
 :החיתפ בשומ

 רלגיפש ינר
 םדאה לדומ יפ-לע םילעופ םניאש תוטלחה ילבקמ םע םיילכלכ םילדומ לע הצופנ תרוקיבב קוסעת האצרהה
 לש אמגוד תועצמאב .יטרדנטס לדומ ידי לע היצזילנויצרל תנתינ לדומה ראתמ התוא העפותהש איהו ,ילנויצרה
 תויצזילנויצרל ןתינ הז לדומ הרואכלש י"פעא יכ הארת האצרהה ,תלבגומ תוילנויצר ילעב םינכרצ םע קוש לדומ
 רתוי לודג החכוה לטנ ליטהל ונילעש ,ןאכמ .ןתופקת תא קפסב דימעמש "ףדוע ןעטמ" םע תואב הלא ,תונוש
 .תלבגומ תוילנויצר לש םילדומ ךירפהל ודעונש תויצזילנויצר לע לבוקמהמ

 

 :ןושאר בשומ

 תיביטקודבא הקסהכ תירטינומ תוינידמ תעיבקב תעד לוקיש" ,דלפ יקימ
 ,תיביטקודניא הקסה איה ךפיהלו םלועל לדומהמ הקסההש איה םיילכלכ םילדומ לע תורפסב תלבוקמ החנה
 יבגל ןוכנ אוה הזכ רואית םא םג .םוחתב ויתונש ךרואל ןלכלכה רבצש תיעוצקמה תונמוימה איה הל הקדצההש
 .תירטינומ תוינידמ לש תוטלחה תולבקתמ וב ןפואה לע םילכתסמ רשאכ יוגש אוה םינלכלכ לש הקיטקרפהמ קלח
 תנומת תשבגתמ ובש ןפואהש הארי הרקמה חותינ ,לארשי קנבב תירטינומה הדעוה לש ןחוב הרקמ תרזעב
 ,יפיצפס ןפואב .תיביטקודבא הקסה לש ךילהתל רתוי המוד ,תירטינומה תוינידמה תרזגנ הנממ ,קשמה לש בצמה
 םילדומ לש הרוש ןיבמ םיאתמה לדומה תריחב לע תנעשנש וזכ רמולכ ,תיביטקלס היצקודבאל רתוי המוד
 םדיקפת לעו "הלכלכ םישוע" ובש ןפואה לע שדחמ הבישחל תוליבומ הזכש חותינמ תולועש תונקסמה .םילבוקמ
 .תילכלכורקמה תוינידמה בוציעב םייזכרמ םיקנב לש

 

 ?תירסומ תוירחא ןכתית תילכלכ המריפל םא" ,ןוריע ןח
 תוצוענ ךכל תוביסה .המריפה לש תיתרבחה תוירחאה תדימ ביבס ןוידה ררועתה תונורחאה םינשה םישולשב
 תולאש ביבס תינכרצ תוררועתהבו תוימואלניב תורבחה לש ןחוכ תיילעב ,תימלועה הלכלכה לש הנבמב םייונישב
 וא( תירסומ תוירחא המריפ לע ליטהל ןתינ םאה הלאשב יטרואיתה ןוידה .םידבוע תויוכזו תואירב ,הביבס לש
 ,תוילכלכ – תובר תוכלשה הנכתית הזכ ןוידל .הנורחאל דע תקפסמו הקומע תודדומתהל הכז אל )תיתרבח
 דגנו דעב םיירקיעה םינועיטה תא גיצת תיחכונה האצרהה .תויפוסוליפ םגו תויטילופ ,תויתרבח ,תויטפשמ
 ןדיעב וזה תוירחאה לש הביט תא גיצא וזה תונכתיהה ססובתש רחאל .המריפל תירסומ תוירחא לש התונכתיה
 יפ לע ,ישפוחה קושה לש ןויערה סיסבב בצינה קדצה גשומ לע ססבתהב הינכת תא םג – ןמז רתווי םאו ילאבולגה
  .'תימס םדא

 

