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 תיצמת
 רחאל ,2020 ראוניב רואל אצי ,פמארט דאלנוד ,יאקירמאה אישנה לש 'םולשה ןוזח'

 לארשי ןיב מ"ומה יניינעל יאקירמאה תווצה ידי לע םינש שולש ךשמב שבוגש
  .רנשוק דרא'ג לש  ותושארב ,םיניטסלפל

 ,יניטסלפ -ילארשיה ךוסכסה בושייל ,תיסיסב תינכותו תונווכ תרהצה וניה 'םולשה ןוזח'
 ,תונידמה יתש ןורתפ שומימ ,ורקיע .תירבה תוצרא תלבוהבו תויברע תונידמ תופתתשהב
 תודמעל הנוילע תופידע ןתמ ,ילארשיה ביטרנה ץומיא ידי לע ,ןיטסלפו לארשי
 הנוש תונשרפ תקנעה ךות ,םיטילפלו תויולחנתהל ,םילשוריל ,ןוחטיבל סחיב  תוילארשיה
 תרצעהו ןוחטיבה תצעומ לש תורחא תוטלחהל הריתסב ,242 ט"יבעומ תטלחהל לבוקמהמ
 תודוקנמו םימדוקה םינתמו םיאשמה יגשיהמ האלמ תומלעתהבו ,ם"ואה לש תיללכה
  .םהלש םויסה

 :םיאבה םירקיעה תא גיצמ ןוזחה

 :תולובגה תייגוסב

 .)חרזממ ןדריו ברעממ םירצמ( תונכש תונידמ םע תולובג ויהי אל ןיטסלפל •
 1700 היהי ןהיניב לובגה ךרואשכ ילארשי ינוביר חטש י"ע ףקומ היהי החטיש
  .מ"ק

 130-מ ונהייש םילארשי 16,500 ןהבו תוילארשי תועלבומ 17 ויהי ןיטסלפ חטשב •
  .םירחאה םיחפוסמה םיחטשה ןיבל םניב ורבחי רשא םיידועיי םישיבכ לש מ"ק

 .םיבשות ףלא 106 םע תויניטסלפ תועלבומ 43 ויהי לארשי חטשב •

 250,000-כ תרבעה וללכיו לארשי תבוטל 1:2.13 סחיב ויהי םיחטשה יפוליח •
  .תיניטסלפ תונובירל ,םהיבושיי לע ,םיברע לארשי יחרזא

 .יתשבי ןורדסמ תועצמאב הזע תעוצרל רבוחת תיברעמה הדגה •

 :ןוחטיבה תייגוסב

 קשנמו אבצמ תזרופמ היהתש ןיטסלפב תרבוג תינוחטיב תוכמס היהת לארשיל •
 .דבכ

 ןיטסלפ חטשב תוילארשיה תועלבומב תינוחטיבה תוירחאב אשית לארשי •
 .ןהילא םילבומה םיריצב םג ומכ ,לארשי חטשב תויניטסלפה תועלבומבו

 בחרמב ,הלש לובגה ירבעמ לכבו ןיטסלפ לש םיינוציחה תולובגב טולשת לארשי •
  .יטנגמ ורטקלאה ךוותבו ימיה בחרמב ,יריוואה

 לובגל םאתהב וכרואב העברא יפ ,שדח לושכמ הנבייו קרופי ןוחטיבה לושכמ •
 .שדחה

 :םילשורי תייגוסב
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 תיבה רהו הקיתעה ריעה תוברל ,לארשי תונובירב הלוכ ראשית תדחואמה םילשורי •
 לושכמל ץוחמ תואצמנה תונוכשה טעמל ,)ריעה לש יחכונה החטשמ םיזוחא 93(
 .ןוחטיבה

 תינוחטיבה תוירחאה תחת םישודקה תומוקמל השיג שפוחו ןחלופ שפוח םייקתי •
 .תילארשיה

 ץוחמ ןלוכו ,וזמ וז תודרפנ תויפרגואיג תודיחי שולשמ בכרות תיניטסלפה הריבה •
 .)תירוטסיהה םילשורי( "סדוק לא"כ ימלסומהו יברעה םלועה י"ע רדגומה בחרמל

 :םיטילפה תייגוסב

 .לארשיל ובושי אל םיניטסלפ םיטילפ •

  .ןיטסלפב בשייתהל רתוי םהל םיטילפה תוהזל רשאב וטו תוכז הייהת לארשיל •

  .ימואלניב ןונגנמ ידי לע לפוטת םייוציפהו םירוגמה תייגוס •

  .ברע תונידמ יטילפ םידוהיל םייוציפה תרדסהל דרפנ ימואלניב ןונגנמ םקוי •

 :תובוגת

 לע הכרב ,תינכותה שוביגל יזכרמ ףתוש היהש ,והינתנ ןימינב תושארב לארשי •
 רורשיא הב ואר ידדצ-דחה חופיסה יכמות לש שוחנה טועימה ,ןכ לע רתי .רמגומה
 רשא ,םנוזח שומימל תירוטסיה תונמדזה הווהמ פמארט אישנה תנוהכש םתחנהל
 .בושל אל הלולע

 ףותישמ וענמנו ותישארב ךילהתהמ ורדוהש ,סאבע דומחמ תושארב ,םיניטסלפה •
  .המזויה תא לכו לכמ וחד ,ךכל ונמזוהשכ יאקירמאה לשממה תווצ םע הלועפ

 דמלנ"( תוביוחמ רסוח ןיב הענ תימואלניבה הליהקהו יברעה םלועה תבוגת •
 הייחד ןיבלו )תיברעה םולשה תמזויל תודמצה( הנידע הייחד ןיבל   ,)"הארנו
 .תיניטסלפה הדמעל יוביגו תטלחומ

 יברע וא/ו יניטסלפ ףתוש רצייל תלוכיה ןחבמב הלשכ המזויה :הנותחת הרושב •
 .רחא

 :יכ הארמ הז רקחמ

 יתש - ול םדקש ינידמה ךילהתב וחוורש םיגשומה בטימב שומיש השוע ןכא 'םולשה ןוזח'
 - דועו זוריפ ,תילאירוטירט תופיצר ,םיחטש יפוליח ,םילשוריב תיניטסלפ הריב ,תונידמ
 י"עו םידדצה ןיב םכסוהו ןודנש המ לכ תא םירתוסה םינכת םהמ דחא לכל קינעמ ךא
  .ןכל םדוק ,ב"הרא השארבו תימואלניבה הליהקה

 םע רכה ילבל ונושו םידדצה תא וחנהש ,תוימואלניבה תוטלחהה תא םימאותה םירטמרפה
  :ויה ,'םולשה ןוזח' תקשה

  ;1:1 סחיב םיחטש יפוליחו '67 יווק סיסב לע תולובג •

   ;םיבחרנ ןוחטיב ירודיסו תזרופמ תיניטסלפ הנידמ ,ןוחטיבב •
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 םידחוימ םירודיסו תיפרגומדה הקולחה סיסב לע תוריב יתש תמקה ,םילשוריב •
  ;םישודקה תומוקמב

  .םיפסונ םירודיסו םייוציפ ןתמ ,ןיטסלפ תנידמל םיטילפ תביש ,םיטילפה תייגוסב •

 הניחבהמ ןה ,תילאירוטירטה הניחבהמ ןה ושומימל תישעמ תונכתייה רדענ 'םולשה ןוזח'
 אוה ןיאו תיניטסלפה הנידמה לש התופיצרב עגופ אוה .תילכלכה הניחבהמ ןהו תישעמה
 דבעשמ אוה ;הליהקו הלכלכ ,רדסו קוח יטביהב םיבשותה ייח םקרמ תא םייקל רשפאמ
 עגופ אוה ;יניטסלפה בחרמה לכב ףטושה ןוחטיבה יכרצל לארשי תנידמ תאו ל"הצ תא
  .דועו העונתה שפוחל ,ןיינקה תוכזל רושקה לכב תוימואלניבה תונמאב

 היהי אלו ןיא יכ  הדיעמ ,'םולשה ןוזח' םוסרפל הבוגתב המסרופש תיניטסלפה הדמעה
 רדסה לע המיתחלו לארשי םע מ"ומה שודיחל יברע וא יניטסלפ רנטרפ ןיעל הארנה חווטב
 .םימדוקה םינתמו םיאשמהו ם"ואה תוטלחה לש תלבוקמה תונשרפה סיסב לע אלא ,עבק

 :הפולח

 לעו תוימואלניבה תוטלחהה לע תססובמה ,'םולשה ןוזח'ל הפולח תגצומ הז רקחמב
  .םימדוקה םינתמו םיאשמב םידדצה תא וחנהש םירטמרפה

  :הרקיע

 םיזוחא 80 לש תוראשיה םירשפאמה ,1:1 סחיב ,4%-כ לש םיחטש יפוליח •
 תופיצרב העיגפ אלל תאזו ,לארשי תונובירב קוריה וקל רבעמ םירגה םילארשיהמ
  .םידדצה ינשמ םיבשותה ייח םקרמבו תיניטסלפה

 םיבחרנ םיילרטלירטו םיילארטלב ןוחטיב ירודיס םע תזרופמ תיניטסלפ הנידמ •
 תונובירה דוביכ ןיבל לארשי לש ןוחטיבה יכרצ ןיב םינזאמה ,םיטרופמו
 .תיניטסלפה

  .'החותפ ריע' וא הקולח :דוסי תופולח יתשב םילשורי חרזמב תיניטסלפ הריב •

  .2000 תנשמ ןוטנילק אישנה לש םירטמרפה יפ לע םיטילפה תייגוס ןורתפ •

 דיעמ יניטסלפ ףתוש רצייל הנולשיכ םצע .ןתמו אשמל ינושאר סיסב המזויב םיאורה שי
 יכלהמל ףאו םייקה בצמל יאקירמא רשכה הב םיאורה ,םירחאה םע אוה קדצהש ךכ לע
 תווצ תמקה םצעמ ןה עיגמ תאז הדמעל קוזיח .תיברעמה הדגהמ םיקלח לש חופיס
 ברע ותדובע תא לחה רשא ,חופיסה יופימל ,'תונובירה תווצ' ,ףתושמ יאקירמא -ילארשי
 והינתנ לש תיזכרמ השירדכ חופיסה אשונ תדמעהמ ןהו ,לארשיב ישילשה תוריחבה בבס
 .הלשממה ןוניכל םכסהל מ"ומב

 קלח חופיסב ותישארש ,ידדצ דחה חופיסה ךילהתב היופצה תוחתפתהה תא גיצמ הז רקחמ
 חתנמ רקחמה .תיברעמה הדגה ללכ לע ילארשיה קוחה תלחהב ירשפאה ופוסו C יחטשמ
 לארשי לש תוירשפאה האיציה תודוקנ תא ,תאז האצותל איבהל םילולעש םימרוגה תא
 ,הנוחטיבל תורומחה םהיתואצותו ,ךילהתה לש הצקה ישיחרת תאו חופיסה ךילהתמ
 .לארשי תנידמ לש הרטשמלו היכרעל ,התוהזל ,התומדל ,התלכלכל
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 םיניינעה רדס

  2 'מע  – תיצמת

  6 'מע – תודות

  7   'מע – תופמ חול

  8 'מע – םימשרמו תואלבט חול 

 9 'מע - אובמ

 ירוטסיה עקר -1 קרפ

 11 'מע - יניטסלפה ביטרנה •
 14  'מע - ילארשיה ביטרנה •
 15 'מע - ןתמו אשמב רגתאה •
  21 'מע - 2008 סילופאנאב הנורחאה מ"ומה תרגסמ •

 פמארט אישנה לש 'םולשה ןוזח' - 2 קרפ

 26 'מע - עקר •
 28 'מע - 'ןוזח'ה ירקיע •

 הפולחה תגצהו 'םולשה ןוזח' תכרעה - 3 קרפ

   34 'מע - ימואלניב - יטפשמה סיסבה •
 35 'מע - השיגה/הסיפתה •
 39 'מע - הירוטירטו תולובג •
 62 'מע - ןוחטיב •
 70 'מע - םילשורי •
 77 'מע - םיטילפ •

 חופיסה תועצה- 4 קרפ

 80 'מע - בצמה תנומת •
 82 'מע - חופיס תוינכותו תונויער •
 82 'מע - חופיסה יכלהמ תוכלשה •

 90 'מע - תוצלמהו תונקסמ םוכס - 5 קרפ

 91 'מע - תורוקמ
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 תודות
 תעונת' רובע תונוש רקחמ תוצובק םע דחי יתכרעש םימדוק םירקחמב יתרזענ הז רקחמב
 לע - ףתוש יתייה ול ,'הבנ'ז תמזוי' לש םכסהה חסונבו ,'לארשי ןוחטיב ןעמל םידקפמ
 תונידמה יתש ןויער םודיק ןעמל לילו םוי םישועש ,וללה םינוגראה ינשל תודות בור ,ךכ
  ,םימעה תחפשמב הרבחו החוטב ,ידוהי בור תלעב ,תיטרקומד לארשי תנידמ תרימשלן
  .ינויצה ןוזחל ץק איביש תיברעמה הדגה לש ידדצ דח חופיס תעינמלו

 ןמלג יזוסל ,)Israeli Policy Forum )IPF  ,יאקירמא-ידוהיה ןוגראל הקומע הדות
 ומכ ,רואל ותאצוה תאו רקחמה לש ומויק תא רשפאש ,ל"כנמה ןירפלה דיווידלו האישנה
 .ב"הראבו ץראב תופסונ תויוליעפו םירקחמ

 רמוחה ףוסיא לע טנרס ןייעמו ,תופמה לע שיאה ,הירומ ףשר-רקחמה ירזועל הלודג הדות
 .סופדל הנכהה לע זאוק ייליאלו ,הז רקחמל תובר ומרתו ועייסש - םינותנהו

 )G.I.S( יפרגואיגה  םינותנה סיסב תדמעה לע ילכלכ הלועפ ףותישל ןרקל הדות ,ףוסבלו
 .הז רקחמ לש ומויקל בחרה
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 תופמ חול
 17 'מע – 2000 דיוויד פמקב תילארשיה העצהה - 1 רפסמ הפמ
 18 'מע – 2000 דיוויד פמקב םילשוריל תילארשיה העצהה - 2 רפסמ הפמ

 19 'מע – 2001 הבאטב תילארשיה העצהה - 3 רפסמ הפמ

  20 'מע - 2001 הבאטב תיניטסלפה העצהה - 4 רפסמ הפמ

  22 'מע - 2008 סילופאנאב תיניטסלפה העצהה - 5 רפסמ הפמ

  23 'מע –  2008 סילופאנאב םילשוריל תיניטסלפה העצהה - 6 רפסמ הפמ

  24'מע - 2008 סילופאנאב תילארשיה העצהה - 7 רפסמ הפמ

  25 'מע –  2008 סילופאנאב םילשוריל תילארשיה העצהה - 8 רפסמ הפ

 30 'מע –'םולשה ןוזח' לש תיתשיפת הפמ - 9 רפסמ הפמ

  31 'מע – לארשיל םיחפוסמ םיחטשו תויולחנתה - 10 רפסמ הפמ 

  42 'מע – םיחטש יפוליח - 11 רפסמ הפמ

  44'מע – תוילארשי תועלבומ - 12 רפסמ הפמ

  46'מע – תולובגה – 12 רפסמ הפמ

  47 'מע – תויניטסלפ תועלבומ - 14 רפסמ הפמ

  50 'מע – תיניטסלפה הנידמה יחטש -15 רפסמ הפמ

  51 'מע – יברעמה בגנב םיבושייו םישיבכ - 16 רפסמ הפמ

  52 'מע – ע"מדגה ברעמ ןופצ - 17 רפסמ הפמ

  60 'מע – עבק לובגל העצה – 18 רפסמ הפמ

  71 ׳מע – לארשי תריבו תיניטסלפה "הריבה" - 19 רפסמ הפמ

  75 'מע – םילשוריב תוריב יתש - 20 רפסמ הפמ

 76 'מע – 'החותפ ריע'ב תוריב יתש - 21 רפסמ הפמ
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 תואלבט חול
  45 'מע – תוילארשי תועלבומ - 1 הלבט

  48 'מע – תויניטסלפ תועלבומ - 2 הלבט

  54 'מע – תורהנמו םירשג - 3 הלבט

 56 'מע – םיברע -םילארשי םיבושי - 4 הלבט

  61 'מע – לובגל תמכסמ הלבט – 5 רפסמ הלבט

 70 'מע – ןוחטיבל תמכסמ הלבט – 6 רפסמ הלבט

 

 םימישרת חול
  84 'מע – חופיסה ךילהת - 1 םישרת

  88 ׳מע – הנידמל תולובגו רטשמ ,תוהז - 2 םישרת
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 "תינכותו רנטרפ"

 תונידמה יתש תפולח לומ פמארט לש 'םולשה ןוזח'
 ילאירא לואש

 

 רחאל ,2020 ראוניב רואל אצי ,פמארט דאלנוד ,יאקירמאה אישנה לש 'םולשה ןוזח'
  ,םיניטסלפל לארשי ןיב מ"ומה יניינעל יאקירמאה תווצה ידי לע שוביג תונש שולש
  .רנשוק דרא'ג לש ותלבוהב

 ,םימוחת רפסמב תטרופמ יד םא םג ,תיסיסב תינכותו תונווכ תרהצה וניה 'םולשה ןוזח'
 .תירבה תוצרא תלבוהבו תויברע תונידמ תופתתשהב ,יניטסלפ -ילארשיה ךוסכסה בושייל
 םירירגשה תועצמאב תינכותה שוביגל יזכרמ ףתוש היהש ,והינתנ ןימינב תושארב ,לארשי
 ,םיניטסלפה דועב ,רמגומה לע הכריב ,)ילארשיה( רמרד ןורו )יאקירמאה( ןמדירפ דיוויד
 לכו לכמ וחד ,יאקירמאה לשממה תווצ םע הלועפ ףותישמ וענמנש ,סאבע דומחמ תושארב
 רקיעבו השולח התייה תימואלניבה הליהקהו יברעה םלועה לש תונעיהה .המזויה תא
  .2ב"הראב תוברל ,הנגמו 1תילילש

 ,רתויה לכל ,הב םיאור םירחאה בור ךא ןתמו אשמל ינושאר סיסבכ המזויב םיאורה שי
 םיחוורה ,3תיברעמה הדגהמ םיקלח לש חופיס יכלהמל ףאו םייקה בצמל יאקירמא רשכה
 -ילארשי יופימ תווצ ,םיידדצ דח םיכלהמ שומימ ךרוצל .לארשיב ירוביצהו יטילופה חישב
 ישילשה תוריחבה בבס ברע ותדובע תא לחה ,'תונובירה תווצ' ,ףתושמ יאקירמא
  .4לארשיב

 :רקחמה תרטמ

 תודוקנ תאו ,ךוסכסה תא םידדצה לש דוסיה תוסיפת לש ןתוחתפתה תא גיצהל .1
 והינתנ לש היינשה ותסינכ דע ומייקתהש םינתמו םיאשמב םהיתודמעב םויסה
  ;2009-ב הלשממה שאר דרשמל

  ''םולשה ןוזח' ירקיע תא גיצהל .2
 םדקש מ"ומה ךילהת ירקיעל ותאוושהו 'םולשה ןוזח' לש ותונכתיה  תא ךירעהל .3

 ;ול
 םכסה יאשונב תוימשרה תויניטסלפה תודמעהו םולשל יניטסלפה ןוזחה  תא גיצהל .4

  ;5עבקה

                                                             
 1,בוטנמיס יזח ,13 ץורע ,"הלועפ ףתשנ אל" :פמארט לש םולשה תינכות תא התחד תיברעה הגילה 1
 .2020 ראורבפב
 2 ,ינושרג ירוא ,13 ץורע ,האמה תקסעל תודגנתה בתכמ פמארטל וחלש םיטרקומד סרגנוק ירבח 107 2
 .2020 ראורבפב
 2020 ץרמב 5 ,דיבר קרב ,13 ץורע ,מ"ומל ורזחי אל 'סלפה םא םישדוח ךות חופיס רשאנ :ב"הראב םיריכב 3

 - ירדק הריש ,ץראה ,העקבהו ש"וי יבושיי לע תונוביר ליחת םוקתש הלשממהש ונינפב בייחתה והינתנ :דקש
 .2020 לירפאב 6 ,הידבוע
 .2020 ראורבפב 8 ,הידבוע יפס ,13 ץורע ,"ומוציעב יופימה ךילה ;חופיסל ינקירמא יוביגל הכזנ" :והינתנ 4
 03 ,תרושקת יריצקת - םשה תחת ותדמע תא ראתמה ךמסמ ף"שא םסריפ 'םולשה ןוזח' םוסרפ תובקעב 5
 ונרחב םיקרפה לכב .ןתמו אשמ יניינעל הקלחמה ,ןיטסלפ רורחשל ןוגראה ,ןיטסלפ תנידמ ,2020 ראורבפב
 .תורהבהו תופסות לכ אלל הנושלכ תיניטסלפה הדמעה תא איבהל
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 תויגוס עבראב םכסומ ןורתפלו ךוסכסה בושייל שרדנה ביטרנל תופולח גיצהל .5
 ;םיטילפו םילשורי ,ןוחטיב ,תולובג :הבילה

 ויתוכלשהו לארשי לש ידדצ דחה  חופיסה ךילהת לש ותוחתפתה ךילהת תא גיצהל .6
 .תויופצה
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 ירוטסיה עקר - ןושאר קרפ

 לש דוסיה תודמעו םיימואלה םיביטרנה לש תירוטסיהה תוחתפתהה לש התנבהו התרכה
 תולעב ןניה ,ומויקל םינשה האמ וק תא הצחש ,ךוסכסל סחיב םיניטסלפהו םילארשיה
  .עבק םכסה תגשהלו מ"ומה שודיחל םכסומ יתעדות סיסב תריציל הבורמ תובישח

 לס ידי לע תבצועמה ,תואיצמה לש הנוש תשרפמ תרגסמב זחוא םידדצהמ דחא לכ
 םיעוריאה תא הריבסמה איה תשרפמה תרגסמה .קיזחמ אוה םב תונומאהו םיכרעה
 .ןתוא גציימש ימ םע תוהדזהה תא תרצויו תודמעה תא תעבוק ,תואיצמה תא םיביכרמה

 :סחיב יברעה יניטסלפהמ הכופה דע הנוש תשרפמ לע תרגסמב קיזחמ ידוהיה ילארשיה
 ץראב תימצע הרדגהל יניטסלפ -יברעה םעה לש ויתויוכזלו ידוהיה םעה לש ויתויוכזל
 תא םיגציימה םינוגראה לש תוטלחההו ימואלניבה טפשמה לש םדמעמל ;ןיטסלפ/לארשי
 ;תוימואל תרדגהל ;תימצע הנגה וא תונפקותכ הלועפ גוויסל ;תימואלניבה הליהקה
 וניה תחא תשרפמ תרגסמ לש הצומיא .6דועו 'רחבנה םעה' לש ותוהזל ;עקרקב תויוכזל
 בשייל ידכב םישרדנה םייתעדותה םיאנתה תריצי יאלו הירוטסיהה תנבה יאל יאדו ןוכתמ
 תודמעה תא ריהבת םידדצה לש תואיצמה תשיפת לש הנבהו תורכיה ךכיפל .ךוסכסה תא
 תולובגה תא טטרשתו ,טרפב 'םולשה ןוזח' יפלכו ללכב ךוסכסה בושיי יפלכ וטקננש
 .עבק םכסהלו מ"ומה לש ושודיחל םיירשפאה םירטמרפהו

 יניטסלפה ביטרנה

 ןורקיעה' יפ לע תימואלניבה םיסחיה תכרעמ הלהנתה הנושארה םלועה תמחלמ ףוס דע
 ,ןהילוקיש יפ לעו ןמצע תעד לע תומחלמב חותפל תויאשר תונידמ ,ויפל .'ילאירפמיאה
 תא ןהילא חפסל ,הבירי הנידמ לש םיסכנבו הירוטירטב יאבצ ןוחצינ תועצמאב תוכזל
 תא רשפא הז ןורקיע .ןהישעמב תיקוח הרכה ןכמ רחאל לבקל ףאו ,םישובכה םיחטשה
 .הירוטסיהה ךרואל תוירפמיא לש ןתמקה

 ,הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב .םירשעה האמה תליחת דע הפי היה וז תואיצמ לש החוכ
 ןורקיעה חורב םימכסה ומתחנו תויובייחתה ונתינ ,תורהצה ואשינ דוע ,1914 ילויב הלחהש
 ,הכממ רימאה ,ילע ןב ןייסוחל תיטירב החטבה הנתינ 1915-ב המגודל ךכ .ילאירפמיאה
 םכסה' םתחנ 1916-ב ;תינמ'תועה הירפמיאה לש יברעה בחרמב םיברעה תכלממ תא ןנוכל
 הב 'רופלב תרהצה' הנתינ 1917-בו ;תוירפמיאה ןיב בחרמה תקולחל 'וקיפ-סקייס
 ,םלוא .הניתשלפב ידוהיה םעל ימואל תיב לש ונוניכב ךומתל תיטירבה הלשממה הבייחתה
  .םיימואלניבה םיסחיה הנבמ דודישל איבה הלחהש ירחא יצחו םינש עברא המחלמה םויס

 םואנ" תא יאקירמאה סרגנוקב אשנ ןוסליו ורדוו תירבה תוצרא אישנ ,1918 ראוניב 8-ב
 ירחאש םויל ,םלועהו הפוריא רובע שדח ינידמ הוותמ טטרש רשא "תודוקנה הרשע עברא
 תימצעה הרדגהה תוכז ומכ םישדח תונורקע לע ורביד תויזכרמה תודוקנה .המחלמה

Self     - determination)(, רבח תמקהו ,תושובכה תומדאה יבשותל תונובירה תבשה 
  .)1920 ראוניב הרשעב ףוסבל דסונש ,The League of Nations( םימואלה

 הרוה – המחלמה םותב םתחנ רשא יאסרו םכסה סיסבב דמעש – תימצעה הרדגהה ןורקיע
 .תינמרגה תורסיקהו תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה יחטשב תושדח םואל תונידמ תמקה לע
 ,וררשוא וא ,שדחמ-ורדגוהו ,תושדח םואל תונידמ רפסמ הפוריאב ורצונ וסיסב לע

                                                             
 2005 ,רתכ תאצוה ,יברע -ידוהיה ךוסכסב ספאה תעש ,ט"פרת ,ןהכ ללה האר הבחרהל 6
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 שוביכה תלילש ,ךליאו ןוסליו לש ומואנ ןמל ,השעמל .תופסונ תונידמ לש ןהיתולובג
 תכרעמבו ימואלניבה טפשמה םוחתב ןגראמה ןויגיהל וכפה תימצעה הרדגהה ןורקיעו
  .)וכישמה םישוביכה לעופב םא םג( תימואלניבה םיסחיה

 תוברתו הפש תלעב הצובקל ,ירק .םואלל ?"תימצעה הרדגהה תוכז" הקנעוה ימל
 תורשפא ןתמ התיה לעופב תוכזה לש תועמשמה .תרדגומ הירוטירטב תבשויה תופתושמ
 יפוא לע תינוציח תוברעתה אלבו ישפוח ןפואב טילחהל תידילי הייסולכואל וא םעל
 היבשותל תכייש ץראה ,תורחא םילימב .שממתי אוה ובש ןפואה לעו ,הל יוצרה ןוטלשה
 .הישבוכל אלו

 י"א -הניתשלפב תירוטסיההו תיפרגומדה ,תיבחרמה הנומתה ךכ םא התייה המ
 ?הנושארה םלועה תמחלמ רמגב תירוטדנמה

 העונתה לש התחימצ תישארב ,רמולכ ,1918-ב רבכ ,יטירבה יאבצה לשממה ינותנ יפ לע
 – םידוהי ףלא 66-ו ,םירצונ ףלא 61 ,םימלסומ ףלא 512 ץראב ויה ,תיניטסלפה תימואלה
 יפ-לע ,הניתשלפב ויח ,טדנמה בתכ רושיא תעב ,1922-ב .90% לש עירכמ יברע בור
-ו ,םימלסומ 589,177 םהמ( םיברע ףלא 675 ,םינוש םיבושיי 800-כב ,יטירבה דקפמה

 לע דמע םידוהיה רפסמ .ץראה תייסולכואמ 90%-כ תווהל וכישמהש )םירצונ 71,464
 תעב לפנ ץראב םידוהיה ידיב קזחוהש שוכרה לש רבטצמה ךרעה :דועו תאז .83,790

  .דדוב דחא זוחאמ איהה

 הנותנ הייסולכוא לש תיזיפה התוהשב תינתומ תילאירוטירט הקיזש תסרוגה דוסיה תחנה
 הקיזמ ונהנ םיברעהש ירה ךכ םא .20-ה האמב לכה לע תלבוקמ התיה הלש הירוטירטב
 םתבישי לש תירוטסיהה תופיצרה תנעט םהל הדמע .הניתשלפל תיעבט תילאירוטירט
 זאמ ,הנש 1,300 ךשמב ץראב הבשי תיברעה הייסולכואהש הדבועה :הרקיע .ץראב
 עובקל ונאובב תנתונה איה התוברת תאו התפש תא הב הטילשה ףאו ,638 תנשב שוביכה
  .ץראל התקיז יפוא תא

 בורו תירוטסיה תופיצר – הלאה תונעטה יתשב היה יד ,י"א -הניתשלפ ייברע לש ,םדידל
 הרדגהל תוכזה תא םהל קינעהל ידכ – תחא תוברתו תיבחרמ תויטננימוד לעב יפרגומד
 רבח ידי לע ורשואו םיתפרצהו םיטירבה ידי לע ורדגוהש תולובגב ,י"א-הניתשלפב תימצע
  .םימואלה

 תרהצה תועצמאב םהמ הללשנ איה ,םתוכז תּוקצומ ףרח ,םיניטסלפה םינעוט ,ןכ יכ הנהו
  :דיעס דראודא ןעוט .תעדה תא חינמ קומינ לכ אללו ,רתויב גירח ןפואב רופלב

 התעיבתל יקוחה סיסבה התויה תדבועב הנושארבו שארב הצוענ הרהצהה לש התובישח"
 תאש הרהצה וז התייה ,ןאכ וניינעל רתוי בושח רבדהו ,תינשו .ןיטסלפ תא תונויצה לש
 תישונאה וא תיפרגומדה תואיצמה תא בטיה םיניבמ םא קר סופתל רשפא התדמע קזוח
 אל הירוטירט תודוא )ב( ,תיפוריא המצעמ ידי לע )א( הנתינ הרהצהה ןכש .ןיטסלפב
 ררוגתמה ידיליה בורה לש ונוצרבו ותוחכונב טלחומ תובשחתה רסוח ךותמ )ג( ,תיפוריא
 וז הרז הצובקש ךכ ,הרז הצובקל הירוטירט תחטבה וז התייה ,התרוצב )ד(ו הירוטירטב
 .7"ידוהיה םעל ימואל תיבל הירוטירטה תא ךופהל ,ועמשמכ וטושפ ,לכות

                                                             
 .1979 ,שרפמ תאצוה ,ןיטסלפ תלאש ,דראודא דיעס 7
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 ץראב ידוהי ימואל תיב תמקהל וארקש ,1922–ב טדנמה בתכו 1917–ב רופלב תרהצה
 םרגנש ירוטסיהה לוועה תא ןקתל תשקבמה תיניטסלפה תוינידמה תא ודילוה ,לארשי
 תעב הניתשלפ לע לחוה אל תימצעה הרדגהה ןורקע" -הייארהו .םתטישל ,םיניטסלפל
 יפכ ,"ידוהיה ימואלה תיבה תמקה תא רשפאל הפיאשה לשב ,1922–ב טדנמה רצונש
 .1947–ב הקולחה תדעו ח"ודב רתוי רחואמ הבתכנ תימואלניבה הליהקה לש וז האדוהש

 ידוהיה םעה לש ותוכזב הריכהש תימואלניב הטלחה לכל םיניטסלפה ובריס הנש 71 ךשמב
 1937–ב ליפ תדעוומ —לארשי תנידמב רתוי רחואמ וא לארשי ץראב ולשמ הנידמ תמקהל
 'ןבלה רפסה' ךרד ,ןדריה רבעל חפסל חטשה ראש בור תאו הנטק תידוהי הנידמ העיצהש
 )181( 1947-ב הקולחה תטלחה ,םינש רשע ךות תיברע הנידמ תמקה לע רבידש 1939–ב
 ףיעס( 1948-ב 194 הטלחה ,)45%( תיברעו )55%( תידוהי :תונידמ יתש תמקה לע הרבידש
 תרומת םיחטש " לע ורבידש )1974( 338-ו )1967( 242 תוטלחה דעו ,)םיטילפב קסעש 11
 תנידמו ירבעה בושיה  דגנ רורטו תויתמחלמ תולועפב התוולש ,תאזה תוינידמה ." םולש
 .הנידמ רדעהלו 'הבכנ'ל הליבוהו םתניחבמ ןוסא תרה התיה ,לארשי

 הגהנה תחימצ ,הנושארה הדאפיתניאה ,מ"הירב תסירק ,םירצמל לארשי ןיב םולשה
 1988-ב .יונישל ואיבה — דועו תיתד תימואל היציזופואכ סאמח תסינכ ,תיפולח תיניטסלפ
 ,ידוהיה םעל הנידמ תמקהו ץראה תקולח העמשמש ,181 הטלחהב הנושארל ף"שא ריכה
 ןיטסלפמ 22% רשאמ רתוי תללוכ הנניא" ןיטסלפ תנידמש העמשמש ,242 הטלחהבו
 םתנידמש ומיכסה םיניטסלפה ,רמולכ .2008–ב סאבע דומחמ ריהצהש יפכ ,"תירוטסיהה
 ןורתפ אצמייו ,םילשורי חרזמב היהת התריב ,הזע תעוצרו תיברעמה הדגה תא לולכת
 ובא( ףל'ח חאלצ ,תאפרע לש ינידמה ונגס לש וירבד חורב םיטילפה תייגוסל םכסומ
 לש םיסרטניאב העיגפ ךות שממתהל הלוכי אל הבישה תוכז" :1988–ב םיאקירמאל )דאיא
 .8"רושיגל ןתינ יתלב לושכמ תויהל הל רוסא ...לארשי

