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לארטיבריעצהרכטרילו
1956ראורבפ:םידברתקלחמ/תיטארהחגהבנ

.תינידמההלכלכהתרותבהקיסקדידתויעב

םירגובה ידודניכירדל

!קזח

הלכלכהתרותלטיטקדידהדצהתאריהבהלותרטמטסיפדתםכלםיטיגמונא

יחעבתכנס*פדתה,תולועפהתנגכהתעבםכלרוזעל-סיפדתהדיקפת,תינידמה

.ימדקלאיח*

-םאלט,ןיפילחבורוצייבםיטלוטהםיקוחהלע'עדמ,קיודמעדמ-תינידמההלכלכה(א

,18-ההאמבותיסטאר.סחיבריעצעדמ,תונוטתויטונאתורבחבםיירמחהויפהיעצ

תונוונתה,ותנסטמוסקרמ.,ודרקירותימטםיק*סלקהוםיטרקויויפ,םיטפיליטנקרמ

.הקיטיגולופא-תינגרובהתינידמרהלכלכה

.ירוטסההו?סקלאידהםזילאירטמהןיבותינידמההלכלכהן"ברסקה(ב

5 :יוכו.הנידמה,תוברתה,הרבחהתוחתפתהלסח"בהלכלכה a

רקחמהלא-תונמאה,היפוסוליפה,הקיטילופה,ה*רוטסיהה,הרבחהתאןיבהלהצורה

,הקיטקלאידה,היפוסוליפהמ-סקרמלטתינויעהותוחתפתהםגהתיהוז.*'לכלכה

.הלכלכהלא-טפטמהתרות

oהיצזוילאוטקאה,הסטגפהה,חתוכיגהתבוח(ג.

-גודיפלאתקפסמתואיצמה,היקוחלעותואיצמהלעעדמלבאסספומעדמוהז

,הירואיתהלטהתונוכנתחכוהלתואמ

(םיטופהוא)טרפהןמ-תיביטקודניאךרדבליחְתהלרטפאתיגולודותימהניחבמ

.םיטרפהתאתיטרואיתההללכההןמ:ךפיהלםגרטפאו,הללכההלא

תואמגוד*?"עהוולתאיהסיאנתבה*צקודידהךרדבםגתכללרטפאהזליגב

.תואיצמהמתויטרקנוק

IloArasAaaלאטספומה₪ןילמונתקיזךימתתמייק EAוברה:

,דחוימב,לארטיתנידממוהווההןמתומגדה

%ידפללהמ(ר9

:.העפותותוהמ-תופוקטתועפותהןיא,עדמןהז

:ןוגכ,תויללכתוילכלכתוירוגטקבתקסועה,תימטרתינידמהלכלכלהנווכהן*א

-הלשתיללכהתכורצליה-ואץציממה-רוצייהתמרוהיסולכואהלדוגןיבסחיה

.a.אוביבורוצייבהתולתוהיסולכוא2

-חןפואתא,יתרבחהרטועהלטםייתימאהתורוקמהתאתפסוחה,חרותל-הנווכה

.וזהקולחלךשקבתודמעמהן*בםיסחיהתא,ותקול

-היפואהתאףוטחלרוצקב-לוצונהלט,ךרעהףדועלטיתימאהרוקמהתביטחל

-קההלכלכהךותב.תפלוחעמסטמת"רוטסההעפותכתינגרובההרבחהלטידמעמ

קאיבואgroאל:ךכיפל,התומלע*הלט,התוינמזלטםיקוחהםיצומטתיטס*לטיפ

.יתגלפמויביטקֶאיבואאלאיטסיביט

?ליחנהלךיא-םייטקדידם'עצמא(ה

-וכהאיה(םיעמוסהתויביספוהצרמהתוליעפ)תילטנורפהרבסה-ךירדמהתאצרה

.תוטטפהתבוח,הקיפסמהניאהמצעסכלאיה,דאמהטקלבאתיח

-'טקאףתוס-דמולה,רתויבהבוסח-ךירדמהתרבסהבהוולמהא'רקות'מצעהצאירק

-מיאה-ןינל,"לטיפקה"ןמםיעטק,ךירלוא,יבאב:אורסלהמ,יב

-,"וצראל-בונדגוב.םז"לאי'רוה

םתואבבודלהבוח,לאטנוניאםא,לאטיךירדמה.רתויבהבוטח-היעבהלעהחיטה

|/.תויגיטקובוופתולאטי"עףא

-'דב'"ע,ם*רתסמי"ע,תואלבסותומרגאיד*"ע,תסורחתיבברוקבי"ע-הטחמה

 תוילכלכהתוינכתהתקידבי"ע,'וכולעופלטויתואצוהוויתוסנכהתק
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.תוויחבהתארקלתוגוטתוגלפמלט
.בתכבםוכסןולאטףאותמייוסמהיטבלעבתכבםוכס

