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 *ודרפ ןורשו רורד לאקזחי

 תילארשי יתבר־היגטוטסאל אובמ

 ״יפוריאה דוחיאה יפלכ

 יתבר־היגטרטסא בוציע

 גוסמ דיתע תובצעמ תוטלחהל עגונה לכב תובר תוחלצה הלחנ תילארשיה תואנידמה

 תובשה קוח לש ותקיקח ,הנומידב ימוטאה רוכה תיינב ,הנידמה תמקה לע הזרכהה

 םידחא םימוחתב .דועו םירצמ םע םולשה ימכסה ,יצראה םימה לעפמ ,ומושייו

 לש הכימת חיטבהל ןורקיעה תמגודכ ,תובוט יתבר־תויגטרטסא םג לארשי הבציע

 ןפואב התוינידמל הנדגנתת אל תומצעמה ראשש דועב תוחפל תחא תימלוע המצעמ

 תכרעמ לארשי החתיפ ,תפרצ םע ינוחטיבה הלועפה ףותיש תכיעד רחאל ,ךכ .ליעפ

 .תירבה תוצרא םע דואמ תחלצומ ללכ ךרדבו תדחוימ םיסחי

 יתבר־תויגטרטסא רדעהב לארשי הקול םייטירקו םיבושח םימוחתב תאז םע

 הכירעמ התייה יתבר־תיגטרטסא הבישח לכ ,לשמל ךכ י.חווט תוכוראו תוללוכ

 ,םויכ םג .תלחות תרסחכ ןורמושו הדוהי ,הזע יחטשב לארשי תוינידמ תא שארמ

 ,םירגתא ינפב הדימעו דחא דצמ םייתייעב ךא םיבושח תוינידמ ישודיח תורמל
 יתבר־היגטרטסא לארשי הרסח ,ינשה דצהמ םידקת תורסח תויונמדזהו תונכס

 2.תופיחדב הל השורד וזכו ,ךרד תצרופ תינוחטיב־תינידמ

 ילעב םה םיילארשיה עוצקמה ישנאמ קלחו 3,םיאקיטילופ הרסח לארשיש הז ןיא

 הלא ןיב .תאז וענמו דחי ורבח תוביס רפסמש אלא ,יתבר־היגטרטסא חתפל םירושיכ

 תכפוהה תיגולואידיא הבישח לש המצע ;םייוושכע םיעוריא לש ץחל תונמל ןתינ

 בולישב העתפה יעוריא יוביר 4;״עינמ תמחמ תוילאנויצר־יא״ל תמרוגו תיטמגודל

 תוחלצה תרשרש ןכו תואדוו־יא םע תודדומתה םירשפאמה הבישח יכרדו עדי רדעה

 הקימעמ תוינידמ תבשחמ התארנ היתובקעבו םימיה תשש תמחלמב האישש

 השקמה םרוגל ךפוהו ךלוהה רטשמ הנבמ ףיסוהל שי ךכל .תרתוימ רתוי תינשדחו

 לע ףסונ ,תופפור תויצילאוקב תולת ללגב חווט תכוראו תללוכ תוינידמ בוציע לע

 .יתבר־היגטרטסא בוציע לע תושקמה תורשפב חרכהה

 יפלכ לארשי תוינידמב ראשה ןיב טלוב תומלוה יתבר־תויגטרטסא לש ןרדעה

 ולחש ףא ,תויניצר תויועט רפסמב הקולה תעטוקמ תוינידמ איה האצותהו ,הפוריא

 תגהונ םיטעמ אל םימוחתב ,ןכא 5.הלועפה ףותיש םודיקב תועמשמ־יבר םירופיש
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 יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי ׳תבר־היגסרססאל אובמ הקיטילופ

 דוחיאה לש ולובגל תנכושה המוא אלו יטנלטאה סונייקואב יא התייה וליאכ לארשי

 םיישקה תורמל ,לע־תמצעמל חתפתהלו קזחתהל דיתעהו בחרתמו ךלוהה יפוריאה
 .םויכ לבוס אוה םהמש םיינמזה העיקשה יכילהתו

 ףרוע הווהמ אוה .לארשי לש רתויב לודגה ילכלכה הפתוש אוה יפוריאה דוחיאה

 ידוחיי דמעממ תינהנ לארשי .לארשי לש יטילופ ףרוע ףא םיבר םינבומבו ,יתוברת

 ימוחתב ומכ ,םיבר םימוחתב תובחרנ תויוכז הל הנקמה דמעמ ,יפוריאה דוחיאב

 תונושארה תויבמופה םהיתורהצהמ תחא ולא תוביסמ .הלכלכהו חותיפה ,רקחמה

 רופיש יכ התייה לארשי לש ץוחה רש דיקפתל םתסינכ םע ינבל יפיצו םולש ןבליס לש

 6.םהלש ינידמה תויופידעה רדסב הובג םוקמב דמוע הפוריא םע םיסחיה תכרעמ

 החנזה אוה יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי יתבר־היגטרטסא לש הרדעה

 קיזהלו לארשי לש ינוחטיבהו ימואל־ןיבה הדמעמב עוגפל הלולעה תיתועמשמ
 ידוהיה םעה תנידמכ לארשי לש היתומישמ .ילכלכהו יגולונכט־יעדמה החותיפל םג

 תוליהקה םע לארשי לש םיבכרומה היסחיו 7הפוריאב תוימשיטנאב הקבאמב

 השוביגב ךרוצה תא םה םג םידדחמ יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמב תוידוהיה

 .יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי יתבר־היגטרטסא לש

 יפכ ,יפוריאה דוחיאב םג םייק רתוי תובוטו תולוקש יתבר־תויגטרטסאב ךרוצה

 תושלוחב הלגתמש יפכו 8,יפוריאה דוחיאב היקרוט תורבח תייגוסמ לשמל הלועש

 דוחיאה תוינידמ םג .הילא תיקוח־יתלב הריגה םע תודדומתהב הפוריא לש תוטלובה

 ירצק םילוקישבו תואיצמה לש תויוגש תוסיפתב תנייפואמ לארשי יפלכ יפוריאה
 .חווט תכוראו תללוכ יתבר־היגטרטסא לש הרדעה לע םידיעמה חווט

 תיגטרטסא הבישח לש השלוחה .ירטמיס וניא יפוריאה דוחיאהו לארשי בצמ ,םרב

 לש הרדעה רשאמ רתוי הברה לארשיב עוגפל הלולע יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי

 לע תורומח תוכלשה לולשל ןיאש םגה - לארשי יפלכ תיפוריא תיגטרטסא הבישח

 תוירחאה תלטומ לארשי לע 9,״םוקמ םושמ טיבהל״ ןויסינב ,ןכל .יפוריאה דוחיאה

 רופישל ןיתמהל ילבמ יפוריאה דוחיאה םע היסחיל יתבר־היגטרטסא בצעלו םוזיל

 לע הנעתש המורת םורתל ףאוש הז ונרמאמ .יפוריאה דוחיאב תוינידמה תעיבק

 .לארשי לש הז ךרוצ

 יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחי

 תסינכ ינפל דוע םתליחת .הכורא הירוטסיה יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחיל

 תילכלכה הליהקהו לארשי תלשממ וחתפ 1957 ץיקב רבכ .הפקותל אמור תנמא

 שדוחבו ,ילכלכ־יטילופ גולאידב (European Economic Community) תיפוריאה

 חותפל השקיבש םלועב תישילשה הרבח־אלה הנידמל לארשי התייה 1958 לירפא

 .תויפוריאה תוליהקה תודסומ דיל תיטמולפיד תוגיצנ

 תנייפואמה הכורא הירוטסיה ילעב ןילמוג יסחיב וכישמה יפוריאה דוחיאהו לארשי

 תיפוריאה הליהקהו לארשי ומתח 1975 תנשב .קימעמ הלועפ ףותישבו תידדה תולתב
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 יפוריאה דוחיאה יפלכ תילאר^׳ יתבר־היג0רםםאל אובמ הקיטילופ

 יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב יגולונכטו יעדמ הלועפ ףותישל םימכסה .2

 חותיפו רקחמל תרגסמה תוינכתב האלמ הפתוש איה לארשי 1996 תנש זאמ

 Framework Programmes for Research and Technological) יפוריאה דוחיאה לש

Development). דוחיאב הרבח הניאש הדיחיהו הנושארה הנידמה איה לארשי 

 תוינכת 12.חותיפו רקחמל תרגסמה תוינכתב האלמ הפתוש תאז םע דחי ךא יפוריאה

 בחרמ״ לש ונוניכל יפוריאה דוחיאה לש היגטרטסאב תיזכרמ ןיינב ןבא ןה תרגסמה

 תורחתהל ,ןונכתה יפ־לע ,דיתע הז בחרמ .(European Research Area)״יפוריא רקחמ

 הליעפ הרבח איה לארשי .היסאבו הקירמא ןופצב היגולונכט יזכרמ םע תוליעיב

 חותיפבו םירקחמב תונשדח לש רוקמכ המצע החיכוהו תרגסמה תוינכתב דואמ

 .יפוריאה רקחמה בחרמב יגולונכטו יעדמ
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 יפוריאה דוחיאה יפלב תילארשי יתבר־היג0ר00אל אובמ הקיטילופ

 Euro-) (״הנולצרב ךילהת״) תינוביתיזמ־תיפודיאה תופתושה .3
Mediterranean Partnership/Barcelona Process) 

 Euro-Mediterranean) תינוכיתרכי-תיפוריאה תופתושב האלמ הרבח איה לארשי

Partnership) הרושב תדמועה תחתופמה התלכלכ רואל .היתוינכת לכב הליעפו 

 התייה אל לארשי ,יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמהמ קלח לש ןתלכלכ םע תחא

 תופתושה לש תיסנניפה עורזה רבעשל - meda יפסכמ תילרטליב הכימתל תיאכז
 .תינוכיתדני-תיפוריאה

 תידוחיי הרבח איה לארשיש ירה ,תופתושב תורבחה תונידמה ראשל רשאב
 תורבחל תדמעומה הנידמ הניא לארשי תיטילופ הניחבמ .וז תירוזא תופתושב

 הנידמ איה לארשי תילכלכ הניחבמ .תיברע הנידמ הניא איהו יפוריאה דוחיאב
 .תופתושב תורבחה תוינוכית־סיה תונידמה ראשל רבעמ הברה תמדקתמו תחתופמ

 ,תיתועמשמ הניא תופתושה לש הרישיה תילכלכה התעפשהש אוה ןוכנ םנמא
 תא תקזחמ תינוכית־םי-תיפוריאה תופתושה תיטילופ הניחבמ ,תאז םע דחי ךא

 13.ןוכיתה םיה ןגא רוזאב לארשי לש היצמיטיגלה

 The Eu-israei Action) לארשיל יפוריאה דוחיאה ןיב הלועפה תינכת .4

14(Plan 

 לארשיל יפוריאה דוחיאה ןיב היצאיצוסאה תצעומ הצמיא 2004 רבמצדב 13־ב

(15(EU-Israel Association Council תוינידמ״ תרגסמב םידדצה ןיב הלועפה תינכת תא 

 תונכשה תוינידמ תרסמ European Neighborhood Policy).16) ״תיפוריאה תונכשה

 דוחיאה לש הנורחאה ותבחרהמ תוריפהו תונורתיה תא קולחל איה תיפוריאה

 תא ,תוביציה תא קזחל דבב דבו ,לארשי םג ןבומכ ןהיניב ,ויתונכש לכ םע יפוריאה

 הגיצמ תיפוריאה תונכשה תוינידמ .תונכשה תונידמה לכ לש ןתחוור תאו ןוחטיבה

 יווק לש םתריצי עונמל הרומא איהו ,ויתונכשו יפוריאה דוחיאה יסחיב השדח השיג
 ףותיש תא קימעהל תונכשה תונידמל העיצהב היתונכשל הפוריא ןיב םישדח הדרפה

 תיפוריאה תונכשה תוינידמ יכ שגדוי .יתוברתהו ילכלכה ,ינוחטיבה ,יטילופה הלועפה

 הניא איהו ,תונכשה תונידמל יפוריאה דוחיאה לש ותבחרהל הרורב הפולח הווהמ

 .יפוריאה דוחיאב הלא תונידמ לש תידיתע תורבחל תורשפא לע תזמרמ

 תא בייחמ וניאש יטילופ ךמסמ איה לארשיל יפוריאה דוחיאה ןיב הלועפה תינכת

 ןיב הלועפ ףותיש לש תויגטרטסאה תורטמה תא הוותמ תינכתה .תיטפשמ םידדצה

 תוילכלכה היתודימ יפ־לע הרופת איה .2007 תנש ףוסל דע יפוריאה דוחיאל לארשי

 דוחיאהו לארשי ,הלועפה תינכת יפ־לע .יטילופה הבצמ תא תמאותו לארשי לש

 בולישה תקמעהל ,ןהיניב ינוחטיבהו ינידמה הלועפה ףותיש תרבגהל םילעופ יפוריאה

 דוע .םיתומיע תעינמלו יעדמהו יתוברת־יתרבחה הלועפה ףותיש תצאהל ,ילכלכה

 דקמתמ לארשיל יפוריאה דוחיאה ןיב יטילופה גולאידה יכ הלועפה תינכת תעבוק

 17.םינומה לטוק קשנ תצפה־יאב םג ומכ ,תוימשיטנאב המחלמל םידעצ ץומיאב
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 יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי ׳תבר־היגסרססאל אובמ הקיסילופ