 אל ,ם"ואה תוטלחהב הרכהה תומדב ,תיניטסלפה הדמעב יטמרדה יונישה יכ שיגדהל שי
 הדמעבו העדותב ביטרנה תונתיא ףא לע  שחרתה אלא ,יניטסלפה ביטרנה תא הניש
 )פ"למה( תיניטסלפה תימואלה הצעומה העידוה 1988-ב הזרכהל המדקהב .תיניטסלפה
 יברעה םעה לע הפכנש ירוטסיהה לוועה ףרח" תונידמ יתשל ץראה תקולחל התמכסה לע
 ף"שא טטריש רשאכ" ינייסוח לסייפ רתוי רחואמ םינש עברא בתכ םג ךכ ."...יניטסלפה
 קדצ ונמע םע השעת אל וזכ תינכותש ןיטולחל םיעדומ ונייה ,ותינכות תא םייללכ םיווקב
 תמדאל הביש ןעמשמ תוירוטסיהה תויוכזהש ...ושוריפ רוהט קדצ יכ .טלחומו יתימא
  ."ןיטסלפ

 הליהקה ידי לע העצוהש הרשפב הרירב תילב הרחב תיניטסלפה הגהנהה ,רמולכ
 לשב יכ וניבה םיניטסלפה ,רתוי תוטושפ םילימב .242 ט"יבעומ תטלחהב תימואלניבה
 וז ,תימואלניבה הליהקה תדמעל תדגונמ התייהש ,הנש 71 ךשמב תרשפתמ יתלבה םתדמע
 וחילצה אל ,ברע תונידמ תרזעבו ,דבל ,םיינחוכה םהיתונויסינ לכ .היתורושמ םתוא הרידה
 תכמתנו תימיטיגל ,הקזח .הלית לע הרתונ לארשי תנידמו ,תואיצמה לע םמולח תא תופכל
 תחת סנכיהל ומיכסה םה םהיתויוכזמ קלח גישהל ידכ ,ןכל .תימואלניבה הליהקה ידי לע
 םהיתויוכז תא םהל  קינעת וזש התייה םתחנה .תימואלניבה הליהקה לש תוימיטיגלה יפנכ
 קדוצ ןורתפו תיחרזמה םילשוריב התריבש 67 יווקב תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תומדב

                                                             
 . 1994 ,תוכרעמ ,תורובש תוברחב ,סחנפ ירבנע 8
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 לש שומימל איבהל ויה םירומא ולסוא םכסהו 1993-ב לארשיב הרכהה .םיטילפה תייגוסל
 .ולא תויוכז

 ילארשיה ביטרנה

 לחה לארשי ץראב תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכזב הריכה תימואלניבה הליהקה
 רבח ידי לע טדנמה בתכ רושאב ,1920-ב ומר ןס תדיעוו ךרד ,1917-ב רופלב תרהצהמ
 התמקה יכ תואמצעה תליגמב בתכנ ךכיפל .1947-ב הקולחה תטלחהבו 1922-ב םימואלה
 הרכוה וז תוכז ."...תודחואמה תומואה תרצע תטלחה דוסי לע" תססובמ לארשי תנידמ לש
 תופיצר לעבכ ,ותדלומב תימצע הרדגהל תיעבט תוכז לעב םעכ םידוהיב הרכהה לשב
 הנידמ תומדב הנעמ הל תתל שיש תירסומ היגוסכו לארשי ץראל ולש רשקב תירוטסיה
 .תיאמצע

 תדעו ח"ודל הבוגתב הנושארל ,ץראה תקולח ןויער תא לבקל תינויצה העונתה לש התונוכנ
 םידעיה תשולש תא גישהל הלוכיב ןיא יכ הנבהמ ,םיניטסלפל המודב ,העבנ ,1937-ב ליפ
 י"א לש החטש לכב תונובירו ידוהי בור תלעב ,תיטרקומד הנידמ :9םייגטרטסא -םיימואלה
 סחיב תשבגתמו תכלוהה הרכהו ץראה חטשב יברע בור לש ומויק לשב תאז .תירוטדנמה
 תינויצה הגהנהה הרכיב ,ךכיפל .חטש ותואב תימצע הרדגהל ץראה ייברע לש םתוכזל
 .ידוהי בור תלעב תיטרקומד הנידמ םיקהל ידכב י"אמ קלח לע רתוול

 הקולחה תטלחהל בוריסה ,לארשי ץראב תידוהי תובשייתהלו היילעל תיברעה תונברסה
 ,50-ה תונשב 'םינויאדיפ'ה ,הלטבל ידכב המחלמל ברע תונידמו םיניטסלפה תאיציו
 ,םירופיכה םוי תמחלמ ,יניטסלפה רורטה ,םוטרח תדיעו תוטלחה ,םימיה תשש תמחלמ
 תויארכ ושפתנ הנושארה הדאפיתניאהו הנושארה ןונבל תמחלמ ,'םיבלשה תינכות'
  .ךכל ולישבי םיאנתהש העש לארשי תדמשהל םתושיחנלו םיברעה לש םתדמתהל תוקצומ

 שובכב התאר )ךרעמה( 'הדובעה' תגהנהב לארשי , 1967-ב םימיה תשש תמחלמ רחאל
 םידעיה תשולש לש רפושמ שומימל תפסונ תונמדזהכ הזע תעוצרו תיברעמה הדגה יחטש
 תודבוע עובקל הרטמב תולחנתה לעפמב החצפו םילשורי חרזמ תא החפיס איה .םיימואלה
 לארשיו הנפמה עיגה 1993-ב .התטילשל םייחרכה הל וארנש םיחטשב תוכיפה יתלב
 האצותכ ,"הרירב ןיא" תעדות הרצונ לארשיב םג ,םיניטסלפה לצא ומכ .ף"שאב הריכה
 :תוירקיע תונבות המכ ןיב בולישהמ

 ינפב וגצוה ,הזה רשקהב .תיטרקומדה לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז תרימש .1
 היילעה ברע ,90-ה תונש תליחתו 80-ה תונש ףוסב תילארשיה תוגיהנמה
 סיסב לע םימעה ןיב הדרפה ןוכית אל םא - םימייאמ םייפרגומד םינותנ ,מ״הרבמ
 ברקב 52% לש בור 2010 תנשב תווהל םייופצ םידוהיה ,1967 ינויב 4 תולובג
 תנשב 37%-לו ,2020 תנשב 47%-ל רדרדיהל ,ןדריל ברעממש הייסולכואה

205010. 

                                                             
 ,רוערעל תנתינ הניא הילע ונתוכז רשא ,לארשי ץראב היתודוסי הלא … תונויצה..." )1972( ןיגב םחנמ 9
 תקדצ תלפוקמ הב ,וז הרותמ ,הטסנ אלו ,וניטס אל .םלוכל תויוכז ןיווישו ,יברע טועימ ,ידוהי בור היהי
 ."ונניינע
  .הלוגרפל הד וי'גרס רוספורפ ינותנ 10
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 וניאש ,רורב ןפואב הנושארל הנמיס ,1987-ב הצרפש ,הנושארה הדאפיתניאה .2
 ,שרדנה ןוחטיבה תא תקּפַסמ הניא רחא םָעב הטילשה יכ ,םינפ ינשל עמתשמ
 .רתויב םידבכ ילכלכ ריחמו יתרבח ריחמ ,םימד ריחמ הבוגו

 הנושארה קר אל תויהל היושע םירצמ ,םיניטסלפה םע ךוסכסה בושיי אלל .3
 ףאו ,ןהבש הנורחאה םג אלא לארשי םע םולש םכסה לע המתחש ברע תונידמב
 .ןמזה םע גגופתהל לולע התיא םכסהה

 הרכה תואטבמה 338-ו 242 ם"ואה תוטלחה תא ולביק ף"שא תגהנהב םיניטסלפה .4
 .1967 יווקב לארשי תנידמב

 רוציל יוצר ןכלו לארשי לע תמייאמ תיטסילטנמדנופה ןאריא לש החוכב היילעה .5
 םשל ;התוא תובבוסה תוינוסה ברע תונידמ םע תותירב תועצמאב ןוחטיב תפטעמ
 .תיניטסלפה הייגוסה ןורתפ ,תישאר ,שרדיי ךכ
 

 ובושיי ןפואל סחיב םיניטסלפהמ הנוש השיפת םע 1993-ב ולסוא ךילהתל הסנכנ לארשי
 אלו 'םיחטש'מ הגיסנ תסרוגה 242 הטלחהל הלש תונשרפה לע תנעשנ איה .ךוסכסה לש
 .ינשה חסונה תא םירצמו ןדרי םע םולשה ימכסהב המשיי לעופבש תורמל ,"םיחטשה'מ
 רושיא לע העבצהה תעב ,תסנכה ינפב ותנשמ תא 1995 רבוטקואב 4-ב גיצה ןיבר קחצי
 לולכיש ,לארשי תנידמ חטש תרגסמב םיאור ונא עבקה ןורתפ תא" היפל ,םייניבה םכסה
 תיברמל תיב היהת רשא תיניטסלפ תושי הדצלו...לארשי ץרא לש החטש תיברמ תא
 וז אהתש םיצור ונא .תיברעמה הדגה חטשבו הזע תעוצרב םייחה םיניטסלפה םיבשותה
 םיווקל רבעמ ויהי ,עבקה ןורתפ תעל ,לארשי תנידמ תולובג...הנידממ תוחפ איהש תושי

 ונאש יפכ – םלוכ אל – םייונישה ירקיע הלאו םימיה תשש תמחלמ ינפל םימייק ויהש
 םימודא הלעמ תא םג לולכתש ,תדחואמ םילשורי הנושארבו שארב :עבקה ןורתיפב םיאור
 רתויב בחרנה שוריפב ,ןדריה תעקבב בצוי ןוחטיבה לובג...לארשי תריבכ באז תעבג תאו

 ."הזה גשומה לש

 תוטלחהה שומימ תא ושקיב ף"שא תגהנהב םיניטסלפה ,דחא דצמ ,יכ עובקל ןתינ ,ךכ םא
 22 לע ןיטסלפ תנידמל הרומתב ןיטסלפ תדלומה זוחא 100 לע ונרתיו" - תוימואלניבה
 השולש ויה ,לארשיל ,ינשה דצהמ .'67 יווקל תילארשי הגיסנ רמולכ ."הנממ םיזוחא
 :'67 יווקל רבעמ םיקהבומ םיסרטניא

 ,םג ומכ .היתוחולשו ןאריא לש רבגתמה םויאהו תירוזאה תוביציה רסוח - ןוחטיב .1
 ףוחה רושימ לע תיברעמה הדגה לש תיפרגופוט הטילשו יגטרטסא קמוע רדעיה
 הפועתה תודשו יתיישעתה רשוכה ,הייסולכואה תיברמ םיזכורמ וב ילארשיה
 ;םייזכרמה

 ;תיבה רהו יברעמה לתוכה םשארבו םישודקה תומוקמה - םילשורי .2
 .11קוריה וקל רבעמ םיררוגתמה םילארשיה יפלא תואמ .3

 ןתמו אשמב רגתאה

 לע רבגתהל היה ,1999-ב ף"שאל לארשי ןיב חתפנש ,עבקה רדסהל ןתמו אשמב רגתאה
 ידי לע  -לארשי לש םיסרטניאה תשולש לומ '67 יווק -םידדצה תודמע ןיב יסיסבה חתמה
 שקיב ף"שא דועב .םידדצה ינש יכרצל הנעמה תא וחיטביש םייתריצי תונורתפ תאיצמ

                                                             
 תילארשיה הייסולכואה 2018-ב .םילשורי חרזמב ףלא 115 דועו ע"שיב לארשי ףלא 109 וררוגתה 1993-ב 11
  .ףלא 650-כ לע תדמועו המצע תא השליש קוריה וקל רבעמ
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 תא םגרתל השקיב לארשי ,םינווגמ םיילנויצקנופ םירדסה תועצמאב חתמל הנעמ אוצמל
 אלל תיברעמה הדגהמ םיחטש חופיס ידי לע ילאירוטירט ןפואב םידעיה תשולש שומימ
 .הרומת

 המוד ןפואב םירבדה תא האר ,עבק רדסה לע ןתמו אשמב ליחתהש ןושארה ,קרב דוהא
 80% םירג ובש ,11%–מ תוחפ אל לש חטש"ש עיצה אוה 2000 דיווייד פמקב .ןיבר קחציל
 לארשי תורופס םינש ךשמל" יכו ,םיחטש יפוליח אלל ,"לארשיל חפוסי ,םילחנתמהמ
 האר( 12"ןיטסלפל ןדרי ןיב םירבעמב הטילש חיטבהל ידכ ,ןדריה תעקבמ עברכ לע טולשת
 ורבעי תוינוציחה תוימלסומה תונוכשה"ש קרב עיצה םילשוריל סחיב .)1 רפסמ הפמ
 תוימלסומה תוימינפהו ,]א"ש ,1967–ב החפיס לארשיש םירפכה 22[ תיניטסלפ תונובירל
 .)2 רפסמ הפמ האר( 13"לארשי תונובירב וראשיי ,]א"ש ,תירוקמה תיחרזמה םילשורי[
 תינכות" םוסרפ רחאל .לארשיל םיטילפ תרזחל ילארשי בוריס היה םיטילפה ןיינעל
 ,הבאט תדיעווב תיניטסלפה הדמעה ןוויכל ףסונ דעצ קרב השע ,2000 רבמצדב "ןוטנילק
 רפסמ הפמ האר( הרומת אלל הדגהמ 8%–6% חופיס לע שקעתה ןיידע ךא ,2001 ראוניב
 תיפרגומדה הקולחה סיסב לע םילשורי חרזמ תקולחל תונוכנ הליג אוה םילשוריב .)3
 וגיצה םיניטסלפה .םייוציפו לארשיל םיטילפ לש תילמס הרזחל תונוכנ הנמתסה םיטילפבו
 .)4 רפסמ הפמ האר( לארשיל 3% חופיס לש הפמ

 

 

 

  

  

                                                             
 2008 ,םירפס תועידי ,דוס ףתוש ,ינד םותי 12
 םש 13
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 2000 דיוויד פמקב תילארשיה העצהה - 1 רפסמ הפמ
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 2000 דיוויד פמקב םילשוריל תילארשיה העצהה - 2 רפסמ הפמ
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 2001 הבאטב תילארשיה העצהה - 3 רפסמ הפמ
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 2001 הבאטב תיניטסלפה העצהה - 4 רפסמ הפמ
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 2008 סילופאנא -הנורחאה מ"ומה תרגסמ

 היה ,תיניטסלפה ךוסכסה בושיי תסיפת תא לביקו ןיבהש ,לארשי תלשממ ישארמ ןושארה
 ןיב תידדהה הרכהה ירחא םינש 15 ,2008 ,סילופאנא ךילהתב הרק הז .טרמלוא דוהא
 אלא ,תיניטסלפה תוכזב הנכ הרכה לש רצות התיה אל טרמלוא לש הנבהה .ף"שאל לארשי
 .ינויצה תופידעה רדסב עירכהל ךרוצהו תמייקה תואיצמה לש תחכופמ הייאר

 תמדאמ קלח לכב תויחל יתלוכי םאש ןבומ" :טרמלוא ריבסה 2012–ב "בירעמ"ל ןויארב
 תנידמ לש ידוהיה הייפוא לע רומשל םגו ,ונינכש םע םולשב תויחל םגו ,לארשי ץרא
 הליהקה לכ לש יוביגב תוכזל םגו ,תיטרקומד הנידמכ התוא רומשל םגו ,לארשי
 ,ירשפא יתלב רבדשכו ,ירשפא יתלב הז לבא .הז תא השוע יתייה זא — תימואלניבה
 גוהנלו לוז םזילופופ לש תוינידממ רענתהל ...ךכב ריכהל תבייח תיארחא תוגיהנמ
 ."שאר דבוכבו תוירחאב

 ,ןבה שוב אישנה לש לשממב תיאקירמאה ץוחה תרש ,סייר הזילודנוק לש הכוויתב
  :םיאבה םירטמרפה לע -סאבע דומחמו טרמלוא דוהא - םידדצה ומיכסה

  ;)1:1 לש סחיב םיחטש יפוליח םע( סיסבכ 67 יווק — תולובג .1

 ;םיבחרנ ןוחטיב ירודיסו תיניטסלפה הנידמה זוריפ — ןוחטיב .2

 לש ווק־סוטטסב יוניש אלל תוריב יתשל םילשורי חרזמ תקולח — םילשורי .3
  ;םישודקה תומוקמה

 .םייוציפו ןיטסלפ תנידמל הביש ידי לע ,ללככ ,םיטילפה תייעב ןורתפ — םיטילפ .4

 יחטשמ 1.9% לש םיחטש יפוליח :התיה ,תיניטסלפה העצהה ,ל"נה תונורקעה סיסב לע
 קוריה וקל רבעמ םיררוגתמה םילארשיהמ 63% תראשה םירשפאמ ויהש הזעו הדגה
 ;)"השומיחב תלבגומ"( תזרופמ תיניטסלפ הנידמ ;14)5 רפסמ הפמ האר( לארשי תונובירב
 לתוכה חופיס םג ומכ ,המוח רה טעמל ,לארשיל םילשורי חרזמב תוידוהיה תונוכשה חופיס
 הרזח .)6 רפסמ הפמ האר( ןויצ רה תרתיו ינמראה עבורהמ יצח ,ידוהיה עבורה ,יברעמה
 םייוציפו לארשי ימוחתל 15)םינש 10 ךשמב הנש לכ 10,000( םיטילפ ףלא 100 דע לש
 .םיטילפל

 85% םע 16הזעו הדגה יחטשמ 6.5% לש ףקיהב םיחטש יפוליח :התיה תילארשיה העצהה
 ;תיניטסלפה הנידמה זוריפ ,)7 רפסמ הפמ האר( קוריה וקל רבעמ םירגה םילארשיהמ
 ןוניכ ;)8 רפסמ הפמ האר( תיברעה אפאפצ תיבו םילשוריב תוידוהיה תונוכשה לכ חופיס
 5 ךשמב הנש לכ ףלא( םיטילפ 5,000 לש לארשיל הרזחו "ירוטסיהה ןגא"ב דחוימ רטשמ
  .םיטילפל םייוציפו ,)םינש

 יתייה" :2012-ב ןויארב טרמלוא רמא תיניטסלפהו תילארשיה תועצהה ןיב םירעפה לע
-ה םעפב םא םגו .ייתועצה תא וחד אל םעפ ףא םיניטסלפה .םולש םכסהמ העיגנ קחרמב

 אל םה .הנוש התיה תואיצמה ,ייתועצה תא וחד םהש ןועטל וסניש םימרוג ויהי 1,000
 ףס לע היה אוה ,םייתסה אל ןתמו אשמה יכ ןתוא ולביק אל םה .לדבה שיו ,ןתוא ולביק
 רשפאש ןימאמ ינא ,הנש יצח־םישדוח העברא דוע הלשממה שאר ראשנ יתייה וליא .םויס
  ."םולש םכסהל עיגהל היה

                                                             
 .םילארשיהמ 75%-כ תראשה תרשפאמ התייהש הפמ אלל העצה דוע הנתינ 14
 .םיטילפ ףלא 80 לש פ"לעב תפסונ העצה הנתינ 15
 .זוחא 0.006 לע דמע ולדוגש תורמל זוחא 0.7 -כ ןורדסמה תא הבישחה לארשי , לעופב 16
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 2008 סילופאנאב תיניטסלפה העצהה - 5 רפסמ הפמ
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 2008 סילופאנאב םילשוריל תיניטסלפה העצהה - 6 רפסמ הפמ
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 2008 סילופאנאב תילארשיה העצהה - 7 רפסמ הפמ
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 2008 סילופאנאב םילשוריל תילארשיה העצהה - 8 רפסמ הפמ
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 פמארט אישנה לש 'םולשה ןוזח' - ינש קרפ

 עקר

 שאר דרשממ בושנל הלחה ,תוישיא תוריחבב הנושארל ,'96-ב והינתנ ןוחצינ ירחא
 יניטסלפה דצהמ שקיב והינתנ .תילכתב הנוש .ןיבר קחצי לש וכרדמ תרחא חור הלשממה
 לש התמקהל דגנתת" איה יכ בתכנ הנושארה ותלשממ לש דוסיה יווקב ;"תויפיצ ךימנהל"
 םייולתו םידמועה םיפיעסה לש םמושיי םהב רכזוא אל ללכו ;"תיאמצע תיניטסלפ הנידמ
 םע םימכסה לע םותחל והינתנ תא םג ואיבה תוביסנה ,תאז לכבו .םייניבה םכסה לש
 םע .199818 רבוטקואב "יאוו רכזמ" ינשהו ,199717 ראוניב "ןורבח לוקוטורפ" דחאה :ף"שא
 יבמופ םואנב זירכהל תוכזה תא ף"שא ר"וי חיוורה ,'יאוו תדיעוו'מ תאפרע לש ובוש
  ."דוכילה םע יתמתחו ,הדובעה םע יתמתח" :םיעירמ םיפלא לומ םכשב
 ודגנ העמשוהש תרוקיבל הבוגתב .תיניטסלפ הנידמל ותודגנתהב דימתה והינתנ לבא
 השישב הלשממה שאר רמא ,תיניטסלפה תושרה ידיל ןורבח תרבעה לע ןימיה יגוחמ
 םוש םוקת אל םיה ןיבו ןדריה ןיב ]...[ .תיניטסלפ הנידמ היהת אלו ןיא" :1997 רבמטפסב
 גשגשת ,היחת ןורמושו הדוהי לכב תידוהיה תובשייתההו תידוהיה תוחכונה .הרז תונוביר
  ."דע ימלועל םייקתתו
 הצרפ היינשה הדאפיתניאה ,עבק רדסהל עיגהל דיוויד פמק תגספ ןולשיכ רחאל
 ףלאמ הלעמל םיחטשהו לארשי יבחרב תושק רורט תולועפב וחצרנ הבו 2000 רבוטקואב
 3-4% לש הדירי( השק חרואב העגפנ לארשי תלכלכ םג .םיבר םיפלא ועצפנו םילארשי
 ונממ 60%-ש תיברעמה הדגב ןוחטיב לושכמ תיינבב לארשי הלחה 2002 ינויב .)ג"מתב
 תושארב לארשי 2005 ץיקב .2007 רבמבונב ותיינב תא קיספהל הטלחהה דע ומלשוה
-דח יוניפ :ןורמושה ןופצו הזע תעוצרמ תוקתנתהה תינכות תא לעופל האיצוה ןורש לאירא
 .ןורמושה ןופצ יבושיימ העברא דועו ,הזע תעוצר םורדב ףיטק שוג יבושיי 17 לכ לש ידדצ
 סאמחה העונת החצינ 2006-ב .קוריה וקה יאוות לע ,העוצרל ץוחמ שדחמ ךרענ ל"הצ
 תא הרציו הזע תעוצר לע תיאבצ הטלתשה 2007 ץיקבו יניטסלפה טנמלרפל תוריחבב
 העוצרה לע הליטה לארשי  ,זאמ .תיניטסלפה תושרה תטילשבש הדגה ןיבל הניב לוציפה
 ,ץיק ימשג :םיעצבמה( םיאיש המכל עיגהש ךשמתמ םילא תומיע סאמחה םע תלהנמו רגס
 אפק ,2009-ב שדחמ  רחבנש ,והינתנ תולשממב .)ןתיא קוצו ןנע דומע ,הקוצי תרפוע
  .רומח תרובקב רבקנ ףאו ,םיניטסלפל לארשי ןיב ינידמה ךילהתה
 הגיצה והינתנ תושארב לארשי ,2016-ב ב"הרא אישנל פמארט דאלנוד לש ותריחב דע
 ןב ,ןוירוטסיהה ,והינתנ ןימינב לש ויבא ירבד ומכ ןיא .עבק רדסהל ןוצר לש ןיע תיארמ
 ינויב 'ןליא רב םואנ' רחאל שדוח ,2 ץורעל ןויארב רשאכ ךכ לע דיעהל ,והינתנ ןויצ

 .םלועל ולבקי אל םיברעהש םיאנתב קר אלא ,תיניטסלפ הנידמב ךמות אל ןימינב" ,2009
 הרוגס הדיעוב ומכסב ,ירק ןו'ג ,יאקירמאה הנידמה ריכזמ ףיסוה וילע ."ונממ תאז יתעמש
 תושעל םיצורש םיגיהנמ ןיא לארשיל" המבוא אישנה םעטמ ותוחילש תא 2017-ב יאבודב

                                                             
 תוגיסנה בלשב ל"הצ תוחוכ ואצי אל הנממ הדיחיה ריעה ,ןורבחב ל"הצ לש שדחמ הסירפב קסוע םכסהה 17
 רובעי )80%-כ( )H1( דחא רוזא :םירוזא ינשל ןורבח תא קלחמ םכסהה .'ב ולסוא םכסה רחאלש ןושארה
 90 ןכו )םילארשי 800-כ(ןורבחב ידוהיה בושייה זכורמ ובש ,)H2( ינשה רוזאהו האלמ תיניטסלפ הטילשל
 .ל"הצ לש ותטילשב ראשיי ,םיניטסלפ םיבשות ףלא
 חול חינה ליבקמבו ,)F.R.D(תביוחמ לארשי םהב תופסונה תויוכרעיהה לש ףקיהו םינמז חול עבק םכסהה 18
 םכסהה .התסה תעינמו רורטב המיחל ,יקוח יתלב קשנ ףוסיאב םיניטסלפה לש םיינוחטיב םידעצל םינמז
 אל אוהו ,םידדצה ינשמ םיישקב לקתנ םכסהה שומימ .םמוקמב אב אלו םימדוקה ולסוא ימכסהל תפסות היה
 .לודגה וקלחב דבוכ
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 םיכרד לע ועיבצה סרפו ןיבר ,קרב ,טרמלוא .םולש תושעל תנמ לע ןוצר םיבייח...םולש
 ,השעמל .תומילא-יאל םיביוחמ ורתונו תרדהנ הדובע ושע םיניטסלפה ...ותוא תושעל
 רוביצה .תיברעמה הדגב תומילאב ושמתשה אל םה ,)״םיניכס״( הדאפיתניאה הללוחתהשכ
 תיחכונה לארשי תלשממ לש טניבקה ירבח בור יכ ?המל .הזב ןד אל אוה .הזמ םלעתה
 ."תיניטסלפ הנידמ דעב ויהי אל םלועל םהש יבמופב וזירכה

 ומתרנ וליפאו ,'ילכלכ םולש'ל והינתנ לש ותינכתב ןמז קרפל ובשנ םינותמה ברע יגיהנמ
 ופוסב יתימאה ופוצרפ תא ףשח והינתנ ךא ,2016-ב תכמות הלשממ םיקהל ודיב עייסל
 הגספב לחה ךילהתה .19ץראה ןותיעב רטרו יסוי יאנותיעה הרצקב ללוג רופסה תא .רבד לש
 זאד ב"הרא לש ץוחה רש ,והינתנ תופתתשהב ,2016 ראורבפב הבקעב הכרענש תעבורמ
 ירוזא ךלהמ עינתהל ןויסינב יסיס־א םירצמ אישנו ינשה הללאדבע ןדרי ךלמ ,ירק ןו'ג
 םג בתכנ חוויד ותואב ."ץראה"ב דיבר קרב יאנותיעה חוויד הילע ,םיניטסלפה םע םולשל
 שודיחו תידוהי הנידמכ לארשיב הרכה ללכש ,תירוזא םולש תמזויל הוותמה ןכות לע
 .ברע תונידמ תכימתב םיניטסלפה םע ןתמו אשמה

 םיאשונבו ,הגספה םויק רבדב ,היציזופואה שאר ,גוצרה תא הפוקת התואב ןכדע והינתנ
 םא ררבל גוצרה שקיב ,הלשממה שאר םע םימדוק תודחא יעגמב הווכנש ינפמ .הב ונודנש
 ולש היינפ קידצתש ,םיניטסלפה םע רדסה םודיקל תישממו תיתימא תיתשת הרצונ
 רפיס תיב יגוחב — םינוש םיגיהנמ םע חחוש אוה .הלשממל סנכיהל ידכ ותגלפמ תדיעוול
 עמשו — םירצמ אישנ קר אל ,רמולכ ,"הפזש אל ילארשי ןיע"ש םיברע םיגיהנמ שגפש
 .וכרדבש תויטילופה תורומהמה תא חולצל והינתנל עייסיש תווקת וב םילות םה יכ םהמ

 תעשב םהיחטבאמו םיצעוי המכ ,גוצרה ,והינתנ ואירמה ,הבקעב הגספה רחאל שדוחכ
 ןומראל ועסוה םה םש .ריהקל תורישי ץראה זכרמב הפועת הדשמ יטרפ סוטמב הליל
 םיינידמה םידעצה תא תושעל םהילע ץחל יסיס־א .ירצמה אישנה םע ודעונו תואישנה
 ,לארשיל תחלשמה הרזח שגפמה םותבו ,ינידמה ךילהתה םודיקל םישורדה םייטילופהו
 .רחשה תולע ינפל

 תחיתפ סקטב גירח םואנ יסיס־א אשנ ,שלושמ שגפמ ותוא רחאל רצק ןמז ,יאמ עצמאב
 ,הלודגו תיתואיצמ תונמדזה לצנל םילארשילו םיניטסלפל ארק ובש ,םירצמב חוכ תנחת
 ומואנב ארק אוה ,ןפוד אצוי חרואב .םהיניב ךוסכסל ץק םישיש םולש םכסהל עיגהלו
 .םיניטסלפה םע רדסה שוביג לע תימואל המכסהל עיגהל לארשיב תוגלפמל

 תא קפסל והינתנ לש ובוריס תובקעב ולשכ ,תירוזאה המזויה םג ומכ ,וללה םיעגמה
 'ידוהיה תיבה' תגלפמ תודגנתה ללגב רתיה ןיב ,יניטסלפה דצל תתל שרדנ אוהש הרוחסה
 לארשי' תעיס לש הפוריצב המייתסה גוצרה םע איהה תודחאה תגאס .טנב ילתפנ תושארב
 .ןוחטיבה רשל ןמרביל רודגיבא לש ויונימבו ,הנש התוא יאמ יהלשב היצילאוקל 'ונתיב

  םיניטסלפה תדמעב םייונישהמו םדקומה ינידמה ךילהתה לכמ םלעתהל רחב והינתנ
 ץראה לש םימיוסמ םיחטש לע וניא ךוסכסה" היפל ,1993-מ ותדמעב קבדו ,ןאכ וראותש
 וניא קרפה לע דמועה אשונה .ימויק אלא ילאירוטירט וניא ךוסכסה ,הלוכ ץראה לע אלא
 הנידמ םיצור םניא םה .ילארשיה ימואלה םויקה אלא ,רחא וא הז יאוותב רובעי לובגה םא
 תחת הימונוטואה תינכת" ותדמעל .20"לארשי םוקמב הנידמ אלא לארשי דצל תיניטסלפ

                                                             
 2017 ינויב 12 ,ץראה ,הרבעש הנשב ריהקב יסיס־א םע יאשחב ודעונ גוצרהו והינתנ ,יסוי רטרו 19
 .2005 ,"ץראה תקולח" ,טיבש ירא לש ורפסב 20



28 
 

 לש 'םולשה' תינכתב תונופצה ,וללה תונכסה תעינמל הדיחיה הפולחה איה לארשי תטילש
  .1995-ב בתכש יפכ "ולסוא םכסה

 ותדמע .המבוא קרב אישנל ולשמ תינכותו הפמ גיצה אל םלועמ והינתנש עיתפמ הז ןיא
 רנשוק דרא'ג ,פמארט אישנה .סילופאנאב ומכסוהש םירטמרפהמ הסרפ ק"ת הקוחר התיה
 ןימיה םע דחי השבוגש ,ותשיפת חופיטל תמלשומה "ירטפה תחלצ" ויה ןמדירפ דיוויידו
 תא םסרפו הז לע ךלה יאקירמאה תווצה .דקש תלייאו טנב ילתפנ תושארב ינמואל־יחישמה
 .ותעצה

 'ןוזח'ה ירקיע

 לש תויגוסה ללכל סחייתמו םידומע 181 ינפ לע שרפנ פמארט אישנה לש 'םולשה ןוזח'
 בר טוריפ אוצמל ןתינ תויגוסהמ קלחב .21תופטוש תויגוס רפסמל סחיב םג ומכ עבקה רדסה
 תא הליחתב גיצהל שקבנ .ענמנ הז טוריפ ןהמ קלחבו ,םילשוריבו הלכלכב ומכ ,רתויב
 .תונושה תויגוסהו השיגה תונורקע יפ לע המזויה ירקיע

 תונורקע

 ןיטסלפ תנידמבו ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמכ לארשי תנידמב תידדה הרכה .1
 יתשב םיחרזאה ללכל תווש חרזא תויוכז םע ,יניטסלפה םעה לש םואלה תנידמכ
 .תונידמה

 לשבו תיחכונה תואיצמה לשב הנוילע תופידע תנתינ לארשי לש הנוחטיבל .2
 .ךוסכסה תיירוטסיה

 איהש םיחטשמ תגסלו תיתועמשמ תילאירוטירט הרשפ עצבל לארשי תנידמ לע .3
 תנידמש ךכב ריכהל שי תאז םע דחי ,הפקת תירוטסיהו תיקוח הקזח םהל תנעוט
 .1967 תנשב השבכש חטשהמ 88% תוחפלמ הגוסנ רבכ לארשי

  .םהיתבמ - םידוהי וא םיברע - םישנא רוקעל ןיא .4
 .םידוהי םגו םיניטסלפ םג םיטילפ תייעב רצי ילארשי-יברעה ךוסכסה .5
 לארשי תנידמ .תושונאה בורל תיתד תועמשמ תלעבו תובר תותדל השודק םילשורי .6

 .החוטבו החותפ םילשורי לע הרמש לארשי .םילשורי לש בוט סופורטופא התייה
 .ןוזחה שומימל ימואלניב עויס .7
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 'םולשה ןוזח' לש תיתשיפת הפמ - 9 רפסמ הפמ
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 לארשיל םיחפוסמ םיחטשו תויולחנתה - 10 רפסמ הפמ
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 תולובג

