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 טראטסה תמוא לש הכורחה המדאה
פא
 םילשהל עדיה ישכורל רשפאמ אוהש םושמ ,הכורח המדא ריתומ טיזקא תובורק םיתעל
 הצובקה תא רזפלו- םהל החונה הביבסב רצומה לש תוססבתהה ךילהת תא תיסחי תולקב
תילארשיה

 ,up "Start Nation": The Story of "Israel's Economic Miracle רפסה
 תונשדח לש ןפודה תאצוי העפותל עקרה תא גיצמ ,רגניז לואשו רונס ןד תאמ
 הז .הנידמה לש הלדוגל ךופה סחיב םידמועה המצועבו ףקיהב ,תילארשי
 לפכשל ךרד תושפחמה תונידמל יוקיח לדומו רכמ בר ךפהש ,ןיוצמ רפס םנמא
 רבכ הליחתמש הילשא רוציל לולע אוהש אלא- ונלש החלצהה רופיס תא
 ףילחת םה םיריהמ םיילארשי םיטיזקא וליאכ ."פא טראטס תנידמ" תרתוכב
.תואלמ תוימוקמ תוישעת לש ןתמקהב םיכורכה ץמאמלו ןוכיסל חונ
 רפסמ .תואבה תויסיסבה תוביסהמ םויק טפשמ ןיא ,השעמל ,וזכ תואיצמל
 םקלח .ףלא55-כ אוה ,ס"מלה ינותנ יפ לע ,יקסעה רזגמב פ"ומב םיקסועה
 יביכרמ םע םיפא טראטסב םקלח ,תורז תורבח לש חותיפ תוחולשב םיקסעומ
כ הנומה ,תימוקמה היישעתה לש תונשדח עינמ םרוגכ הרתיהו- םיהובג פ"ומ
 רזגמ םייקל ידכ םישרדנה םירושיכ לש בחר חווטב םידבוע ףלא400-
.אמייק רב יתיישעת
 ,םיישונאה םירושיכה םוחתב אצמנ תיתיישעתה הנומתה תא םילשמה קלחה
 הלוע םינותנהמ .ךוניחה דרשמ ינותנ ךמס לע ךירעהל ןתינ ולש סיסבה תאש
 ימוחתב6%-כ קרו ,תורגב תדועת שי תילארשיה הייסולכואהמ50%-כל קר יכ
 תינתפאשה תינכותה םא םג .יתיישעת פ"ומל סיסב םיווהמה ,היגולונכטו עדמ
 ךרוצה רתוויי ,חילצת תורגב םימייסמה רפסמ תא שלשל ךוניחה דרשמ לש
 בור לש תויפצלו םירושיכל הנועה תלמגתמ תיתיישעת הקוסעת םייקל
.הייסולכואה
 וכפהיש םויה לש םיפא טראטסב תאצמנ תימואלה הייארב הנוכנה הבושתה
 םלועל איבהש פא טראטס דבוע לכמ הייפיצהשכ ,רחמ לש תואלמה תוישעתל
 תמא םג וז .תופסונ תורשמ רשעמ רתויל תימוקמ הקוסעת רוציל ,שדח רצומ
 ולש הכימתה ילוקישב ויניע דגנל דימעהל בייח ישארה ןעדמהש הדימה
.תושדח תומזויב
 םיפא טראטס לש םתכיפה סיסבב אצמנה יתרבחהו ילכלכה ןויגיהה לומ לא
 טיזקאב ורוקמש ,ןוכיס לוטנ חוורב תוכזל יותיפה םייק ,תואלמ תוישעתל
 אוהש םושמ ,הכורח המדא ריתומ הזכ טיזקא תובורק םיתעלש אלא .םדקומ
 לש תוססבתהה ךילהת תא תיסחי תולקב םילשהל עדיה ישכורל רשפאמ
.תילארשיה הצובקה תא רזפלו- םהל החונה הביבסב רצומה
 ןילוסניא תבאשמ חתיפש ,וגנידמ פא טראטסה אוה הכורח המדאל המגוד
 עדיה אולמש רחאל תיפוס רזופת תילארשיה וגנידמ .תרכוס ילוחל תיתודידי
 הנעתש בהז יציב הליטמה תלוגנרתב התכזש ,תיצייוושה שור תרבחל רבעוי
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 ןוילימ300-ב דמאנ םרפסמש ,תרכוסה ילוח לש ימלוע קוש לאיצנטופ לע
.היילע תמגמב אצמנו
 גני'גמיא ןוויג תרבח איה ,הנוש ןפואב לועפל ןתינ יכ החיכומה ,תרחא המגוד
 תוטלחהה ילבקמ ,פא טראטסה בלשב .קדה יעמל ןוחבא תלולג החתיפש
 הרבח ומיקהו קאדוק תרבח ידיב רלוד ןוילימ60-ב שכריהל יותיפב ודמע ןוויגב
 הלש קושה יווש ,םויכ .לארשיב םידבוע תואמ הקיסעמה תראפתל תילארשי
.רלוד דראילימ יצחכ אוה
 ,םישרוש וכיה אל ןיידעש ,םיליתש תריכמל לושמה םדקומ טיזקאל דוגינב
 הרבח ריתוהל ףאשי ינויגה שכור .בינמ ץעל הלושמ האלמ הרבח לש התריכמ
 השכרנש וגידניא תמגוד ,התחימצ תא םיצעהל םיכרד שפחלו המוקמב האלמ
.hp תרבח ידי לע
 איה ,םימזיה ינפב ביצמ םדקומ טיזקאש םייותיפה םע דדומתהל םיכרדה תחא
 חוור יליפכמ סיסב לע החלצה רידאהל םוקמב .תירוביצ תוסחייתהו סותא יוניש
 ןולשיכ לאכ הכורח המדאב םייתסהש םדקומ טיזקאל סחייתהל שי ,חווט ירצק
 תוישעת ומיקהש םיניישעת םתואל הדהאה תא תונפהלו- יתרבחו יתיישעת
 ץימחנ ,הנובתב לעפנ אל םא .יחכונה םימזיה רודל תפומ תואמגודכ תואלמ
.תירוטסיה תונמדזה
ןמאנ לאומש דסומב ריכב רקחמ תימעו רבעשל לאפר ל"כנמ אוה בתוכה
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