתשמ ןניא לארשי דגנ תוליעפל עגונב תולבקתמה 

יגפב הרטמכ הז דמימ ותייארמ תעבונ הניא ילכלכה דמימל סחיימ תאפרעש תובישחה 

.תוינידמ תוטלחה ריבעהל ודיב עייסמה ילטנמורטסניא יטילופ יעצמאכ אלא ,המצע 

םא הלאשב הבר הדימב יולת תושרהו לארשי ןיב יטילופה ךילהתה יכ הארנ ,קפס אלל 

.םיקסע לכ ולהנתי אל ,הלא םימיב ליגרכש וא ,ליגרכ ולהנתי תושרב םיקסעה 

תורוקמ 
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