 קוחב תבייח לארשי תנידמש תונימאמ ןניא תירבה תוצראו לארשי תנידמ" יכ הנעטה תחת
 תצעומ תטלחה תא תמאותש הנומא( 1967 םורט יחטשמ זוחא 100 םיניטסלפל קפסל
 קר יוטיב ידיל ואב םקלחו ובתכנ םבור( םיאבה םירבדה ועצוה .")242 ם"ואה לש ןוחטיבה
 :)9 רפסמ הפמ האר -םיחפסנב הפרוצש תילאוטפסנוקה הפמב

 איהו םירצמ םע העוצרה לובגב מ"ק 12 טעמל םיינוציח תולובג ויהי אל ןיטסלפל .1
 .לארשי תונובירב ולוכש חטשב לכות

 ,22ןהיבשות 413,318 לע ,לארשיל הנחפוסת 113 .ןמוקמ לע וראשיי תויולחנתהה לכ .2
 17-ו )24ןיטסלפ חטשמ 28.4%( 23)10 הפמ האר( הדגהמ ר"מק 1,775 ןב חטשב
 תועלבומכ הנראשת ,25םנוד 10,340 לש חטשב ,ןהיבשות 16,441 לע ,ןהמ
 .םיידועיי םישיבכ לש מ"ק 127-ב לארשיל הנרבוחתו ןיטסלפב

 םיחטש הז ללכב ,13.4%-ל לוקשה ,ר"מק 833 ןב חטש ןיטסלפל ריבעת לארשי .3
 43 הנראשית לארשי לש החטשב .םייברע םילארשי םיבושי ידי לע םיסלכואמ
 תולעב ,26םנוד 13,030 לש חטשב ,םיבשות 106,261 םע ,תויניטסלפ תועלבומ
  .ןיטסלפל השיג יביתנ

 .העוצרה ןופצל ןורבח רוזא ןיב הרהנמב הנרבוחת העוצרהו הדגה .4

 )9 רפסמ הפמ האר( ןוחטיב

 .תזרופמ היהת ןיטסלפ .1
 .לארשיל הנותנ ןיטסלפ לע תינוחטיבה תוירחאה .2
 .ןיטסלפל םירבעמבו םיינוציחה תולובגב טולשת לארשי .3
 ןכ ומכ ,תויניטסלפה תועלבומהו תוילארשיה תועלבומה לע תינוחטיבה תוירחאה .4

 .לארשי ידיב היהת תועלבומה לכל השיגה ישיבכ לע
 .לארשי תונוביר תחת היהת ןדריה תעקב .5
 .םישדח םירבעמ ונבייו שדחה לובגל םאתהב שדחמ הנביי ןוחטיבה לושכמ .6
 הדוהי תודצמ ,הליג רה ,רוצח לעב ,לביע רה :םייגטרטסא םירתא 4 קיזחת לארשי .7

 .)לארשיל חפוסמה חטשה םוחתב םינורחאה תשולש(

 םילשורי

 .התונובירבו לארשי תריב ראשית תדחואמה םילשורי .1
 לושכמל ץוחמ ורתונש םילשורי לש תויברעה תונוכשב םוקת ןיטסלפ תריב .2

 .סיד ובא הרייעה תפסותב )ונכ לע ראשייש( ןוחטיבה
 .תיבה רהב הליפת תוכז היהת תותדה ינימאמ לוכל .3

 

                                                             
 2018 רבמצדב 31-ל ןוכנ ס"מלה ינותנ 22
 יכ חינהל ונרחב .לארשיל םיחפוסמכ םינמוסמ הזע תעוצרמ ר"מק 50 ,א חפסנבש תיתשיפתה הפמה יפ לע 23
 .םיבושיחב ללכנ אל הז חטש ןכלו תועט יהוז

 .2008 סילופאנאב ב"הראו ף"שא לארשי ןיב םכסוהש יפכ ר"מק 6,205 יפל בשוחמ ןיטסלפ חטש 24
 תולחנתהה לש תיפקיהה רדגה יפ לע דדמנ חטשה 25
  .תויאלקחה ויתומדא בור תא ללוכ וניאו רפכה לש יונבה בחרמה  יפ לע דדמנ חטשה 26
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 םיטילפ

 .תועיבתה ףוס הווהי םכסהה .1
 תייגוסב ףסונ ןונגנמו םיניטסלפה םיטילפה תייגוסב לפטי ימואלניב ןונגנמ .2

 .ברע תונידממ םידוהיה םיטילפה
 .לארשי תנידמב והשלכ יניטסלפ טילפ לש הטילק וא 'הביש תוכז' םייקתת אל .3
 וא תוחראמה תונידמב ראשיהל ,)ילארשי וטו םע( ןיטסלפל בושל ולכוי םיטילפה .4

 .תוימלסומ תונידמב טלקיהל ולכוי ףלא 50 דע
 .םייוציפ .5
 .םיניטסלפה םיטילפה דמעמ לטוביו רגסית א"רנוא .6

 :מ"ומה תפוקת ךלהמב

 :מ ענמת לארשי ,לארשי תנידממ קלחכ הז ןוזחב םיללכנ םניאש תיברעמה הדגב םירוזאב

 תוינכות םדקל וא םימייק םיבושיי ביחרהל ,םישדח םיבושי וא תורייע תונבל .1
 ;הלא םירוזאב היינבל

 תבחרהל תוינכות םדקל וא תורכזומה תוילארשיה תועלבומה תא ביחרהל .2
 ;יחכונה םלובגל רבעמ םירוזא םתואב תועלבומה

 וא / ו תויתקיקח תוטלחה םודיקו הז ןוזח דעומל דעו זאמ םייקה הנבמ סורהל .3
 היינב לכ לש הסירה ענומ וניא רבדה .וז האצות חיטבהל ידכב תוצוחנה תויקוח
 לע לח וניא הז םוירוטרומ .הז ןוזח לש ורורחש רחאל העצבתהש ,תיקוח יתלב
 וא ,לארשי תנידמ ידי לע עבקנש יפכ ,יתוחיטב ןוכיס הווהמה הנבמ תסירה
 .רורט ישעמ תובקעב ןישנוע תוסירה

 חותיפ רשפאת לארשי תנידמו רבגי םייקה יקוחה בצמה ,תויניטסלפה תועלבומב .4
 .יחכונה ןלובגב תואצמנש תויניטסלפה תוליהקה לש

 :תיניטסלפה תושרהו ף"שא לע

 ;לארשי תנידמ תמכסה אלל ימואלניב ןוגרא לכל ףרטצהל ןויסינ לכמ ענמיהל .1
 ,לארשי תנידמ דגנ תודמועו תויולתה תולועפה לכ תא לטבלו הלועפב טוקנל אל .2

 ימואלניבה ןידה תיב ,ימואלניבה ילילפה ןידה תיב ינפב היחרזאו תירבה תוצרא
 ;טפשמה יתב ראש לכו ,קדצל

 וא לופרטניאה ינפל ינקירמא וא ילארשי חרזא דגנ יהשלכ הלועפב טוקנל אל .3
 ;תינקירמא וא תילארשי הניאש טפשמ תכרעמ

 תורוכשמה םולשת תא ידימ ןפואב קיספהל תנמ לע תוצוחנה תולועפה לכב טוקנל .4
 לש םהיתוחפשמל םג ומכ ,םיילארשי אלכ יתבב רסאמ ישנוע םיצרמה םילבחמל
 תוינכות חתפלו )"םינועמה םישודקהו םיריסאה ימולשת" ,דחיב( וגרהנש םילבחמ
 םניאש םיקוקז םיניטסלפל הכימתו םיינויח םיתוריש קפסל ידכ החוורו תוירטינמוה
 ןפואב ,םילחה םיקוחה תא תונשל איה הרטמה .רורט תולועפ עוציב לע םיססובמ
 םישודקהו םיריסאה ימולשת תא ןיטולחל קיספהלו ,תירבה תוצרא יקוח תא םאותה
 ;יניטסלפ-ילארשיה םולשה םכסה תמיתח דע םינועמה

 .ימצע לשממל םיצוחנה תודסומ חותיפב ךישמהל .5
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 :תירבה תוצרא ,קוחב רתומש לככ

 רורחשל ןוגראה לש תיללכה תחלשמה לש הדרשמ תא שדחמ חותפל רשפאת .1
 ;ןיטסלפ

 ,ןיטסלפ תנידמל דעוימה חטשב םיאתמ םוקמב תיניטסלפה תושרב תוחפסנ חתפת .2
 ;תירבה תוצרא ידי לע עבקיש יפכ

 תיברעמה הדגל ב"הרא לש עויסה תא שדחל תנמ לע םימיאתמ םידעצב טוקנת .3
  ;ינקירמאה סרגנוקה םע תוצעייתהב ,םלוהו ריבס היהיש לככ ,הזעלו

 םעה רובע תושדח תומזויב ךומתל ידכ תימואלניבה הליהקה םע דובעתו .4
 תורוחסה תעונת תלקה ,םימו למשח תקפסא רופישל תוינכות ללוכ ,יניטסלפה
 .הדובע תומוקמ תריציב הרזעו
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 ול הפולח תגצהו 'םולשה ןוזח' תכרעה - ישילש קרפ

 ימואלניב-יטפשמה סיסבה

 תצעומ תטלחה תא םשיימ ןוזחה ,תישאר :הלופכ 'םולשה ןוזח'ב לארשיו ב"הרא תנעט
 תגסל לארשי לעש וז הטלחה לש השורפ ןיא ,תינש ,1967 רבמבונב 22-מ 242 ןוחטיבה
 ?םנמואה .1967-ב ושבכנש םיחטשה לכמ

 הגיסנב רבודמ יכ בתכנ םנמוא ,יתפרצל דוגינב ,בייחמה ילגנאה חסונב ,242 הטלחהב
 הלוכ יניס תרזחהב 242 הטלחה תא השמימ לארשי לעופב .םיחטשהמ אלו םיחטשמ
 י"א הניתשלפל תכיישה הזע תעוצר אלל( 1979-ב םתחנש םולשה םכסה תרגסמב םירצמל
 ילויב הדרפנש ןדרי .1994-ב םתחנש ןדרי םע םולשה םכסה יבגל םג ךכ .)תירוטדנמה

 םות דע הלביק ,ף"שא תבוטל םיניטסלפה לש גוצייה לע הרתיוו תיברעמה הדגהמ 1988
 ,הירוס םע מ"ומל סיסבה םג .)םיחטש יפוליחב תוברל( לארשימ היתומדא ראש לכ תא
 .1967 יווק לע ססובמ היה ,2000 תנשב תיפוס לשכש

 תנמא לש המחלמה יניד םילח וילעש רבד לכל שובכ חטש תיברעמה הדגב האור ם"ואה
 ,ם"ואה תרצע הלביק 2012 רבמבונב 29-ב .1949-מ תיעיברה הבנ'ז תנמאו 1907 גאה
 .1967 תולובגב הפיקשמ הנידמכ ןיטסלפב הריכמה הטלחה ,תונידמ 138 לש בורב

 םיקזחומ ןורמושהו הדוהי ירוזא...." ץ"גבכ ותבשב עבק לארשיב ןוילעה טפשמה תיב םג 
 איה וז הסיפת לש תיטפשמה התועמשמ ]...[ תיתמחול הסיפתב לארשי תנידמ ידי-לע
 .הלא םירוזאב םילח םניא לארשי תנידמ לש להנימהו טופישה ,טפשמה ,תישאר :הלופכ
 ידי-לע טלשנ הלא םירוזאב לָחה יטפשמה רטשמה ,תינש .לארשיל "וחפוס" אל םה
 רבדב תונקתה תודמוע וזכרמב .תיתמחול הסיפתב קסועה יבמופה ימואלניבה טפשמה
 הלא תונקת .1907-מ תיעיברה גאה תנמאל תוחפסנה ,השביב המחלמה לש היגהנמו היניד
 רבדב הבנ'ז תנמאב תיתמחולה הסיפתה יניד םיעבקנ ןכ .יגהנמ ימואלניב טפשמ תופקשמ
  .")27תיעיברה הבנ'ז תנמא ןלהל( המחלמ ימיב םיחרזא תנגה

 אשנש םואנה ומכ ןיאש םושמ ,םירתוימ םייטפשמהו םיירוטסיהה םינועיטה יכ המדנ
 תצעומ ינפב ,ןוכיתה חרזמל יאקירמאה לשממה לש דחוימה חילשה ,טלבנירג ןוסיי'ג
 ףקשל ידכב ,המזויה םוסרפ ינפל םישדוח השיש ,2019 ילויב 23-ב ם"ואה לש ןוחטיבה
 לש הדיקפתלו הלקשמל סחיב פמארט לשממ תדמע תאו םלועה תשיפת תא קיודמב
 .תוימואלניבה תוטלחהלו ימואלניבה טפשמל וסחי לעו ,תימואלניבה הליהקה

 ,ימואלניבה קוחה ,ימואלניב סוזנסנוק — ימלועה רדסה יסיסב תשולש יכ ,עבק טלבנירג
 לארשי ןיב רדסהל םייטנוולר םניא — ןוחטיבה תצעומ לש ללוכ ,ם"ואה תוטלחהו
 ימ יבגל 'ימואלניב סוזנסנוק' סיסב לע םייתסי אל ךוסכסה" יכ שיגדה אוה .םיניטסלפל
 ךוסכס ...'ימואלניבה טפשמ'ל תוסחייתה ידי לע םג רתפיי אל הז ךוסכס ...העוט ימו קדוצ
 ."אשונב ם"ואה לש תוטלחה תואמל תדמתמ תוסחייתה ידי לע רתפיי אל הז

 .םילשורי יבגל המצע ב"הרא לש ללוכ ,תוימואלניבה תוטלחהה תא ללשו ךישמה טלבנירג
 תוצרא תא וענכשי אל ימואלניבה טפשמה לש תימואלניב תונשרפ וא סוזנסנוק םוש"
 איהו ,הנש 3,000 טעמכ םהיהולא תא ודבעו ויח םידוהי הבש ריע יכ לארשי תא וא תירבה

                                                             
 )3( 2005 ןוילע ןידקת .םירחאו לארשי תלשממ דגנ םירחאו הבערמ דמחמ סנוי ןארהז 7957/04 ץ"גב 27

3333.  



35 
 

 ,טלבנירג יפ לע ."חצנלו םויה — לארשי תריב הנניא ,הנש 70 רבכ תידוהיה הנידמה תריב
 קר ,םילשוריב תויוכז ןיא םיניטסלפל .הנש 1,300 ךשמב םילשוריב טלש אל םאלסאה
 תויהל תבייח םילשורי חרזמש ןועטל םיכישממ תיניטסלפה תושרהו ף"שא" .תופיאש
 ."תוכז הניא הפיאש :רוכזל שי ךא .תיניטסלפה הריבה

 ןושארה ינויצה סרגנוקה לביקש הטלחהה תא ריכמ ,ידוהיה םעה ןב ,טלבנירג םא ןיינעמ
 חטבויש ,לארשי ץראב תיב ידוהיה םעל םיקהל תפאוש תונויצה" :בתכנ הבש ,1897-ב
 תינויצה העונתה לש העיבתהש ךכמ םלעתמ אוה ירוטסיהה ונורוויעב ."םימעה טפשמב
 הנש 120 ,םויה לולשל שקבמ אוה םתואש ,םירבד ינש לע הססבתה ידוהיה םעל תדלומל
 תוטלחהבו ימואלניבה טפשמב השומימ תיינתהו ,תימואלה הפיאשה גשומ — רתוי רחואמ
 דוסי לע" ,תואמצעה תליגמב בתכנש יפכ ,המקוה לארשי תנידמ ,ןכאו .תוימואלניבה
 ."תודחואמה תומואה תרצע תטלחה

 תא ,םילימה ןתואב ומצע לע רזוח הז 'םולשה ןוזח'בו ,חכשנ אלש שקבמ טלבנירג
 ןגמ תמחלמב הידי לע שבכנש חטשהמ 88% תוחפל לע הרתיו רבכ"ש לארשי לש 'התובידנ'
 הטלחה לע ססובמ םירצמ םע םולשה םכסה יכ ,ךכמ םלעתמ טלבנירג ."]יניס יאה יצח[

 לש ךרדב הירוטירט תשיכר" :ויפל ,ם"ואה תליגמ לש 2 רפסמ ףיעסב תחתפנה ,242
 לע יניס תרזחהל האצותהש ךכמ םלעתמ םג אוה .)ןגמ תמחלמב םג( "הלוספ איה המחלמ
 רלוד דראילימ 200-כ תלבק .לארשיב תללוכ המחלמ לש םויאה תרסה התייה ,לארשי ידי
 תרטמש ,ךכ םא ,המדנ .םיפסונ םימכסהל תלדה תחיתפו ,יחרזאו יאבצ יאקירמא עויס
 .םירתונה 12%-מ קלח לש חופיסה תא רישכהל הדעונ איהו העודי טאלבנירג לש הנעטה
 תירוסה ןלוגה תמר לש חופיסב ,2019 ץרמב 25-ב רבכ ריכה פמארט לשממ יכ רוכזל שי
 .24228 הטלחה לש ,היהתש לככ הלקמ ,תונשרפ םוש םע בשייתהל לוכי וניאש ןפואב

 לארשי ןיב רישי ןתמו אשמ איה ונינפל הדיחיה ךרדה"ש ,ריהצמו רזוח יאקירמאה חילשה
 ןיא ,הירוטסיה ןיא ,ותטישל .דבלב 'םולשה ןוזח' סיסב לע ןתמו אשמ ."םיניטסלפל
 לכמ םלעתהל שקבמ אוה .המבוא וא שוב ןוזח ןיא ,ןוטנילק לש םירטמרפה ןיא ,תונבה
 םירטמרפה ועבקנ ובש ,סילופאנא ךילהת םשארבו ,רבעב ומייקתהש מ"ומה יבבס
 .םיטילפו םילשורי ,ןוחטיב ,תולובג :הבילה תויגוס עברא בושייל םימכסומה

 השיגה/הסיפתה

 והינתנ לש ותסיפת השעמל הכלה איה 'םולשה ןוזח' לש וסיסבב תדמועה הסיפתה יכ רכינ
 :ךכ לע תודיעמה תוטלוב תואמגוד שולש ןייצנ .ובשייל ךרדה תאו ךוסכסה תא

 הנידמב תינוחטיב הטילשב ילארשיה ךרוצה רבדב הנעטל סחיב ,הנושארה .1
 תנכוסמ סאמח תטילשבש הזעש המכ דע" יכ 'םולשה ןוזח'ב בתכנ ,תיניטסלפה
 לע ימויק םויא הווהי תיברעמה הדגב טולשיש המוד רטשמ ,לארשי לש הנוחטיבל
 רשא ף"שא תנידמ" 1995-ב בתכ והינתנש המל ירמגל המודב ."לארשי תנידמ
 ."29תידוהיה הנידמל תידימ תוומ תנכס הווהת ביבא לת יפוחמ מ"ק 15 לתשות
 הגיסנ לש הרמה היווחה םג התייה לארשיל" ,'םולשה ןוזח'ב בתכנ ןיינע ותואב
 וב  2009-ב ןליא רב םואנל המודב ."הדגנכ העיגפל ןכמ רחאל ושמישש םיחטשמ

                                                             
 ץרמב 25 ,ואדנל הענ ,ץראה ,ןלוגה תמרב לארשי תונובירב הרכהל תיתואישנ הרהצה לע םתח פמארט 28

2019. 
 .1995 ,שמשה תחת םוקמ ,ןימינב והינתנ 29
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 , "םיליט יפלאבו םידבאתמ רורט לש לודג לגב התנענ ונלש הגיסנ לכש " רמא
 חטש ןתונ תיניטסלפ תנידמ םויה םיקהל ךלוהש ימ לכ" יכ 2015 ץרמב ומואנלו
 והינתנ םגו פמארט םג ."לוחב ושאר ןמוטו הזמ םלעתמ לאמשה .ינוציקה םאלסאל
 אלא ,ןדריו םירצמ םע םולשה ימכסה יבגל הפקת הניא וז הנעטש ךכמ םימלעתמ
 .ךורע ןיאל לארשי לש הנוחטיב תא ורפיש םולשה ימכסה .רומגה ךפיהה
 תעוצרו ןונבל םורד ,לארשי דגנ לועפל רורטה ינוגרא תא ושמישש םיחטשהמ
 תא קזיחש המ ,םכסה תועצמאב אלו ידדצ דח ןפואב תגסל הרכיב לארשי ,הזע
  .30רורטה ינוגרא לש םחוכו םתדמע

 םילשוריל הרזח יכ םינימאמ ונא" 'םולשה ןוזח'ב בתכנ ,םילשוריל סחיב ,היינשה .2
 םישיגרה םירוזאה דחאב םידרפנ ןוחטיב תוחוכ ינש תקזחהל דחוימבו ,תגלופמ
 התייה לארשי תנידמ" יכו ."הרומח תועט היהת ,ץראה רודכ ינפ לע רתויב
 ריכזמ ."החוטבו החותפ םילשורי לע הרמש לארשי .םילשורי לש בוט סופורטופא
 תעבגב תיתכלממה תרצעב ומואנ ךלהמב ,2015-ב והינתנ לש ותחטבה תא ירמגל
 תדחואמ םילשורי לע דעל רומשנ" ;םילשורי דוחיאל םינש 48 ןויצל תשומחתה
 הבש איהו ,םילשורי ונתריב לש היערק וחאתנ םינש 48 ינפל .לארשי תונובירב
 .התחירפל איבה הדוחיא – הנווינל המרג התקולח ,וידחי הל הרבוחש ריע תויהל
 ןמויקמ םימלעתמ םהינש ."תרתובמו העוצפ ריעל דוע ךופהת אל םילשורי ןכ לעו

 ,םיניטסלפה םיבשותה לש הילפאמ ,םילשוריב תודרפנ טעמכ םירע יתש לש
 היינעה ריעל םילשורי לש התורדרדיהמ ,םידדצה ןיב םיכשמתמ ךוכיחמו תומילאמ
 יפרגומדה ןזאמב יטמרד יונישמו םידוהי לש תילילש הריגהמ ,לארשיב רתויב
  .םתערל

 לש הווקת םג יהוז" יכ בתכנ 'םולשה ןוזח'ב .יברעה םלועל תסחייתמ תישילש .3
 לארשי תנידמ םע םולשל ועיגה אל ןיידעש רוזאב ברע תונידמ יכ תירבה תוצרא
 ימכסה לע ןתמו אשמ להנל רבד לש ופוסבו המיע םיסחיה תא למרנל דימ ולחי

 תחנומה ,תיברעה הגילה לש םולשה תמזוימ תמלעתמ וז העיבק ."לארשי םע םולש
 ותשירד תא לבקל יברעה םלועהמ תשרודו ,םירושע ינש טעמכ לארשי לש החתפל
 וניבי ברע תונידמ םא" יכ 2016 ינויב דוכילה ירש תבישיב ריהצהש והינתנ לש
 היהי זא ,שורדת לארשיש םייונישה יפל תיברעה המזויה תא ןכדעל תוכירצ ןהש
 ."31רבדל המ לע

 תינכת" יכ 1995-ב רבכ עבקש ,והינתנ ןורתפ תא םיצמאמ ןוזחה ירבחמ ,ךכיפל
 תונופצה ,וללה תונכסה תעינמל הדיחיה הפולחה איה לארשי תטילש תחת הימונוטואה
 6-ב הרהצוהש והינתנ תחטבה תא שממל שקבמ ןוזחה ."ולסוא םכסה לש 'םולשה' תינכתב
 םוש םוקת אל םיה ןיבו ןדריה ןיב ]...[ .תיניטסלפ הנידמ היהת אלו ןיא" :1997 רבמטפסב
 גשגשת ,היחת ןורמושו הדוהי לכב תידוהיה תובשייתההו תידוהיה תוחכונה .הרז תונוביר
 ."דע ימלועל םייקתתו

 

                                                             
 ןופצמו הזע תעוצרמ תוקתנתהה תינכת לע הילצרה סנכב הנושארל ןורש עידוה ,2003 רבמצדב 18 -ב 30
 לש ךילהת םוזיל יתטלחה...רדסה תארקל םולש יכרדב םדקתהל ןתינ ומעש יניטסלפ ףתוש ןיא" .הדגה
 " ... תיתגרדה תוקתנתה
 .2017 ץרמב 30 ,ץראה ,ילאירא לואש ,הללאמרב תרבוע דאירל ךרדה ,האר הבחרהל 31
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 'םולשה ןוזח' תונורקעל תיניטסלפה הבוגתה

 ןוזחה .ןויוושו דובכ ,שפוח לש תויסיסב םדא תויוכז לע ססובמ םולשל יניטסלפה ןוזחה"
 יטפשמה רדסהש תויתוירחאהו קדצה תכרעמו ,ימואלניבה טפשמה תא םאות ונלש
 תויוכזב וריכהש תוברה ם"ואה תוטלחה םע דחא הנקב הלוע רבדה .רמשל דעונ ימואלניבה
 הליהקלו לארשיל וארקו הלא תויוכז תא לארשי לש התלילש תא וניג ,ונלש דוסיה
 הנגהלו תויולחנתהה לעפמ לש רוחאל ותרזחהו ומויסל ,שוביכה םויסל לועפל תימואלניבה
 ימואלניבה טפשמה לש ותובישחב הניטקמה תינכות לכ .םיניטסלפה תויוכז לש דוביכו
 ללכ הניא ,יקוח אל חופיסו עקרק תבינגל היצמיטיגל תנתונ תאז םוקמבו ,ם"ואה תוטלחהו
 .םולש תינכות

 קר ססבתהל הלוכי ,ונתריבכ תיחרזמה םילשורי םע ,אמייק תבו תיאמצע ןיטסלפ תנידמ
 תולובגבו יריוואה בחרמב ,וניתולובגב הטילש ;וניבאשמו ונחטש לע תטלחומ תונוביר לע
 ונייח תרוצ תא תוישפוחב עובקל תלוכיה :תימצע הרדגה ,רתויב בושחהו ;םיימיה
 .םייתרבחהו םייתוברתה ,םיילכלכה ,םייחרזאה ,םייטילופה

 ילארשיה ךוסכסה םויסל םייללכה ראתמה יווק ,תיניטסלפה םולשה תמזויל םאתהב
 :ןמקלדכ םה יניטסלפה

 ןוחטיבה תצעומ תוטלחה ללוכ ,תויטנוולרה תוטלחההו ימואלניבה קוחה דוביכ .1
 םימכסההו ,תיברעה םולשה תמזוי ,)2016( 2334 )1973( 338 ,)1967( 242

 .ומתחנש
 תיחרזמה םילשורי םע ,ןיטסלפ תנידמ ירק ,תונידמה יתש ןורקע לע הרימש .2

 ינויב 4 תולובג סיסב לע ןוחטיבבו םולשב לארשי תנידמ דצל היחה ,התריבכ
 .םיינמז תולובג םע הנידמו םייקלח תונורתפ תייחד ךות ,1967

 תחא לש ןתונובירו ןתואמצע תא רערעל ילבמ תונידמה יתש לש ןנוחטיב תחטבה .3
 .ישילש דצ לש ימואלניב ףותיש תועצמאב ןהמ

 םאתהבו )III( 194 הטלחה סיסב לע םיניטסלפה םיטילפל םכסומו קדוצ ןורתפ .4
 תימואלניבה תובייחתהה ךשמהבו ,קדוצ ןורתפל הנתמהב ,תיברעה םולשה תמזויל
 .א"רנואב הכימתהו

 תוישפוחב וניתויוכז תא שממל תלוכיו קדצ שרוד םולשל וננוזח ,רבד לש ופוסב
 רדסה לע רומשל תושקבמה םולש תורחוש תונידמ לש ןתכימתב יכ םיחוטב ונא .ונתדלומב
 ."חווט ךוראו קדוצ םולשל וז ונתריתחב חילצנ ונא ,םיואמה ימואלניבה

  תעצומה הפולחה

 המיתחל ,מ"ומה שודיחל םיכסהל םידדצה ינש םילוכי וילע ,תונורקעל עצומה חסונה ןלהל
  .32ךוסכסה בושיילו עבק םכסה לע

 :ף"שאו לארשי תנידמ

 תויחלו ךוסכסו תומיע לש םינש תורשעל ץק םישל םתושיחנ תא שדחמ םירשאמ .1
 ךשמתמ ,קדוצ םולש לע םיססובמה ,ןוחטיבו ידדה דובכ ,םולשב ,םויק-ודב
 ;ירוטסיה סויפ תגשה לעו ,ללוכו

                                                             
 2003 ,'הבנ'ז תמזוי' לע ססובמ 32
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 םולש לש השיפתל תומיעו המחלמ לש השיפתמ רבעמ בייחמ םולשש ךכב םיריכמ .2
 םימיאתמ םניא המחלמ לש בצמ םינייפאמה םירובידו םישעמשו ,הלועפ ףותישו
 ;םולש לש ןדיעב םילבוקמ םניאו

-רב ןורתפהשו ,הרשפ תשרוד םולש לש השיפתש הקומעה םתנומא תא םירשאמ .3
 ןוחטיבה תצעומ תוטלחה לע ססובמה ,תונידמ יתש לש ןורתפ אוה דיחיה אמייקה
 ;338-ו 242 ם“ואה לש

 הרכהה תאו הנידמל ידוהיה םעה לש ותוכזב הרכהה תא ןייצמ הז םכסהש םירשאמ .4
 יחרזא לש תוושה םהיתויוכזב עוגפל ילבמ ,הנידמל יניטסלפה םעה לש ותוכזב
 .םידדצה ינש

 םימעה ינש לע ,םיידדה ןוחטיב רסוחבו דחפב םייח לש םינש ירחאש ךכב םיריכמ .5
 ינש לע ,תאז חיטבהל ידכש ךכבו ,תוביציו ןוחטיב ,םולש לש ןדיעל סנכיהל
 .ךכל םישורדה םידעצה לכ תא טוקנל םידדצה

 םיחוטב תולובג ךותב ןוחטיבבו םולשב םויקל ינשה דצה לש תוכזב םיריכמ .6
 ;תומילא ישעממ וא םימויאמ ישפוח ,םירכומו

 הז דצל הז תויחל תוביוחמ לעו הלועפ ףותיש לע םיססובמה םירשק רוציל םישוחנ .7
 תחוורל ,וידחי םידדצה ינשו דרפנב דצ לכ ,םורתל םינווכתמה ,םיבוט םינכשכ
 ;םהימע

 תליגמו ימואל-ןיבה טפשמה תומרונל םאתהב גוהנל םתוביוחמ תא שדחמ םירשאמ .8
 ;תודחואמה תומואה לש תויוכזה

 דירדמב לחהש ןוכיתה חרזמב םולשה ךילהת תרגסמב ללכנ הז םכסהש םירשאמ .9
 םימכסהה ,1993 רבמטפסב 13-ב תונורקעה תרהצה ךרד ,1991 רבוטקואב
 1998 רבוטקואמ יאוו רכזמ ,1995 רבמטפסמ םייניבה םכסה תוברל םיבקועה
 ללוכ ,עבקה רדסהל ןתמו אשמה ,1999 רבמטפסב 4-מ חייש-א םראש רכזמו
 הבאט תוחיש ,2000 רבמצדמ ןוטנילק תונויער , 2000 ילוימ דיויד-פמק תגספ
 ,2004 ינוימ 'שוב ןוזח' ,2002-מ תיברעה הגילה לש םולשה תמזוי ;2001 ראונימ
 .2008-ב סילופאנא ךילהתו 2005-מ  טטרווקה לש םיכרדה תפמ'

 338, 242 תודחואמה תומואה לש ןוחטיבה תצעומ תוטלחהל םתוביוחמ לע םירזוח .10
 ושומימ םע הווהי יכו ,ןהילע ססובמ הז םכסה יכ םתנבה תא םירשאמו ,1397-ו
 ;ויטביה לכ לע יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה בושייו הלא תוטלחה לש אלמ עוציב

 תא ללוסו ,םילארשיהו םיניטסלפה ןיב ירוטסיה סויפ ןייצמ הז םכסהש םיריהצמ .11
 ןיב םולש לש םיילמרונ םיסחי תריצילו לארשיו יברעה םלועה ןיב סויפל ךרדה
 תיברעה הגילה תטלחהב םייטנוולרה םיפיעסל םאתהב ,לארשיל ברע תונידמ
 ;2002 סראמב 28 םוימ תורייבב

 ,תוביציל םורתל ךכבו ,ללוכ ירוזא םולש לש הרטמה תמשגה ןעמל לועפל םישוחנ .12
 ;ולוכ רוזאה לכב החימצלו חותיפל ,ןוחטיבל

 לע ססובמה שדח ןדיע חותפלו ךוסכסה ןדיע תא םייסל עבקה םכסה תרטמ .13
 .םידדצה ןיב םיבוט תונכש יסחיו הלועפ ףותיש ,םולש

 ינפל ושחרתהש םיעוריאב ןדוסיש םידדצה תועיבת לכ תא בשיי םכסהה םושיי .14
 .ותמיתח

 םירחא םיטביהמ וא ירשפא רבשמ לכמ קתונמ היהיו םינמזה לכב ךשמיי הז ץמאמ .15
 .םידדצה ןיבש םירשקה לש
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 םדקלו לידגהל ידכ רוזאב םירחא םידדצ םע ,דוחלו דחיב ,ולעפי ןיטסלפו לארשי .16
 .ףתושמ סרטניא לש םימוחתב םימואיתו םיירוזא הלועפ יפותיש

 הירוטירטו תולובג

 לובגה גשומ

 תורפסב לובגה גשומ והמ ריהבנ 'םולשה ןוזח'ב ילאירוטירטה קרפה תכרעהל הנפנ םרט
 יפרגואג םרוג םהב תוארל שיו ,דחאכ לובגה בחרמו לובגה וק תא ללוכ לובגה .תירקחמה
 וק ןיבש ןילמוגה יסחי תא ריכהלו רוקחל שי ,ןכ לע .ויביכרמ ןיב דירפהל ןיאש בלושמ
 יתועמשמ יוניש וא ,שדח לובג לכ יבגל .'רפסה תעוצר' – ול דומצה בחרמה ןיבל לובגה
 לש ירשפאה וא עצומה יאוותה ירבע ינשמ תקדקודמ הקידב ךורעל שי ,םייק לובג לש
 העידי תרזעב .רצווייש בחרמה לע שדחה לובגה תעיבק לש תוכלשהה תא ךירעהלו ,לובגה
 תייוותה תננכותמ הכותבש חטשה תעוצר לש תוישונאהו תויזיפה תונוכתה לש הפיקמ
 םיכילהתהו תועפותה תא בוריקב תופצל רשפא ,ול םידעוימה םידוקפתה יוזיחו ,לובגה
 תויעב עונמלו תוזחל ןתינ ךכ ידי לע .לובגה ןוניכ תובקעב 'רפסה תעוצר'ב ושחרתיש
 םיסחיבו לובגה לש דוקפתה תוכיאב ועגפיש 'רפסה תעוצר'ב תוילילש תויוחתפתהו לובגב
 .ןהיניב דירפמ אוהש תונידמה ןיב

