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הלילק חורכ הארנ ,2000-2001-ב הינרופילק תא לטליטש ,היגרנאה רבשמ
קנבה ר"וי תא םלואו .םלועה תא תעכ תולטלטמש תוילכלכה תורעסה תמועל
.גיאדה אל הינרופילק לש רבשמה ,ןאפסנירג ןלא ,זאד ב"הרא לש ילרדפה

ההובג היצוויטומ ילעב םישנא רמולכ ,םירגהמ 25%-מ רתוי םייח הינרופילקב
ורבע רבכש םישנא םה םירגהמ .םהידלי דיתעו םדיתע תא חיטבהלו חילצהל
.םינוכיס תליטנמו םיפסונ םייונישמ םידחופ םניא ןכלו םהייחב םילודג םייוניש
,םירשכומ םיילארשי תוחומ םה הינרופילקב םירגהמהמ דבכנ קלח ,בגא
.םתחירב תא עונמל החילצה אל הנידמהש

תונכוש התמדא לע .הרידא תיעדמ המצעמ איה הינרופילק ךכ םושמ ילוא
הלאמ דחא לכ .םש יעודיו םילודג רקחמ ינוכמו םלועב תוקזחהמ תואטיסרבינוא
עדי ןאפסנירג .תילכלכ החימצל רידא עונמו תיעדמ המצעמ אוה
,םיטנטפל ,תושדח תויגולונכטל רצוי יתב םה רקחמה ינוכמו תואטיסרבינואהש
תומוקמ הברה איה התועמשמש ,הרידא תילכלכ תוליעפלו פא-טראטס תורבחל
?םירגהמ תייסולכוא ?והשמ ונל ריכזמ הז לכ םאה .ףסכ ןומהו םייתוכיא הדובע
?ונלצא חילצמ שממ אל הז עודמ ,ךכ םא ?םיילארשי תוחומ ?תירבדמ הנידמ

תואצוהמ עבונ הינרופילקל וניניב לדבהה יכ םיריבסמ ונלש םיאקיטילופה
לארשיב ינוחטיבה לטנה .ןוכנ וניא אוה לבא ,ינויגה עמשנ הזה רופיסה .ןוחטיבה
וירגובל קינעמ יאבצה תורישה .םיבר תונורתי םג וב םיכורכ לבא ,דבכ םנמא
המישמב תוקבדל ךוניח והז .םלועב םהירחתמ לע םיטלוב תונורתיו ידוחיי ךוניח
תויגולונכט לש סיסב לע וגשגשו ומק תובר תוילארשי תורבחו ,תויתריצילו
.תוינוחטיב

עצמאמ רתוי דוע רומח ןפואבו ,70-ה תונש עצמא זאמש ךכל תיתימאה הביסה
לארשיב רקחמה תואטיסרבינוא לש תיסחיה ןתמורת תכעוד ,90-ה תונש
לש הלודגה החירפה יכ רוכזל יאדכ .ינוחטיבה רופיסה הניא ,תילכלכה החימצל
,הנידמה םוקל םינושארה םירושעה ינשב אקווד השחרתה תואטיסרבינואה
הביסה .יחכונה בצמהמ רועיש ןיאל הרומח תימויק הקוצמ לש הפוקתב
החנזהו תואר רצוק ,תוננאש ,תוינידמ רדעיה ,יוקל ינוגרא הנבמ איה תיתימאה
תוירחאב יאמצע ןפואב תולעופ תואטיסרבינואה ,הכלהל .לארשי תולשממ ידי לע
.רצואה דרשמ ידי לע ךלוהו קדהתמ ןפואב תוטלשנ ןה השעמל לבא ,ךוניחה רש

שאר דרשמל ךוניחה דרשממ ההובגה הלכשהה לע תוירחאה ריבעהל שי
תא םדקל היהי ודיקפתש ,הז דרשמב רש הנומי ךכ םשל .הלשממה
ןגהלו הנידמב רקחמה תויוליעפ תא םאתל ,ההובגה הלכשההו תואטיסרבינואה
.תואטיסרבינואה לש ןתואמצע לע

ול היהתש ירוטסיה ךלהמ עצבלו ירוביצ בל ץמוא תולגל אבה הלשממה שאר לע
הלשממה שאר דרשמ .לארשי לש ילכלכה הנסוחו היפוא לע הרידא תועמשמ
תונשל ןמזה עיגה .תימוטא היגרנאל הדעווהו כ"בשה ,דסומה םע םויכ ההוזמ
לש תויופידעה ירדס םהמ םלועלו לארשי םעל רדשלו דרשמה לש ותימדת תא
.לארשי
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בקעי ןב ;הימיכל תילארשיה הרבחה אישנו ןוינכטב הימיכל ’פורפ אוה ןניק
הרבחה לש אישנה רבעשלו א"ת תטיסרבינואב הקיסיפל ’פורפ אוה
הקיסיפל תילארשיה
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