(aiהרבסחבםייסקתוררועמהתוייב,
.הדובעהןמזואהדובעאוהןיא--?ךרעהזהמ(1

.ךרצהלטורועיסטתאעבוק-הדובעהןמז.ךרעהתאתרצויהדובעה

on? RIM -ההןתאוטה*והז-םדא"נבלטתונוסתודובעןיביתרבה31099

-כ,תחאתיללכהדובעלטקלחויהוליאכ,תודובעהלכתאוטה*יוהזתידד

.תפתוטמהנוכת"לעבויהוליא

.תיחצנאלותלרוטסההירוגיְטק-ךרעה

.והמךרעהעדיאלהמודקההרבחה,תורוחסתרציימהרבחלץוחמךרעןיא

רציימוניאימצעקופסלרצותרציימהםדא.תיטסינומוקההרבחהםגןכ

y,רהע
.ןיפילחבקרוךֶאהלגתמאוה,ןיפילחהסח*לץוחמךרעןיא:םוכסב

-יפקחלףסונןייעלךירדמהבייחהיעבהתוביטחתאהפיןיבהלתנמלע
aםזילאיצוסהלטתוילכלכהתויעבָהי:ן*לססלסורמאמב-"לט".

:ןיפילחלםייחרכההםיאנתה(

םידוגנתודחא[;:יתומכןויוטויתוכיא"ובס
תיטקלאיד|(םיילאיצוסmarםיילאודיבידניאםגםהןיפ"*לחה

.הרבטהביגולודוטימיטוס,תטטפומותיטקנוקהדונע(95

,הווטוהנוטלטתודחאהתוא0םוכיאהלופרסדרקתורה
6(ןויוט-תומכה-ןיפללחיכרע-תטסטפומ

<.תטטפומותיטקנוסםעבברעלאל-תבכרומוהטוספ
«quenדעויללכסנלויוקאלהטוטפהךרעהתרוצלונלג4

.ןוממןיאןיפילחלץוחמ,ןיפילחהלטהיצקנופ,ןיפילחהרצות-ןוממה
.ןוממבילאידיאהוילאירה

,םולטתיעצמאכ.םיכרעליללכהדלמהנקכ)ןוממהלטםינוטהוידוספת
,(רוזחמיעצמאכ6

*אנתוהז,ןוממהלטתונוטהתויצקנופהתאבטיהןיבהלבייחךי"רדמה
1!!!םיכינחהלצאהרבסההתחלצהל

,הרוחסהריחמןיבוךרעןיבלדבהה(65
Dךרלהקוקריחמהתוסיווךועהןמריחמהתויטס,

,ןיפילחתולועפינוילימבהלגתמךרעהקוחטןייצלקיפסמהזבלטב
,דבלבטוק"בו?venאלתויטמהתופו"כ:הטעמל,תו"טסהתאםונזאמה
E,רתואמרתויקרפבעצוממהםיחוורהרעטקוחלםגאלא
.דמלנהעטקבקראלוהרותהללכביקבתויהלבייחרדהירדמההרעה

,רוזחמבהטורדהןוממהתומכ(66

ןוממהתומכ==
תועגטמה*בובסרפסמ

והיצלפניאהיכילהתתנבהלfindoםג,עבטמהתרותלס"יסב-ווהחסונ
,היצלפיד

וריהביהאווטמהידצינטיבגלםיטוטפןובטחיליגרת:תיסטקדידהרעה
,היצלפניאהןינעתאהפי

לבוסדציכרבסויהבוהיצלפידהוהיצלפניאה"מרוגלעםדחוימהחיש
.ןהיתטמלעופה
,לוצזנהתרבגה-םלריחמהתילעתאקיבדמהדובעהרכטןיא-היצלפניאב
,הדובעהרסוחטוטתועצמאברכטהתדרוהלערטיץחל-היצלפידב
 תרהבהליביטארטסוליארמוחעפסקפסמלארטיביעבטמהוילכלכהבצמה



, -3- y

ןההיצלפידהםגוהיצללכניאהםגט,ריהבהלדאמבגוסטח:םעפדועו,היעבה"