 רטשמ יפואב ותולתל ףסונב ,'בוט לובג'ש םיחיכומ תיטילופה היפרגואגה םוחתב םירקחמ
 תונוכתה עבראל ,תיברמ הדימב ,ברקתהל בייחמ ,םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמבו לובגה
  :םיפרגואגה ילודגמ ,טֶ ֶסֹופ סלר'צ חסינ ןתואש ,תואבה

 וררועתי אלש ידכ םיטלובו םירורב תויהל םיבייח לובגה לש ונומיסו ומוקימ .1
 .גגושב ותוא רובעלו תועטל ולכוי אלו וכלהמ יבגל תוקפס

 תא םיווהמה םע ינב לש םבשומ םוחתל רשפאה לככ בורק אהי וא ףופחי לובגה .2
 ינידמה לובגהש ,ונייהד ,דירפמ אוה ןהיניב תונידמהמ תחא לכ לש התייסולכוא
 .ךכל בורק וא ינתא לובג םג אהי

 תמייק םינושה ויקלח יבשות ןיבש חטשה וא רוזאה ךותב ץיח תישי אל לובגה .3
 וז תולתל םיתואנ םיפילחת וחטבוה ןכ םא אלא ,תרחא וא תילכלכ ,תידדה תולת
 .הנידמ לכ ימוחתב

 .םהלש ידיימה הייחמה חטש וא\ו םיבושיי תייצחמ ענמיהל לובגה לע .4

 ךרעמ ,עבט יאוות :ןוגכ ,םימרוג לש הרוש ןובשחב םיאבומ לובגה תייוותה תעב
 היושע הלא םימרוגל .דועו הרובחת תשר ,םיילכלכה םיבאשמה ,םיבושייהו הייסולכואה
 לובג הז היהי םא עבקיש אוה םהיניב ןוזיאהו ,לובגה תוהמ לע הנוש העפשה תויהל
 .הדרפה ,ןיפולחל וא ,עגמ דדועיש

 םירצונש ,תיאבצו תיטילופ המצועו חוכ ילוקיש לש רצות וניה לובגה וק ,תאז םע דחי
 תודיחיה יתש ןיב יאבצהו יטילופה לקשמה יוויש תא םיפקשמ םהו ,תמיוסמ הפוקתב
 תוחוכ ןזאמ לשב ,םיתעל .ינידמ לובג תעיבק תעב וקה ידצ ינשמ תואצמנה תוינידמה
 ,ךוסכס בושייל תמרות הניא תודרפיה לובג תעיבקו הירוטירטה תקולח ,דחא דצל הטומ
 לובג תייוותה םא .םישדח םיכוסכס לש תוררועתהל ךרדב ןושאר בלש תויהל היושע איהו
 ,םתמצועב םיווש חרכהב םניאש םיברועמה םידדצה לש תושירדו םיכרצל םאתהב תישענ
 תדימ .ול דעויש ילנויצקנופה יפואל םלשומ ןפואב םיאתי חרכהב אל לובגה לש וכלהמ
 ותוביצי לע העיפשמ ונממ תושרדנה תויצקנופל םיילאירוטירטה לובגה יווק ןיב המאתהה
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 רקיע תמייקתמ םהבש המאתהה-יא ירוזא תא םירצויה ולא םה םהיניב םירעפה .לובגה לש
 םתלוכיב ןיא תובורק םיתעלש ,'םיידוקפת םירדסה' םישרדנ ולאלו ,לובגה רוזאב תוליעפה
 .לובגה לש יוקל ךלהמ לע תוצפל

 ידי לע ,ותוא בייטל ןתינ תונוכתה עברא תא וב ןיא ותייוותה תעשבש לובג ,תורחא םילמב
 לש וכלהמ םא ךא .'בוט לובג' לש תוכיאל וברקל ידכ ,םימאותמו םימכסומ םידעצ תטיקנ
 לש םתלוכיב ןיאו ,ונממ תושרדנה תויצקנופל יידמ םיבר המאתה-יא ירוזאמ לבוס לובגה
 לובגה תעיבקו ,קפסב תלטומ לובגה לש ותוביציש ירה ,ךכ לע תונעל 'םיידוקפת םירדסה'
  .33אבה ךוסכסה לש תונערופה יערז תא הבוחב תאשונ הדרפההו ךוסכסה בושייל הסיפתכ

 ןיב לובגה תיוותה תא החנמה ןויגיהה – םיחטש יפוליח לש יסיסבה ןורקיעה תחת ,ךכיפל
 לש ריחמה תלאש איהו יוניפה לש תיזכרמה המלידה םע דדומתהל שי – ןיטסלפל לארשי
 וז תויולתה ,עבק רדסה תרגסמב ,םיחטש יפוליחל תויזכרמ תויולע שולש ןנשי .עבק םכסה
 :וזב

 .לארשיב םהיבשות תטילקו )ע"מדג( תיברעמה הדגהמ םיידוהי םיבושיי יוניפ .1
 ילארשי חופיסמ האצותכ תיניטסלפה תופיצרבו יניטסלפה םייחה םקרמב העיגפ .2

 .יניטסלפה חטשה בלל םירדוחה םיידוהי םיבושיי לש 'תועבצא'ו 'םישוג' לש
 שומיש לשב ,לארשי תנידמ םוחתב ,לובג-יכומס םיילארשי םיבושייב העיגפ .3

 .שדחה לובגל םתברקו םיחטש יפוליחל םתמדאב

 םיביכרמה ינשב תויולעה תא םיצעמ ןושארה ביכרמה תולע תא םצמצל ןויסינ לכ
 םיבושיי לש יופכו םכסומ יוניפ ךסחנ – םיידוהי םיבושיי לש רתוי לודג חופיסב :םינורחאה
 ;לובג-יכומס םיילארשי םיבושייבו יניטסלפה םייחה םקרמב העיגפה ריחמ הלועו םיידוהי
 םיבשייתמ לש רתוי בחר יוניפ ועמשמ םילארשיבו םיניטסלפב העיגפה םוצמצ ,דגנמ
  .םיחטש יפוליח ףקיה םוצמצו ע"מדגהמ

 .םיביכרמה תשולש ןיב תלעות-תולע לש היצזימיטפואל ףואשל שי לובג תייוותהב ,ךכ םא
 תונורתפ עיצהלו תונושה תויולעה תא קימעמ ןפואב ךירעהלו ןיבהל ,ריכהל ,ירק
 לע וז דצל וז תונידמ יתש לש ריבס םויק ורשפאי תלעות-תולעה יביכרמ םהב םיילמיטפוא
 .34תינבומ תוביצימ הנהנה לובג סיסב

 ,תעצומ הפולחל ותאוושהלו 'םולשה ןוזח'ב תולובגה קרפ תא ךירעהל הנפנ ןאכמ
 .ף"שאל לארשי ןיב 2009 דע םייקתהש ןתמו אשמה תא וחנהש םירטמרפה לע תססובמה

 ןיטסלפ חטש

 תונימאמ ןניא תירבה תוצראו לארשי תנידמ" יכ ,בתכנ ,ןיוצש יפכ ,'םולשה ןוזח'ב
 ןכ ומכ ."1967 םורט יחטשמ זוחא 100 םיניטסלפל קפסל קוחב תבייח לארשי תנידמש
 םיחטש הפיקמה תיניטסלפ הנידמל סחייתמ אוהו ,תנגוה הרשפ אוה הז ןוזח" יכ בתכנ
 האר( ?תועיבקב ןוכנ המ ."1967 ינפל הזעו תיברעמה הדגה חטשל הריבס הדימב םימודה
 )11 רפסמ הפמ

                                                             
 ינידמ לובג תעיבקב םיינידמו םיירוטסיה ,םייפרגואיג םיטביה )2016( לואש ילאירא – האר הבחרהל 33
 ,הפיח תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח .יניטסלפ-ילארשיה הרקמה :םייתנידמ-םינפ םיכוסכסב
 .הביבסה ידומילו היפרגואיגל גוחה ,הרבחה יעדמל הטלוקפה
 2017 לירפא ,ןיטסלפל לארשי ןיב תודרפיה לובג ,ביצי לובג ,לארשי ןוחטיב ןעמל םידקפמ ,האר הבחרהל 34
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 תירוטדנמה י"א– הניתשלפ לש החטשמ 22% הווהמה ,תיניטסלפה הנידמה לש החטש
 ידי לע םכסוה ,הזע תעוצרו )םילשורי חרזמ תוברל( תיברעמה הדגה לש ןחטש תא ללוכהו
 .35ר"מק 6,205 לע דמעוהו ,2008-ב סילופאנא ךילהת תרגסמב ב"הראו ף"שא ,לארשי
 36לארשיל ר"מק ,5771 – םיחטשה יפוליח רחאל ,ןיטסלפ לש החטש 'םולשה ןוזח'ב
 סחי( )הזעו ע"מדגה חטשמ 13.4%( ןיטסלפל ר"מק 833 לומ )הזעו הדגה חטשמ 28.6%(
 19.5%-ב קפתסהל םישרדנ םיניטסלפה רמולכ .ר"מק 5,263 לע דומעי – )1:2.13 לש
  .22%-ב אלו תירוטדנמה י"א – הניתשלפמ

 םיחטשה תוכיא

 ןפואב תומודה תועקרק ןיטסלפ תנידמל וקפסי םיחטשה יפוליח" בתכנ 'םולשה ןוזח'ב
  )11 רפסמ הפמ האר( ?לעופב המ ."1967 ינפל הזעו תיברעמה הדגה יחטשל ריבס

 ןה -ןורמושה ברעמבו םילשורי ףטועב ,ןדריה תעקבב – לארשיל תוחפוסמה תומדאה
 תומדאה רשאמ רתוי רועיש ןיאל םייעבט םימ יבאשממ תונהנו תוירופ רורב ןפואב
 71.5% םיווהמה ר"מק 596( יניס רבדמ לובג לע ,יברעמ בגנב ןבור  - ןיטסלפל תועצומה
 ללכמ םיזוחא 21 םיווהמה ,ר"מק 176 (  הדוהי רבדמ לובג לע ,דרע תעקבב ,)חטשה ללכמ
 .לארשיב םייברעה םיבושיל תוכייש ,תויתוכיאה ,)םיזוחא 8( ןטועימו  ,)חטשה

  

                                                             
 , ביבא לת .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה .ימושיי ןתמו אשמל זכרמה .יניטסלפ ילארשיה ןתמו אשמה קית 35

2013. 
 50 תב הזע תעוצרב הקד העוצר הנשי 'םולשה ןוזח'ל א חפסנב הפרוצש תיתשיפתה תפמ יפ לעש ןייצל שי 36
 לכ וילא ןיאש םושמ ןובשחב חקלנ אל הז חטש .לארשיל תחפוסמכ העיפומה )העוצרהמ 14%(ר"מק
  .הפמה טוטרשב תועט יהוז יכ הארנו בותכב תוסחייתה
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 םיחטש יפוליח - 11 רפסמ הפמ
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 לובגה ךרוא

 סילופאנאב .מ"ק 56 לע הזע תעוצרבו מ"ק 311 לע דמוע תיברעמה הדגב קוריה וקה ךרוא
 לארשיל ןיטסלפ ןיב לובגה 'םולשה ןוזח'ב .37מ"ק 727-ל ךראתהל שרדנ לובגה 2008

 לש עטקב ןדריל לארשי ןיב לובגל מ"ק 176 דוע ףיסוהל שי ןכ ומכ .38מ"ק 6169 לע דומעי
 םיפסונ מ"ק 8721 ,רמולכ .199439-ב םתחנש םולשה םכסהב ללכנ אלש תיברעמה הדגה
 יפו ,קוריה וקהמ 5.1 יפ .1967 דע )העוצרב םירצמ םעו( ןדרי םע לארשיל היהש לובגה לע

  .)12 הפמ האר( 2008 סילופאנאב תילארשיה העצההמ 2.57

 תועלבומ

 תועלבומ םייקל עצוה אל 1999-2008 םינשה ןיב ומייקתהש םינתמו םיאשמה לכ ךלהמב
 תויולחנתה 17 יכ עצוה 'םולשה ןוזח'ב .םיכוותמהמ וא םידדצהמ דחא אל ףא ידי לע
 הנרבוחתו ןיטסלפב תוילארשי תועלבומכ הנראשת ,םיבשות 16,500 םע ,תוילארשי
 ,ןכ ומכ .)1 הלבטו 13 רפסמ הפמ האר( תילארשי תינוחטיב תוירחאב םישיבכב לארשיל
 יביתנ תולעב םיבשות ףלא 106 םע תויניטסלפ תועלבומ 43 הנראשית לארשי לש החטשב
 בושיי תודוקנ תורשע תללוכ הניא וז המישר( )2 הלבט 14 הפמ האר( ןיטסלפל השיג
 חטשב הנראשתש םיבשות תורשע עצוממב םיררוגתמ תחא לכבש תונטנטק תויניטסלפ
 םיבושי העבשש תורשפאה לקשית יכ 'פמארט ןוזח'ב עצוה ,ןכ ומכ .)לארשיל חפוסיש
 וחפוסי ,שפנ ףלא 150-כ םייח םבו ,תיתשיפתה הפמב םיעיפומ םניאש ,םיברע – םילארשי
 תועלבומכ םב תוארל בייחי לארשיב ולא םיבושי לש ןמוקימ .)4 הלבט האר( ןיטסלפל
 .תופסונ

 ?תועלבומ לש ןתונכתיהל סחיב ונתוא תדמלמ תירקחמה תורפסה המ

 יתרבחהו ינידמה ןוגראב ץוענ תולובגה יכוסכס בור שרוש יכ ונתוא תדמלמ הירוטסיהה
 תומגמהו םינייפאמה .תוילכלכהו תוינידמה ןהיתופיאשבו םהב תוברועמה תונידמה לש
 תומייקה תועלבומה 258 ךותמ .ךכב םיכמות תוילאירוטירט תועלבומ לש ןמויקל סחיב
-תעלבומ-ךותב-תעלבומ ףאו ,תועלבומ-ךותב-תועלבומ רפסמ ללוכ( תומייק 198 ,םלועב
 הרייעה רוזאב 30-ו ,שדלגנבו ודוה ןיב )Cooch Behar( רהב 'ץוק רוזאב )תעלבומ-ךותב
 םיאצממה םילוע םירוזאה ןיב האוושהב .דנלוהו היגלב ןיב לובגב )Baarle( הלראב
 :םיאבה

  

                                                             
 מ"ק 647.92 :תיברעמ הדג-לארשי לובג .מ"ק 79.16 :הזע תעוצר-לארשי לובג 37
 מ"ק 265 -תויניטסלפ תועלבומ מ"ק 58.5 -תוילארשי תועלבומ מ"ק 258 -הזע תעוצר מ"ק 1112-ע"מדג 38
  .ימי לובג מ"ק 32-ו יתשבי לובג מ"ק 144 39
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 תוילארשי תועלבומ - 12 רפסמ הפמ
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 תוילארשי תועלבומ - 1 הלבט

 הייסולכוא בושי םש

)2018( 

 2020 ץרמ תוריחב

 )בור תגלפמ(

 ףקיה

 )מ"ק(

 חטש

 )ר"מק(

 0.22 2.68 דוכיל 440 הרודא

 1.48 5.39 הנימי 1238 רמתיא

 2.15 8.04 הנימי 1946 הרומ ןולא

 רפסא

 )דצימ(

 0.23 2.42 הרותה תודהי 835

 0.40 2.78 דוכיל 2620 הכרב

 0.36 2.56 הנימי 635 יגח

 0.46 2.57 דוכיל 228 שמרח

 0.57 4.33 הנימי 1635 רהצי

 0.46 2.63 הנימי 1238 חופת רפכ

 0.33 2.35 הנימי 1021 רוצ ימרכ

 0.81 3.93 דוכיל 403 ןתוד אובמ

 הלעמ

 סומע

 0.29 2.93 הרותה תודהי 535

 0.25 2.24 הנימי 356 תוהוגנ

 0.62 3.66 הנימי 913 תרטע

 0.43 3.25 הנימי 1037 לאינתע

 יבש

 ןורמוש

 0.83 3.95 הנימי 929

 0.45 2.78 הנימי 432 םלת

 16,441 כ"הס
 

58.49 10.34 
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 תולובגה – 13 רפסמ הפמ

 ,ילכלכ וא יטילופ רשקהב תוצלואמ תויטילופ תוטלחה לשב תודקפתמו תורצונ תועלבומ
 יטילופה םוחתב ןהו ילכלכה םוחתב ןה יבויח דיקפתב שמשל תולוכי ןה ,תאז םע דחי
 לש האצות הניא ןהב תוימואלהש תונידמב תועלבומב רבודמ רשאכ ,דגנמ .לובג ירוזאב
  .ףדעומה ןורתפכ םיחטש יפוליחב אקווד תוארל שי ,תוביצי ןניא ןהו ךורא ירוטסיה ךילהת

 תועגונה תונידמה ןיב םיניקת םיסחי םימייקתמ רשאכ תודרוש תועלבומ ,יללכ ןפואב
 ,ורורשא תא תוארל ןתינ ךכ .ןתוא לטבל הייטנ שי םיניוע םיסחיה רשאכ םלוא ,רבדב
 111 שדלגנב לבקת ויפלו 1974-ב םתחנש "יתשביה לובגה םכסה" לש ,2015 ינויב
 53-כ .ודוה חטשב תוישדלגנב תועלבומ 52-ל הרומתב החטשב תואצמנה תוידוה תועלבומ
 הנידמה תוחרזא תא לבקל םא רוחבל וכרטצי תועלבומב םויכ םייחה םדא ינב ףלא
 .לובגה לש ינשה ודצל רובעל וא ,השדחה

 תומייק םלועב .תורחא תונידמב תונידמ לש תונורדסמל סחיב םג ואצמנ תומוד תונקסמ
 ןקלחב .תרחא הנידמ לש החטשב תופקומה תחא הנידמל תוכיישש תועלבומ תורשע
 ירוטסיהה ןויסינה .תונורדסמ תועצמאב השביב ןקלחבו ,תוניפס יבג לע םיב השענ רוביחה
 ןיב םויה תמייקתמה המרב תונכש יסחי תבייחמ הזכ ןורתפ לש החלצה יכ חיכומ םלועב
 .)םיבר תונורדסמ םילעופ ןהב( ץיוושו הינמרג

 ןיא ,)דועו הדנקו ב”הרא ,תפרצו דרפס( םיניקת תונידמה ןיב םיסחיה םהב םירקמב
 .המוד תונידמה יתשב םייחה תמר רשאכ טרפב ,תונורדסמ לש םמויקל הבר תועמשמ
 תכפוה תונורדסמהו תועלבומה תייעב ,תונידמה ןיב תוחיתמו הביא יסחי םימייק רשאכ
 לש השיגהו ,)גיצנד( "ינלופה ןורדסמה“ ,ןילרב ברעמ( הלאכ םירקמ השולשב .תיטירק
  .םידדצה ןוצר תועיבשל עובקו ביצי ןורתפ גשוה אל )םיל היבילוב

 הירוטסיהב םיכוראה םיכוסכסה דחא יניטסלפ -ילארשיה ךוסכסה תויה עקר לע ,ךכיפל
 יכ חינהל שי ,םירתוס םיביטרנ לע ססובמהו ,םימד תוכיפשו תומילא יוור ,תינרדומה
 .םידדצה ינשב תועלבומה לש ןיקתה ןמויק תא ורשפאי אל וללה םיילילשה םיעקשמה
 יתלב ויהי ,דועו יאלקחה דוביעה ,תויתשתה ,העונתה תחטבהל םישרדנה םיברה םירדסהה
 תוסלכואמה תועלבומב רבודמש רקיעב .םידדצה ןיב תכשמתמה תוניועה עקר לע ,םיריבס
  .)1 הלבט האר( לארשיב יחישמה ןימיה יעיבצמב
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 תויניטסלפ תועלבומ - 14 רפסמ הפמ
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 תויניטסלפ תועלבומ - 2 הלבט

 םש תיזעול םש תירבע םש

 תיברע

 הייסולכוא הפנ

)2018( 

 ףקיה

 )מ"ק(

 חטש

 )ר"מק(

 Umm ar ןאחיר-א םוא

Rihan 

 Jenin 447 1.32 0.11 ناحیرلا ما

 לא רהא'ד

 חלאמ

Dhaher al 

Malih 

 Jenin 195 0.96 0.03 حلاملا رھظ

 Tubas 1607 5.72 0.28 ةلدرب Bardala הלדרב

 Ein el' אדיב-לא ןיע

Beida 

 نیع
 ءاضیبلا

Tubas 1138 3.20 0.10 

 Tubas 203 1.07 0.03 ةلدرك  Kardala הלדרכ

 Tubas 118 2.39 0.07 ةیسرافلا Al Farisiya היסיראפ-לא

 Furush ן'גד תיב שורפ

Beit Dajan 

 تیب شورف
 نجد

Nablus 723 4.66 0.07 

 A’rab Abu הדרפ ובא ברע

Farda 

 وبا برع
 ةدرف

Qalqiliya 131 1.63 0.03 

 A’rab ar ןידאמר

Ramadin al 

Janubi 

 برع
 نیضامرلا
 يبونجلا

Qalqiliya 286 2.23 0.04 

 A’zzun המתע ןוזע

A’tma 

 نوزع
 ةمتعلا

Qalqiliya 2068 3.79 0.16 

 Al Lubban ןבול-א

al Gharbi 

 نبللا
 يبرغلا

Ramallah 1566 3.64 0.15 

 Ramallah 3179 10.61 0.33 سیتنر Rantis סיתנר

 Ramallah 5459 16.19 0.60 ابقش Shuqba אבקוש

 Ramallah 6090 15.68 0.58 ایبق Qibya איביק

 Ramallah 1596 3.09 0.14 سردب Budrus סורדוב

 Ramallah 5118 12.56 0.65 نیلعن Ni'lin ןילעינ

 Ramallah 1533 3.46 0.20 ةیدملا Al Midya הידמ-לא

 Ramallah 3343 8.19 0.48 اریس تیب Beit Sira אריס תיב

-לא תברי'ח

 חאבסימ

Kharbatha 

al Misbah 

 اثبرخ
 حابصملا

Ramallah 6366 11.21 0.65 

 Ramallah 1504 5.34 0.25 ةریطلا At Tira הריט
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 Ramallah 9304 17.47 1.08 ایقل تیب Beit Liqya איקיל תיב

 Jericho 828 2.10 0.15 ةجعن جرم Marj Na'ja ה'גנ 'גראמ

 Az תאדיבוז

Zubeidat 

 Jericho 1679 1.65 0.10 تادیبزلا

 Marj al לאזג-לא 'גרמ

Ghazal 

 جرم
 لازغلا

Jericho 243 2.01 0.06 

 Jericho 3100 2.05 0.23 كلتفجلا Al Jiftlik קילתפי'ג-לא

 Jericho 1637 1.88 0.20 لیاصف Fasayil ליאספ

 Jerusalem 1754 4.38 0.25 وقد تیب Beit Duqqu וקוד תיב

 Jerusalem 2634 5.30 0.35 ةریدجلا Al Judeira הריידו'ג-לא

 Jerusalem 4210 10.94 0.48 نانع تیب Beit A’nan ןאנעיא תיב

 Jerusalem 4132 8.78 0.50 بیجلا Al Jib בי'ג-לא

 Jerusalem 6004 11.44 1.07 الابن ریب Bir Nabala הלאבנ ריב

 Jerusalem 854 3.14 0.11 ازجا تیب Beit Ijza אז'גיא תיב

 Jerusalem 3876 7.15 0.30 ةبیبقلا Al Qubeiba הבייבוק

 םוא ביאארח

 םחל-א

Kharayib 

Umm al 

Lahim 

 ما بئارخ
 محللا

Jerusalem 401 2.13 0.07 

 Jerusalem 8231 13.98 0.73 ودب Biddu ודיב

 An Nabi לאומס יבנ

Samwil 

 يبنلا
 لیئومص

Jerusalem 234 1.48 0.04 

 אנינח תיב ןופצ

 דאלב לא

 )םיאודב(

Beit 

Hanina al 

Balad 

 انینح تیب
 دلبلا

Jerusalem 1107 5.57 0.28 

 Jerusalem 6981 24.69 1.07 ةنطق Qatanna הנטק

 تیب Beit Surik קירוס תיב
 كیروس

Jerusalem 4025 9.80 0.36 

 Jerusalem 1773 6.24 0.35 اسكا تیب Beit Iksa אסכיא תיב

 Khallet אירקז תיל'ח

Sakariya 

 تیب
 ایراكس

Bethlehem 142 2.62 0.23 

 Hebron 194 1.70 0.02 يناوتلا At Tuwani ינאוות-א

 Hebron 278 1.80 0.07 لزینما Imneizil לזינמא

 13.03 265.24 106,291    כ״הס
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  ןיטסלפ יחטש – 15 הפמ
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 יברעמ בגנ יבושייו ישיבכ - 16 הפמ
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 ע"מדגה ברעמ ןופצ - 17 רפסמ הפמ
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 םייחה םקרמב העיגפ

 הפמ האר( םיירקיע םירוזא השימחל קלחתתו תילאירוטירט תופיצר רדעית ןיטסלפ .1
 ןורבח-םחל תיב ,)ר"מק 838( הללאמר ,)ר"מק 1692( םכש -ןינ'ג :)15 רפסמ
 ןיב רוביחה .)ר"מק 597( יברעמ בגנו )ר"מק 363( הזע תעוצר ,)ר"מק 1571(
 םהמ םיינשש ,תילארשיה הירוטירטה תא םיצוחה םישיבכ לע ססובמ ולא םירוזא
 .מ"ק תורשע ינפ לע םיחתמנ

 תולעבב םניה ,)34.4%( ר"מק 611 ,ר"מק 1775 ,לארשיל חפוסמה חטשה ךותמ .2
 תומדאב העיגפה תדימ .םיניטסלפ םיבושיי 150-כל םיכיישו תיניטסלפ תיטרפ
 הקוסעתה ,ןיינקה םוחתב ןה העיגפה תוכלשה .םינוש םירועישב הענ םיבושייה
  .בושייה לש חותיפה תלוכיו

 בושי תודוקנ תורשע דועו ,םיבשות ףלא 110-כ םייח םב ,םיניטסלפ םירפכ 43 .3
 ,לארשי ךותב תודדובמ תועלבומכ ויחי ,םיפסונ םיבשות יפלא םייח םהב ,תונטק
  .םהילא השיגה יריצ לע םג לוחתש ,תילארשי תינוחטיב תוכמסל תונותנ

 יפוא תא תמאות הניא ,תיכרריה הניא תמייקה ינפ לע תעצומה םישיבכה תכרעמ .4
 212 לש היינב בייחת איה .הביבסו ףונ יכרעב השק חרואב עגפת התיינבו חטשה
 14 רפסמ הפמ האר( תועצומה 15-ה ךותמ תורהנמ/םירשג 9 דועו םישדח מ"ק
  .)3 רפסמ הלבטו

 העיגפב רבודמש ירה ,םיברע -םילארשי םיבושי 7 תרבעהל העצהה םשוית םאב .5
 .רבעשל םילארשי ףלא 150 לש םהייח תוכיאבו םהייח תמרב רתויב השק

 ,הזעל םרוביחו ,יברעמה בגנב ףלחומה חטשה יקלח ינש רוביחל עצומה ןורדסמה .6
 ךרואב וכרואל םימקוממה םילארשיה םיבושיה 8 תא ףקועה שיבכ תלילס בייחמ
  .)16 הפמ האר( מ"ק 65 לש

 םיבושי 8-ו ,שדחמ תונביהל שרדיי תיברעמה הדגה ברעמ ןופצב םישיבכה ךרעמ .7
 .)17 הפמ האר( שדחה לובגל םירטמ 500-ל תחתמ לא וברוקי םילארשי
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 תורהנמו םירשג - 3 הלבט

 םייק אל / םייק רוזא / םוקימ 'סמ
 םייק םדא רשג 1
 םייק )יבנלא( ןייסוח רשג 2
 םייק אל םינומיר תמוצ 3
 ףסא תעבגל תינופצ 60 שיבכ לע רשג םייק ףסא תעבג / ןיתיב 4
 4775 שיבכ לעמ רשג םייק אכאכסיא 5
 שיבכב םשמ תיברעמ תצק רחא רבעמ םייק( םייק אל הפוש 6

 )תירוקמה הפמב ןומיס ול ןיא לבא 574
 םייק אל ןורמוש יבש תמוצ 7
 םייק אל קודנופ לא-התערפ 8
 5 שיבכ - 446 שיבכ ףלחמ םייק ןקרב ת.א 9
 תמוצל ןופצמ שממ 60 שיבכל תחתמ רבעמ םייק 375 שיבכ - 60 שיבכ 10
 םייק אל הלמרח/עוקת 11
 הדגל רבעמ תרהנמל הזע תעוצרב הסינכ - םייק אל זוע לחנ / הזע 12

 תיברעמה
 רבעמ תרהנמל תיברעמה הדגב הסינכ - םייק אל אתחת-א שור-א תיב 13

 הזע תעוצרל
 םייק אל םיענ ינב / עברא תירק 14
 םייק אל ןועמ 15
 

 לארשי תנידמ ייברע תרבעה

 ,םיניטסלפל לארשי ןיב מ"ומה תרגסמב ולעוה םיסלכואמ אל םיחטש יפוליחל תועצה
 םידקתה יפ לע ,)2000 רבמצד( ןוטנילק אישנה תעצהב הנושארל ולע שרופמ ןפואבו

 ,םינתמו םיאשמה ךלהמב ,םויה דע .)1994( לארשיל ןדרי ןיב םולשה םכסהב עבקנש
 יניטסלפה םעהמ תישימחכו לארשי יחרזאמ תישימח םיווהמה ,לארשי תנידמ ייברע
 גירחה .ןוידל הלע אל םניינעו עבקה רדסה יאשונמ קלח ויה אל ,לארשי ץרא יחטשב
 וצחנש םירפכה ינש תא דחאל ,הלע-ובאל ,2008-ב ,ינבל יפיצ לש התעצה היה ידיחיה
 .היברע לא הקאב תא םג הפיסוה םהילעו )הפפאצ תיבו ,העטרב( תואמצעה תמחלמב
  .התחדנ העצהה

 רבוטקוא יעוריא רחאל רקיעב ,יברעל ידוהיה רוביצה ןיב רוכינהו חתמה תורבגתה עקר לע
 םיחרזאב םיסלכואמה םיחטש תרבעהל לארשיב ידוהיה רוביצב האירקה התלע ,2000

 ךות לא בחרוה "יפרגומדה ןזאמה" חיש .םוקתשכל תיניטסלפה הנידמל לארשימ םיברע
 תיטילופה הפמה לש ינמיה ןוויכהמ קר אל םיעמשנ תולוקה .לארשי תנידמ תולובג
 שאר ומכ ,ונממ םיקוחרה םיגוח יפמ םג אלא ,ןמרביל רודגיבא כ"ח חסונ ,לארשיב
 ינותנו חטשה םוחית הבו תטרופמ תינכת הגצוה אל הכ דע .קרב דוהא רבעשל הלשממה
 ןויערמ םירזגנה תוכלשהבו םיסרטניאב ,תונכתיהב יתוהמ ןויד םייקתה אלו ,הייסולכואה
  .הז

 הנידמל םיברעב םיסלכואמה לארשי תנידמ יחטש תרבעה ןויער דוסיבש הרטמה
 יכ םירובס שי .לארשי תנידמב ידוהיה בורה קוזיח הנושארבו שארב איה תיניטסלפה
 רדסמה ןויערה .םידחא תויולחנתה ישוג לע רומשל םג לארשי תנידמל רשפאת וז הרבעה
 םואל תונידמ יתשל ץראה תקולח – 1947 תנשמ הקולחה תונורקעל ההז ,העצהה סיסבבש
 .תוסחייתה וק שמשמ "קוריה וקה"ש דועב תובשייתהה תסירפו תיפרגומדה הסירפה יפ לע
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 ישוג חופיס – "תחא הכמב םירופיצ יתש" תקזחב איה וז העצה ,היכמותמ קלחל
 ידוהיה בורה תוננוגתהל יוטיב אלא הניא איה םירחאל :ידוהיה בורה קוזיחו תויולחנתה
 םע .לארשי תנידמ לש ידוהיה הייפוא תא לטבל יברעה טועימהמ קלח לש תונויסינ ינפב
 תורשע לש תילארשיה םתוחרזא תלילש איה הז ןויער שומימ לש לעופב תועמשמה ,תאז
 םיחרזאל םתכיפה ,יניטסלפ-יברעה םעה ינב םתויה ללגב ,םנוצרל דוגינב ,םיחרזא יפלא
 לא םתקתעהו ,ודלונ הבשו לארשי תנידמב ונבש םייחה םקרממ םקותינ ,תרחא הנידמ לש
 .רחא םייח םקרמ

 לובג תעיבק לש דעצ .תיניטסלפ המכסהב הנושארבו שארב יולת הז ןויער לש ותונכתיה
 םכסהמ קלחכ קר אלא ,ידדצ-דח ןפואב עצבתהל לוכי וניא הייסולכוא תרבעהו תונידמ ןיב
 לכ ןיא יניטסלפה דצל .יניטסלפ ףתוש הז ןויערל ןיא ,םויה םירבדה בצמ יפל .ידדצ-וד
 ול םידגנתמש דעצל ומיכסי םיניטסלפה יגיהנמש הארנ אל םג .וז תינכת םישגהל סרטניא
 קלח אוה תינכתה םושייש דוע המ ,םתנידמ יחרזאל ךופהל םירומאש םיברע םיחרזא
  .תיניטסלפה הנידמה קמועב תויולחנתה ישוג וראשוי םתרגסמבש םיחטש יפוליחמ

 םלועה תמחלמ רחאלש ןדיעב םידקת ןיא תרחא הנידמל םיסלכואמ םיחטש תרבעהל
 םימכסומ לובג ייוניש ,תיטפשמ הניחבמ .תונושה םדאה תויוכז תונמא שוביג לשו היינשה
 ילארשיה טפשמה תניחבמ ףא םיירשפאו ימואלניבה טפשמב םילבוקמ םנמא תונידמ ןיב
 םיברע םתויה לשב קר םיפלא תורשע לש םתוחרזא תלילש ךא .תסנכב ורשואי דוע לכ
 ןניא הלא – םנוצרל רומג דוגינב תיניטסלפ תונובירל םתרבעהו ,לובגה וק תברקב םירגה
  .ימואלניבה טפשמה יפ לעו ילארשיה טפשמה יפ לע תויקוח

 םרפסמ תנכסב ןותנ לארשי תנידמב ידוהיה בורהש חינמ ןויערה דוסיבש יפרגומדה ןועיטה
 ןכסמה ןפואב הנידמה לש היצזינויצ-הדל תורבגתמ תועיבתו םיברעה םיחרזאה לש הלועה
 תנידמ לש םייחכונה היתולובגב יוניש אלל יכ םיארמ םירקחמהש אלא .ידוהיה הייפוא תא
 74% לש רועישמ ידוהיה רזגמה הווהי 2050-ב םג ,םילשורי חרזמ תוברל ,לארשי
 הגצוה אל םלועמש דבלב וז אל .תאזמ הלעמל ףא – םילשורי חרזמ אללו ,הייסולכואב
 הקידבה .םיברעה םיחרזאה רפסמו חטשה םוחית לש םירורב םינותנ םע תטרופמ תינכת
 ,שמומת םא ,וז תינכתש יונישה יכ תדמלמ םג הז רוביחב 'םולשה ןוזח'ל סחיב תקדקודמה
 305-כ הנומ ,"שלושמה"ו הרע ידאו יבושיי תייסולכוא .רתויב ילוש אוה איבהל היושע
 רפסמ ,האוושהה םשל .לארשיב תיברעה הייסולכואה ללכמ דבלב 15.2% הווהמו ,שפנ ףלא
 קלח היהת םילשורי חרזמ םא ,םנוצרל דוגינב ,לארשי יחרזאל ךופהל םייופצה םיניטסלפה
 הלבט האר( ל"נה םירפסמהמ הובג ,רמולכ – שפנ ףלא 350 לע דמוע – לארשי תנידממ
4(. 

