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 ליח ידי לע — םיימוקמה "בוריקא ילדגמ" — הזעב הרקויה ילדגמ לש םתסירה
 םלה ףא ילוא ,הזע יבשות ברקב םלה הררוע ןתיא קוצ עצבמ ףוס תארקל ריוואה
 הלכלכה ,םוקמ לכב ומכ ,הזעב .תוינע תונוכש תסירה הררועש הז רשאמ רתוי בר
 :ךפהל םג ךא .טקפא שי םיילכלכ םיסרטניאב העיגפלו — בושח דיקפת תאלממ
 לש םנוצר םג תיתועמשמ ןטקי ,תיתועמשמ הרוצב הזע תלכלכ גרדתשת םא
 םיטונ אל םה ,דיספהל המ שי םישנאלשכש םושמ ,לארשיב םוחלל םיתזעה
.םחליהל

 םיבשות ןוילימ 1.76 :תיבחה תיתחתב הזע התייה ןתיא קוצ עצבמ םורט דוע
 בצמב תויתשתה .ר"מקל שפנ 4,800־כ ,םלועב ההבוגב תישילשה איהש תופיפצב
 םימה ,למשחה תוכרעמב םיבר םישוביש שי הרגש לש םינמזב םג ךכיפלו ,עוער
 — הנשל רלוד 1,500־כ לש שפנל רצותו 45% לש הלטבא רועיש ףסונבו ,בויבהו
.לארשי לש הזמ 5%־מ תוחפו ,הדגבש הזמ תיצחממ תוחפ

 ךא .םבצמ לש תלחותה רסוחו ינועה ןתניהב ,דיספהל המ הברה םיתזעל ןיא תעכ
 אילפמ .דיספהל המ היהי יזא ,םינוש םייח ימוחתב "בוריקא ילדגמ" רתוי ויהי םא
 חותיפ ,םיה ףוח ךרואל תורייתה חותיפ :תוילכלכ תויורשפא שי הזעל ךא ,ילוא
 יוליג תובקעב( זג תקפהו ,)קט־ייה ימוחתל הסינכ ,לשמל ,ללוכ( םיתורישה םוחת
 תובר תועקשה תונפהל םג ןתינ ,רצקה חווטב .)1999־ב יתועמשמ ימי זג הדש
.םיירוביצה םיתורישהו תויזיפה תויתשתה חותיפ םוחתל םידבוע תקוסעתו

 יוניש לוחי םא קר ךכב םעט שי ?תאז השעי ימו ,גרדתשהל הזע הלוכי דציכ
 וגישי אל םינטק םידעצ — םירבעמ לש תמיוסמ החיתפ וא רוצמה תלקה אל .ידוסי
 םתמקה אוה שרדנש המ .ךוראה חווטב בצמה תא וערי ףאו ,תיתימאה הרטמה תא
 חיכוה אל סאמחש ןוויכ ,יביסמ יוניש םושייל םיימואלניב םישדח םינונגנמ לש
 ולא םינונגנמ .הנוכנה תבותכה הניא לארשיו ,הזכ ןוויכב לועפל תלוכי וא ןוצר
.המישמל תוניצרב םתריהל םיימואלניב םיפוגו תונידמ רפסמ לש המכסה םיבייחמ

 ןתינ תיסחי הנטק העקשהבש ךכב היהי הזכש ץמאמל ומרתיש תונידמל ץירמתה
 לכ .ולוכ םלועה לע םייאמה תוינוציקו םיכוסכס יוור רוזאב ימידקת הנפמ ללוחל
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 ול שיו ,ינוציקה םאלסיאה םע דדומתהל ךיא הלאשב וישכע קסעתמ םלועה
.רוזאל ועיגי אל הדיעאק־לאו שעאדש סרטניא

 ,ןושארה .ליבקמבו ,םירושימ ינשב אשונה םודיקל ןויסינב דקמתהל שיש הארנ
 רבעשל היבלסוגוי תונידמב בצוהש גוסהמ ם"וא חוכ לש הזעל הסינכ :יטילופ
 תוליעפל רשפאמ חוכו תימואלניב תוחכונ שמשל הרטמב ,1995־1992 םינשב
 המישמ חוכ םיקי ,ימלועה קנבה ומכ ,ימואלניב ףוג :ילכלכ ,ינשה .תילכלכה
 ,הנשב רלוד דראילימ לש לדוג ירדסב ,תיביסאמ העקשהל תוינכות לעופל איצויש
 תונידמ לש ןווגממ עיגיש ןומימל גאדי חותיפל ידועיי קנב .םינש המכ ךשמל
.תורישע תויברעו תויברעמ

 תוברועמ לש ליגרה סופדל סחיב יוניש ללוחי תימואלניב תוברועמ לש הזכ גוס
 תויוברעתהל יבויח םידקת רצוויי ךכ .תוימלסומ תונידמב ברעמה לש תיאבצ
 ינוגרא לש תרבוגה םתוליעפל דגנ לקשמו ,ברעמה לש ,תויבויח ,תופסונ
 ינידמ רדסהב תומדקתה םע םייתסת וז תימואלניב תוברועמ .ינוציקה םאלסיאה
 יושע ,אופא ,יתזעה יוסינה .הדגה םע הזע לש הבולישו ,םיניטסלפל לארשי ןיב
? .ינוכית־חרזמה רשקהב תיבויח המגוד שמשלו רדסה םדקל

 א"ת תטיסרבינואב סלגרב ש"ע הלכלכל רפסהתיבב רוספורפ בישי ןרע
ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמב ימואל ןוחטיבלו הלכלכל תינכותה שארו
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