0 .לוצלנהתלדגהלםידותימ

.רוצי-יעצמאלטםוכסאלםגופסכםוכסאל RS 2 qa nt ono

.,ומצעלידגמט,ךרעתטמטןוממ-ןוה

יחוז-ווזחמהןמונוממ"ליצמה"ורצוארגואה,ןצמקל*טסילאטיפקהגצץלה

.תוטס

.םמ-5ס-מןיבלס0-מ-סתואחסונהןיבלדבהה

.תיטסינוגסנאתודתא,םידוגינלטתודהא-הריכטהדובעילבןוהן"א

-טומסלםדוקיאנתםלוא,תוסקהלאלואבאוהלקהלתואחסונבטומטה:הבעה

.התסונמלטןוכנההתותיב

טיכרצהןמקלחתליטנ,תמלוסמ*תלבהוובע-ךועהףדועלטיתימאהרוסמה)8

:.:]:.הרומתאלל-דבועהרצויט

ןכאל,םיכינחלתנבומתטורחהתיבבךרעהףדועתקופת:יגולודוט"מיטוק

E,.,"וכויאקנבה.רחוסהלטחוורה

:התקולחוךרעהףדוע"תגוע"תאתיסמרגאלדתרוצבריבסהל"אדכהזבלטב

:וזהמרָגאידלתיסילופותיגולואיצוסתוביטח

תובכטלסםיסרסניאהתודידא"ארבסה-תיגולואיצומ

.תונוטתוינגרוב

,תונוטתוינגרובתוגלפמלטןמוי;-תיסילופ

*ניסעתןיבלםינאוביהןיבדוגינה-ל"א:המגדה

,םוקמה

,ותקולחוךועהףדועתורוצלעןוידהתאםידקהל,אופיא,ע'צמ"ננה:הרעה

ךבופמהובכרומהםזינכ"*טהתאתפסוחוזרדמרגאיד,תויעבהANO"נפל

.תופיקץלוצלנתורוצלס

/,ךועףדועלרטקבהעפותותוהמ

,ללכוללכתואמרהטעמןאכןיא.םיטנלויוקאלטןיפילח-העפות

,הליזג,לוצינ,ןויוס-r<תוהמ

,לוצינ:ןכותהיפלע[(ילאמרופ)ןויוט:הרוצהdoלע

.(רתויבבוטחקרפ):.הנתטמןוהועובקןוה(0

aיכומהויקלחלדחאהןוההלסקורי"ותוא,וזהלדבההצוחנהמםטל=

%םיב

וניאוכרע.רצותהלא(ןמזהךסמהבואדימ)ותומלטברבועוכרע-עוב

,להג

-התואצוהתאר"זחמהקלחותואקראללבא,רצותלרבועוכרע-הנתטמ

,וצותהלארבוע,ףסונהינטהקלחהםגאץלא,היצקודורפ"יר

רצוי(לעופה)הנתשמהןוההקר:רתויבהבוטחתיטעמותיגויעהנקממ

.ךועףדוע

-כוטמההנוכמהלטהמוקמלעתולאטהברהללכךרדבטיווהדוסנב:הרעה

בוטח,ךועהףדועתלדגהבא"ז,ןוירפהתלדגהב(ץעובטןוהעמטמ)תלל

(הנוכמה)התמההדובעהוללאוךרעהפיסומהיחההדובעהקרטחיכוהל

,יאגתמרתויאללבא,רפליאנתאיה

::הרוחסהךרעלסטהחסונה,היעבהתרהבהםסלו

=(ךועףדוע),ע.ע+(הדובעהםוימקלח=הנתטמןוה).מ.ה+(עובקןוה).ק.ה

.הדובעהםוילסרתונהקלחה

ותואקררצותהלאהריבעמהנוכמה,ןיאמטירצונןיא,ללכבעבטבומכ,הלכלכב

 entoרתויאלרוריפףא,רוצייהךילהתבהלבתנטהכרעמקלח
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לעופהתוארתדוקניהוו)לוצינהרעט=-27-5%-ךועהףדוערעטןיבלדבהה(1

bn]

ילטיפקהתוארתדוקנלהוז)לוצינהתאריתסמ+?+%---חוורהרעטןיבל
\.ם.ה+,ק.ה

:תיופסמהמגדה

.ךועהףדוערעט,לוצינהרעט-100/=-?%%-4-
י"ל4

.חוורהרעט.לוצינהריתסמ%

mb 449nb 16

-הדימתסגדויוטלבולט*אגתב,רתויבבוסחRinתוֶאחסונבטומטה:הרעה

.תופקטמןהותוא,ןכות

.דחוימ,יסחי,טלחומךרעףדוע(8

.םויכבצמהותירוטס'יההתוחתפתההתרב"ה

|.הדובעהרכטתויעב(5 .היצזילאוטקא

ליבוהלהחרכומרכטהתילעםאה:הלאט,היצלפניאלרטקבי"אפמתנעט

?םלריחמההלל*ל

תדחאהקולחמגתויהלהלובי(:בכוומהרוחפהךוע(1 :המגדה

30Dbaרמוחימלגרמוח

40 הדובערכטהדובערכש

EO"וכום'סמ Carson don

-לםוקמןאכטי.הרוחסהךרערבדבהחסונהלטהיצזיסרקנוק*חוזהרעה

.תונוטתויצאיראו

.תבכרומוהטוספהיצקודורפ*לר-רבצההתויעב4

ampםיגטומהתרדגהבקוידותוריהב:לב.