 תנידמ לש יטרקומד-ידוהיה הייפוא רומיש תבוטל הרואכל לעופ יפרגומדה ןועיטה
 יפלא תורשע לש םתוחרזא תלילש יכ םירובסש ימ שי עודמ רורב אל ללכ ךא ;לארשי
 לש ידוהיה הייפוא םע דחא הנקב הלוע ,םיברע םתויה םוש לע ,םנוצרל דוגינב םיברע
  .יטרקומדה הייפוא ןכש לכ אל ,הנידמה

 הדמעמ קלחל ךפהש ינפל דוע ,לארשיב ימינפה יטילופה םויה רדס לע אשונה לש ותבצהל
 תיברעה הרבחה לעו ,ללכב תילארשיה הרבחה לע תובר תוכלשה ,והשלכ מ"ומב תילארשי
 לש תוכייתשהה ישגרמ רתונ דועש טעמה תא לסחת הז גוסמ העצה יכ הארנ .טרפב
 הרבחב םהלש היצרגטניאה תומגמ לש החלצהה ייוכיס תאו הנידמל לארשיב םיברעה
 תרבגהלו ןויווש תגשהל תויבקעב תלעופ לארשיב תיברעה הייסולכואה .תילארשיה
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 םיברע םיחרזאב םיסלכואמה םיחטש תרבעהל תינכת .תילארשיה הרבחה ללכב התובלתשה
 הרדהו תיחרזא היצמיטיגל-הד לש יתרבחו יטילופ ךילהתב ןורחאה בלשה תויהל הלולע
 טועימו בור ןיב םיסחיה ,ךכמ האצותכ .תילארשיה תכרעמה ןמ תיברעה הייסולכואה לש
 הזכ ,ימואל עקר לע םילא ןויבצ בוש שובלל םילולע ,תיברעה הייסולכואל הנידמה ןיבו

  .סויפ אלו תומיע שפחמש

 םיברע - םילארשי םיבושי - 4 הלבט

 הייסולכוא רבעויש בושי םש
)2018( 

 55,182 םחפ-לא םוא
 29,393 היברג-לא הקאב
 24,904 הרערע
 6,940 רמז
 9,779 ה"מסב
 11,798 ת'ג
 14,833 ןוריע הלעמ
 4,030 הלבייקומ
 1,609 הלדנצ
   158,468 כ"הס
  

 ןיטסלפל רבעמל םידמעומ
 18,675 ערק רפכ
 22,788 הווסנלק
 43,127 הבייט
 23,241 םסאק רפכ
 26,162 הריט
 3,594 ארב רפכ
  9,984 הילו'גל'ג

147,571 
 

 

 תא הריבעמ םיניטסלפה םע םולשל ןתמו אשמב וז היגוס תללכה ,תינוציחה הריזב
 םייתובשייתה-םיינתא הקולח תולובג לע ןוידל 1967 תולובג לע חוכיווה ןמ תוניידתהה
 תנידמ ךותב םיברע יסלכואמ םיפסונ םיחטש לע רתוול תילארשי תונוכנל םידקת תרצויו
 תרגסמב הערכהל תודמועה תויגוסה ראש לא לארשיב םיברעה אשונ לש ופוריצ .לארשי
 ומכ ,הז רוביצל תורושקה תורחא תויגוסב ןויד םג ומע רורגי ,עבקה רדסה לע מ"ומה
 איביו ,הנידמב טועימו בור יסחיו תויברעה תועקרקה תעקפה ,"םיימינפה םיטילפה"
  .הנידמה לש םיימינפה היניינעמ היה הכ דעש אשונ – טועימל בור ויב םיסחיה םואנבל

 םיחטש יפוליח ןויערל םיינוציחו םיימינפ םיניטסלפ חיש ינב ,רומאכ ,ןיאו תויה
 טפשמה תניחבמ וא ילארשיה טפשמה תניחבמ הייפכב ירשפא וניאש ,םיסלכואמ
 תשקבמה ,וז העצה תוארל שי ,רתויב תילוש תיפרגומד תועמשמ לעב אוהו ימואלניבה
 תידוהיה הרבחב יטילופ ךילהתמ קלחכ ,תיניטסלפ תונובירל תיברע הייסולכוא ריבעהל



57 
 

 ןימיו לאמש ישיא ןיב תושדח תויצילאוקו תויטילופ תומכסה תורצונ ובש ,םויכ לארשיב
 יתשל ץראה תקולח ןורקע תא תלבקמה החנהה סיסב לע ,)רבעב תוירשפא ויה אלש(
 תירוביצה היצמיטיגלה תבחרה לע ןוידמ קלח םצעב אוה הז ןויערב ןוידה .םואל תונידמ
 לש הייפוא בוציע לעו תויולחנתהה ישוג דיתע לע חוכיווהמ קלח ,עצומה עבקה רדסהל
 דוע לכ ימיטיגלו בושח אוה הז ןויד .םולשה ימכסה רחאלש ןדיעב תידוהיה םואלה תנידמ
 םע םיבשייתמ םניאש םיכלהמ תועצמאב שארמ הערכה ידי לע אלו ותייווהכ גצומ אוה
 ויתויוכז ןובשח לע ואוביו ,לעופב תיפרגומד תועמשמ ירסח ,ילארשיהו ימואלניבה קוחה
 םידוהי-םיברע יסחיב השונא העיגפ ךות לארשי תנידמב ולוכ יברעה רוביצה לש ודיתעו
  .לארשי תנידמ לש יטרקומדה הייפואבו

 תא שממל ידכ הזע תעוצרו תיברעמה הדגה יחטשב תיאמצע תיניטסלפ הנידמ לש הנוניכ
 רידגהל םיברעה לארשי יחרזא ללכל רשפאת ,תימצע הרדגהל יניטסלפה םעה לש ותוכז
 הנידמה תא ,תינויווש תימואל הדמעמ ,רוחבלו לארשי תנידמל םתוכייתשהו םתוהז תא
 .40םתוחרזא תא שממל םישקבמ םה הבו םיהדזמ םה התאש

 תולובגה אשונל תיניטסלפה הבוגתה 

 קשנה תתיבש וקכ רדגומ 1967 וק .יסיסבה לובגה וק אוה 1967 ינויב 4- ה ינפל לובגה"
 .1967 ינויב 4 -ה דע וילא וסנכוהש םייקוחה םייונישה לכ םע דחי 1949 תנשמ

 איבהל תנמ לע יפוסה םכסהה תוחיש ךלהמב תולובג אשונב תויגוס רפסמב ןודל ךרוצ היהי
 :ןללכבו ,תונידמ יתש לש ןורתפ סיסב לע ךוסכסה םויסל

 םע .הזע תעוצרל וא תיברעמה הדגהמ קלחל הפקת תוכז לכ ןיא לארשיל :תולובג •
 ,םילק םיילאירוטירט םיחטש יפוליחב ןודל םינכומ ונא ,םולשה תבוטל ,תאז
 .תאז תושעל ונלש סרטניאה והזש טילחנ םא ,םימכסומו םיינויווש

 הדיחיכ ודקפתי הזע תעוצרו תיברעמה הדגהש תנמ לע :ילאירוטירט ףצר •
 רבחמה ילאירוטירט רשק לש ומויקב תערכמ תובישח הנשי ,הדיחי תילאירוטירט
 תלבגומ יתלבו העובק העונת קפסל רושיקה לע .ןיטסלפ תנידמ לש היקלח ינש ןיב
 לגוסמ תויהל וילע .םייפרגואיגה םירוזאה ינש ןיב םיבכרו תורוחס ,םישנא לש
 למשח ,םימ ,זג לשמל( ןיטסלפ תנידמ יבחרב םינוש םיבאשמ תרבעהל םג םיאתהל
 דע םכסומ רטשמ תחת וזכ העונת רשפאמה חוטב רבעמ וא רדסהב ךרוצ שי .)'וכו
 םג ףקותב ראשיהל הלא םירדסה לע .ואולמב לעפי עובק ילאירוטירט רושיק רשא
 ןיב רוביחל יביטנרטלא יעצמאכ יביטרפוא ךופהי ילאירוטירטה רשקהש רחאל
 .ילאירוטירטה רושיקה תלועפ ערפותו הדימב ,הזע תעוצרל תיברעמה הדגה

 להנל שי .הזע תעוצרל ץוחמ ףוחה ירוזאל תועגונ תוימי תויגוס :ימי לובג תויגוס •
 ףוח תונידמ םע םג אלא ,לארשי םע קר אל ונלש םיימיה תולובגל ןתמו אשמ
 םיאשונל סחייתהל וכרטצי הלא םינויד .)ןיסירפקו םירצמ רקיעב( תורחא תוכומס
 לולכמל ףוח תנידמכ םיפאוש ונא .םינוש םי ירוזאב םיפתושמ םיבאשמל םירושקה
  ."ימואלניבה קוחה יפ לע תוימיה תויוכזה

 

                                                             
 םייברע םיבושי ריבעהל תועצהה לע :תלוויאו ןווע ,ירגת סדה ,ץרווש יבוד ,לואש ילאירא האר הבחרהל 40
 .2006 ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ .ןיטסלפל לארשימ
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 עבקה לובגל תעצומ הפולח

 יווק" רטמרפה לע ססבתהב ,'לארשי ןוחטיב ןעמל םידקפמ' תעונת רובע ךרענש רקחמב
  :לש תקדקודמ הניחב רחאל ילמיטפוא לובג שבוג "1:1 סחיב םיחטש יפוליחו סיסבכ 67

 תדימ ,טרפבו ,םייניטסלפה םיבושייה לע תויולחנתה 'ישוג' חופיס תעפשה ,תישאר
 םינוירטירקה ינש תועצמאב ,םהייח םקרמבו םיבשותה לש היחמה תורוקמב העיגפה
  :41טסופ לש 'בוט לובג'ל םינורחאה

 העיגפו תידדה תולת תמייק ויקלח ןיבש חטשב ץיח תבצהמ ענמיהל שקבמה ןוירטירקה
 :םיתואנ םיפילחת תחטבהל ףופכב םיאבה םינחבמה ידי לע ןחבנ ,םייחה םקרמב

 .םיילכלכה םירשקב העיגפה תדימ •
 .םייתחפשמה םירשקב העיגפה תדימ •
 .םייאופר םיתורישלו זוחמה ריעל תושיגנב העיגפה תדימ •

 םינחבמה ידי לע ןחבנ םידיימ הייחמ יחטשו םיבושיי תייצחמ ענמיהל שקבמה ןוירטירקה
 :םיאבה

 .רפכה יבשות שומישבו תולעבבש תומדאב העיגפה תדימ •
 .)םיינמזו םיעובק( תואלקחב םיקסעומה רפסמב העיגפה תדימ •
 .םימה תורוקמב העיגפה תדימ •

 תויוכז ילעב םיילארשיה םיבושייה לע לארשימ םיחטש תרבעה ןיגב תוכלשהה ,תינש
 :םיאבה םינוירטירקה יפל ונחבנ םירתואמה םיחטשה .42תועקרק ןתואב שומישה

 .חטשה לדוג •
 .לובגה ךרוא •
 .תינויח תיתשת /בושיימ קחרמ •
 .תיניטסלפ /תילארשי תיתשבי תופיצר •
 .ל"הצ יסיסב /שא יחטש •
 .)שיגנ עדימהש לככ – לעופב םישומישו ,תושרה חטש ,תולעב( חטשה ךויש •
 .)תוכירב ,עבט ,םיעטמ ,ש"דג( עקרקה שומיש •
 .)םייזכרמ םישיבכו( תויזכרמ תויתשת לש ןמויק •
 .)םימייק םיבושיי לש תובחרה דחוימבו ,רוזאה חותיפ( תוידיתע תוינכות •
 ילמס הנעמ תתל לוכיה רבד( 1948-מ םישוטנ םייניטסלפ םירפכ לש םתואצמיה •

 .)ךלהמה תקדצה תבוטל םיניטסלפל
 .לארשי ייברע לש םיבושייל תופיצר •

                                                             
 םייתוכאלמ םיעצמאב תאז חיטבהל םויכ ישוק לכ ןיא ,לובגה לש רורב ןומיס ,ןושארל עגונבש םושמ תאז 41
 תרגסמב יכ ןייצל שי .םיירשפא םייזיפ םיאוותמ דואמ גרוח לובגה םא םג ,)םיטלש ,תורדג ,לובג ידומע(
 וק לע ,תיחכונה 'ןוחטיבה רדג'ל המודב ,יזיפ לושכמ הנבת איה םכסה לכב יכ לארשי הזירכה ןתמו אשמה
 אשמה ךלהמב ף"שאו לארשי וחינהש תועצההש ירה ,תינתא הדרפהב קסועה ןורקעל סחיב .םכסומה לובגה
 .דבלב םילארשי ידי לע םיסלכואמ חפסל לארשי השקיב םתוא םיחטשהו הז ןורקע ושדיק ןתמו

  .םתור ןד רמ ידי לע הכרענ הקידבה 42
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 ונחבנ לארשי ימוחתל םילארשיה םיבשותה תקתעהו רדסהל סחיב תודמעה ,תישילש
 ףלא 39 ךותמ( ןורמושו הדוהי זוחמב בא יתב 1,504 ברקב גציימ םגדמ תועצמאב
  .43)יוניפל םידמעומה

 תויולחנתהה חופיס לע ססובמ ןיטסלפל לארשי ןיב ילמיטפואה לובגה יכ הלוע הניחבהמ
 לש ףקיהב םיחטש יפוליח בייחמ הז עצומ לובג .)18 רפסמ הפמ האר( קוריה וקל תוכומסה

 עצומה לובגה ךרוא .)ר"מק 6,205( תיניטסלפה הנידמה יחטשמ 3.9% םיווהמה ר"מק 242
 תונוכשה 12 ללוכ( 49 לע דומעי וחפוסיש םיידוהיה םיבושייה רפסמ .מ"ק 741 לע דומעי
 םילארשיה ללכמ 79%( ףלא 513-כ לע דומעי וחפוסיש םילארשיה רפסמו )םילשורי חרזמב
 וקה ימוחתב( םיילארשי םיבושיי 20 ,םיחטשה יפוליחל סחיב .)'קוריה וק'ל חרזממ םירגה
 וסנכיי )קוריה וקה ימוחתב( םיילארשי םיבושיי 24-ו ,םתמדאמ רתויו 20% ודבאי )קוריה
 עצוממב ודבאי םייניטסלפ םיבושיי 69 .עצומה לובגה וקמ 'מ 1,000-מ ךומנה חווטל

 .תיתרובחתהו תילאירוטירטה תיניטסלפה תופיצרה עגפית אלו םתמדאמ 15.2%

 רויד תודיחי לש המאתההו עציהה ,שוקיבה יופימ רקס עצוב ,רקחמה תרגסמב ןכ ומכ
 םיבשומ ,םיבושיי ,םירע 62-ב יכ אצמנ הז רקסב .44 םינופמה םיבשייתמל תונימז
 תורשואמ תוינכות תומייק .תובשייתהה ישוג יבחרמב םיבושי 20-ב ןכו לארשיב םיצוביקו
 יתב ףלא 33-כ ךותמ יכ התיה הז רקחמב החנהה .תונימז רויד תודיחי 123,512 תוללוכה
  .ירויד ןורתפ שרדיי רתילו ישיא יוציפ לבקל ופידעי 45% ,תונפתהל םירומאה בא

 הדוהי זוחמב ילארשיה הדובעה חוכמ 64%-ש הדבועה תחתש ירה ,הקוסעתה ןיינעל
 רובע לארשיב הדובע תומוקמ ףלא 20 תריציב רבודמש ירה ,ץראב דבוע ןורמושו
 הדובע תומוקמ ףלא 80-כ תונורחאה םינשה 15-ב תרציימ לארשי ,עודיכ .םינפתמה
 חינז רפסמב רבודמש ירה םינש 5 ךשמב םכסהה םושיי תחנהב ,ןכ ומכ .הנש לכ םישדח
 .לארשי לש התלוכי תניחבמ ירמגל

  

                                                             
 ימוחתניבה זכרמהמ רלפה -שריה ןויס 'רדו רגרבשריה דעלג רוספורפ ידי לע חתונו דבוע ,ךרענ רקסה 43
 הילצרה
 יניס -רב יל– ןרקו תליג -דליפנירג הדוהי .םילכירדא 'היאס' ידי לע 44
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 עבק לובג - 18 רפסמ הפמ
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 )5 רפסמ הלבט האר( תולובג םוכס

 תונוכתל ללכ ברקתמ וניא 'םולשה ןוזח'ה עצומה לובגה יכ הלוע ליעלש חותינהמ
 .ביצי לובגל ותכיפהל תושרדנה

-ל בורק .םילארשיל םיניטסלפ ןיב תינתא הדרפה םייקמ אוה ןיא הנושארבו שארב .1
 תא בייחתו תירשפא יתלבל הדרפהה תא םיכפוה םידדצה ינשמ תועלבומה 60

 קוח תפיכא :םייחה ימוחת לכל םירושקה םיידוקפת םירדסה תורשע לש םתריצי
 םיילילשה םינעטמה עקר לע .'וכו ןיינק ,העונת ,םיתוריש ,תויתשת ,רדסו

  .תללוכ המלסהו תומילאל ליבוי ימוימויה ךוכיחה יכ יופצ ,םתיא םיבחוס םידדצהש
 לש רוצייה תורוקמב ןהו יניטסלפה םייחה םקרמב ןה תושונא עגופ לובגה ,תינש .2

 תורוקמב ועגפי לארשיל וחפוסיש םימנוד יפלא תואמ .םייניטסלפה םיבושיה
 םיחטשה יפוליח .םיניטסלפ םירפכ 150-מ רתוי לש תובחרתההו רוצייה ,הייחמה
 תנידממ יפסכ יוציפב קר אלא המדא הרומת המדאב םתוא תוצפל םירשפאמ םניא
 תורשע אוה ףא לוזגי שדחה ןוחטיבה לושכמ תיינבו לובגה ןומיס ןכ ומכ .ןיטסלפ
 .תיאלקח המדא לש םימנוד יפלא

 יעקרקה לאיצנטופה תא הריסמ לארשי תונובירב ןדריה תעקב תראשה ,תישילש .3
  .יתליהק סופדב םיטילפ תטילקל םיניטסלפל רתונש ןורחאה

 רשקהב שרדנה ריחמה תא היצזימיטפואל איבמ ץלמומה לובגה ,תאז תמועל .4
 םיניטסלפ ,םיידוהיה םיבושייב םילארשי :ונממ םיעפשומה םימרוג השולשל
 ןיגב - לארשיב לובג-יכומס םיבושייב םילארשיו ע"מדגב םייניטסלפה םיבושייב
 .ןיטסלפל לארשי ןיב ביצי לובג תעיבק םשל םישרדנה םיחטשה יפוליח תעיבק

 תמכסמ הלבט -5 רפסמ הלבט

 תעצומ הפולח  'םולשה ןוזח' ןוירטירקה ד"סמ
 67 יווק" רטמרפה 1

 םיחטש יפוליחו סיסבכ
  "1:1 סחיב

 וניא .םייקתמ אל
 לשממ לע לבוקמ
 לארשיו פמארט

 ,ף"שא לע לבוקמ .םייק
 ,תימואלניבה הליהקה
 לארשיו יברעה םלועה
 )והינתנ תלשממ דע(

 לש סחיב םייקתמ םיחטש יפוליח 2
1:2.13 

 תוכיאב קנע רעפ
  םיחטשה
 

 1:1 סחיב םייקתמ
 
 תוכיאב ןטק רעפ
 םיחטשה
 
 

 ינשב תועלבומ 60 תינתא הדרפה 3
 םידדצה

 תועלבומ אלל

 תויסולכוא ןיב הדרפה 4
 תויולת

 5-ל ןיטסלפ תקולח
 תועלבומ + םירוזא
 תוקתונמ

 הדגהמ תבכרומ ןיטסלפ
 הזע תעוצרו תיברעמה
 תועלבומ אלל
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 תורוקממ הדרפה 5
 רוצייה

 םירפכ 150-ב העיגפ
 חופיס ידי לע םיניטסלפ
 םנוד ףלא 610 לש
 תיטרפ תולעבב

 לע םירפכ 69-ב העיגפ
 םנוד ףלא 67 חופיס ידי
 תיטרפ תולעבב

 תיתרובחת תופיצר תופיצר 6
 תיינב תבייחמה דבלב
 ךרואב םאות אל ךרעמ
 םיפלחמו מ"ק תואמ לש
 םיבר

 תילאירוטירט תופיצר
 ךרעמה לע תססובמה
  .םייקה

 מ"ק 741 מ"ק 1696 תולובגה ךרוא 7
 

 ןוחטיב

  ןדריה תעקב

 ילארשיה ששחהמ דלונ ןדריה תעקבבו ןורמושה לש םייחרזמה תודרומב ןוחטיבה בחרמ
 בכרהב "תילאיצנטופ תיחרזמ תיזח" לש תיעקרק השילפ ינפמ םימיה תשש תמחלמ רחאל
-עקרקה יליט תוללוס תדמשהמ לחה :ךשמהב המלענ וז תיזח .קאריעו הירוס ,ןדרי תואבצ
 ,1982-ב הנושארה ןונבל תמחלמב םיירוס םיסוטמ 86 לש םתלפהו ןונבלה תעקבב ריווא
 ,1988–ב מ"הירב תסירק לשב הירוסל היסורמ םולשת אלל קשנה יחולשמ תקספה ךרד
 תמחלמו 2003-ב ב"הרא ידי לע קאריע שוביכ ,1994-ב םתחנש ןדרי םע םולשה םכסה
 .2011 סראמ זאמ הירוסב תלהנתמה םיחרזאה תמחלמב הלכו ,םש תמייקתמה םיחרזאה

 תוסייג חולשל ןאריא לש התלוכיב וא התנווכב ןיאש עדוי ליחתמ ןיעידומ ןיצק לכ
 ליחל ףושחה ,יברעה רבדמה לש מ"ק 1,500 ךכ םשל תוצחלו ,לארשי רבעל םיניירושמ
  .םינוסב בשוימ ובורש בחרמב ,ילארשיה ריוואה

 ?לארשי לש יגטרטסאה קמועה תמאב והמ

 תינוחטיבה םתובישחש םיפיעס ינש ,הנש 26 הז ,ללוכ ןדריל לארשי ןיב םולשה םכסה
 םיעיפומ םיפיעסה ינש .םירצמ םע םולשה םכסהב יניס יאה יצח זוריפ לש וזל הלוקש
 לעו ןדרי לע רסוא ,4 ףיעס ,ןושארה .םיידדה םהו ,ןוחטיבב קסועה םכסהב יעיברה קרפב
 רשפאל" וא ,רחאה דצל םיניוע םינוגרא וא תונידמ םע תויאבצ תותירב לע םותחל לארשי
 ןוחטיבב עוגפל תולולעה תוביסנב ...וכרד וא ,החטשב םתלועפ וא םתבצה ,םתסינכ תא
 45ןדרי אבצ לש ותלוכיב וא ותנווכב ןיאש ,הדובע תחנה לע ססבתהב ,רמולכ ."רחאה דצה
 תולובגה אלא ,ןדריה רהנ וניא לארשי לש יתימאה ןוחטיבה לובגש ירה ,לארשי לע םייאל
 םירטמוליק 300-מ רתוי לש קחרמב םירבועש ,הידועסו הירוס ,קאריע םע ןדרי לש
 לכמ רתוי לודג יגטרטסא קמוע לארשיל הנקמ הז ףיעס .לארשיב הייסולכואה יזכרממ
 םולשה תדיעו זאמ ,תינויצה העונתה ידי לע םעפ יא ולעוהש תוילאירוטירטה תושירדה
 .1919-ב יאסרווב

                                                             
 ביצקת .ם"ואה לש םולשה תוחוכב בחרנ ןפואב תפתתשמ .תויתנגה תורטמל ןטק אבצב הקיזחמ ןדרי 45
  .1999-ב הלטוב סויגה תבוחו דבלב רלוד דראילימ 2.5 לע דמוע אבצה
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 ןדריה תעקב ךרד ןדרימ רורט לש "הגילז"ו הרידחכ רדגומ ןכא םוי,ה לארשי לע םויאה
 .רתויב תויואר תוינוחטיב תובושת ונתינ הז םויאל םג .לארשיל םשמו תיניטסלפה הנידמל
 םיבייחתמ םידדצה" יכ ,בתכנ ןדרי םע םולשה םכסהב ןוחטיבה קרפב 5 ףיעסב ,תישאר
 וא םחטשמ תומילא וא תונרתח ,רורט תולועפ עוציב תעינמל םיליעיו םיצוחנ םידעצ טוקנל
 ודיעי ."ןהיעצבמ לכבו הלאכ תויוליעפב םחליהל םיליעיו םיצוחנ םיעצמא טוקנלו ,וכרד
 רהנל חרזממ סורפה ןדרי אבצש ,ל"הצב זכרמה דוקיפ יפולאו העקבה תביטח ידקפמ
 לארשיל תרשפאמו הרשפא וז החלצה .ךכמ הלעמלו ,הנמאנ ותדובע תא השוע ןדריה
 .וכרואל תוחוכה רדס תא יתועמשמ ןפואב םצמצלו ,עוגרו ביצי לובגמ תונהיל

 תוחכונ תראשהל ןורחאה םיכסה ף"שאל לארשי ןיב םינתמו םיאשמה תרגסמב ,תינש
 תוחוכל רתיה ןיב רשפאל ידכ ,תורופס םינש ךשמל העקבב תינמז תיאבצ תילארשי
 קלח יוניפו ל"הצ תגיסנ רחאל ,תיברעמה הדגה יבחרב ןגראתהל םייניטסלפה ןוחטיבה
 תוחכונ העקבב היהתש םיניטסלפה ומיכסה ,ןכמ רחאל .עבק םכסה תרגסמב םילחנתמהמ
 ,םישומח םיאקירמא תוחוכש עיצה )ןזאמ ובא( סאבע דומחמ .ישילש דצ לש תוחוכ
 .הירבעמ לע חוקיפהו תיניטסלפה הנידמה זוריפ תא וחיטביש םה ,לארשי לע םינמאנה

 םידדצה ינשל לובגה ךרוא

 רפסמ הפמ האר( מ"ק 1696 לע דומעי 'םולשה ןוזח' יפ לע לארשי םע לובגה לש וכרוא
 לע דמוע )ןונבלו הירוס ,ןדרי ,םירצמ( ברע תונידמ 4 םע לארשי לש תולובגה לכ ךס .)12

 .מ"ק 65 לע הזע תעוצרבו מ"ק 311 לע דמוע תיברעמה הדגב קוריה וקה ףסונב .מ"ק 617
 2.7 יפ היהי ודבל ןיטסלפ םע לובגה .קוריה וקהמ 4.6 יפ לדגי ןיטסלפ םע לובגה ,רמולכ
 .)ןדריל תיברעמה הדגה ןיב( ןדרי לובגל מ"ק 176 ףיסוהל שי הז לעו לארשי תולובג ללכמ
 :םיאבה תונורסחה הז יונישל

 דע ועקשוה וב ,מ"ק 600-כ ךרואל םייקה ןוחטיבה לושכמ 'םולשה ןוזח' יפ לע .1
 לע שדחמ הנביי אוה .קרופי ,הנידמה ביצקתמ םילקש דראילימ 20-מ הלעמל םויה
 תכרעומ ,הזה ךרואב לושכמה לש היינבה תולע .ןיטסלפל לארשי ןיב שדחה לובגה
 4 לש תיתנש הקוזחת ףיסוהל שי ךכ לע .םילקש דראילימ 30 לע ,ססובמ ןפואב
 .םילקש דראילימ

 ךרואל לועפל שרדייש תוחוכה ףקיהב ץוענ לובגה לש וכרואב ישוקה רקיע .2
 רבודמ הזע תעוצרבו הדגב ל"הצ לש תויחכונה הלועפה 'תוחתפמ'ב .לושכמה
  .200% לש תפסות איהש ,תוחפל תוגולפ 60 לש תפסותב

 תיבחרמה הביטחה תא הנכ לע ריאשהל ךרטצי ל"הצ ןדרי םע לובגה תפסות לשב .3
 .העקבב

 יבשות לע הרקבל תיניטסלפה תופיצרה תחטבהל ושרדייש םיברה םירבעמה .4
 תושר לש םדאה חוכ תא המכו המכ יפ ליפכהל ןוחטיבה דרשממ ושרדיי תועלבומה
  .םויכ םהל תיארחאה תיתשביה םירבעמה

 תוילארשיה תועלבומה 17 תנגהל םירבגומ תוחוכ עיקשהל ךרטצי ל"הצ ,ףסונב .5
 ינפמ( תויניטסלפה תועלבומה 43-ל ףאו )תעלבומל הגולפ לש ילאמינימ חתפמב(
 ןה םיריצה תחטבאל םיבר תוחוכ שורפל שרדיי ל"הצ ןכ ומכ .)ילארשי רורט
 .תויניטסלפה תועלבומל ןהו ,מ"ק 126 לש ךרואב ,תוילארשיה תועלבומל
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 ,םידדוב םיזוחא ולו ,ביצהל ןיטסלפ תנידמ לש התלוכיב ןיא יכ שיגדהל שי ןכ ומכ .6
 דצב ןוחטיב לושכמ ךרואל רדסו קוח ףוכאל ידכ הנממ שרדנה תוחוכה ףקיהמ
  .התוירחאבש

 אבצה לש העקשהל שרדיי ל"הצ יכ חינהל שי ליעלש כ"דסה תופסות לכב הדימע םשל
 .ל"הצ לש תוננוכבו תוננוכתהב עגפיי רשא בחרנ םיאולימ סויגו ףטושה ןוחטיבב רידסה

 תינוחטיב תוירחא

 הרידח תלוכי לארשיל הקינעמ ןיטסלפ לע לארשי לש תללוכה תינוחטיבה תוירחאה
 ןיב לדבהה והמ ךכ םא .םואת תרגסמב ,הרואכל ,תיניטסלפה הנידמה חטשב הלועפו
 ?"םולשה ןוזח'ב עצומה בצמל יחכונה שוביכה

 'םולשה ןוזח'ל תיניטסלפה הבוגתה

 יריוואה בחרמה ,יניטסלפה חטשה לכמ האלמ הגיסנ תועצמאב ילארשיה שוביכה םויס"
 תיסיסב השירד אוה ,יהשלכ תילארשי הטילש וא תוחכונ אלל םיילאירוטירטה םימהו
 ."תירוזא תוביצילו ךוסכסה ןורתפל ,תינוביר תיניטסלפ הנידמ תמקהל

 ןוחטיבה אשונל תעצומ הפולח

 דוסי תוחנה

 רשא םירדסה ונגועי םכסה לכב יכ אוה עבקה םכסה לש החנמה לעה ןורקיע .1
 ויהיו המצע תוחוכב המצע לע ןגהל לארשי לש התלוכי עגפית אל יכ וחיטבי
 .ויהי רשא תוביסנה

 .ינידמה רדסההמ האצותכ רפתשי ינוחטיבה הבצמ יכ חיטבהל לארשי לע .2
 הבצמ ,םכסהה תסירק לש שיחרתב יכ וחיטביש ןוחטיב ירודיס לולכי םכסהה .3

 .יחכונה בצמל סחיב ערוי אל ינוחטיבה
 תונמוטה תוכופהת לש ןמוציעב אצמנו תכשמתמ תוביצי יאמ לבוס ןוכיתה חרזמה .4

  .לארשי תבוטל תוחוכה ךרעמב יונישל תויונמדזה םג ךא ,םימויא ןבוחב
 רזגנה לארשי םע ףתושמ םיסרטניא בחרמ שי ןותמה ינוסה ריצב ברע תונידמל .5

 סרטניא ןכו ,םתיא תודדומתהל תולוכי בולישב ךרוצהו םיפתושמ םימויא תסיפתמ
 .םיניטסלפל לארשי ןיב ךוסכסה בושיב

 רפשי ךכבו ירוזא םימכסה ךרעמב לארשי תובלתשה רשפאי אמייק-רב עבק רדסה .6
 .םימויא ןווגמ םע דדומתהל התלוכי תא