 םוחתב היצזילרבילה תקמעהל תולועפב ילכלכה גולאידה דקמתמ ,ךכ לע ףסונ

 .יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב רחסהו תועקשהה

 הפוריא םע םיסחיה תא תגרדשמ״ הלועפה תינכת לארשי תלשממ לש התניחבמ

 חרזאה לע םג אלא ,תולשממה לע קר אל עיפשיש גורדש ,יתועמשמ ןפואב

 עצמ שי יפוריאה דוחיאלו לארשיל״ הלועפה תינכת לש הצומיא םע 18.״ילארשיה

 ילארשיה ץוחה דרשמ יריכב ,תאז םע דחי 19.״...הלועפ ףותישלו גולאידל קזח

 ללכ לע הנוע הניא ןיידע הלועפה תינכת יכ םישיגדמ ימואל ןוחטיבל הצעומהו

 .יפוריאה דוחיאה םע היסחיב לארשי תנידמ לש היכרצ

 תונידמהו יפוריאה דוחיאה לש םיפתושמ םיסרטניאלו תוידדה תונווכל תודוה

 ףותיש תקמעה תא םיללוכה םיבר םיגשיה הפוריאו לארשי ומשר ,וב תורבחה

 תוכרעמ לש ןתיינבל לארשי תלעופ ליבקמב .הלכלכהו עדמה ימוחתב הלועפה

 ןתינ הלא ןיב .יפוריאה דוחיאה לש םיפוגו תודסומ לש בחר ןווגמ םע םיסחי

 זכרמה ,תיפוריאה ללחה תונכוס ,יפוריאה טנמלרפה ,תיפוריאה תוביצנה תא תונמל

 ילרטליבה רושימב םג .םירחא םיפוגו םירז תאנשו תונעזג רחא בקעמל יפוריאה

 תורושקה תויגוסב יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמה םע לארשי יסחי םידקמתמ

 דצל ,םיבר םיינידמ םיצמאמ לארשי העיקשה ,לשמל ,ךכ .יפוריאה דוחיאבו לארשיב

 ופרטצהש תונידמב ילארשיה יטרפה רוטקסה לש תויתועמשמ תוילכלכ תועקשה

 .יפוריאה דוחיאל 2007־ו 2005 םינשב

 לארשי ושביגש תויגולונכט־תויעדמהו תוילכלכה ,תויטילופה תורגסמה ףא לע

 זאמש ירה ,התמצעהלו םהיניב םיסחיה תכרעמ לש המושייל יפוריאה דוחיאהו

 אל יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב םייטילופה םיסחיה 201980 תנשב היצנו תרהצה

 תיברמ לשו יפוריאה דוחיאה לש ויתודמע ,תירוטסיה הניחבמ .ןיקת לולסמ לע ולע

 תרחא וא וזכ הדימב תוניוע תונושה תויטילופה תויגוסב וב תורבחה תונידמה

 תודמעב יוניש ינמיסב ןיחבהל ןתינ יכ םא ,לארשי לש תיזכרמה תוינידמה תא

 תוניוע .הזע תעוצרמ תילארשיה תוקתניהה תינכת לש המושיי תובקעב תויפוריאה

 תורבחה תונידמה תודמעב 21,הדרפהה רדג תיינב תייגוסב בר רוריבב הנגפוה וז

 יפואבו 22ימואל־ןיבה ןידה תיב לש תצעיימה ותעד תווחל רשאב יפוריאה דוחיאב

 תורמל .ם׳׳ואה לש תיללכה תרצעב וז היגוסב יפוריאה דוחיאה תורבח לש ןתעבצה

 לכ וכמת ם״ואה לש תיללכה תרצעב העבצהבש ירה ,לארשי הליעפהש יבולה

 לארשי תא תונגל תיללכה תרצעה תטלחהב יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמה

 דגנכ תוירשפא תויצקנסל סיסבה תא החינה וז הטלחה 23.הדרפהה רדג תיינב לע

 תוינידמב תורומתה רואל ןשוימו 24ריבס־יתלב הליחתכלמ היה רבדהש םגה ,לארשי

 דוחיאה לש ותדמע .היפלכ יפוריאה דוחיאה לש וסחיב הבוטל םייונישהו לארשי

 ,תינפת ינמיס לע איה םג הדיעמ סאמחה תושארב תיניטסלפה תושרה תלשממ יפלכ

 .דוחיאל לארשי ןיב םיינידמה םיסחיב ״השדח הפוקת״ חיטבהל ידכ ךכב ןיאש ףא

 תועצמאב תומכסהה־יא םע תיקלח תודדומתה ולו דדומתהל ךרוצה עבונ ןאכמ

 הרקמו הרקמ לכ לע ינטרפ ןויד םייקל םוקמב 25תויסיסבה תונבהה־יא לש ״רוגסימ״

 לע הז ןוויכב םדקתהל ידכ .םייקה בצמה יונישל תונמדזה רשפאל ךכבו ,ופוגל וליאכ
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 יפוריאה דוחיאה יפלכ תיל׳אר^׳ ׳תבר־היגסרססאל אובמ הקיטילופ

 היהתש השיג .חווט תכוראו תללוכ השיג םדקלו היואר יתבר־היגטרטסא בצעל לארשי

 יקוליח לע רבגתהל רשפאתו ,רחא וא הז אשונב תועד יקוליח דגנכ ןתינה לככ הניסח

 דיתעב םג תופצל שי .םקוזיחלו ןילמוגה יסחי לולכמל יתועמשמ קזנ אלל תועדה

 יתבריהיגטרטסאש אלא ,םיפירח תועד יקוליחל וליפאו ,שממ לש תועד יקוליחל

 .רתויב בוטה דצה לע םתוא רותפל עייסת תיתוכיא יתבר־היגטרטסא דוחייבו

 יפוריאה דוחיאה תמועל לארשי תנידמ לש םייגטרטסאה היסכנ

 םשייל תלוכי ןיא םהלש םימרוגל יתבר־היגסרטסא בוציעב הטעומ תלעות תמייק

 רשאכ .יפוריאה דוחיאה םע היסחיו לארשי לש הרקמב ןידה הז ןיא ךא .התוא

 ןועגישמ םנמא ענמיהל שי יפוריאה דוחיאה םע היסחי תא קדהל תשקבמ לארשי

 היסכנ .הז רשקהב תוקדצומ ןניא תותיחנו השלוח תושוחת םג תעב הב ךא ,תולדג

 גהני םא ךא ,יפוריאה דוחיאל ליעוהל םייושע לארשי לש םיירקיעה םייגטרטסאה

 תויהל ולא םייגטרטסא םיסכנ םילולע לארשי יפלכ ידמ הבר תוניועב דוחיאה

 .תרחא וא תאזכ הדימב יפוריאה דוחיאל קיזהל םילולע םהש הז ןבומב םיילילש

 םע היעגמב לארשי תנידמ לש םייגטרטסאה היסכנ לש תיקלח המישר ןלהל

 :יפוריאה דוחיאה

 דוחיאה יסחי :ןוכיתהיחרזמג יפוריאה דוחיאה דיקפת לע העפשה

 דוחיאה לש תויוליעפו תודמע םיללוכ ןוכיתה־חרזמה םע יפוריאה

 הבר הדימב םיפקשמו ,יניטסלפ־ילארשיה אשונל עגונה לכב יפוריאה

 תוינידמ לוהינב ויתודמע תא בצעל יפוריאה דוחיאה לש ויתונויסינ תא

 Common) תפתושמה ןוחטיבהו ץוחה תוינידמ ןונגנמ תא ססבלו ץוח

Foreign and Security Policy) תורחא םילימב .יפוריאה דוחיאה תורבחל, 
 לש ותמצע תא םיפקשמ ןוכיתה־חרזמה םע יפוריאה דוחיאה יסחי

