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הסג הלימ אל וז היישעת
 תא ונממ טמושו דרשמה םש תא הנשמ טנב ילתפנ שדחה ת"מתה רש
היישעתה- וסיסב

 רשא יתלשממ דרשמ אוה )ת"מתה רוציקב וא( הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ
 .הקוסעתהו רחסמה יפגא םג ויה וכותבש ,היישעתה דרשמ רותב1949 תנשב םקוה
 החימצה דודיעל םילכ םיזכורמ ובש םיילכלכה םידרשמה דחא אוה ת"מתה דרשמ םויכ
 ישונאה ןוהה לאיצנטופ יוצימב דקמתמ אוה .תילארשיה הישעתה לש תילכלכה
 הקיקחה יוצימב ,םישדח םילכ תיינבו םימייקה םילכה תמאתהו רופישב ,ותחבשהו
 קשמב תואיצמל דרשמה לש ותוליעפ לולכמ תמאתהבו תיתקיקח תונשדחב ,תמייקה
.םלועה יקשמ םע ולש תורחתה תלוכיו ילארשיה
- דרשמה םש תא תונשל טנב ילתפנ שדחה רשה לש ונוצר הומת תצק ,ךכ םא
 תומלעתה ךות- "רחסמהו הלכלכה דרשמ"ל "הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ"מ
 רחא בושח דרשמ רבכ שישכ יאדווב ,הז בושח דרשמב סיסבה איהש היישעתהמ
 .רצואה- םיפסכו הלכלכב דקמתמש

 לחה יכ )הינמרג טעמל( ללכב ברעמבו ב"הראב ובשח20-ה האמה לש ןורחאה עברב
 ,)םירחאו םייסנניפ ,םייאקנב( םיתוריש לע תימואל הלכלכ ססבל ןתינ ובש שדח ןדיע
אוה םש- קוחרה חרזמל ריבעהל יוצרו רשפא רוצייה תאו ,טנרטניאו תיגולונכט תונשדח
 לע היונב תאזכ הלכלכש ךכב הרכהו תוחכפתה ועיגה ןורחאה רושעב םלוא .רתוי לוז
 רוציי תפצר קרשו ,קסרתהל הלוכי איה )לשמל2008 לש הז ומכ( רבשמבו ,קד חרק
 .תוימואל תולכלכ בצייל הלוכי הבחר

 .םלועה ראש םרוז ובש ןוויכה דגנ ,ןיע תיארמל תוחפל ,ךלוה טנב לש ונוצר תאז רואל
 החימצב תערכמ תובישח שי קטייהה תיישעתל ,לארשיב דקמתנ םא ,ךכמ הרתי
 רבחנ .ת"מתב ישארה ןעדמה דרשמב יזכרמ יוטיב תלבקמ איהו הנידמה לש תילכלכה
 לבקנו ,תימוקמ היישעת חותיפ רמולכ ,ימוקמ רוציי דודיעב ת"מתה קוסיע תא ךכל
 .היישעת רקיעב לבא ,הלכלכה ןעמל םנמא ,היישעת ורקיעש דרשמ

 לא רוביצה תוסחייתהב הבר תובישח ול שי לבא ,יטנמס-יטמסוק םנמא אוה םשה יוניש
 םשה קוליס ,רומאכ ,ךא ,החותיפו היישעתה תובישח תא ןיבמ יאדווב טנב .דרשמה
 .תאז הרטמ תרשמ אל דיקפתל ותסינכ םע דימ "היישעת"
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