 סרטניא ןכו לארשי םע ףתושמ םיסרטניא בחרמ שי הפוריא תונידמו ב"הראל .7
 ,עבק רדסה םושייל עייסל ןתונוכנ ןאכמו יברע-יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה בושיב
 .ימואל-בר חוכ תבצהבו ןומימב הז ללכב

 תלחה .הזע תעוצר תאו תיברעמה הדגה תא לולכת ןיטסלפ תנידמ עבק ןורתפ לכב .8
 הלשממ לש ,תיאבצו תיחרזא ,האלמ תורמל התרזחב תינתומ העוצרה לע רדסהה
  .תחא תיניטסלפ

 ללכב הטילש ןיגפהל םויכ השקתמ ,ף"שא ,םיניטסלפה לש תיחכונה הגהנהה .9
 לע תטלשנה הזע תעוצרב הזיחא לוכ תרדענו ,תיברעמה הדגב םירוזאהו םינוגראה
 .סאמחה ידי
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 ומיכסי םידדצה ,הזע תעוצרל )ע"מדג( תיברעמה הדגה ןיב קותינה ךשמנ דוע לכ .10
 לש הלועפה תוינידמ לעו הזע תעוצרל םיעגונה םיאשונב םכסהה םושיי תיינתה לע
 .םירחא םיימאלסא םינוגראו סאמחל סחיב לארשי

 ולא טעמל ,םתונובירב םיעגופה םיינוחטיב םירדסה וחדי ללככ םיניטסלפה .11
 לארשי ןיב םולשה ימכסהב ושמישש ולאו תוימואלניבה תוטלחהב םינגועמה
 .)'וכו תויתגרדה ,םיימואלניב תוחוכ ,זוריפ( ןדרילו םירצמל

 לכב ,תרחאו תיברע ,תימואלניב תוברועמ שרדית ,םידדצה ןיב ןומאה רסוח לשב .12
 .תיניטסלפה הנידמב ןוחטיבה ירודיסמ קלחכ ,םיניטסלפל לארשי ןיב ידיתע רדסה

 תיניטסלפה הנידמל ןדרי ןיב לובגב םישרומ יתלב םימרוגו ח"למא רבעמ תעינמ .13
 שרדיי ךכ ךרוצל .תזרופמכ תיניטסלפה הנידמה תרימשל תלוכיב חתפמ הניה
 ודצב קזח יאקירמא חוכ לש העובק תוחכונ לולכיש ןדריה תעקבל דחוימ רדסה
 .חיפר רוזאב ףאו ןדריה רהנ לש יברעמה

 אלה םינוגראהו ןאריא םה םיניטסלפל לארשי ןיב םכסהל םייזכרמה םידגנתמה .14
 ,הדיעאק-לא ,ארסונ-לא תהב'ג ,ש"עאד ,םיימלסומה םיחאה( םייתנידמ
 .ותוביציב העיגפלו םכסהה תעינמל ולעפי רשא )םירחאו פ"אג ,סאמח ,הללאבזיח
 לבחלו םכסה עונמל סרטניא ילעבו םיינוציק ,רורט ימרוג לארשיב םימייק ןכ ומכ
  .ותוביציבו ומושייב

 םיניטסלפל לארשי ןיב רדסה לש תואיצמ – לארשי לש יחרזמה ןוחטיבה לובג .15
 לש יגטרטסאה הקמוע וב בצמ ורציי תונותמה ברע תונידמל לארשי ןיב םירדסהו
 .לדגי קר חרזממ יאבצה םויאל רושקה לכב לארשי

  רדסהל םיחנמ תונורקע

 .יפוסו עובק בשחיי ןיטסלפו לארשי ןיב לובגה ,ואולמב םכסהה םושיי רחאל .1
 ווהי ןוחטיבל םירושקה םיניינעב הלועפ ףותישו תידדה הנבהש ךכב וריכי םידדצה .2

 קלח
 .ירוזאה ןוחטיבה תא וקזחיו ,םהיניב םיילרטליבה םיסחיב יתועמשמ

 יסחי ,ידדה ןומא ,הלועפ ףותיש לע םיינוחטיבה ןהיסחי תא וססבי לארשיו ןיטסלפ .3
 .ןהלש םיפתושמה םיסרטניאה לע הנגהו הבוט תונכש

 ילכ ,תורוחס לש רקובמ רבעמ רשפאיו ,"םשונ" וא "חותפ"כ רדגוי לובגה רטשמ .4
 .םידדצה ינש ןיב םירייתו םילעופ ,בכר

 :לארשיו ןיטסלפ .5
 ישפוח ,םירכומו םיחוטב תולובגב םולשב תויחל ינשה דצה תוכז תא ודבכיו וריכי •

 .תומילאו רורט ,המחלמ ימויאמ
 תואמצעה וא תילאירוטירטה תומלשה דגנכ חוכב שומיש וא םויאמ וענמיי •

 תינידמה
 .םולש יכרדב ןהיניב תוקולחמה לכ תא ובשייו ,ינשה דצה לש

 תירב ,ןוגרא ,היצילאוק לכ םע הלועפ ףתשל וא םדקל ,עייסל ,ףרטצהלמ וענמיי •
 וא הפקתה תוללוכ םהיתולועפ וא םהיתורטמש ,תינוחטיב הנמא וא תיאבצ
 .ינשה דצה דגנ תורחא תוניוע תויוליעפ

 תויפונכ לש וא רידס אל חוכ לש המקה תושרהל וא דדועל ,ןגראלמ וענמיי •
 ,תושומח
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 חוכ לכ הז ןבומב .םתמקה תא וענמיו םחטש ךותב תויצילימו ברח יריכש תוברל
 אל
 ןמז םושב שדחמ דגאתהלמ וענמייו ,וקרופי תומייק תושומח תויפונכ וא רידס
 .דיתעב

 דצה דגנ וא ךותב תומילא ישעמב ףתתשהל וא תושרהל ,עייסל ,ןגראלמ וענמיי •
 .הלאכ םישעמב םירחא תלעפהל תנווכמה תוליעפל םיכסהלמ וענמייו ,ינשה

 םישקבתמה תומאתהו םירדסה םע 1967 יווק לע ססובי ןיטסלפל לארשי ןיב לובגה .6
 ,םייזכרמה תובשייתהה ישוג תא וללכיש לארשי תנידמ לש םייפרגומדה םיכרצהמ
 לעו םילשורי חרזמב תוידוהיה תונוכשהו 'קוריה וק'ה ידומצ םילארשיה םיבושייה
 .ןיטסלפל לארשימ םיחטש תרבעהמ האצותכ םיבייחתמה םייונישה

 הנוילע ןוחטיב תדעו ומיקי םידדצה ,ינוחטיבה הלועפה ףותיש תא םדקל ידכ .7
 תפתושמ
 ףתושמ דרשמ היהי תפתושמה ןוחטיבה תדעוול .תוחפל ישדוח סיסב לע סנכתתש
 ןורתפל תודעו-יתת ללוכ ,ןוכנל אצמתש יפכ תודעו-יתת םיקהל לכות איהו עובק
 .םיימוקמ םיחתמ לש ידימ

 ךותמו ,םולשה םכסהב ןתכימת סיסב לע ןוחטיבה ירדסהב קלח ולטיי םירצמו ןדרי .8
 .ןהיסרטניא לע ותעפשהלו ותוביציל הגאד

 :םיילנויצקנופ םירדסה לולכי םכסהה .9
 ירודיס םיללוכה ,תולובגה ךרואל םיפתושמ היישעת ירוזא ומיקי םידדצה ינש .10

 .םידחוימ ןוחטיב
 שומישב ךא החטשב תאצמנה תיתשתה תוילנויצקנופו תומלש תא חיטבי דצ לכ .11

 .ינשה דצה לש
 העיסנ חיטבהל תנמ לע ועבקיי םידדצה ינש ןיב םימכסומ םיילנויצקנופ םירדסה .12

 .םישודקה תומוקמל הפוצר
 םרבעמ תא רשפאל תנמ לע ומקוי םידדצה ינש ןיב ומכסויש םיילנויצקנופ םירדסה .13

 .דצ לכ ידי לע שרדייש יפכ ,האופר יתווצו שא יוביכ ,הלצה יתוריש לש
 :יכ וחיטביו תופידעה רדס שארב ודמעי לארשי לש םיינוחטיבה םילוקישה .14
 ןוחטיב רמשיי ,םיניטסלפה ידי לע ותרפה וא םכסהה תסירק לש שיחרתב םג •

 .המצע תוחוכב ,המצע לע ןגהל התלוכי עגפית אלו לארשי תנידמ
 תלוכי וא תונוכנ לע ןעשי אלו תימואלה התמצוע לע ךמתסי לארשי תנידמ ןוחטיב •

 .םהיתויובייחתהב דומעל םיימואל-בר תוחוכ וא/ו םיניטסלפה
  :הנתומ הזע תעוצרב עבקה םכסה םושיי .15
  .הזע תעוצרב תיביטקפא הטילש ליעפמה יזכרמ יניטסלפ ןוטלש םויקב •
 הנידמה לש זורפה ןורקע תחטבהבו העוצרב םהיתויתשתו רורטה ינוגרא קורפב •

 .הזעב םג תיניטסלפה

 :תיניטסלפה הנידמה זוריפ

 :הילע רסאייו תזרופמ היהת תיניטסלפה הנידמה .1
  .לארשיל םיניוע םימרוג וא םינוגרא ,תונידמ םע תויאבצ תותירב תורכל •
 וב תושעל וא וכרד רובעל ,החטשב תונחל רז ןוגראל וא אבצל ריתהל וא ןימזהל •

 .רחא שומיש לכ
 .החטשל ץוחמ המיחל יעצמאב וא םייאבצ תוחוכב קיזחהל •
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 תסינכ תעינמלו ןיטסלפ זוריפ תחטבהל ינוחטיב וק הווהי ןדרי – ןיטסלפ לובג .2
  .החטשל םיניוע םימרוג

 םירדסה הב ומייקתיו 'דחוימ ינוחטיב רוזא'כ רדגות ןדריה רהנ ידצ ינשמ העוצר .3
 הנידמה ,ןדרי לש תולוכי )םימכסומ םילהנבו ןמז יקרפל( םיבלשמה םידחוימ
 .ימואל-ברה חוכהו ,לארשי ,תיניטסלפה

 לובגה ירבעמב םינעטמו םישנא תסינכ לע )תמכסומ הפוקתל( הרקב םייקת לארשי .4
 .םיבו ריוואב ,השביב ,םיימואלניבה

 לש החטש ,םידדצה ןיב ושבוגיש תולהנתה יללכל ףופכב :'הנתומ יגטרטסא קמוע' .5
 יפכ( לארשי תנידמ לש 'הנתומ יגטרטסא קמוע' הווהי תיניטסלפה הנידמה
 .)םירצמ םע םכסהב יניס יאה יצח זוריפל המודבו ןדרי םע םכסהה יפ לע םייקתמש

 ,יאקירמא דוקיפב היהי חוכה :ימואל-בר חוכ סרפיי תיניטסלפה הנידמב .6
 םירחא תואבצמ תודיחי תופתתשהבו םירחבומ םיאקירמא תוחוכ לש תויטננימודב
 .םידדצה תמכסה יפ לע

 םיניטסלפה ןוחטיבה תוחוכ

 ינידמה רטשמה לש ורוערע תעינמ תללוכ םיניטסלפה ןוחטיבה תוחוכ לש םתמישמ
 הפיכא ;ולוכיסו רורטב המיחל :תוברל ,הדובכבו ןיטסלפ תנידמ לש התומלשב הכימתו
 ;רדסו קוח תפיכא ;תולובג תרקב ,המיחל יעצמא תחרבה תעינמ ;זורפה ןורקע לש תינדפק
 .םייתליהק םיתוריש ;הלצהו ץוליח ;ןיעידומ ףוסיא

 ןוחטיבה תוחוכ ידי לע ףסאיי יקוח אל קשנ ילכ לכ ,תיניטסלפה הנידמה תמקה םע
 .ודי לע דמשויו ימואל-ברה חוכה לא רבעוי ,םיניטסלפה

 ןיטסלפ -לארשי לובג 

 :םיביכרמ תבר הנגה תכרעמ לע וססבתי הזעבו תיברעמה הדגב ןיטסלפ לארשי תולובג
 םישיגר םיינוחטיב םירוזא תרדגהו לושכמה תכרעמ ,יטקט ןעידומ ףוסיא ,לכסמ ןיעידומ
  .תינתומו תגרודמ תינוחטיב תוירחא תרבעהו

 ןדרי – ןיטסלפ לובג

 תסינכו תוחרבה תעינמ ,תיניטסלפה הנידמה זוריפ תחטבהל ףסונ ינויח ינוחטיב וק הווהי
 .ךכמ עמתשמה לכ לע ,לארשילו תיניטסלפה הנידמה חטשל ןדרי חטשמ םיניוע םימרוג

 םירצמ – ןיטסלפ לובג

 תסינכו תוחרבה תעינמ ,תיניטסלפה הנידמה זוריפ תחטבהל ףסונ ינויח ינוחטיב וק הווהי
 .ךכמ עמתשמה לכ לע ,לארשילו תיניטסלפה הנידמה חטשל םירצמ חטשמ םיניוע םימרוג

 םיימואלניב םירבעמ

 םישנא לש דבוכמו חוטב רבעמ ליעי ןפואב חיטבהל םיכירצ םיימואלניבה םירבעמה
 םירמוחו המיחל יעצמא תחרבהב הערל שומיש תעינמ ךות ,ןדריל ןיטסלפ ןיב תורוחסו
 תשולשמ רתוי וא דחא רובע ינוחטיב ןוכיס םיביצמה םישנא ןכו ,םירחא םייקוח יתלב
 .רבעמה ינקתמ לע בטיה ןגהלו חיטבהל שי ,ףסונב .םידדצה
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 ע"מדג – הזע ןורדסמ

 .יניטסלפ לוהינבו תילארשי תונובירב היהי ןורדסמה

 ימיה ךוותה

 ךא ,הזע םוחתבש םהלש םיילאירוטירטה םימב םיניטסלפה וטלשי ,יריוואה בחרמל המודב
 לש םיה קוח יפ לע ,יללכה ןוחטיבה לע רומשל לארשיל ורשפאי רשא תומיוסמ תולבגמ םע
 .)UNCLOS( תודחואמה תומואה תנמא
 
 יריוואה בחרמה

 Flight Information - לארשימ קלח היהי יניטסלפ-ילארשיה יחרזאה יריוואה בחרמה
Region (FIR). יניטסלפה דצל תופיקש םע לארשי לש תיריוואה הרקבה ידי לע להוני אוה 

  .ןיטסלפ ןיבו לארשי ןיב 'יריווא םואת את' םקוי .םחטשב תיחרזא הרובעתל רשאב

 הערתה תונחת

 לב‘ג( לביע רהבו )רוצע-לא לב‘ג( רוצח לעבב :הערתה תונחת יתשב קיזחהל לכות לארשי
  .יביספ ןהו יביטקא ןה ,יטפואו ינורטקלא חוקיפ דויצ לש ותלעפה םשל )לביע

 ימואל ברה חוכה

Multilateral Force for the Implementation of the Israeli-Palestinian Peace 
Agreement 

 .ונממ דרפנ יתלב קלח היהיו םידדצה ןיב םכסהה תרגסמב םקוי ימואל-ברה חוכה .1
 תושירדל הנעמ תתלו ויתומישמ תא עצבל תלוכי לעב היהי ימואל-ברה חוכה .2

 .תיניטסלפה תונובירב תירעזמ העיגפ ךות םינימא ןוחטיב ירודיסל לארשי
 .ותרפה תעינמלו םכסהל םידדצה תוביוחמ םושייב עייסיו אדווי ,חקפי חוכה .3
 םיאקירמא אבצ תוחוכ לש תויטננימודבו יאקירמא דוקיפב היהי ימואל-ברה חוכה .4

 .םידדצה תמכסה יפ לע םירחא תואבצ תופתתשהבו םירחבומ
 .םידדצה ןיב םכסויש טדנמ יפ לע לעפיו הנביי ימואל-ברה חוכה .5
 ןוחטיבה תכרעמ םע םואיתב לעפיו דבלב יאקירמא היהי חוכה ןדריה תעקבב .6

 ,לובגה ירבעמבו ןדריה רהנ ךרואל לובגה תחטבא תוליעפל רומאה לכב תינדריה
  .הזע תעוצר לובג ירשקהב תירצמה ןוחטיבה תכרעמ םע םואיתבו

 יטנגמ ורטקלאה ךוותה

 לארשי .ינשה דצה שומישל עירפי אל םידדצהמ ימ י"ע יטנגמורטקלאה בחרמב שומיש
 םע תונבהל העגה ךות םורטקפסה לש םיינוחטיבה םיטנמלאב הטילשה תא רמשת
  .םירדתב יחרזאה שומישה יבגל םיניטסלפה

 םיירוזא םיינוחטיב – םיינידמ םירדסה
 רוזאה תונידמ לכל החותפ תויהל הכירצ תננכותמה ירוזאה ןוחטיבה תרגסמב תופתתשהה
 תמזויב הכימת ,תירוזא תוביציל תוביוחמ לולכל םירומא ,הלא .היאנת תא ולבקי רשא
 ,ןתמו אשמ סיסב לע יניטסלפ -ילארשיה תונידמה יתש םכסהב הכימת ,תיברעה םולשה
 תונידמ .לארשי םע םיאלמ םייטמולפיד םיסחי ןנוכל תונוכנ – הזכ םכסה גשוהש עגרמו



69 
 

 ןכו ,היסורו תירבה תוצרא ומכ ,ןתגשהל ומרתיו וללה תורטמה תא תוקלוחה רוזאל ץוחמ
 תרגסמב קלח תחקל ונמזוי ,)תיברעה הגילה ,ו"טאנ ,יפוריאה דוחיאה( םייטנוולר םינוגרא
  .תוטלחהה תלבק יכילהתב אל ךא
 םושייה תינכותל םיבלשו תונורקע

 םינש 5 דע – 'א בלש

 .התוירחאבש יס יחטשב לארשי לש האלמ תינוחטיב תוירחא .1
 .הזע תעוצרב ןיטסלפ תלשממ לש האלמ תינוחטיבו תיחרזא הטילש .2
 .םכסהל םאתהב הזע תעוצר זוריפ .3
 .ל"הצ תונחמ תקתעהו יוניפ .4
 .ןיטסלפ – ןדרי לובג יאוות ךרואל לובגה ירבעמו לושכמה תיינב .5
 .ןיטסלפו לארשי לש תולובגה ךרואל לובגה ירבעמו םילושכמה תיינב .6
 .םירצמ – ןיטסלפ לובגב לובג רטשמ תלחה .7
 .םיבשייתמה בושייו םכסומה לובגה יאוותל חרזממ םיבושייה יוניפ .8
 .םייניטסלפה ןוחטיבה תוחוכ תרשכה תמלשה .9

 .ימואל-ברה חוכה תיינב .10
 .ןיטסלפ תנידמ תוירחאל C יחטש לש תיתגרדה הרבעה .11
 .ינמז "חוטב רבעמ" /ןורדסמה תיינב .12

 םינש 8 דע – 'ב בלש

 ידילו ןיטסלפ תלשממ ידיל תינוחטיבהו תיחרזאה תוירחאה לש תגרודמ הרבעה .1
 .ןדריה תעקבב דחוימה ינוחטיבה רוזאב תוברל ,ימואל-ברה חוכה

 .םינושה ויביכרמ לע ימואל-ברה חוכה תוכרעיהו תוססבתה .2
 .ןיטסלפ תלשממל ןיטסלפ – ןדרי לובגב לובגה ירבעמ לע תוירחאה תרבעה .3

 
 .ןיטסלפ תלשממ לש האלמ תונוביר – 'ג בלש

  .ימואל-ברה חוכה לש תיעצבמ תוליעפו תולובג רטשמ ,רורטב תכשמתמ המיחל .1
 10 רובעכ ונחביי 'דחוימה ינוחטיבה רוזיא'ה תוברל ,םיללוכה ןוחטיבה ירדסה .2

 .'ב בלש םושיימ םינש

 
 

 ןוחטיבה םוכס

 בורל קינעי תיניטסלפה הייסולכואה בור י"ע רשואיו ןגוהכ רייטצי רשא םכסה .1
 .םכסהל דגנתמה טועימה דודיבו תעקוהב סרטניא ךמותה

 לארשי ןיב תירוזא תינידמ-תינוחטיב תירב תריצי רשפאי םיניטסלפה םע רדסה .2
 :ןוגכ םיפתושמ םיסרטניא סיסב לע תויזכרמ ברע תונידמ רפסמל

 .םירחאו םיטסידה'ג ,םיפלס ,רורט ינוגראב המיחל •
 .יניערג-תתה ןהו יניערגה ןה ינאריאה םויאה םע תודדומתה •
 ."יעישה רהסה" תוטשפתה תמילב •
 .םינותמה םינוסה םירטשמה קוזיח •
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 .רוזאה יבחרב ח"למא תוחרבהב קבאמה לועיי •
 .BDS-כ תונייוע תומגמ תמילבו לארשי לש ימואלניבה הדמעמ רופיש .3
 .לארשיל יאקירמאה ינוחטיבה עויסה תלדגה .4
 ודוקימו תיחרזא הייסולכוא םע ךוכיחו רוטיש תומישמל תוירחאמ ל"הצ רורחש .5

 .תונכומו תוננוכתה ,תומצעתהב ויבאשמ דוקימ ךות תוינוחטיבה הבילה תומישמב
 .לארשי ייברע םע ינוחטיבה חתמה תגפה .6
 .החוורו הרבח יאשונל םייביצקת םיבאשמ תיינפה .7

 
 ןוחטיבל תמכסמ הלבט -6 הלבט

 תעצומ הפולח 'םולשה ןוזח' ןוירטירק ד"סמ
 + + יגטרטסא קמוע 1
 יחכונהמ ןטק יחכונהמ שולש יפ ילארשי כ"דס 2
 יחכונהמ לודג ירשפא אל יניטסלפ כ"דס 3
 יוניש אלל מ"ק 103-ב ךראתמ ןדרי םע לובגה 4
 :תושדח תואמ ךוכיח תודוקנ 5

 ,םירבעמ ,תועלבומ
 םיפלחמ

 תינתא הדרפה
 'םשונ' לובגב

 

 םילשורי

 "םילשוריב" הריב

 קלח הניאש ,סידובא הרייעב תיניטסלפה הריבה תא םיקהל עצומ 'םולשה ןוזח'ב
 ,בקע רפכ :םילשוריב ןוחטיבה לושכמל ץוחמ ורתונש םירפכהמו תדחואמה םילשורימ
 האר()םנוד 781 -ה'גלוו רפכה תא אל ךא( טפעוש םיטילפ הנחמ ,רטאמ תנוכש ,סימרימס
  .)19 הפמ

 וראשיי ,םנוד 126,400 לע דמועה תדחואמה םילשורי לש החטש ךותמ :םירפסמב ,רמולכ 
 שיגדהל שי .46)2.75%( 3,483-ונתניי תיניטסלפה הריבלו )93%( 117,725 לארשי תונובירב
 תשש תמחלמ רחאל .םילשורימ קלח ולא םירפכב האור וניא יברעה םלועהו םיניטסלפה יכ
 ולא תונוכש/םירפכל .תונוש תוביסמ םילשורי םוחתל לארשי ידי לע וחפוס םלוכ ,םימיה
 רתויב תילמינימ תיתרובחתו תילכלכ ,תיתיתשת ,תינברוא ,תידסומ תיתשת אצמנב ןיא
 ןה ,היתוביבסבו הקיתעה ריעב םישודקה תומוקמה לכ ,דגנמ .איהשלכ הריבכ שמשל ידכב
 תונובירב וראשיי רבקה תייסנכ םשארבו ,םירצונל ןהו ,תיבה רה םשארבו ,םימלסומל
 תחת םלוכ וראשיי 'וכו םילוח יתב ,םיירוביצ תודסומ ,ינוריעה םייחה זכרמ .תילארשי
 םע תבשייתמ הניא תורטעב ולא לכל הפולח תונבל 'םולשה ןוזח'ב העצהה .לארשי תונוביר
 .הלש תיעבטה תוחתפתהה םעו ריעה לש הירוטסיהה

  

                                                             
 ה'גלוו רפכה אוה חטשה תרתי 46
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 לארשי תריבו תיניטסלפה "הריבה" - 19 הפמ
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 ןהו תירוטסיהה הניחבהמ ןה ,בשייתהל הלוכי הניא 'סדוקלא'כ הז רוזאב ריכהל האירקה
 רוזא יכ .םאלסאה תדבו תיברעה תוברתב ומוקימ םעו הזה גשומה םע ,תיתדה הניחבהמ
 ,עלסה תפיכו אצקאלא דגסמ םייונב וילע תיבה רה תא ללוכ אל ,הנושארבו שארב ,הז
 הקיתעה ריעהמ דחא קלח אל ףא וב ןיא ,תינש .םאלסאה יפנכ תחת םילשורי תא וביצהש
 ףא ,ףוסבלו .19-ה האמה תיצחמל דעו התישארמ םילשורי תא וויהש – 'ירוטסיהה ןגאה'ו

 ,םיניטסלפהמ תשקבמ וז האירק .1967 דע תיחרזמה  םילשורי תא וביכרהש ולאמ הנוכש
  .םהלש הירוטסיהלו םתדל שחכתהל םימלסומהמו םיברעהמ

 םהמ תחאש םיניטסלפה םיבשותה דמעמל הריחבל תויורשפא שולש תונתינ 'םולשה ןוזחב'
 .הרבעש האמה יצח ןויסינ רואל ושממתי םירבדה יכ חוטב ללכ הז ןיא ךא ,תוחרזא איה
 ךכ .ךשמיהל היופצ תיניטסלפה םילשורי חרזמ לש החנזההו תכשמתמה הילפאה ןכ ומכ
 בושו בוש ונרמא" 1990-ב רמא ,יגולותימה קלוק ידט ,ןושארה .ריעה ישאר ינש ודוה
 ויה םה ...ןכותמ קיר רוביד .ריעב םידוהיה תויוכזל םיברעה לש םהיתויוכז תא הוושנש
 25־ב והשמ יתישע תידוהיה םילשורי ליבשב ...תישילשו היינש הגרדמ םיחרזא וראשנו
 !רבד םוש ?רפס יתב ?יתישע המ !םולכ ?םילשורי חרזמ ליבשב .תונורחאה םינשה
 תוניחבמ" 2012 יאמב ,טרמלוא דוהא ,וירחאו ."!המואמ ?תוברת יתב !םולכ ?תוכרדמ
 לע רבדמ ינא..." .גייסמ דימו טרמלוא רמוא ,"תמדקתמ םילשוריש בשוח ינא תובר
 היה אלש המב םג ,םידוהי םירג ןהבש תונוכשל ןווכתמ ינא .םילשורי ברעמ איהש םילשורי
 ןיא ,םידוהי םירג אל םהבש ,םילשורי לש םירחא םיקלחל רושקש המב 67 דע ריעהמ קלח
 ףא... תדחואמ ריעכ םילשורי לש הדיתע יבגל דואמ תובוצע תונקסמל יתעגה .לודג יוניש
 ריעה תא דחאל ידכ שרדנש המ לש והצק ספא וליפא התשע אל 67 זאמ תילארשי הלשממ
 ידכ ךירצ היהש המ לכ תא התשע אל השארב יתדמע ינאש הלשממה םג ...ישעמ ןפואב
 רקיעב ונעקשה עדומב לבא ,םילשוריב ונעקשה םנמא .תדחואמ ריעל םילשורי תא ךופהל
 ונענמנו ,הליגו תומר ,באז תגספ ,המוח רה ומכ תושדחה תונוכשבו ריעה ברעמב
 תנידמ תונובירב היהתש םילשורימ קלח ויהי אל דיתעבש בשוח ינאש םירוזאב עיקשהלמ
 2020 ךלהמב םילשורי חרזמב 'הנורוק'ה רבשמב הגהנ לארשי דציכ תוארל יד ."לארשי
  .47הילפאה קמוע לע דומעל ידכב

 לע" םיאבה םירבדה תא םישודקה תומוקמל השיגה שפוח יבגל בתכנ 'םולשה ןוזח'ב
 םירייתו םיוולש םיללפתמ רובע םינימזו םיחותפ ראשיהל םילשורי לש םישודקה םירתאה
 ,ףירש-לא םארח / תיבה רהב ללפתהל הנומא לכמ םישנאל רשפאל שי .תותדה לכמ
 ומכ ,תד לכ לש םיגחהו תוליפתה ינמזב תובשחתה ךות ,םתד תא ןיטולחל דבכמש ןפואב
 םג תאשונה ,תילארשיה תונובירה תחת ,תורחא םילימב ."םירחא םייתד םימרוג םג
 אל םיללפתמ" םה ימ ,םויה השענל המודב ,רידגהל דואמ היהי לק ,ןוחטיבה תוכמסב
 .תיבה רהל תולעל םיאשר םניאש "םיוולש

 תיינבב רבודמ לעופב ?'םולשה ןוזח'ב תעצומה םידוהיל הליפתה תועמשמ יהמ ,ןכ ומכ 
 ארומ"( םידוהי תיילעב רוסאכ תיבה רה חטש תא תעבוקה הכלהל דוגינב תסנכ תיב

                                                             
 לירפאב 1 ,ןוסח רינ ,ץראה .בערלו ינועל ליבוי הנורוקה לשב םירוטיפה לגש םיששוח םילשורי חרזמב 47
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 ישקַּב והילא ,לארשיל ישארה ברה 2001 ראוניב הבאטב תוחישה ךלהמב .)"שדקמה
 רוסא – תיבה רהל תולעל טלחומ רוסיא לח תיתד הניחבמש ןילייב רשל ריבסה ,ןורוד
 .תויהל רוסא ובש םוקמו תויהל רתומ ובש רהה לע םוקמ ןיא ךכיפל ;ללפתהל רוסאו רקבל
 םע .וב ללפתהל היהי רוסא – םקוי םא יכ ,תיבה רהב תסנכ תיב תמקהב תלעות םג ןיא
 ןתנית וז םא יכ ,תיבה רהב תינידמ תונובירל הקוקז לארשי יכ שיגדה ברה ,תאז
 קוחמלו שדקמה תיב ידירש תא תוחמל ידכ םתלוכיבש לכ ותנעטל ושעי םה – םיניטסלפל
 .רהל תולעל ידכ אלו םהמ תאז עונמל ידכ תשרדנ תונובירה .ונישרוש רכז תא

 הנש 1300 הזמ תיבה רהב ווק סוטטסה לש הרפה היהת םידוהיל הליפתו תסנכ תיב תיינב
 הזב ןיא םאה .)תיבה רהל תולעל םידוהיל רתוה אל הב ףאש תינבלצה הפוקתב טעמל(
 .?תומילא לש תויוצרפתהל ליבויש ימוימוי ךוכיחל הנמזה

 םילשורי תיגוסב 'םולשה ןוזח'ל תיניטסלפה הבוגתה

 חרזמ קר אלו( םילשורי לכ ,תונורקעה תרהצהב רומאכו ימואלניבה קוחל םאתהב"
 קלח הרתונ איהש ןוויכמ ,םילשורי חרזמל סחיב .עבק רדסהב ןתמו אשמל הנותנ )םילשורי
 .הנממ קלח ףאל תוכז ןיא לארשיל ,1967 זאמ שובכה חטשהמ

 חרזמ אלל תיניטסלפ הנידמ תויהל הלוכי אל ,ונתנידמ לש ינחורהו ילכלכה ,יטילופה בלכ
 ןחלופה שפוח תא דבכל םיביוחמ ונא .התריבכ ,התביבסו הקיתעה ריעה דחוימבו ,םילשורי
 ןגהל תנמ לע וטקניי םיירשפאה םיעצמאה לכ .םלוכל ריעה חרזמב םייתד םירתאל השיגהו
 .םדובכ לע רומשלו הלא םירתא לע

 סרטניא םה דוע לכ ,תונורתפ רפסמ לוקשנ ,םילשורי חרזמב ונתונוביר תחטבהל רבעמ
 ןה החותפ ריע תויהל היושע םילשורי ,המגודל .ימואלניבה טפשמה תא םימאותו ונלש
 חרזמ ,יפיצפסה ןורתפה המ הנשמ אל .תונידמ יתש תריב - םילארשיל ןהו םיניטסלפל
 אל .תידיתעה ונתנידמ לש תיתוברתהו תיטילופה ,תילכלכה תויאדכל תינויח םילשורי
 אמייק-רב ןורתפ תויהל לוכי אל ךכו ,תבלושמ תיניטסלפ תימואל הלכלכ תויהל הלוכי
 ."וניתויוכז תא חיטבמש םילשוריל ןתמו אשמב ןורתפ אלל ,ךוסכסל

 םילשורי תיגוסל תעצומ הפולח

 – יפרגומדה ןורקיעה יפ לע םילשורי חרזמ תקולח ,תחאה :תוירשפא תופולח יתש ןנשי
 .'ירוטסיהה ןגא'ל דחוימ רטשמו ,ןיטסלפל תויברע תונוכשו לארשיל תוידוהי תונוכש
 תוינוריעה תוילאפיצינומה תויושרה ינש ןיב החותפ ריעכ םילשורי תרימש ,היינשה
  .יזיפ לושכמ תועצמאב לארשיו ןיטסלפמ התדרפהו

 :)20 רפסמ הפמ האר( הנושאר הפולח

 תובשות תקנעה ,'םילשורי קוח'ב םיינוריעה תולובגה יוניש - םיבשותה דמעמ .1
 לוטיבל הרומתב םילשורי חרזמ לש םיניטסלפה םיבשותל תיניטסלפ תוחרזאו
 .תילארשיה תובשותה

 םידדצה לש ןוחטיבה תוחוכ ולעפי וידצ ינשמש לושכמ תינב – םירבעמו לושכמ .2
 יתש ןיב .תרחא תילילפ תוליעפו רורט תוליעפ לוכ וא ,השרומ אל רבעמ תעינמל
 לגר יכלוה ,בכר ילכ ,תורוחס תעונתל תרקובמ םירבעמ תכרעמ םקות םירעה
 .םירייתו
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 :'ירוטסיהה ןגא'ב ןוחטיבה ירודיס .3
 רה ,ןורדקה ןגא ,ןויצ רה ,דוד ריע ,הקיתעה ריעה תא לולכי 'ירוטסיהה ןגאה' •