 תלוכי לארשיל ;תימואלךיבה הריזב ודמעמ תא םינובו יפוריאה דוחיאה

 ידעצל לארשי לש התמכסה־יא וא התמכסה ןכש ךכ לע עיפשהל תישממ

 תודסומ לש םתובלתשה לע תישממ העפשה עיפשהל הלוכי דוחיאה

 םג ומכ ,ינוכית־חרזמה ךוסכסה יאשונב יפוריאה דוחיאה תויונכוסו

 .םהב תברועמ לארשיש םיפסונ םיאשונב

 לארשי :יפוריאה דוחיאהמ לארשי לש היינקה חוכל תילכלכ תועמשמ

 יפוריאה דוחיאה לש אוצייה ידעי תמישרב םירשעה םוקמב תגרודמ

 .יפוריאה דוחיאה לש אובייה תורוקמ תמישרב העבראו םירשעה םוקמבו

 ןיבמ השולשו םירשעה םוקמב הגרוד לארשי ,2004 תנשב ,ללוכה גורידב
 אוביה לפכוה ןורחאה רושעב .יפוריאה דוחיאה לש רחסה תופתוש ללכ

 8.6־ל 1990 תנשב וריא דראילימ 3.6־מ לארשימ יפוריאה דוחיאה לש

 יפוריאה דוחיאהמ אוציה לדג ,ךכל המודב .2004 תנשב וריא דראילימ

 תנשב וריא דראילימ ו2.7יל 1990 תנשב וריא דראילימ 5.4־מ לארשיל
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 יפוריאה דוחיאה יפלכ תילאר^׳ יתבר־היג0ר00אל אובמ הקיטילופ

 יפוריאה דוחיאה תורבח 25 ןיב ללוכה רחסמה םכתסה הנש התואב .2004

 תנשב וריא דראילימ 19.4־ל האוושהב) וריא דראילימ 21.3־ב לארשיל

 וריא דראילימ 5־ל 4 ןיב ענ לארשי לש ןועריגה 1999 תנש זאמ .(2003

 ישפוח רחסו היצזילבולג לש םלועבש ףא 26.יפוריאה דוחיאה תבוטל

 ,הנטק הנידמ ידיב אלש יאדווב ,״תוינידמ ילכ"םיווהמ םניא רחסה יסחי

 תובישחהמ רתוי הברה הלודג דוחיאב לארשי לש תילכלכה התולתש ףאו

 םלעתהל ןיא תאז לכב ,לארשי םע רחסמה יסחיל דוחיאה סחיימש

 .םייקשמה םיסחיה לש תיגטרטסאה םתובישחמ
 ךותמ תחא איה לארשי :יגולונכטו יעדמ הלועפ ףותיש תייטהל תורשפא
 תולוכי לארשיל .יתרקויה ״ללחה ןודעומ״ב תורבחה תוטעמה תונידמה

 ימושיי םוחתבו ללחה תוינכת םוחתב םייתועמשמ םייגולונכט םיגשיהו

 .ללחהמ ילבולג טווינל ינייוול טווינ תוכרעמ לש היגולונכטו רושכמ

 ףותישל םכסה לע יפוריאה דוחיאהו לארשי ומתח 2004 ילוי שדוחב

 חותיפב קסועה ״ואלילג״ טקיורפב לארשי לש תופתתשה ללכש הלועפ

 אשמה תואצות לע הכרבב .יפוריאה דוחיאה לש ינייוול טווינל תכרעמה

 ויסאלפ הד רבעשל תיפוריאה תוביצנה אישנ תינגס השיגדה ,ןתמו

 דעצ והז״ש הרשיאו ,טקיורפב לארשי לש התופתתשה תובישח תא

 תימואלדיב תינכתכ ,ואלילג תכרעמ לש החותיפלו הפוריאל דואמ בושח
 27.״םלועה יבחרב הב ידיתעה שומישלו

 דוחיאב תובר תונידמ לש הבורק הפתוש איה לארשי ,ךכ לע ףסונ

 קט־ייהה ימוחתב ןכו 28הנגהבו ןוחטיבב םירושקה םיאשונב יפוריאה
 .קווישו רוציי ,חותיפו רקחמ :תונושה תומרב

 ליעפהל תלוכיה לארשיל :תירבה תוצראכ תידוהיה הליהקה לע העפשה •

 תוצראב תידוהיה הליהקה לש יטילופה הדמעמו 29הכרה התמצע תא

 .יפוריאה דוחיאהו תירבה תוצרא יסחי לש רשקהב תירבה
 תלוכיה לארשיל :יפוריאה דוחיאב תוידוהיה תוליהקה לע העפשה •

 תונידמ רפסמב תוידוהיה תוליהקה לש ןתעפשה תא קזחל תילאיצנטופה

 .הלועפל ןתוא עינהלו יפוריאה דוחיאב תורבח
 םיסחי תוכזב יפוריאה דוחיאב תורבח תונידמ רפסמ לע העפשה •

 תודחא תונידמ םע לארשי לש םיילרטליבה היסחי :םיקודה םיילרטליב

 יסחי .יפוריאה דוחיאה ללכ םע היסחימ רתוי םיבוט דוחיאב תורבחה

 ךכו ,דחוימב םיבוט םיסחי ויה תיקלטיאה ינוקסולרב תלשממ םע לארשי
 ופרטצהש תושדחה תונידמה הרשע־םיתש ןיבמ .הינמרג־לארשי יסחי םג

 תונידמ יתש תוחפל תונמל ןתינ ,יפוריאה דוחיאל תונורחאה םינשב

 דוחיאב תורבחה תונידמהמ תחא איה ןילופ .םימח לארשי םע ןהיסחיש

 לארשיבו ןילופב םיימשר םימרוגו לארשיל רתויב תויתודידיה יפוריאה

 היכ׳צ םג ןילופל המודב 30.״םיניוצמ״ םילשורי־השרו יסחי תא םיראתמ

 .הפוריאב לארשי לש התירב תולעבמ תחא איה
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 המגודל :ןוכיתה־חוזמה תנגהב יפוריאה דוחיאב תוטלחה ילבקמל עויס ״

 ןיסירפק לש ץוחה רש ןייצ 2005 יאמ שדוחב לארשיב רוקיב ךלהמב
 תאו לארשי תא הבריק יפוריאה דוחיאל וצרא תופרטצה יכ ובוקאי ׳גרו׳ג

 תופצמ יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמה יכו הפוריאל ןוכיתה־חרזמה

 ריהצה ובוקאי רשה .ןוכיתה־חרזמל םיעגונה םיניינעב קלח לוטיל וצראמ

 דחוימב ןיינעתנש ונתיאמ םיפצמ [ונלש םיפוריאה םיפתושה] םה״ש

 בוט ןיבהל הסנמ - לארשיב ןאכ השוע ינאש המ הזו .רוזאה תויעבב

 31.״רוזאב בצמה תא רתוי
 :םיפסונ םימוחתבו ןיעידומה םוחתב רורטה דגנב תודדומתהב רישי עויס •

 דגנכ ילבולגה קבאמה .״ןיעידומ תמצעמ׳׳כ םיתיעל תראותמ לארשי

 ןכמ רחאלו 2001 רבמטפסב רורטה תופקתה תובקעב ימלועה רורטה
 ןיעידומה םוחתב הלועפה ףותיש תא רפיש ,תויפוריא תונידמ רפסמב

 ןיעידומה יתוריש .יפוריאה דוחיאב תורבחה תובר תונידמל לארשי ןיב
 רורט תויוליעפב םידושח רחא בקעמב עויס לארשימ ושקיב יפוריאה