 ינש בשומ

 ילארשיה הרקמה :םייזכרמ םיקנב תואמצע גשומ לש תוירוטסיהה ,ףפמרק הירא ר"ד
 יכ איה יתאצרהב גיצאש תיללכה הנעטה ?תילכלכה הירוטסיהל םיילכלכ תונויער לש הירוטסיהה הליעומ דציכ
 תא םיפקשמ םיינויער םייונישש םושמ תאזו ,תילכלכה הירוטסיהה תנבהל תיחרכה םיילכלכ תונויער לש הירוטסיה
 םה וב ןפואהו םהלש םיסרטניאה תא םיבצעמ םינקחש וב ןפואה לשו ,תוילנויצרה לש )historicity( תוירוטסיהה
 גשומ םנמוא .םייזכרמ םיקנב לש הירוטסיהב םג ,תאטבתמ וז הנעט .םהיתורטמ תגשהל םיידסומ םילכ םירציימ
 םירשקהב היולת התייה גשומה לש תועמשמה הירוטסיהה ךלהמב םלוא ,שדח וניא םייזכרמה םיקנבה תואמצע
 קנבה תמקה לארשי קנב קוח לש הירוטסיהב תודוזיפא שולש ןחבא וז הנעט תמגדהל .םינתשמ םיירוטסיה
 תודוזיפאה ןמ תחא לכב יכ הארא .)2010( שדחה לארשי קנב קוחו ,)1985( לארשי קנב קוחל 15 ןוקית ,)1954(
 םיילכלכ םירגתאמ ןכו ,תימואלניבה הריזב תע התואב םילבוקמ ויהש םיילכלכ תונויערמ עפשוה לארשי קנב קוח
 ןפואב הלדג לארשי קנב לש תואמצעה לבוקמה דדמה יפ לע דועב יכ הארי חותינה .תוינידמ תויעבו םיימוקמ
 ןמ תחא לכב המצע לעב דסומ היה לארשי קנב יכ הארת תירוטסיהה השיגה ,םינומשה תונשב יתועמשמ
 .הדוזיפאל הדוזיפאמ ונתשה ,ולש תורהצומ-אלהו תורהצומה תורטמהו ,קנבהמ תויפיצה ךא ,תודוזיפאה



 

 תירבה-תוצראב תודבעה תייגוסו המדקה רוחמת ,םזילטיפק :םיילכלכ םידדמל תירסומ הקיטסיטטסמ ,קוק ילא ר"ד
 יזכרמ דיקפת קחיש 18הו 17ה תואמב ב״הרא םורדבו םיבירקה םייאב תודבעה דסומ ךיא הארא ינא וז האצרהב
 ותכיפהו דבעה ״ןוויה״ יכ ןעטא  .יפסכ ןוירפ יפל תיתרבח המדק םידדומ רשא םיילכלכ םירוטקידניא לש םתיילעב
 תא אלא םיאקירמא-ורפא תא קר אל וניימד תויאקירמאו תוילגנא תוטילא אבש ךרדה לע דואמ עיפשה ישונא ןוהל
 .חוור תורטמל ןוה תועקשה לש הרדסכ םהלש הרבחה תא )בשחלו( בושחל ולחה םה רשאכ , ולוכ םלועה

 

 :ןהכ ןוכמ לש יתקלחמה רנימסה תרגסמב בשומ

 םיילכלכ םילדומ לש םהידיקפת לע ,עובלג יחצ 'פורפ
 עודמ .עדמה לש היגולויצוסה םוחתמ תוהימת רפסמ הלעמ ,תילכלכ ורקימ רקיעבו ,תינרדומ תילכלכ הירואית
 םילכב תשמתשמ הלכלכ עודמ ?םהלש תוירואיתה תא תוכירפמה תואצות שפנ ןויוושב לבקל םיטונ םינלכלכ
 ילדוממ תחנ םיוור םינלכלכש הרוק ךיא ?ןעשיהל הרומא איה םהילע עדמה ימוחתמ רתוי םימכחותמ םייטמתמ
 ?תובג םימירמ םתוא םיבבוסהש העשב "עוצעצ"
 תועפותל יקלח רבסה עיצהל תולוכיש ,ללכב הלכלכ לשו ,הלכלכב םילדומ לש םדיקפת תא ןיבהל םיכרד יתשב ןודנ
 בורלש יפכ ,תוירואת ססובמ אלו םירקמ ססובמ אוהש ןפואב םיתעל םיבשוח םינלכלכש תנעוט תחאה .וללה
 .ייוזיח עדמ קר אלו םינועיט תרוקיב לש םוחת םג הלכלכב תוארל העיצמ הינשה .עדממ הפוצמ
 לש םלשומ רואית וקפסי ,הרבחה יעדמב םימוחתה בורב ומכ ,עדמה לש היגולויצוסב םילדומש תופצל ןיא
 עייסל םילוכי תושעל םיסנמ )םימעפל( םינלכלכ המ ראתל םיסנמה הלא םילדומ ינשש ןעטנ ,תאז םע .תואיצמה
 .הלכלכב רקחמ תיוותהו תכרעהל ןכו םינלכלכ-אלל םינלכלכ ןיב גולאידל