  )םיברע םהמ 90% ,םיבשות ףלא 70 ,ר"מק 2( תיחשמה רהו םיתיזה
 תיניטסלפה סדוק לאו תירבעה םילשורימ דרפוי ירוטסיהה ןגאה – לושכמ •

 )ג"בתנ ת"דש לש רדגה לדומב העירתמ תיביטרוקד רדג( ךר לושכמ תועצמאב
 .םיתוריש ינתונו בכר ילכ ,םיריית ,לגר יכלוהל רבעמ תודוקנ וב ומקומיו

 םאתהב רמשי םב ןחלופה שפוחו םישודקה תומוקמה לוכל השיגה שפוח חטבוי •
 .ווק סוטטסל

 תכרעמ תועצמאב "ירוטסיהה ןגא"ל תישפוח השיגמ ונהיי םיניטסלפו םילארשי •
 )םיפתושמ תוחוכ/ימואל בר חוכ( ךמסומה םרוגה ידי לע תרטונמ םירבעמ
 ןגא"ה ךרד הנידמל הנידממ רבעמ היהי אל .דבלב תוהז תדועת תגצה תועצמאב
 ."ירוטסיהה

 ןגא'ה יניינעב תוררובל תימואל בר תיניטסלפ-תילארשי תפתושמ הדעו םקות •
 .'ירוטסיהה

 בר חוכ טדנמ תועצמאב ונמי ןיטסלפו לארשי – חטשה לש יביטרטסינימדא לוהינ •
 ימוחת לוכב ירוטסיהה ןגאה תא להני רשא )ב"הראו הפוריא ,ברע תונידממ( ימואל
 .סדוקלא תייריעו םילשורי תייריע עויסב ,)ללכבו תוריית דעו ןוחטיבמ( םייחה

 חקפיו ריעב תושיגר תודוקנבו ירוטסיהה ןגאה חטשב סרפיי – ימואל ברה חוכה •
 .םידדצה ידי לע םכסהה עוציב לע

 .תיניטסלפ תוחרזאב םיניטסלפהו תילארשי תוחרזאב קיזחהל ופיסוי םילארשיה •
 ינש תמכסהב ולטבל ולכויו םייקה טדנמה תא םינש רשע לוכ ונחבי םידדצה •

 .םידדצה

 דרפותש החותפ ריע תרגסמב תודרפנ תוינוריע תויושר יתש – )21 הפמ האר( היינש הפולח
 .ןיטסלפו לארשימ לושכמ תועצמאב

 םילשורי םוכיס

 תמייקה תואיצמה עוביק אלא ,םילשוריב תיניטסלפ הריב אצמנב ןיא 'םולשה ןוזח' יפ לע
 תונוכשה לש ןתאצוה םע ,תילכלכהו תיפרגומדה הניחבה ןמ ,לארשי תבוטל הרופיש ףאו

 תעצומה הפולחה תאז תמועל .תילארשיה תונובירה םוחתמ ןוחטיבה לושכמל ץוחמש
 .םילשורי לש הדיצל ,סדוק -לא ,תיניטסלפ הריב לש התמקה תא תרשפאמ
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  םילשוריב תוריב יתש - 20 הפמ
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 'החותפ ריע'ב תוריב יתש - 21 הפמ
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 םיטילפ

 םיניטסלפ םיטילפ תרזח לע וטוה תוכז תא לארשיל הקינעמ 'םולשה ןוזח'ב העצהה
 תוישילש תוימאלסא תונידמ וטלקייש םיניטסלפה רפסמ תא הליבגמ ףאו ןיטסלפ תנידמל
 .11 ףיעס ,194 ם"ואה תטלחהל תמלוה תונשרפ שמשל הלוכי הניא איה ,ךכיפל .ףלא 50-ל
  .םבשומ םוקמב םלוכ וראשיי םיטילפה ,תורחא םילימב

 תטילקל לאיצנטופה לעב ידיחיה בחרמה תא ןיטסלפמ תלזוג לארשיל ןדריה תעקב חופיס
 ילעב םניא בגנה ברעממ ריבעהל הרומא לארשיש םיחטשה .)ןונבלמ רקיעב( םיטילפ
  .םיטילפ לש רכינ רפסמ תטילקל תלוכי

 םיטילפה תיגוסל תיניטסלפה הבוגתה

 קוחל םאתהב םיניטסלפה םיטילפה תייגוסל קדוצ ןורתפ בייחמ ונלש ןוזחה- םיטילפ"
 תויהל קדוצ ןורתפ לע .ם"ואה לש תיללכה הפסאה לש 194 הטלחה לע שגדב ,ימואלניבה
 תמזויב םג תכמתנו הלולכ םיטילפל סחיב ונתדמע .םייוציפו הבישה תוכז לע ססובמ
 םאתהב םיניטסלפה םיטילפה תייעבל קדוצ ןורתפל" תארוקה )API( תיברעה םולשה
 סחייתהל ךירצ םיטילפה תייגוסל קדוצ ןורתפ ."194 ם"ואה לש תיללכה הפסאה תטלחהל
 .םייוציפו הבישה תוכז :םיטביה ינשל

 תונורקעב לארשי לש הרכהה אוה םיטילפה תייגוס ןורתפל חתפמה -הבישה תוכז
 םהיתבל רוזחל ונלש םיטילפה לש םתוכז ללוכ ,םיטילפה לש םילחה תויוכזבו
 םשייל דציכ ןתמו אשמל ךרדה תא לולסת הבישה תוכזב לארשי לש הרכהה .םהיתומדאלו
 תא םשייל דציכ רוחבל וניטילפל רשפאל שי .ךילהתב יטירק קלח איה הריחבה .וז תוכז
 ,לארשיל הרזח :ןמקלדכ תויהל וניטילפל תויורשפאה לע .םדמעמ תא למרנלו םהיתויוכז
 בושיי וא תוחראמ תונידמב תובלתשה ,תידיתע תיניטסלפ הנידמב שדחמ בושיי / ל הרזח
 ,האופר יתוריש ,ךוניח ,תיעוצקמ הרשכה לש הרוצב םוקיש .ישילש דצ תונידמב שדחמ
 .תויורשפאהמ תחא לכב יחרכה ביכרמ אוה םג היהי ,'וכו רויד ןתמ

 הדיקפתב לארשי לש הרכהה אוה ןושארה .תודוסי השולשמ םיבכרומ םייוציפה -םייוציפ
 רבסהל הלשמ ביטרנ לארשיל םנמא .םיניטסלפה םיטילפה תוכופהת תחצנהו תריציב
 וניטילפ רשאכש שיחכהל ןיא ךא ,םיניטסלפה םיטילפה לש םתורצוויה ביבס תוביסנה
 םויה דע .םהיצמאמ תא טלחומו יתטיש ןפואב המסח לארשי ,םהיתבל רוזחל ושקיב
 ,ךוסכסל אמייק-רבו וילש ,קדוצ ןורתפ היהי םא .רוזחל םתוכז תא לולשל לארשי הכישממ
  .הלא םישעמל התוירחאב יעמשמ דח ןפואב ריכהל לארשי לע

 ירקיעה דעסה איה הבשה ,ימואלניבה קוחה יפ לע .םייוציפה לש ינשה ביכרמה איה הבשה
 אל רשאכ וא ,יתוהמ ןפואב תירשפא הניא הבשהה םא .יתורירש ןפואב םרחוהש שוכרל
 לע ,הבשה םוקמב יוציפ רחוב טילפ םא וא ,דבלב הבשה ידי לע קזנה תא םילשהל ןתינ
 תומדא לש הרוצב המוד ןפואב םייוציפ עיצהל ןתינ ןיפולחל .טלחומו אלמ תויהל יוציפה
 .לארשיב תויונפ
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 תוצפל שי .תוירוגטק שולשמ ומצעב בכרומ אוהו ישילשה ביכרמה םה םמצע םייוציפה
 םיקזנ לע ,)הבשה םוקמב יוציפ רחוב טילפה םא וא( בישהל ןתינ אלש שוכר רובע
 םיעבונה לבסו באכ( םיירמוח אל םיקזנ לעו )'וכו הסנרפ ,םיישיא םיצפח( םייתוהמ
 .")םינש תכורא הריקעמ

 48תעצומה הפולחה

 תונידמ יתש לש רשקהבש ךכב םיריכמ םידדצה – םיטילפה תייעב לש התובישח .1
 תייעבל םכסומ ןורתפ שורד ,םולשב וז דצל וז תויחה ,לארשיו ןיטסלפ ,תויאמצע
 יזכרמ היהי הזכ ןורתפ .םהיניב ךשמתמו ללוכ ,קדוצ םולש תגשה םשל םיטילפה
 .רוזאב חותיפהו תוביציה תיינבל םג

 תצעומ תטלחה ,194 ם"ואה לש תיללכה תרצעה תטלחהש ךכב םיריכמ םידדצה .2
 תויוכזל עגונב )'ב2 ףיעס( תיברעה םולשה תמזויו 242 ם"ואה לש ןוחטיבה
 םימיכסמו ,םיטילפה אשונ ןורתפל סיסבה תא תוגיצמ .םייניטסלפה םיטילפה
 .הז םכסהב תושמוממ ויהי הלא תויוכזש

 .שוכר ןדבא רובעו םיטילפ םתויה ןיגב םייוציפל םיאכז ויהי םיטילפ – םייוציפ .3
 םידדצה .טילפה לש עבקה ירוגמ םוקמ ידי לע עגפית אלו תעגופ הניא וז תואכז
 .יוציפל םייניטסלפ םיטילפ וחריאש תונידמה תוכזב םיריכמ

 םיטילפה תייעבבש עבקה ירוגמ םוקמ תלאשל ןורתפה – עבקה ירוגמ םוקמ תריחב .4
 םיטרופמה םילדומהו תויצפואה יפל ,טילפה לש תעדומ הריחב תלועפב ךורכ היהי
 הנייהת רוחבל םיטילפה ולכוי ןהיניבש עבקה ירוגמ םוקמל תויצפואה .הז םכסהב
 יפוליח תרגסמב ןיטסלפל םירבעומה לארשיב םירוזא ,ןיטסלפ תנידמ :ןלהלדכ
 ,51לארשי תנידמ ,50תוישילש תונידמ ,תיניטסלפה תונובירה תלחה רחאל 49םיחטשה
 .52תויחכונ תוחראמ תונידמ

 םוקמ תריחב תא ואטבי םיטילפה ותועצמאבש ךילהתה – תעדומו תישפוח הריחב .5
 םמצע םידדצה .תעדומו תישפוח הטלחה לש סיסב לע היהי םהלש עבקה ירוגמ
 יוטיבב םיטילפה לש תישפוחה הריחבב עייסל םיישילש םידדצ ודדועיו ,םיביוחמ
 .הריחבה ךילהת לע ןגרואמ ץחל וא תוברעתה ןויסינ לכל דגנתהלו ,םהיתופדעה
 לשו תיניטסלפה תימצעה הרדגהה לש שומימכ ןיטסלפב הרכהב עוגפל ילבמ תאז
 .תיניטסלפה הנידמה דמעמ

 ירוגמ םוקמ שומימ םע םייתסי תיניטסלפה תוּטילפה דמעמ – תוּטילפה דמעמ םויס .6
 .תימואל-ןיבה תוביצנה ידי לע עבקייש יפכ ,ילאודיבידניא טילפ רובע עבקה

                                                             
 2003 הבנ'ז תמזוי לע תססובמ 48
 תנידמ לש םיקוחל םאתהב םייניטסלפה םיטילפה לכ לש םתוכז ויהי 'ב-ו 'א עבקה ירוגמ תויצפוא 49
 .ןיטסלפ
 הנידמ לכש םירפסמל םאתהב היהתו ,תוישילש תונידמ לש ינובירה ןתעד לוקישל הנותנ היהת 'ג היצפוא 50
 לכש םייניטסלפ םיטילפ לש ללוכה רפסמה תא וגציי הלא םירפסמ .תימואלניבה תוביצנל שיגת תישילש
 .לבקת תישילש הנידמ
 תוביצנל שיגת לארשיש רפסמל םאתהב היהתו לארשי לש ינובירה התעד לוקישל הנותנ היהת 'ד היצפוא 51
 חקית לארשי ,סיסבכ .לבקת לארשיש םייניטסלפ םיטילפ לש ללוכה רפסמה תא גציי הז רפסמ .תימואלניבה
 .תימואלניבה תוביצנל תונושה תוישילשה תונידמה ושיגיש םיללוכה םירפסמה לש עצוממה תא ןובשחב
 .תויחכונה תוחראמה תונידמה לש תינובירה ןתטלחהל םאתהב היהת 'ה היצפוא 52
 .םיטילפה תוליהקל תופיקמו תוריהמ םוקישו חותיפ תוינכותב הוולמ היהת תאז היצפוא ,לעפות ובש םוקמב
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 .םייניטסלפה םיטילפה תייעבל אלמו עובק ןורתפ קפסמ הז םכסה – תועיבתה םויס .7
 .הז םכסה םושייל תורושקה הלאל טרפ ,הנילעת אל תועיבת םוש

 ףתתשהל תימואלניבה הליהקל םיארוק םידדצה – תימואל-ןיבה הליהקה דיקפת .8
 ןיב ,ללוכ ,הז םכסהל םאתהב םיטילפה תייעב לש ללוכה ןורתפב אלמ ןפואב
 .תימואלניב ןרקו תימואלניב תוביצנ תמקה ,ראשה

 םוכסה .םתריקעמ עבונה שוכרה ןדבוא לע וצופי םיטילפ – שוכר לע םייוציפ .9
 תוביצנהמ ושקבי םידדצה :ןלהלדכ בשוחי שוכר לע םייוציפה לש ללוכה
 םיניטסלפה לש שוכרה יווש תא ךירעיש םיחמומ לש לנאפ תונמל תימואלניבה
 לש ללוכה םוכסה תא עבקי ,םידדצה י"ע םכסויש ללוכה ךרעה .הריקעה ןמזב
 ,לארשי דגנ תופסונ תויפסכ תועיבת ולעוי אל .תימואלניבה ןרקל לארשי תמורת
 םימלש וראשייש םיעובקה םיסכנה ךרע .םייניטסלפה םיטילפה תייעבמ תועבונה
 ןרקל לארשי תמורתמ זזוקי ןיטסלפ תנידמל ורבעויש רבעשל תויולחנתהב
 ןובשחב החיקל ךות תימואלניבה ןרקה י"ע השעית הז םוכס תכרעה .תימואלניבה
 .תויולחנתהה בקע םרגנש קזנה תכרעה לש

 לכ לש תוּטילפה דמעמב הרכה ךות 'תוּטילפ ןרק' םקות – תוּטילפה בצמ לע יוציפ .10
 תוביצנה לש חוקיפ תחת היהת ,םרות דצ הב היהת לארשיש ,ןרקה .דיחי
 .תימואלניבה

 חותיפל וצקויו ,רבעב א"רנוא לעפ םהב םירוזאב םיטילפ תוליהקל וקלוחי םיפסכ .11
 םימיאתמ םינונגנמ ןנוכת תימואלניבה תוביצנה .תוטילפה תייווח תחצנהלו יתליהק
 ןמצעב להנלו עובקל ולכויו ומצעוי םיפסכה תא תולבקמש םיטילפה תוליהקש ךכ
 .ףסכב שומישה תא

 האלמה תוירחאה היהת הילעש תימואל-ןיב תוביצנ םקות – תימואל-ןיב תוביצנ .12
 .םיטילפב םירושקה הז םכסה יטביה לכ עוציבל תידעלבהו

 תומורתו הז ףיעסב תוראותמה תומורת לבקל תנמ לע תימואל-ןיב ןרק םקות .13
 תופסונ
 תא עצבל הל רשפאל ידכ תוביצנל םיפסכ ריבעת ןרקה .תימואלניבה הליהקהמ
 .הידיקפת

 דמעמ םויס לע ססבתהב ,תלעופ איה הבש ץרא לכב הגרדהב לטובת א"ררנוא .14
 לש התלועפ תליחת ירחא םינש 5 םייקתהל לדחת א"ררנוא .ץרא התואב תוּטילפה
 לש יתגרדהה לוטיבל תינכות ןיכת תימואלניבה תוביצנה .תימואלניבה תוביצנה
 .תוחראמה תוצראל א"ררנוא ידיקפת תרבעהב עייסתו א"ררנוא

 םהיתודסומ ןיב הלועפ יפותיש לש חותיפ ומדקיו ודדועי םידדצה – סויפ תוינכת .15
 םיביטרנ תפלחהל םימורופ תריציב ,םהלש תויחרזאה תוליהקה ןיבו םייטנבלרה
 ןיפוליח ודדועיו ועייסי םידדצה .רבעל עגונב תידדה הנבה םודיקלו םיירוטסיה
 ךוניחה ימוחתב ,וללה םייביטרנה לש רתוי הרישע הכרעה ץיפהל ידכ הלאכ
 תודסומ ,רפס יתב ןיב םירישי םירשקל םיאנת תריצי י"ע ,ילמרופ יתלבהו ילמרופה
 לע ,תויתליהק-ןיב תויתוברת תוינכת ולקשי םידדצה .תיחרזאה הרבחהו םייכוניח
 .םהלש תוירוטסיהל רושקה לכב סויפה תורטמ תא םדקל תנמ

 תוליהקהו םירפכה תחצנהל תומיאתמ םיכרד חותיפ לולכל תולוכי הלא תוינכת .16
 .1949 ינפל םימייק ויהש
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 חופיסה תועצה - יעיבר קרפ

 לארשי לש םיידדצ דח חופיס יכלהמל רשכה רשאמ רתוי אל 'םולשה ןוזח'ב םיאור םיבר
 ,'תונובירה תווצ' ,ףתושמ יאקירמא -ילארשי יופימ תווצ .53תיברעמה הדגהמ םיקלח לש
 שוביגב תקולחמה תודוקנמ תחא .54לארשיב ישילשה תוריחבה בבס ברע ותדובע תא לחה
 לארשי תיאקירמא המכסהב םאה הלאשה ביבס בוסנ 'ןבל לוחכ'ל 'דוכילה' ןיב היצילאוקה
  .55תיברעמה הדגב חופיס יכלהמב לחת

 בצמה תנומת

 לארשי ידי לע השבכנ זאמ הנתשה אל )ע"מדגה( תיברעמה הדגה לש יטפשמה הדמעמ
 ,תימואלניבה הליהקה פ"ע שובכ חטשכ תבשחנ איהו 1967-ב םימיה תשש תמחלמב
 ,םילשוריל ע"מדגהמ ר"מק 70 החפיס לארשי המחלמה רחאל דימ .לארשי תדמעל דוגינב
 הליהקה ידי לע רכוה אלש ךלהמ ,)'סדוקלא'( תיחרזמה םילשורי לש ר"מק 6 הז ללכבו
 לחהש ,ף"שאל לארשי ןיב 'ולסוא' ךילהת תרגסמב .תוטלחה תרדסב הנוגו תימואלניבה
 ,)B-ו A( ע"מדגה יחטשמ 40% ורבע ,1993-ב )D.O.P( 'תונורקעה תרהצה' לע המיתחב
 הטופיש תוירחאל ,)ןוילימ 2.85( תיניטסלפה הייסולכואהמ 90%-כ םיררוגתמ םב
)Jurisdiction( תיניטסלפה תושרה לש )חטש ,חטשה תרתיב .1994-ב המקוהש )פ"שרה 
C, םיבושי 130-ב םילארשי 429,759 ,2018 ףוסב וררוגתה ,ע"מדגהמ 60% לע ערתשמה 
 דחה 'תוקתנתהה תינכת' םושיי תרגסמב ,2005 ץיקב .םיניטסלפ ףלא 300-כו ,םידוהי
 ,םיניטסלפ ןוילימ 2.1-כ 2020-ב םיררוגתמ הב ,הזע תעוצרמ לארשי הגוסנ ,תידדצ
 ןופצב םיבושי העבראל ףסונב )שפנ 8,000( םידוהיה םיבושיה 17 תא הב התניפו
 .ןורמושה

 לש םכוויתב ,עבק רדסהל םינתמו םיאשמ ף"שאו לארשי ולהינ 1999 תנש זאמ
 עיגהל ולשכ םלוכ ךא ,338-ו 242 ם"ואה תוטלחה לע םיססובמה ,רקיעב םיאקירמאה
 לועפל הרזח לארשי ,2000 ויתסב הצרפש ,היינשה הדאפיתניאה תובקעב .עבק םכסהל
 תא 2007-2002 םינשב התנב ,)2002 ץרמב 'ןגמ תמוח' עצבמ זאמ( פ"שרה יחטשב
 לש תעדה תווחב לספנ ,ע"מדגל םירדוחה םיקלחב ,הלש יאוותהש ,'ןוחטיבה רדג' תיברמ
 ם"ואב תונידמ 138 וריכה 2012 רבמבונב 29-ב .2004 ילויב קדצל ימואלניבה ןידה תיב
 .ןוגראב הרבח אל הנידמכ 1967 יווקב ןיטסלפב

 התרגסמב .)1995( םייניבה םכסה לע ללככ תססובמ פ"שרל לארשי ןיב םיסחיה תכרעמ
 ימוחתו ,םידדצה לש ןוחטיבה תוחוכ ןיב יביטקפאו בחרנ ינוחטיב הלועפ ףותיש םייקתמ
 םימייקמ םניא םידדצה ינש תאז םע דחי .)1994( 'זירפ םכסה' יפ לע םילהנתמ הלכלכה
 .ולטבל םיעיצמ םניא ךא םכסהב םינוש םיקלח

 רגס תחת הנותנ ,2007 תנשב חוכב הילע טלתשה זאמ סאמחה לש ותטילשל הנותנה ,הזע
 םיאבצ םיתומיע העברא 'תוקתנתהה' תינכת םושיי זאמ התווחו לארשי לש הדיצמ יקלח

                                                             
 ץרמב 5 ,דיבר קרב ,13 ץורע ,מ"ומל ורזחי אל 'סלפה םא םישדוח ךות חופיס רשאנ :ב"הראב םיריכב 53

2020 
 .2020 ראורבפב 8 ,הידבוע יפס ,13 ץורע ,"ומוציעב יופימה ךילה ;חופיסל ינקירמא יוביגל הכזנ" :והינתנ 54
 30 ,ןוסניול םייח ,ץראה ,אבה ינש םויב רבכ השדחה הלשממה תא עיבשהל םיפאוש ןבל לוחכבו דוכילב 55
 םייח ,ץראה ,ץיקב תויולחנתה חופיס םדקי מ"הרש ומכיס ץנגו והינתנ :הלשממ תמקה תארקל .2020 ץרמב
  .2020 לירפאב 7 ,סיל ןתנויו ןוסניול
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 סויפה יכילהת .)'ןתיא קוצ'ו 'ןנע דומע' ,'הקוצי תרפוע' ,'ץיק ימשג'( סאמחל לארשי ןיב
 םניא ,תוחוכ דוחיאבו הזע לע פ"שרה לש תוירחאה תליטנב םיכורכה ,ף"שאל סאמחה ןיב
 .תיחכונה תואיצמב יוניש לח אלו ירפ םיאשונ

 ןיבל לארשי ןיב ינוחטיב הלועפ ףותישל םידע ונא תינוכית-חרזמה תירוזאה תכרעמב
 לע ססובמה תופסונ ברע תונידמ םע יומס ינוחטיב הלועפ ףותישלו ,םירצמו ןדרי
 קבאמל סחיבו ,היקרוטו ןאריא לש ןתעפשהו ןחוכ תיילעל סחיב םיפתושמה םיסרטניאה
 לש הסחיב םייתועמשמ םייוניש םירכינ ןכ ומכ .םיטסידה'גה םיימאלסיאה םינוגראב
 רבדב תורהצהב יוטיב ידיל םיאבה םיניטסלפל לארשי ןיב ינידמה ךילהתל הידועס
 תוביוחמ הנורחאה ידי לע ןתניהב ,לארשי םע היצזילמרונ יכילהתב םדקתהל התונוכנ
 ,)2002( תיברעה הגילה לש םולשה תמזוי ,תאז םע דחי .תונידמה יתש ןורתפל הרורב
 תשמשמ ןיידע ,2008 סילופאנאב ןתמו אשמה םייקתה םרואלש םירטמרפה תא הליכמה
 עבק רדסה לע המיתחלו ןתמו אשמ לש ומויקל 'יברעה טטרווקה' ידי לע שרדנה סיסבכ
 .ף"שאל לארשי ןיב

 לש הדיצל תדמוע ב"הרא :םירקיע רפסמב ןייפאל ןתינ תימואלניבה תכרעמה תנומת תא
 הרכהו םילשוריל תורירגשה תרבעה ומכ ,יניטסלפ -ילארשיה ךוסכסל רושקה לכב לארשי
 םירכינ ,תאז םע דחי .השרפ ונממ ןאריא םע ןיערגה םכסהל סחיבו ,לארשי תריבכ הב
 תילארשי-תיאקירמאה םיסחיה תכרעמ קוחרה חווטבו רוזאהמ ב"הרא לש הגיסנ יכילהת
 םיסרטניאה ,םיפתושמה םיכרעה - 'םיילגרה שולש'ב הקיחש תמגמב תאצמנ
 דגנמ .םינורחאה םירושעב תוביצי וחיטבה רשא - תוגלפמה יתש תכימתו ,םייגטרטסאה
  .הירוסו ןאריא םע היסחי תכרעמ סוסיבו רוזאל היסור לש תכשמתמה הרידחה הקימעמ

 ,ע"מדגב הטילשה ךשמה :םייזכרמ םידעי רפסמ תגשהל תלעופ לארשי ולא תוכרעמב
 תונידמה םע םירשקה קוזיח ;עבק רדסהל םיניטסלפה ידי לע היתודמע תלבק דע תוחפל
 הכימתה תחטבה ;םיפתושמ םיסרטניא סיסב לע )'יברעה טטרווקה'( תוינוסה תויברעה
 םכסה יונישבו ,ןוחטיבה תצעומ לש תוטלחה לורטנל תילארשיה הדמעב תיאקירמאה
 עוגפל םילולעה ,הזעב ףסונ תומילא בבסמו ע"מדגב המלסהמ תוענמיהו ;ןאריא םע ןיערגה
 .ןדריו םירצמ םע היסחיב םג

 תונורקעל התמכסה תלבק אלל לארשי םע ןתמו אשמה תא שדחל םיכסמ וניא ף"שא
 ,םימדוקה םינתמו םיאשמהו תוימואלניבה תוטלחהה סיסב לע ולוהינל םירטמרפהו
 ללוש סאבע ,םילשורי אשונב 'פמארט תרהצה' זאמ .2008-ב סילופאנא ךילהת םשארבו
 הסנמ אוהש ךות ,ם"ואהו הפוריא תונידמ לע ובהי תא ליטמו ,ב"הרא לש הכווית תא
 .תונותמה תויברעה תונידמה ידי לע ,סאמחה לומ ,ימינפה תוברל ,קבאמב ובג תא חיטבהל
 תופרטצהו ,הזע לע תוירחא תחיקל לש ששחמ סאמחה םע סויפה םכסה שומיממ ענמנ אוה
 לש גוצייה תדמע לע סאמחה לש תוטלתשהה תא רישכי רשא ף"שא תורושל סאמחה
 רקיעב ,ע"מדגה תלכלכ תא תוקזחמ תוילכלכה תומגמה פ"שרה יחטש םוחתב .םיניטסלפה
 ,אוציה ימוחתב לארשיב פ"שרה לש התולת תא תומיצעמ םג ךא ,הזע לש וזל האוושהב
  .הב הקוסעתהו אוביה

 היינשה הדאפיתניאה ,ידוהיה םלועבו תילארשיה הרבחב תוימינפה תומגמל סחייתהב
 םיניטסלפה ןיבל םילארשיה ןיב קבאמהו ,תילאירוטירט-טסופ תוימואל תורצוויהל האיבה
 .הלש תיביטקלוקה תוהזה תרדגה לע המצע תילארשיה הרבח ךותב ימינפ תומיע םג אטבמ
 ברקב התדהה יכילהת :תילארשיה הרבחה לע תומייאמ תומגמ רפסמל םויה םידע ונא
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 העיגפ ;םזילגל-יאה תוברת תומצעתה ;'רפסה תוברת' לש תוקזחתה ;םיברעו םידוהי
 עוצקמה ישנא ןיבל םיאקיטילופה ןיב עסשה תקמעה ;היתודסומבו היטרקומדב תכשמתמ
 ןיבו תירבה תוצרא תודהי ברקב םינושה םימרזה ןיב תקולחמה תורבגתה ;הנידמה תורישב
 תוימיטיגלב העיגפה תא םיצעמ ע"מדגה דיתע לע ימואל סוזנצנוק רדעיה ;לארשי תלשממ
 ךרואל תלבוקמ התייהש הדמעב ,'הרדסהה קוח' תועצמאב ,םוסרכ ;תיטילופה הטישה
 םילארשיה לש םדמעמ תאוושה ,םיחטשה לע תילארשי הקיקח ליחהל ןתינ אלש םינשה
 תקספ'ו 'קוריה וק'ה ימוחתב םייחה םילארשיה םיחרזאה לש םדמעמל ע"מדגב
 'היצזילארשי' :לארשי ייברע ברקב תויתרבחה תומגמה יתש ןיב חתמה ;'תורבגתהה
 .תיניטסלפה הדמעה יפלכ םתדמעו

  חופיס תוינכותו תונויער

 ,ילארשיה יטילופה חישה תא תונורחאה םינשב םיוולמ ע"מדגב חופיס תוינכותו תונויער
 תלשממבו תסנכב תומזויה תוברתמ ב"הרא תואישנל פמארט דלנוד לש ותריחב זאמו
 אל ףאל יכ שיגדהל שי( םלוכ לע וא C חטשמ םיקלח לע ילארשיה קוחה תלחהל לארשי
 לש ותעצהו 2019 רבמצדב דקש תלייא כ"ח לש התעצה טעמל הפמ הפרוצ תועצההמ תחא
 באוי כ"ח תמזוי הז ללכב .)2019 רבמטפסב ןדריה תעקב חופסל והינתנ הלשממה שאר
 ;'יתבר םילשורי' תריציל קילג הדוהי כ"ח תמזוי ;םימודא הלעמ חופיסל םירחאו שיק
 םירחאו שיק באוי כ"ח י"ע תמדוקמה תידוהיה תובשייתהה ירוזא לכ חופיסל המזוי
 לכשה תסנכה תרבח תמזוי ;2017 רבמצדב 31-מ דוכילה זכרמ תטלחה לע תנעשנה
 C חטש לכ חופיס ;לבכ ןתיא כ"ח לש 'תוחכפתהה תינכת' ;ןדריה תעקב חופיסל דוכילהמ
 תינכת'כ העודיה הלוכ ע"מדגה חופיס וא ;ידוהיה תיבה לש 'העגרהה תינכת'כ העודיה
 רבעה ןמ .רדיק יכדרמ לש 'תויורימאה תינכת' וליפא וא ,'ימואלה דוחיאה' לש 'הערכהה
 ,לארשי םע ינוחטיבה םואיתה לוטיבל םיארוקה תולוק םיניטסלפה ברקב םיעמשנ ,ינשה
 לכ לש תחא הנידמל תונויער םג ומכ ,לארשיב הרכהה לוטיבלו פ"שרה קוריפל
 .56היחרזא

 הריזו ינידמה ךילהתב םותס יובמ :םייזכרמ םינייפאמ ינש יחכונה בצמל יכ עובקל ןתינ
 תא רורב ןפואב ףידעמה פמארט לשממ טעמל ,תיתועמשמ העפשה תרדענה תימואלניב
 ווק סוטטסב קובדל םידדצה לע םילקמ הלא םינייפאמ ינש .םיניטסלפה ינפ לע לארשי
 רדעיה ,עבק רדסהל ןתמו אשמ לש ושודיח יא :וירקיעש יחכונה לקשמה יוויש תא םייקלו
 פ"תש ,ע"מדגב תילארשיה היינבה ךשמה ,תמכסומ תפתושמ הגהנהו יניטסלפ סויפ
 ןואפיקה ךשמה יכ ןייצל שי ,תאז םע דחי .יברעה םלועל לארשי ןיב יומסו לבגומ ינוחטיב
 םייחה תוכרעמ תסירקלו תומילאה ייוכיס תורבגתהל ,פ"שרה תושלחיהל םורגל יופצ
 .הזעב

 חופיסה יכלהמ תוכלשה

 הלועפה תוינידמב יטמרד יוניש לע ודיעי ,תסנכב וקקוחי םאב ,חופיסל תוינכותו תומזוי
 הלשממה לש הלועפה תוינידמ .'קשהמ עצרמה אצי' תקזחב וניהש ןימיה תולשממ לש

                                                             
 ןפואב אל ךא - ירשפא ןורתפ אוה תחאה הנידמה ןורתפ״ : 7201 ,רבמטפסב ,ם"ואה תרצעב ומואנב סאבע 56
 סרהיי תונידמה יתש ןורתפ םא...אלמ תויוכז ןויווש לש ןורקע תחת אלא ,לארשי תלשממ תמדקמ ותואש
 ונל וא םכל אלו ,ןולשיכ היהי הז — דייהטרפא — קוח תוכרעמ יתש םע תחא הנידמ לש תואיצמ תריצי לשב
 אל הז .תירוטסיהה ןיטסלפ יבשות לכל תווש תויוכז שורדלו קבאמה תא ךישמהל רשאמ תרחא הריחב היהת
 ."תונידמה יתש ןורתפ תחת ןכוסמ ןפואב תרתוח תילארשיה תוינידמהש ךכמ תעבונש הרהזא לבא ,םויא
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 לעפמ תבחרהב יוטיב ידיל אבש 'לחוז חופיס' לש תנוכתמב הכ דע הלהנתה תיחכונה
 תועצמאב וטקפ הד חופיס תריציב ,ול דוגינבו ילארשיה קוחה פ"ע ,םידוהיה םיבושיה
 ,םייצרא םישיבכ תלילסב ,םילשורי חרזמב תוידוהיה תונוכשב היינבב ,'ןוחטיבה רדג'
 ןיב הנחבהה תקמעהו ,וב םייקוח אל םיתב תסירהבו C חטשב יניטסלפה חותיפה תלבגהב
  .םייתקיקח םיכלהמ תרדס תועצמאב םיניטסלפה וליאל םידוהיה םיבשותה