 יעוריא רחאל דימ .רורט ינוגראל םידעוימה םיפסכ תעונת רחא בקעמבו

 לארשיל ועיגה ,2005 ילוי שדוחב ןודנולב םידבאתמ םילבחמ לש םימדה

 יעוגיפ תעינמב ילארשי עויס ושקיבו םייטירבה ןוחטיבה יתורישב םיריכב

 םג הלועפ תופתשמ הפוריא תונידמו לארשי ךכ לע ףסונ 32.תודבאתה

 .רורט יעוגיפ עונמל ידכ םיפסונ םימוחתבו 33ילילפה יוהיזה םוחתב

 הלש הלועפה תלוכי ,רבדמ יאנתב המחולב לארשי לש יאבצה הנויסינ

 רתוי התע םישרדנ רורטב התמחלמב בחרנה הנויסינו תניוע הביבסב

 קאריעבו ןטסינגפאב םיסורפ ויתוחוכ רשאכ יפוריאה דוחיאל דימתמ
 לארשי לש הנויסינ .רורטה רוגימל תימלועה הכרעמה לש התרגסמב

 .יפוריאה דוחיאה לש תיאבצה תלוכיה תיינבב בושח רזע ילכ שמשמ
 לארשי קחדית םא :ןוכיתהיחרזמב יוניש תריציל ילארשיה לאיצנטופה •

 העתפה קורזל״ תילאיצנטופ תלוכי הל שי ,המויק תא ןכסתש הניפל

 תויהל םייושע ולא םייוניש .ןוכיתה־חרזמב םייונישל םורגתש ״תירוטסיה

 .יפוריאה דוחיאל תועמשמ־יבר
 הבר השק המצע לארשיל :רבשמ תעב םייפוריא םיסרטניא לע הנגה •

 דוחיאל םיינויח םיסרטניא לע הנגה ךרוצל רבשמ תותיעב הלצנל ןתינש

 .ןוכיתה־חרזמהמ טפנ תקפסאב העיגפ תמגודכ ,יפוריאה

 הפוריאו לארשי ,רתוי םיבושחו םייתועמשמ םימוחתבו רתוי הקומעה המרב

 ,רתוי קומע יכרע רושימב .תופתושמ תויתוברת תורוסמו םיבר םיכרע תוקלוח

 תנידמ לש הנוחטיבל יאנת אלל תוביוחמ וב תורבחה תונידמלו יפוריאה דוחיאל

 וז הרוצב יפוריאה דוחיאה תונידמ תיברמ הב ולטנש קלחהו האושה ללגב 34לארשי

 .תרחא וא

 תופקשהה ילדבה םינזאתמ ,וקלחב הנוש ינידמ ןוזחב םיקיזחמ םידדצה ינשש ףא

 המוד תומיע ;םיקודה םייעוצקמ םירשקו םיישיא םירשק תוכרעמ ידי־לע םהיניב
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 םיסרטניא .םיפתושמ םיכרעו םיסרטניא - לכמ בושחהו ;םזילטנמדנופה דגנכ

 ןיב םיסחיה רופישל תונויסינ ,תויצזיליביצ תושגנתה עונמל תונויסינ םיללוכ ולא
 קשנ גישהל תלוכיה תא ןאריאמ עונמל תונויסינ ,לארשי ללוכ ברעמל םאלסיאה

 רצקה חווטב יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסב והשלכ ביצי רדסה גישהל ןויסינו יניערג
 םילימב .ךוראה חווטב םולשב םייקתיש גשגשמו שדח ןוכית־חרזמ ןנוכל רשפאיש

 םיקלוח יפוריאה דוחיאהו לארשי״ :ילארשיה ינידמה גרדה לש ותפשבו תורחא

 תויוכזל דובכה םייטרקומד םיכרע ,תרוסמו תשרומ ,םיפתושמ םיירסומ תונורקע

 ןוצרה םג ומכ...םיימיטניאה רחסה יסחי״ ,תיפרגואגה הברקה ."קוחה ןוטלשו םדאה

 המחלמ לש רוזאמ הנתשמ ןוכיתה־חרזמה תאו החוטב לארשי תא תוארל ףתושמה

 תורטמ תודחא לש הנוניכל םירבחתמ הלא לכ - תוביציו גושגש לש רוזאל תומילאו

 35.״.״םייעבט םיפתוש ונתוא םישוע ולא םיפתושמ םיסרטניאו םיכרע ...וניניב

 םיתוחפ םבורו ,םינזואמ םניא ליעל ונינמש םיילארשיה םיסכנהמ םיבר םלוא

 דגנמ ךא לארשיל ליעוהל םייושעש םיסכנ - יפוריאה דוחיאה לש ויסכנמ םלקשמב

 דע ךכ לכ םירורב יפוריאה דוחיאה לש הלא ויסכנ .םירומח םיקזנל הל םורגל םג

 םיתיעלש הנקסמ ,דואמ הבושח הנקסמל םיליבומ םה ךא ,רתוימ םרוכזאב ךרוצהש

 יסחי רופישש איהו ,תילארשיה תוינידמב יוארה לקשמל הכוז הניא איה יכ הארנ

 .יפוריאה דוחיאה לש רשאמ לארשי לש רתוי ףוחד ךרוצ אוה הפוריא־לארשי

 יפוריאה דוחיאה יפלכ לארשי לש תויוגשה תוסיפתה שוריש

 בוציעל ינויח דעצ אוה יפוריאה דוחיאה יפלכ לארשי לש תויוגשה תוסיפתה שוריש

 תויונשו תוירקיע תוסיפת שולש לש ןיופימב חתפנ ןכ לע .היואר יתבר־היגטרטסא

 לארשי לש התשיגב תועגופ הלא תויוגש תוסיפת .יפוריאה דוחיאה יפלכ לארשי לש

 .יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשיה תוינידמה תא תורערעמו הפוריאל

 גיצהל ידכ םישמתשמ ונא הבש היגולודותמה תא ריבסנ ,תאז השענ םרטב ךא

 ומכ םיימואל־ןיב םיסחיב תוקסועה תונושה תוירואתב :תויוגשה תוסיפתה תא

 תויושילו תונידמל סחייתהל לבוקמ ,תונידמ לש תויניעידומ בצמ תוכרעהב םג

 .תוינידמו םיסרטניא לש הדיחא תכרעמ םהלש םיינדיחי םינקחש לאכ תויתנידמ־בר

 הייטנ תמייק יפוריאה דוחיאהו לארשי לש תויוגשה תוסיפתה לש רשקהב םג

 ךא .םייבקעו םידיחא ,םיינדיחי םינקחש לאכ יפוריאה דוחיאלו לארשיל סחייתהל
 םייטרקומד םיפוג םה יפוריאה דוחיאה םגו לארשי םגש םושמ ,הנוכנ הניא וז השיג

 ״ןימיה״מו ״לאמשה״מ םיקלחל ,ךכ .תונוש תועד לש בחר ןווגמ םהבו ,תיטסילרולפו
 רשאב םג רבדה ךכו ,יפוריאה דוחיאה לע תונוש תועדו תונווגמ תופקשה לארשיב

 תונוש תועד הינטירבלו הינמרגל ,תפרצל המגודל .יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמל

 תולהנמלו תורבחה תונידמב םינוש הלשממ ידרשמל םג .התוינידמלו לארשיל רשאב

 תיברמב ,תאז םע דחי .וזמ וז ןקלחב תונושה תוסיפת תיפוריאה תוביצנב תונושה

 קלחל תופתושמה תויטננימוד ,תויזכרמ תודמע תומייק תורחאה תויושיהו תונידמה
 .תוטלחהה תלבק יכילהת תיברמ תא תובצעמה ןהו ,תוינידמה תוטילאה לש בחרנ
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 רשאב תויוגש תוסיפתו תודמע ,תועד ילעב לאכ םיסחייתמ ונא הלא תוצובקל

 .יפוריאה דוחיאלו לארשיל

 חתפנ יפוריאה דוחיאה יפלכ לארשי לש תויוגשה תוסיפתה יופימ תמישמב

 ,תילארשיה תוינידמה תבשחמ יגוהמ קלח לע תלבוקמה ״תיבויח״ היוגש הסיפתב

 דוחיאל ףרטצהל תילארשיה הייפיצבו ןוצרב ,הווקתב רבודמ .םלוכ לע אל םא םג

 .תובורקה םינשה םישימח דע םירשע ךלהמב רמולכ ןיעל הארנה דיתעב יפוריאה

 ,יפוריאה דוחיאה יפלכ ילארשיה רוביצה תודמע תא ןחבש 2004 תנשמ רקסב

 וא ,״דואמ הבושח״ איה יפוריאה דוחיאל לארשי תופרטצהש ורבס םילאשנהמ 700/0

 ראואנדא דארנוק ןרק הכרעש 2007 ראורבפ שדוחמ רקסב .(1 הלבט האר)״הבושח״

 ךכב ,םילאשנהמ 75<י/0 ,עירכמה בורה ךמת ,הז רמאמ ירבחממ דחא עויסב לארשיב

 .(2 הלבט האר)יפוריאה דוחיאל ףרטצת לארשיש

 36יפוריאה דוחיאל לארשי תופרטצהל תסחוימה תובישחה :ו הלבט

o>a*iy ontnn trbiy omn* on»n Wd 

43 27 44 44 tino amn 

34 45 25 26 iiwn 

10 16 15 14 n»-jn»»3 amn 

5 9 10 9 uno ai\»n Nb 

5 2 2 2 31\J>T1 H*? 

3 1 4 4 V?aa awn Kb 

- - - 1 y*n> Kb 

100% 100% 100% 100% a"no 

 37יפוריאה דוחיאל לארשי תופרטצהב הכימתה תמר :2 הלבט

o»aiy nntnn OHin* nnnn tto 

35 27 32 32 TINtt 

12 10 17 16 nraa nrain 

20 33 28 27 •pin 

19 7 8 9 •nijitt 

6 10 4 4 ntt»ion m»»3 T»n» 

1 7 6 5 tmn taintt 

7 6 5 7 non/jnr >6 

100% 100% 100% 100% D"no 
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 לש התופרטצהב םיטעמ אל םיילארשי םיגיהנמ םיכמות יטילופה גרדה תמרב םג

 םיילארשי תסנכ ירבח תצובק 2002 תנשב המתח לשמל ךכ .יפוריאה דוחיאל לארשי

 2002 רבמבונ שדוחב 38.יפוריאה דוחיאב לארשי לש האלמ תורבח ןעמל המוצע לע

 ףרטצהל תניינועמ לארשי יכ הלשממה שאר רבעשלו זאד ילארשיה ץוחה רש ריהצה

 ריהצה ,ול המודב 39.וז הרטמ תגשהב הל עייסל הילטיאמ שקיבו ,יפוריאה דוחיאל

 דוחיאל תונפל תורשפאה תא תלקוש לארשי תלשממ יכ 2003 יאמב ןהיכש ץוחה רש

 40.״יפוריאה דוחיאל לבקתהל חמשנ״ :ףיסוהו ,וב הרבחכ לבקתהל השקבב יפוריאה

 2007 ראוני שדוחב ריהצהש םייגטרטסא םימויאל רשהו הלשממה שאר ןגס םג ךכ

 :רורב תויהל ךירצ בורקה שמוחל תוחפל״ לארשי לש ינוחטיבהו ינידמה דעיה יכ

 41.״יפוריאה דוחיאלו ו׳׳טאנל ףרטצהל

 תא ןיבהל םירומאה לארשיב םיריכב תוינידמ יעבוק .המיהדמ העפותב רבודמ

 יוכיס לכ ול ןיאש קר אלש ןויערב םיזחאנ ,ותולהנתה ןפוא תאו יפוריאה דוחיאה

 התוהמב השק העיגפ עוגפל ידכ םג וב שיש אלא ,ןיעל הארנה דיתעב שממתהל

 .ידוהיה םעה תנידמכו תיטרקומד־תידוהי הנידמכ לארשי לש תידוחייה

 ולוק ,לשמל ,םהיניב .וז הסיפתב םיכמותה תולוק םיעמשנ יפוריאה דוחיאב םג

 ,םינש רפסמ ךשמב ארקש ינוקסלרב ויבליס רבעשל הילטיא תלשממ שאר לש

 לש הפוריצל ,יפוריאה דוחיאה לש ןרותה אישנה דיקפתב ותנוהכ ךלהמב דחוימב

 ותכימת לע תפסונ םעפ ינוקסלרב ריהצה 2004 תנשב .יפוריאה דוחיאל לארשי

 עגונ הזש המכ דע ...יפוריאה דוחיאב לארשי תורבחב ךומתת הילטיא" :הז ךלהמב

 תשרומ ,םייח תמר לש םיחנומב ןיטולחל תיפוריא הנידמ איה לארשי ,הילטיאל

 תילקידרה הגלפמה םג 42.״עירכמ םרוג הווהמ הניא היפרגואגה .םייתוברת םיכרעו

 איה םינש רפסמ הזמו ,וז הסיפת ידהוא לע תינמנ יפוריאה טנמלרפב תימואל־לעה

 43.יפוריאה דוחיאב לארשי לש האלמ תורבח ןעמל ןייפמק תלהנמ

 תידוהי הנידמכ לארשי לש התוהמ ןיבש הריתסהמ ןיטולחל תומלעתמ ולא תועד

 - יפוריאה דוחיאה תתשומ וילעש יסיסבה ןורקיעה ןיבל ידוהיה םעה לש ותנידמבו

 לדבה לכ ןיא ובש ,םיימינפ תולובג לוטנ ,דחואמו חותפ בחרמל הפוריא לש התכיפה

 תילרבילו תיטרקומד הנידמ איה לארשיש ףא .תורבחה תונידמה יחרזא ןיב יתועמשמ

 ידכ ךכב ןיא ןיידע ,תילארשיה חורהמ קלח םה םייליסרבינואו םיינמוה םיכרעש ףאו

 תידוהי הנידמ תויהל לארשי לש היתופיאש תאו תילארשיה תואיצמה תא תונשל

 ״ןפוד אצוי הרקמ״ל לארשי תא םישוע ולא תודבועו םיכרע .ידוהיה םעה לש ותנידמו
 לארשימ ענומ הז יתוהמ ינוש 45.תורחא תונידממ 44״ילקידר ןפואב הנוש״ הנידמלו