חלצומההרקמבםג.,הדובעהרכטלעתבחרומהה'צקודורפירהתעפטה:תינש

.ע"עתקופתםצע:*טמוטואתסווטי,רכטהתילעללובגטירתויב

.הרדגהבקולד? והמ,ןוההלסינגרואהבכרההי:תיטילט

,רכטהלעוהדובעהןוירפלעינגראהבכוהבהכפהמהתעפסהו

תוילכלכהתוירוגיסקבהאלמהסילטלוהנבהל"יכינחהתאאלבהלסי:הועה

ינאגרואבכרה,רבצה,היצקודורפיר,םיחווררעט,ךרעףדוערעט:ןמקלד

va buלעוהטמףיסוהלןאכרספאןווגםטל),ובהכפהמהו

-דמהטיאנתב-"הדובעהרכטלטלזרבהקוח"רבדבלאסאלתרות

.(רמוחבטלוטךיר

.ךדיאמתורטעתהודחמתוטסורתה-בוטיקהקוח-ןוההרבצהלטיללכהקוחה(5

תא,רכטהתילעלטהירוסס*הההכ"רפהאלםאה?הזקוחאוהןוכנםאה

-רופירהתנעט-?םייחהתמרלטתקסופיתלבהילעתמייקהגיאםאה?קוחה

.י"אפמםגוםיטס"*מ

קלח,תימואלההסנכהבדבועהלטוקלחבבטחתהבןוכנאחוהקוחה(א:הבוטתה

תימואלההסנכהבתקסופיתלבההילעהתורמלהד"ויבאצמנהז

-ואלהסנכהריבסהלםוקמהqro,(הדובעהןוירפתילעלתודוה)

nºי'המ.

,םיילכלכהםירבטמהותומחלמהתונטתאםגביסחהלטי(ב

 ,תינוצבצהתוסונאהותובטומהלוצינבקעברעמהתוצראבהילעה(ג



abs

.ןוהלטזכרהוזוכר,רבְצה:תויווגיטקהןיבהלדבה )6

.ליצפלאטיפאקלךרעהףדועתכ'פה+רבצה

.רבצההבקעלאסיפאקהלטולודיג-זוכר

ילאנויצקנופרטק pr. םיטעמתבוטלםייקהלאטיפאקהלטהקולח-זכרה
ללכןיאטהפוקתבףאזכרהתויהללוכי,זכרהלרבצההןיברטי
-התאקודםצעתמלבא,רבצהן"*ארבטמימיב-אמגודל,הרבחברבצה

,ם'גטקהתאם?עלןבםילודגה,זכרההךזיל

.םיחוורהרעטתדירילטתיללכההמגמה(7

.ינומההרוצייהתעפוהורוצייהתלדגהלרטקבהבוטחהתרבסה

:קוחהלשתירפסמהמגדה

(a%50=,ם50+קל

18 % ו, prego (a

jo מ 19 Pa

.חוורהתומכתלדגה*"עחוורהרעטתדירידעב"וצפ-ינומההרוצייה

:תיופסמהמגדה

,50חוורהתומכ;50%חוורהרעטן,ם50p.+70(א

40 חוורהתומכ;80%חוורהרעט;,מ 40 +.p160 (a

.סם*הוורהתופכת*לעהזםעדח*וםיחווההרעטלסהדיריןכמימ?עמפמ

,תואיצמבם"רבדהבצמוהז

ןוחתדידנותורחתה-עצומפהםיחוורהרעסקוח(8

סמיבללטהתקולהח:ןוההללעבןלבךרעהףדועתקולחקוח:ותארטקבו

.ןויווטםכלאה,םיווסםיחוור-םלווטםילאטיפאק,ןוההלדוגלרסי

:ןינעפיסקלאידדוגינבוטו:הרעה

,סיזלעופלסחיבםינגרובהללכלטתידמעמתויואדילומ

.ללטהתקולחלעםהיגיבימינגפביה

סוחהתמגדהלהלבס
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