 לש תוינידמל רובעל לארשי תלשממ לש התנווכב שי יכ  תודיעמ ,תושדחה קוחה תועצה
 רשהש יפכ ע"מדגה לש םיבחרנ םירוזא לע ילארשיה קוחה תלחה ידי לע 'הרוי הד חופיס'
 רובעל םיכירצ ונחנא לארשי ץרא אשונב" :2016 תנשב והינתנ הלשממה שארל רמא טנב
 קלח ויהי ןורמושו הדוהיש אוה םולחהו ,םולחה תא ןמסל םיכירצ ונחנא .הערכהל המילבמ
 ."תינובירה לארשי ץראמ

 ידי לע ,םילבגומ חופיס יכלהמ תועצמאב תונידמ יתש ןורתפ לש תונכתיהה לוטיב
 ,פמארט לשממ לש םידקתה תרסח ותכימת – תינידמ רשוכ תעשכ שפתנש המ לוצינ
 תאשמ אוה – דועו יברעה םלועב תומחלמה ,ם"ואה תשלוח ,יפוריאה דוחיאה תשלוח
 תנידמ לע ימויק םויא תרסה הזב וארי םה .תיחכונה לארשי תלשממב םיבר לש םשפנ
 חופיס לש ךלהמ יכ םויאב ךורכה הז יביטרפוא דעצ תטיקנב תוריהז  וצמאי אלו ,לארשי

 לש שדחמ ונוניכ תא םג םירבדה תוחתפתהב ךורכל לולע ,ונממ םיקלח וא C חטש לש
 םינוכיסה תא לוטיל םויכ םישקבמ םה .ולא לש םחופיסל דע B-ו A יחטשב יאבצ לשממ
 םה .תינמואל תיחישמה םתנומא תמשגה ןעמל ,רתיה ןיב ,חופיסה יכילהת תענהב םיכורכה
 םה ךכיפלו ,ולא םיכלהממ האצותכ לארשי לע םילאיצנטופה םימויאב טיעמהל םיטונ
 לכ התשענ אלש תורמל ,הז דעי גישהל ידכב יחכונה בצמהמ האיצימ עתריהל אל םייושע
 .וימוחתו ויטביה לכ לע חופיסה ןיינעל ,יעוצקמ ףוג ידי לע תרדוסמו הקימעמ הטמ תדובע

 תא :דחא ךילהתכ םכסל שי ,הלוכ ע"מדגה חופיסו ,ונממ םיקלח וא C חטש חופיס תא
 הלשממה שאר לש הערכהב עובקל ןתינ ,הלשממה תוינידמב הנפמה תדוקנ ,ותליחת
 תאו ,קוחה תועצהמ תחא תא תסנכה לש הרושיאל איבהל הקיקח יניינעל םירש תדעוו
 תובשייתה 'שוג' חופיס לש הז קוח תסנכה לש הרושיאב תוארל שי ךילהתב ןושארה בלשה
 .)ןדריה תעקב םג הז ללכב( ידוהי

 תדימ תא םג ומכ ,חופיסה יכלהמל תובוגתה ףקיה תא קוידב ךירעהל ירשפא הז ןיא
 שי .ךילהתה תוחתפתהו םידדצה תודמע לע ןתעפשה תא ןאכמו ,ןכשימ תאו ןתופירח
 הנוהכל רחביי פמארט םא רקיעב( ב"הרא םע לארשי לש םיפפוח םיסרטניאמ יכ ןייצל
 היקרוט ,ןאריא לומ תוכרעיהל םירושקה םירחא םימרוגו ברע תונידמ םע ,)היינש
 תוביצי רסוח ,םיפתושמ םיילכלכ םיסרטניא ,ינוציקה יטילופה םאלסאה לש תועונתהו
 תוינוציקה תוימאלסאה תועונתה לש ןתוליעפבו ןחוכב היילעמ האצותכ הפוריאב ןוחטיבו
 ידוהיה יבולה תלעפה וא הפוריאב תוינמואלה תוגלפמה לש ןחוכב היילע ,תומילאהו
 םייושע ,תימלועה הנורוקה תפיגמ לש תוכלשההו תודדומתהה  לצב תאז לכ ,ב"הראב
 רוערעל ,רבד לש ופוסב ,םורגי חופיסה ךילהת ךא .ןמילעהל ףאו תובוגתהמ קלח ךכרל
  .יחכונה בצמהמ האיצילו תוביציה

 תסירק/קוריפ אוה ,ךילהתה לש 'םימה תשרפ וק' וא יחכונה בצמהמ האיציה תדוקנ
 תוביסמ תאשלו רוזחל לארשי תא בייחת וז האצות .חופיסה יכלהממ האצותכ פ"שרה
 בלשב .םיניטסלפה םהיבשותלו B-ו A יחטשל תוירחאב תויטפשמו תוילכלכ ,תוינוחטיב
 לע המיחלב תוטלתשהב ךורכ היהיש ,)ז"אנמ( יאבצ לשממה שודיח ידי לע ןושארה
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 הלוכ ע"מדגה חופיס ,םימיאתמ םיאנת ןתניהבו בצמה תורדרדיהב ,ןכמ רחאלו ,ע"מדגה
  .הזע לע תיקלח תוירחא תליטנ ףאו

 ,פ"שרה תסירק/קוריפ אלל חופיס )1( – ויבלש תשולש לע ,ולוכ ךילהתה יכ הארנ  ,רמולכ
 )ז"אנמ( יאבצה לשממה שודיחו פ"שרה תסירק/קוריפ תובקעב המיחלב תוטלתשה )2(
 תדוקנב רחבת לארשי ,ןכ םא אלא ,שממתהלו חתפתהל לוכי - הלוכ ע"מדגה חופיסו )3(
 .ךשמהב טרופיש יפכ םיבלשהמ דחאב האיצי

 חופיסה ךילהת - 1 םישרת

 
 תא תוצחלו לגלגתהל 'גלשה רודכ'ל םורגי רשא חופיסה ףקיה והמ קיודמב ךירעהל השק
 וק' תייצח לש תונכתיהה .תאז םינתממה תונורקע רפסמ תונמל ןתינ ךא ,'םימה תשרפ וק'
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 םיינש וא דחא 'שוג' ,רתוי ןטק היהי חופיסה ףקיהש לככ ,תישאר ,ןטקית 'םימה תשרפ
 םיניטסלפה ידי לע ועצוהש םיחטשה תרגסמב היהי חפוסיש חטשהש ,תינש ;רתויה לכל
 ,תיעיבר ;'קוריה וק'ל רתוי בורק היהי חפוסמה חטשהש ,תישילש ;םיחטש יפוליחל
 םיבשות וא םיבושי וחפוסי אלש ,תישימח ;'ןוחטיבה רדג'ל ברעממ היהי חפוסמה חטשהש
 תלשממ .תופולח אללו יתוהמ ןפואב יניטסלפה םייחה םקרמ עגפי אלש ףוסבלו ,םיניטסלפ
 .ירמגל ךופה ןפואב לועפל תנווכתמ והינתנ

 ענמיש ןפואב להנתהל הצרת ,תוינידמה יוניש לע הטילחהש רחאל ,לארשיש חינהל ןתינ
 רשפא ,ךכמ הרתי .ליעלש תונורקעה יפ לע הליחת לעפתו 'םימה תשרפ וק' תייצח תא
 תובוגתה תא ךכרל ידכב םב שיש םיצפמו םינתממ םידעצב טוקנת לארשי תלשממו
 תויוכמסה תא ריבעהל :ןושארה בלשב היהי ןתינ ךכ .תויניטסלפה ולא רקיעב ,ךלהמל
 ,ןכ ומכ ;פ"שרה ידיל םידדובמה םיניטסלפה םיבושיה תא םירבחמה םיבחרמב C חטשב
 ,C חטש ךותל B-ו A יחטשמ ושלג רשא םיניטסלפה םיבושיה לש םייונבה םיחטשל סחיב
 ורבעיו B יחטשל וושוי םב תויוכמסה יכ ףאו לארשיל וחפוסי אל ולא יכ ךירעהל ןתינ
 םיניטסלפל תיתעונתו תילאירוטירט תופיצר תחטבהל תיתרובחת תיתשת תיינב ;פ"שרל
 .ןיעל הארנה חווטב ךכל ךרעיהל הלוכי הניאו תניינועמ אל והינתנ תלשממ .דועו

 ענמיהל שקבתו פ"שרה תסירק לע םידיעמה םינמיס ןושארה בלשב רבכ ההזת לארשי םא
 .ותומדקל יטפשמה בצמה תרזחהו קוחה לוטיב ידי לע תאז תושעל שקבתש ירה ,ךכמ
 יברעה םלועב םיפסונ םימרוגלו םיניטסלפל תיתועמשמ 'תיבג חור' קינעי קוחה לוטיב
 ענמנה ןמ ןיאו ,קוחל הבוגתב וזחא םהב םידעצב טוקנלו ךישמהל ,תימואלניבה הליהקבו
 םניאו םיניטסלפה ידי לע םילבוקמה םיאנתב מ"ומה תא שדחל ףא ץלאית לארשי יכ
  .םויכ הילע םילבוקמ

 שודיח -ינש בלשל רבעמה תא עונמל ידכב לעפת לארשיש יופצ ,פ"שרה תסירק תובקעב
 םתעפשהב הנתומ הז ךא ,-הלוכ הדגה חופיס -ישילש בלשל תאש רתיבו -יאבצה לשממה
 דגנה תובוגת לוהינ ,חופיסה ךלהמל לארשי לש תמדקומ תוכרעיה :םימרוג רפסמ לש
 רוביצהו תימואלניבה הליהקה ,יברעה םלועה ,יניטסלפה רוביצה לש םתבוגת ,הלש
  .ילארשיה

 תופולח תמקהל  לועפל שקבת לארשי ,ינשה בלשל רובעלמ ענמיהל ידכ לשמל ךכ
 היולת ךלהמה תחלצה ךא ,B-ו A יחטשב םיניטסלפה ייח לוהינל תויניטסלפ תוינוטלש
 המרב ,םיניטסלפה םיבשותה דצמ הלועפ ףותישל תונוכנב :םימרוג לש בר רפסמב
 םינוגראה דצמ קפס אלל לעפויש ,תבחרנ תומילא תוברל ,ץחלה לש תויביטקפאבו
 'תדחואמה הגהנה'ה לש התוינידמבו התמקהב ,תויפילחה תויושרה לע םינושה םיניטסלפה
 תוכרעיהב ,סאמחהו ח"תפה לע שגדב )הזעבו( ע"מדגב םיניטסלפה םינוגראה ללכ לש
 לארשי תוברועמ אלל הייסולכואל סיסב יתוריש קינעהל תיניטסלפה הגהנהה לש תמדקומ
  .דועו )םיבר םישדוח( תיסחי ךורא ןמז קרפל

 ילארשיה קוחה תלחה לש ישילשה בלשל רבעמהמ ענמיהל התלוכיבש לוכ השעת לארשי
 יתוהמ יוניש ;תינוטלש היכרנא :םירבטצמ םייחרכה םיאנת רפסמ ךא ,הלוכ ע"מדגה לע
 לע רותיו ליכיש ,)הלוג הלשממ וא 'תפתושמה הגהנה'ה ידי לע גצוית( תיניטסלפה הדמעב
 תיברע הכימתו יוביג ;תחא הנידמב אלמ תויוכז ןויוושל השירדו תונידמה יתש ןורתפ
 דצמ ץחל ;םייביטרפוא םידעצב הוולתש ,השדחה תיניטסלפה הדמעב תבחרנ תימואלניבו
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 ץלאל םילוכי ,ילארשיה רוביצה לש תויביספו ךכב םיניינועמה לארשיב םייטילופ םימרוג
 .הז לרוג הרה ירוטסיה דעצב טוקנל לארשי תא

 הכומנ איה ,הלוכ ע"מדגה לש חופיסל וללה םיאנתה ללכ לש םתורבטצהל תונכתיהה
 תאז לכב ומייקתי םאב ירשפא ןיידע ךא ריבס יתלבל הז שיחרת תא תכפוהו ,רתויב
 .ליעלש םיאנתה

 םא םג .תחאה הנידמה לש הרטשמו התוהזל סחיב תויתוהמ תולאש ביצי אלמה חופיסה
 תוסחייתה ;םידקפנ יסכנ קוח תלוחת ןוגכ תוישעמ תולאש םע דדומתת לארשי הליחתב
 ;ימלשורי חרזמה לדומב םיתוריש תאוושה ;תוחרזא תלבקל םיניטסלפה םיבשותה תושקבל
 ל"הצו ללכב ןוחטיבה תועורז בכרהל סחיב תולאשמ ענמיהל לכות אל ךשמהבש ירה
 .דועו תובשה קוח תלוחת ;םיניטסלפה םיטילפה דיתע ;טרפב

 רבעמל סחיב לארשי תטלחה תא תבייחמה תואיצמה ןתניהב ,פ"שרה תסירק רחאל ,ךכיפל
 ונא ,ל"נה תיברעמה הדגה לכ לע קוחה תלחהל םייחרכהה םיאנתה רדעיהבו ,םיבלשה ןיב
 םירותיווב ךורכה ץמאמ הז היהי .רוחאל לגלגה תרזחהל ילארשי ןויסינב תוזחל םייופצ
 .רתוי םדקתמ היהי אצמנ ךילהתה וב בלשהש לוככ רתוי םייתועמשמ םילארשי

 דמלמ ,הנושארה הדאפיתניאה תפוקתב ףאו ולסוא ךילהת תונש 25 לש ירוטסיהה ןויסינה
 שודיח :תויורשפא שולשמ תחאב המילא המלסהו רבשממ תאצל הרחב לארשי יכ ונתוא
 לוקוטורפ' ,הנושארה הדאפיתניאה תובקעב 'ולסוא םכסה'( םכסה לע המיתח ףאו מ"ומה
 ךילהתה ךשמהל תימואלניב תרגסמ תעיבק ,)םיאנומשחה תרהנמ יעוריא תובקעב 'ןורבח
 תינכת( ידדצ דח ךלהמו )סילופאנא תדיעו ,םראש תדיעו ,'םיכרדה תפמ'( ינידמה
 .)'ןוחטיבה רדג' תמקהו תוקתנתהה

 תא וחנהש םירטמרפב םיניטסלפל לארשי ןיב מ"ומה שודיח איה הנושארה תורשפאה
 לש וזמ רתוי הברה השקונ ,תיניטסלפ הדמע ןכתית יכ עובקל ןתינ ךא .סילופאנא ךילהת
 דיתע הז ללכבו )םיטילפו םילשורי ,ןוחטיב ,תולובג( 'הבילה תויגוס' עבראל סחיב םויה
 יתש ןורתפב תכמותה וז םג ,תרחא תילארשי הלשממ ףאש רשפאש ,םידוהיה םיבושיה
 םחתפל תחנומ תויהל תבייח וז הנבות .הלבקל לכות אל ,םילבוקמה םירטמרפב תונידמה
 לוככ ןטק ,חופיס ךלהמ לכ יפלכ התדמע שוביגב תילארשיה היציזופואה יגיהנמ לש
 .היהיש

 םיבלש השולש תב השדח 'םיכרד תפמ' קישהל הצרת לארשי יכ איה היינשה תורשפאה
 תא ,)וחרוכ לעב םא םג( גצייש ,'יברעה טטרווק'הו יפוריאה דוחיאה ,ב"הרא םע םאותתש
 לש 'תוסנכתה תינכת' ליכהל לוכי ןושארה בלשה .הלוגה תיניטסלפה הגהנהה
 תישילש תורשפאכ םג עצבתיו רשפאש ,רתויב הקומעל דע תונוש תומרב תויולחנתהה
 הרכה ,ולוכ הוותמל המכסה גשות אל םאב ,ידדצ דח ילארשי ךלהמכ ,המצע ינפב תדמועה
 םכסה לע המיתח ינש בלשב .עבקה רדסהל מ"ומה שודיחו םיינמז תולובגב ןיטסלפב
 תיברע תוברועמבו הנתומ ,יתגרדה םושיי ישילש בלשב .תירוזא תוברועמב עבק
  .עבקה םכסה לש תימואלניבו

 התלוכיב אוה ע"מדגב םיחטש לע קוחה תלחהמ ןמתסמה ישעמה ידיחיה ןורתיה יכ הארנ
 ילארשיה קוחה תרגסמב ילארשיה 'תולחנתהה לעפמ' תבחרה תא םדקל הלשממה לש
 תקספ'ו 'הרדסהה קוח'( תאז םיליבגמה שוביכה יניד תאו ץ"גב תא ףוקעל תלוכי קינעמה
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 היינבה םודיקו ףקיה תבחר העקפהל תלוכי חתפית לארשי לש התניחבמ .)'תורבגתהה
  .םימיה תשש תמחלמ רחאל החפוסש םילשורי חרזמב השענש יפכ ,םידוהיה רובע ע"מדגב

 יחטשל תילארשיה הריגהה תמגמ לשב םישישב לטבכ ררבתי הז ןורתי םג יכ רשפא
 ע"מדגל סחייתהל ךישמת תימואלניבה הליהקה ,ןכ ומכ .תדמתמ הדיריב תאצמנה ע"מדגה
 .)תיעיברה הבנ'ז ,גאה( תויטנוולרה תוימואלניבה תונמאה לכ תולח וילעש שובכ חטשכ
 ,תמכסומ תחא הנידמ תמקה ידי לע קר ירשפא תונידמה יתש ןויער לש יביטקפא לוטיב
 םיסרטניאה תאו ידוהיה םעה לש תיטרקומד הנידמ לש ינויצה ןוזחה תא ןיטולחל תדגונה
  .לארשי לש

 לעבו יטמרד דעצ הווהי ,לארשי ידי לע ,ונממ םירכינ םיקלח וא ,C חטש חופיס ,ךכ םא
 םיסחיה תא הרידסמה ,תמייקה תימכסהה תרגסמל ץוחמ לא תואיצמה יונישל לאיצנטופ
 הבר המצועב טובחי ,ופקיהב הנתומה ןפואב ,ללככ חופיסה ךלהמ .1993 זאמ םידדצה ןיב
 ןאיצוהל לולעו ,יחכונה בצמה תא םיביכרמה םיחתמה ללכב תומייקה ןוזיאה תודוקנב
 ןפואב לארשי לע תמייאמו הנוש תואיצמ ךות לא ,תונותנ םה וב ירירבשה לקשמה יוושמ
 הנוצרל דוגינב הלוכ ע"מדגה חופיסל תורדרדיה ידכ דע ,יחכונה בצמהמ רכינ
 .היסרטניאלו

 ,ןוחטיבה ימוחתב רתויב תוילילש תויוחתפתהבו תובוגתב לטלטיהל היופצ לארשי
 וליטי רשא םייתרבח םיימינפ םימויאו תויטפשמה תוכרעמה ,םיינידמה םיסחיה ,הלכלכה
 הנייהת ולא תויוחתפתהש לככ .םימעה תחפשמב הדמעמו הרטשמ ,התימדת לע דבכ לצ
 איהו ,'קובקבל דשה' תא ריזחהל רתוי השקתת לארשי ,ןמזה ריצ ינפ לע רתוי תופירח
 ,התלכלכב ,הבכרהב הנוש הנידמ הדילומו המצע ךותל תסרוק המצע אוצמל הלולע
 .חופיסה ךילהת תא הלחהש וזמ הרטשמבו הדמעמב

 יתגרדהה הנוניכ איה הנושארה תורשפאה ?תיחכונה לארשי תנידמ תסירק אטבתת דציכ
 הנידמה לש הרטשמו התוהזל סחיב תויתוהמ תולאש ביצי רשא ,תימואל-וד הנידמ לש
 תויוכז ילעב ,לארשי יחרזאל ךילהתה ףוסב וכפהייש םיניטסלפה ינוילימ ,ירק .תחאה
 לארשימ ,הנוש ,תרחא הנידמ היהת וז .תסנכל רחביהלו רוחבל תוכזה ללוכ ,תווש
 עובקל רשפאש ,הבר הכ היהת ךכל תודגנתהה .1948-ב םידסיימה תובאה ידי לע המקוהש
  .תאז רשפאי אל ידוהיה רוביצהש תואדווב

 רבדה .םיברעו םידוהי לש ,םייחרזא תודמעמ ינש תריצי איה אופא היינשה תורשפאה
 ןתנית ,רבעמ תפוקתל קר הזש רמאיי :הרתסהו ףויז ,יופיי תונויסינב ןבומכ הוולי
 ומיכסיו הנידמל םינומא תעובש ועבשי םא תויטילופ תויוכז לבקל תורשפאה םיניטסלפל
 לשממל ורשפאי ךא ,םיניטסלפה ידי לע ףסה לע וחדיי הלא .ב"ויכו ,תופסונ תוינתה םע
 ,לארשיב הארי אוהו םלועה ידי לע וחדיי הלא םיקומינ .תיטילופה הילפאה תא קידצהל
 םג םורגי אלא ,רואנה םלועהו לארשי ןיב קר אל היהי רבשמה .דייהטרפא תנידמ ,קדצבו
 שומימל יוכיסה ךכ םושמ .המצע תילארשיה הרבחה ךותבו תוצופתה תודהי םע ערקל
 .תיסחי ךומנ וז תורשפא

 חופיסה תובקעב רצווייש ינוחטיב יטילופה רבשמה תובקעב .תישילש תורשפא הנשי
 קר אל קלח ולטיי הב ,תומילא לש שדח לג .םיחרזא תמחלמל ףחסיהל הלולע לארשי
 וחרביו ושרוגי תוברקה תרעסבו ,ימלסומהו יברעה םלועב םהיכמות םג אלא םיניטסלפה
 הרקש המ .לובגל החרזמ לא המצע לארשימ ףא ילואו ןדריל ברעממ םיניטסלפ יפלא תואמ
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 הרקש המו )םיטילפה תייעב תא רצי יכ םא( ימלוע עוזעז אלל רבעו תואמצעה תמחלמב
 יושע ,)םירוקעה תייגוס תא רצי( הבוגת אלל טעמכ ,םימיה תשש תמחלמב הינש םעפ
 הנידמ רדגות איה .ינתא רוהיטב ,קדצבו ,םשאות לארשי םעפה ךא ,תישילש םעפ תורקל
 .םאתהב היהי הילא סחיהו תערוצמ

 תינויצה העונתה תלחנ איהש השיפתב יטמרד יוניש ללוחת ,חופיס לש וז השדח השיפת
 הידעי תשולש ןיב ךוסכס תונש האמ הז תשרדנה הערכהל סחיב לארשי תולשממו
 חטשה  לכ לע ידוהי בור תלעב תיטרקומד הנידמ תויהל :תונויצה לש םייזכרמה
  .ירוטדנמה

 ,י"אב ידוהי אל בור םייקתה ךוסכסה תונש האמ לש םינשה תיברמב יכ הדבועה לשב
 עירכהל תינויצה הגהנהה הצלאנ ,ץראב תימצע הרדגהל ותוכזב תימואלניב הרכהל הכזש
 הנידמב התיה דימת הכ דע התריחבו םיימואלה םידעיה תשולש ךותמ םיינשב רוחבלו
 .י"אמ קלחב ידוהי בור תלעב תיטרקומד

 י"א תבוטל םידעיה תריחבב תופידעה רדסב יוניש ןופצ חופיסה ךילהת לש תוחתפתהב
 ךילהתה םאו ,ןושארה בלשב לארשי תנידמ לש יטרקומדה הרטשמ ןובשח לע תירוטדנמה
 םישרת ואר( תידוהי הנידמ לש דעיה ןובשח לע אוה אובל לוכי ךוראה חווטב ייזא ,ךשמיי
2(. 

  

  הנידמל תולובגו רטשמ ,תוהז - 2 םישרת
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 ןטק חופיס ךלהמ לכ יכו ,ותלעות לע םינומ ןיא הלוע חופיסה ןויער לש ותולע ,םוכיסל
 קוחה תלחה .תוילילשה ויתוכלשה ללכ לע הלוכ ע"מדגה חופיסל דע חתפתהל לולע
 תוארל ךישמתש ,ב"הרא תוברל ,תימואלניבה הליהקה ידי לע ןיטולחל החדית ילארשיה
 ,תיעיברה הבנ'ז תנמאו גאה תנמא יפ לע םינגומ םיניטסלפה ויבשותש שובכ חטש ע"מדגב
 תא .םילשורי חרזמב התריבש תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תומדב תימצע הרדגהל םיאכזו
 ,םירצמו ןדרי םע םולשה ימכסהב העיגפב םכסל ןתינ ינידמה םוחתב תויופצה תוכלשהה
 ,ינאריאה ריצה תמילבל תויברעה תונידמה םע ירוזא תותירב ךרעמל לאיצנטופה ןדבואב
 תונידמ םע םיסחיב העיגפב ,רוזאב היקרוטו ןאריא ,היסור לש ןתוברועמב היילעב
 הפלחהל םינתינ יתלבה םייגטרטסאה םיסחיב םג ,רחא יאקירמא לשממ ןתניהבו ,הפוריא
 םיניטסלפה םע ףירח ןייוזמ תומיעל עלקיהל היופצ לארשי ינידמה םוחתב .ב"הרא םע
 ןייוזמ קבאמל הרזח ,ינוחטיבה פ"תשה לוטיבל ,תפתושמ הגהנהל ףוחדל םייופצ רשא
 םירצמו ןדרי םע םייקה ינוחטיבה פ"תשה ,ןכ ומכ .ימואלניבה רושימב םקבאמ תפרחהו
 ילכלכה םוחתב .םתחירפ םרט ומלבי יברעה םלועה םע ינוחטיבה פ"תשה ינצינו עגפיי
 ילארשיה חרזאל םיירוביצה םיתורישב יטמרד חרואב עגפית ,OECD-המ קחדית לארשי
 רשפא הפוסבש םיחרזא תמחלמל ףחסיהל הלולע לארשי .ךוניחו תואירב ,החוור לע שגדב
 .הילא הסנכנש וזמ תרחא הנידמ םוקתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 תוצלמהו תונקסמ םוכס - ישימח קרפ

 איה העצהה ירה ,"תונידמה יתש ןורתפ" תרתוכב ורחב 'םולשה ןוזח' יחסנמש ףא לע
 םינש 15 הגיסה איה לארשיב ינידמה חישה תא .םויה דע גשוהש המ לכב השונא העיגפ
 איה יניטסלפה חישה תאו ;תיברעמה הדגה לע רותיו אלל םכסה ןכתייש הילשאל ,רוחאל
 תביש ינפל דוע( יברע בור םע תחא הנידמל הריתחל — הנש האמב רוחאל גיסהל הלולע
 .)םיטילפה

 ונייפאש םיגשומב יניצ שומיש השענ ,סילופאנא ינכתמ תיתוהמ םינושה ,העצהה יטרפב
 ,םיחטש יפוליח ,תונידמ יתש :2009–ב והינתנ לש ןוטלשל ותרזחל דע םולשה חיש תא
 היפרגואיגה ,ןוחטיבה ימוחתב תיעוצקמ תורוב לע דיעמ הז .דועו ,תיניטסלפ הריב ,זוריפ
 היה אל ץוחה דרשממ וא ימואל ןוחטיבל הצעומהמ יאקירמא יעוצקמ םרוג םוש .טפשמהו

 .העצהה תנכהל ףתוש

 תימואלניבהו תיברעה ,תיניטסלפה הדמעה םושמ שומימל תונכתייה לכ הרסח העצהה
 ךלהמב וניארש יפכ תיזיפ – תיבחרמ תונכתיה הרסח ףא העצהה .ללככ התוא םיללושה
  .םידדצה ינשל רתוי הברה השק תואיצמ רוציי המישגהל ןויסינ .ךמסמה

 תוימלועה תובוגתה .יברע רנטרפ הל היהי אלו ןיא .םלעיהלו זנגיהל 'םולשה ןוזח' לע
 לארשיל םורגל תולולע היתוכלשה .והשלכ ילארשי חופיס רישכהל ידכ הב ןיא יכ תודיעמ
 תוכרעמ יתש תומייקתמ ובש ,םייקה בצמל היצמיטיגל קינעהל תשקבמ איה .לודג קזנ
 ךופהיש ,חופיס הז בצמל ףיסוהלו ,ינתא ןוירטירק סיסב לע חטש ותואב תונוש תויטפשמ
 ".טועימה לש הרוטטקיד"ל ,1949-מ ןוירוג ןב דוד לש ויתולימב וא ,דייהטרפאל ותוא

 לע ךוסכסה ןורתפל ינידמ חיש ליבוהל הסנמ 1988-מש ,ף"שאב תושונא תעגופ הקסעה
 ךרעב תעגופ איה .לארשי םע ינוחטיבה םואיתה לוטיבל ףוחדת איה .ןיוזמה קבאמה ןובשח
 קוחה ןוטלשב תעגופ איה .ןיטסלפל םיברעה לארשי יחרזא תא ריבעהל העצהב תוחרזאה
 .תולוזג תויניטסלפ תומדא לע ונבנש םייקוח אל םיזחאמ לש הרשכהב ,ןיינקה תוכזבו
 ריעה ךות לא המוחל ץוחמש תונוכשהמ םיניטסלפ לש םתריגה תא דדועת איה ,ףוסבל
 תערל חתפתמה יפרגומדה ןזאמב יונישה תאו תילילש תידוהי הריגה ץיאתו ,םילשורי
 .הנש 52 הזמ םידוהיה

 לארשי ידי לע ידדצ־דח יקלח חופיסש ירה — חופיסל רשכה פאמרט תעצהב םיאורה ולא
 ,ךשמתמ ינידמו יאבצ תומיעל רדרדיהלו ,הלוכ הדגה תא חפסל רבד לש ופוסב התוא ץלאי
  .התלכלכב השק העיגפלו תילארשיה הרבחב קומע עסשל

 – ךוסכסה לש םיביכרמהמ דחא לכל הפולח גיצמ הז ךמסמ פמארט לש 'םולשה ןוזח' לומ
 םינתמו םיאשמה לע תססובמ רשא — םיטילפו םילשורי ,ןוחטיב ,תולובג ,םיביטרנ
 לארשי ןיב ןתמו אשמה שודיחל סיסבכ שמשל תולוכי ולא תופולח .םידדצה ןיב ומייקתהש
  .יברעה םלועהו תימואלניבה הליהקה תכימתבו תוברועמב ף"שאל
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 תורוקמ

 לארשימ םייברע םיבושי ריבעהל תועצהה לע :תלוויאו ןווע ,ירגת סדה ,ץרווש יבוד ,לואש ילאירא
 .2006 ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ .ןיטסלפל
 
 .2017 ץרמב 30 ,ץראה ,הללאמרב תרבוע דאירל ךרדה ,לואש ילאירא
 
 םיכוסכסב ינידמ לובג תעיבקב םיינידמו םיירוטסיה ,םייפרגואיג םיטביה )2016( לואש ילאירא
 ,הפיח תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח .יניטסלפ-ילארשיה הרקמה :םייתנידמ-םינפ
 .הביבסה ידומילו היפרגואיגל גוחה ,הרבחה יעדמל הטלוקפה
 
 5 ,דיבר קרב ,13 ץורע ,מ"ומל ורזחי אל 'סלפה םא םישדוח ךות חופיס רשאנ :ב"הראב םיריכב
 2020 ץרמב
 
 םייח ,ץראה ,אבה ינש םויב רבכ השדחה הלשממה תא עיבשהל םיפאוש ןבל לוחכבו דוכילב
  .2020 ץרמב 30 ,ןוסניול
 
 1 ,ןוסח רינ ,ץראה .בערלו ינועל ליבוי הנורוקה לשב םירוטיפה לגש םיששוח םילשורי חרזמב
 2020 לירפאב
 
 1,בוטנמיס יזח ,13 ץורע ,"הלועפ ףתשנ אל" :פמארט לש םולשה תינכות תא התחד תיברעה הגילה
 .2020 ראורבפב
 
 2018 רבמצדב 31-ל ןוכנ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 
 2017 ינויב 12 ,ץראה ,הרבעש הנשב ריהקב יסיס־א םע יאשחב ודעונ גוצרהו והינתנ ,יסוי רטרו
 

 ,ינושרג ירוא ,13 ץורע ,האמה תקסעל תודגנתה בתכמ פמארטל וחלש םיטרקומד סרגנוק ירבח 107
 .2020 ראורבפב 2
 
 25 ,ואדנל הענ ,ץראה ,ןלוגה תמרב לארשי תונובירב הרכהל תיתואישנ הרהצה לע םתח פמארט
 .2019 ץרמב
 
 .2003 ,'הבנ'ז תמזוי'
 
 .2008 ,םירפס תועידי ,דוס ףתוש ,ינד םותי
 
 2005 ,רתכ תאצוה ,יברע -ידוהיה ךוסכסב ספאה תעש ,ט"פרת ,ללה ןהכ
 םייח ,ץראה ,ץיקב תויולחנתה חופיס םדקי מ"הרש ומכיס ץנגו והינתנ :הלשממ תמקה תארקל
  .2020 לירפאב 7 ,סיל ןתנויו ןוסניול
 
 .2017 לירפא ,ןיטסלפל לארשי ןיב תודרפיה לובג ,ביצי לובג ,לארשי ןוחטיב ןעמל םידקפמ
 
 .1995 ,שמשה תחת םוקמ ,ןימינב והינתנ
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 ראורבפב 8 ,הידבוע יפס ,13 ץורע ,"ומוציעב יופימה ךילה ;חופיסל ינקירמא יוביגל הכזנ" :והינתנ
2020. 

 
 .1979 ,שרפמ תאצוה ,ןיטסלפ תלאש ,דראודא דיעס
 
  2017 ,רבמטפסב ,ם"ואה תרצעב םואנ דומחמ סאבע
 
 . 1994 ,תוכרעמ ,תורובש תוברחב ,סחנפ ירבנע
 

 .2005 ,"ץראה תקולח" ,ירא טיבש
 

 ,ץראה ,העקבהו ש"וי יבושיי לע תונוביר ליחת םוקתש הלשממהש ונינפב בייחתה והינתנ :דקש
 .2020 לירפאב 6 ,הידבוע -ירדק הריש
 
 לת .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה .ימושיי ןתמו אשמל זכרמה .יניטסלפ ילארשיה ןתמו אשמה קית
 .2013 ,ביבא
 
 יניינעל הקלחמה ,ןיטסלפ רורחשל ןוגראה ,ןיטסלפ תנידמ ,2020 ראורבפב 03 ,תרושקת יריצקת
 .ןתמו אשמ
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