 תוידוחיי לע רותיוו 46,וילא רובחל תנמזומ התייה ול םג יפוריאה דוחיאל ףרטצהלמ

 .תינויצ־תידוהי הייארב לארשי לש ״םויקה ןויגיה״ לש החינז הווהמ וז

 ילארשיה תובשה קוח ןיב תמייקה הריתסה ומכ תויטרקנוק תואמגוד תתל לק

 םא םג הניעב רתוויתש הריתס ,יפוריאה בחרמב םיחרזא לש העונתה שפוח ןיבל

 לארשי לש התפיאש ומכ םיפסונ םימרוג ףיסוהל ןתינ .םיבלשב םשוית וז תוריח

 יכרע תא תמאות הניאש הפיאש ,ידוהיה םעה ללכ לש וגושגשב יזכרמ םרוג תווהל

 .ויתודסומו יפוריאה דוחיאה
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 תופרטצהל תיניצר תדמעומ תבשחנ הניא ללכ לארשי ,תיטילופה תואיצמה תמרב

 תביצנ ,רנדלו־וררפ הביצנה הריבסהש יפכ .ןיעל הארנה דיתעב יפוריאה דוחיאל

 איבהל ידכ ונינפל הדובע הברה דוע ונל שי״ :תיפוריאה תונכשה תונידמו ץוחה יסחי

 תלאש יבגל ... ׳[תיפוריאה] תונכשה תוינידמ׳ תרגסמב דוחיאל לארשי בוריקל

 47.״קרפה לע הניא איה - [יפוריאה דוחיאל לארשי לש] ףוריצה
 איה תיחכונה ותנוכתמב יפוריאה דוחיאב הרבח היהת לארשי יכ הווקתו הפיאש

 לש המוקמב .דחאכ תיטילופ־לאיר הניחבמו תיכרע הניחבמ היוגש הפיאש ןכ םא

 .יפוריאה דוחיאה םע הלועפה ףותיש תקמעהל הפיאש דימעהל שי וז היוגש הפיאש

 יתבר־היגטרטסא תייוותהל תיסיסבה אצומה תדוקנ תא תווהל הכירצ וז הפיאש

 דוחיאב םייוניש ולוחי קוחרה חווטבש ןכתיי .יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי

 םלוא ,תינשב וז הדמע לוקשל יוארה ןמ היהי זאו ,תיפוריאה הקוחבו יפוריאה

 האמה לש הנושארה התיצחמל תוחפל הנוכנ תעצומה אצומה תדוקנ ונתכרעהל

 .רתוי קוחרה דיתעב םג ידמל ההובג תורבתסהבו ,תחאו םירשעה

 םיסחיל וז הסיפת יפ־לע .תוחפ אל הקיזמו העטמ הכופהה היוגשה הסיפתה

 םגה .לארשי רובע הרתי תועמשמ ןיא יפוריאה דוחיאה םע םיקודהה םייטילופה

 ,לארשיל יפוריאה דוחיאה לש ותובישחל םיעדומ תילארשיה תוינידמה יעבוקש
 םאולמב תוצפל םילוכי תירבה תוצרא םע םידחוימה םיסחיה יכ םיבשוח םהמ םיבר

 דיתעב ןעשיהל הלוכי לארשי יכו ,יפוריאה דוחיאה םע תויטילופ תונבה־יא לע

 ליעל רכזוהש 2004 תנשמ רקסה תואצותמ .תירבה תוצרא לע רקיעב ןיעל הארנה

 תוצרא םע םיסחיהש ובשח םילאשנהמ (680/0)םישילש ינשמ רתויש דועב יכ הלוע

 םע םיסחיהש ובשח 60/0 קר ,יפוריאה דוחיאה םע םיסחיהמ רתוי םיבושח תירבה

 הווש תובישח וסחיי (260/0) םילאשנהמ עברכו ,רתוי םיבושח יפוריאה דוחיאה

 48.יפוריאה דוחיאה םעו תירבה תוצרא םע םיסחיל

 אלו ,תילארשי־יטנא תיפוריא תוינידמכ ,קדצב םיתיעל ,תספתנה תוינידמ לכ אל

 קידצהל םילוכי שארמ תחטבומ הניא ךוראה חווטל התוינידמש תירבה תוצראב הנומאה

 .לארשי לש הדיתעל רתויב םיבושח םניא יפוריאה דוחיאה םע םיסחיהש הנקסמה תא

 הוויהו ,דוחיאה לש ימואל־ןיבה ודמעמ תא שילחה הפוריאב יתקוחה רבשמה

 תוכלשהה תוללוכ רצקה חווטב 49.ולש ץוחה תוינידמ תולוכיל תיתועמשמ הכמ

 ןפואב גהנתהל תירבה תוצראמ תושירדב התחפה םג ומכ לארשי לע ץחל תשלחה

 םיבר רתוי קוחרה חווטב ךא .יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסב רושקה לכב רתוי ״ןזואמ״

 םיפסונ םירבשמ לע םג ומכ יתקוחה רבשמה לע רבגתי יפוריאה דוחיאהש םייוכיסה

 חוכשל ונל לא .וב תורבחה תונידמה ןיבל דוחיאה ןיב תוחוכה יסחיב ןיעל םיטלובה

 םיילארשיה היגולונכטהו רקחמהמ דבכנ קלחו תילארשיה הלכלכה םייתניב יכ

 דוחיאה לש ויתודמע ,ןכ לע רתי .יפוריאה דוחיאה םע הלועפה ףותישב םייולת

 ,רתוי תויתועמשמ תויהל תודיתע ןוחטיב תוינידמבו ,םיילבולג םיאשונב יפוריאה

 .ןוכיתה־חרזמב רתוי ברועמ תויהל יפוריאה דוחיאה לש ותפיאש תא ריכזהל אלש

 יפוריאה דוחיאהש ירה ,רורטה םע תודדומתהה תאו הריגהה תא ןובשחב חקינ םאו

 .םאלסיאה םע ויסחיב םג רתוי ליעפ היהי
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 .קדהתהל יופצ יפוריאה דוחיאהו תירבה תוצרא ןיב הלועפה ףותיש ,ךכ לע ףסונ
 דימת אל םא םג - תידדהה תולתהו םיפתושמה םיסרטניאה רואל רקיעב תאז

 םיפתושמ םיסרטניא םג תונמל ןתינ הלא םיפתושמ םיסרטניא ללכב .ךכ הארנ רבדה

 םיגיהנמ ינפב שוב ׳ו ׳גרו׳ג תירבה תוצרא אישנ ריהצהש יפכ ,ןוכיתה־חרזמה תויגוסב

 ...םלועה יבחרב גושגשלו םולשל תינויח איה וניניב הצימאה תודידיה..." :םייפוריא

 דיתע ...ןוכיתה־חרזמב םולש איה תידיימה הרטמהו ונלש רתויב הלודגה תונמדזהה

 יולת ונלש םולשהו ,וידחי םיבלושמ ןוכיתה־חרזמה לש ודיתעו ,ונלש תומואה

 50.״םהלש שפוחבו תוחתפתהב ,הווקתב

 הפידעה ידמ בר ןמז" :רבעשל יפוריאה דוחיאה תודסומ דיל לארשי רירגש תעדל

 וישכע .רבדל ימ םע ןיאש ר׳גניסיק לש החנהה יפ־לע הפוריא לומ לועפל לארשי

 תא תונשל לארשי לע ,םיבר םיגולאידב ליבומ ןקחשל ךפוה יפוריאה דוחיאהשכ

 ריכהל"לארשי תנידמל רבעשל רירגשה ארק הלאה תוביסה לכמ 51."תאזה השיגה

 טקש גולאידב ךרוצ שי לכה לעמ ...רוזאב םיימיטיגל םיסרטניא שי הפוריאלש ךכב
 תילאיצנטופה התמורתש חיטבהל ידכב יפוריאה דוחיאה ןיבו לארשי ןיב ימיטניאו

 52.״םות דע הצומת הפוריא לש

 תא ,הזע תעוצרמ לארשי תאיציו תוקתניהה תינכת םושיי תא ףיסוהל שי ךכל

 ־םיינידמה םיסרסניאה תאו ןורמושו הדוהיל רשאב לארשי לש תוינידמה יוניש

 ןולח םיווהמ הלא לכ .ןאריאמ יניערג קשנ תעינמ גוסמ םיפתושמה םיינוחטיב
 יוארה ןמ .ינידמה םוחתב םג יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב םיסחיה קוזיחל תויונמדזה

 יקוליח דגנכ דומעל הלוכיה םיסחי תכרעמ תונבלו ןתינה לככ הלא תויונמדזה לצנל

 .ןיעל הארנה דיתעב חתפתהל םייושעה ,םיפירח םג ולו ,תועד
 לבוגה יזכרמ ילבולג ןקחש לאכ יפוריאה דוחיאל סחייתהל לארשי לע ךכ םושמ

 ,ערל וא בוטל ,דואמ הבר תועמשמ לעב דיקפתב אשיי חטבל רשאו ,ןוכיתה־חרזמב

 .לארשי לש יגולונכט־יעדמהו יתרבח־ילכלכה םג ומכ ינוחטיב־ינידמה הדיתע בוציעב

 דוחיאה םע היסחי רופישל םירכינ םיצמאמ עיקשהל תבייח לארשי ןכ לע רשא

 םיילארשי םיסרטניא ועגפיי אלש יאנתב ,ךכ לע ריחמ םלשל הנוכנ תויהלו יפוריאה

 .םיינויח

 תודמעלש יומידה - תישילשה היוגשה הסיפתה הנומתל תסנכנ ןאכ ,םלוא

 יכ החנהל איבמ הז יומיד .יפוריאה דוחיאב םיקומע םישרוש שי תוילארשי־יטנאה

 אלימב םייופצ יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב םייטילופה םיסחיה רופישל תונויסינה

 .םיבר םיצמאמ םהב עיקשהל םעט ןיא ןכלו ,לשכיהל

 תוטילאה ברקב םג חוורה יומיד לשב ,קדצב אלש ,תמצעתמ וז היוגש הסיפת

 תלבקמ וז היוגש הסיפת .ימשיטנא אוה יפוריאה דוחיאה יכ ,לארשיב תויטילופה

 רטשמה םע הלועפה ףותיש - תילגנו תכלוהה הירוטסיהה תובקעב םג ףקות הנשמ

 תמחלמ תפוקתב טעמכ הפוריא תונידמ לכ ברקב ול תודגנתהה רדעה וא יצאנה

 תא ןחבש 2004 תנשמ רקסה ןכאו .תפרצ תליפנ רחאל דוחייבו ,היינשה םלועה

 (640/0) םישילש ינש טעמכש הלגמ ,יפוריאה דוחיאה יפלכ ילארשיה רוביצה תודמע

 תודמע ןה לארשי יפלכ יפוריאה דוחיאה תודמע יכ הנעטה םע ומיכסה םילאשנהמ
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 אצממ קזחמ 2007 ראורבפ שדוחמ רקסה םג 53.רסומ תונורקעב תווסומה תוימשיטנא

 םילאשנהמ 780/0 :תיבופונסק תשביכ ילארשיה רוביצה יניעב תספתנ הפוריא - הז

 640/0־ו הפוריאב תוימשיטנא עונמל ידכ קיפסמ השוע וניא יפוריאה דוחיאהש םיבשוח

 54.תשביב םימלסומ תאנש עונמל ידכ קיפסמ השוע וניא דוחיאהש םיבשוח

 וב תורבחה תונידמה לשו יפוריאה דוחיאה לש תובר תויוליעפש אוה ןוכנ

 םייטילופה םיסחיה רופישל תובר תושעל השקש העדל ןתיא יריפמא סיסב תוקפסמ

 היכרעב עוגפל לולעה ידמ רקי ריחמ םלשל ילבמ יפוריאה דוחיאה םע לארשי לש

 הירוטסיההמ םיטעמהו םירורבה םיחקלהמ דחאש אלא .הנוחטיבבו לארשי לש

 ,ןמזה םע תונתשמ םירחא םיימואלדיב םינקחש לשו תונידמ לש תויוינידמ יכ אוה

 דוחיאב ,ןכ לע רתי .הלא םייוניש תריציב דיקפת תויהל יושע תורחא תונידמל יכו

 יפלכ תודמעהו תינוכית־חרזמה תוינידמהמ םיקלח יבגל המכסה־יא תמייק יפוריאה

 לש תללוכה ותוינידמ לע העפשהל תויורשפאה תא הלידגמ וז המכסה־יא .לארשי

 .םילכשומ םיילארשי םידעצ ידי־לע יפוריאה דוחיאה

 רופישל יבטימ ןפואב תלעופ התייה לארשי םא :רחא ןועיט גיצהל שי ךכ לע ףסונ

 םיסרטניאהו םיכרעה לע רשפתהל ילבמ ,יפוריאה דוחיאה םע םייטילופה םיסחיה

 סיסב היה זאש ירה - תלשכנ התייה וז תילארשי תוליעפו ,הלש םייסיסבה

 תוניועב תועוגנ ןכא לארשי יפלכ יפוריאה דוחיאה תויוינידמש העדל ןתיא יתדבוע

 אל התע תעל ןכ לעו ,םיקומע תוכרעהו םיסרטניא ידוגינב תוחפל וא תיסיסב

 העיקשמ לארשי .הרקמה וניא רוריבב והז ךא .בצמה רופישל תובר תושעל ןתינ

 תעצבמ איהו ,יפוריאה דוחיאה םע הירשק קודיהב יסחי ןפואב םיטעומ םיבאשמ

 הבשחמ רדעהמ רתיה ןיב םרגנה בצמ - היפלכ תוניועל תומרוגה תובר תויועט

 .יפוריאה דוחיאה םע היסחי לע היואר יתבר־תיגטרטסא

 :תפתושמ תחא הנקסמ ןהלש תויפולח תוכרעה יתש תולוע ליעל רומאה לכמ

 ;יפוריאה דוחיאה םע םיסחיה תכרעמ תא יתועמשמ ןפואב רפשל ןתינש חינהל ריבס

 דוחיאה םע םיסחיה תכרעמ תא יתועמשמ ןפואב רפשל ןתינ םא תעדל ןיא וא

 הכירצש תחא הנקסמ ולא תוכרעה יתשל .תאז תושעל יניצרו ןכ ןויסינ אלל יפוריאה

 םיצמאמ עיקשהל לארשי לע :לארשי לש יתבר־היגטרטסאל ינשה טוח תא תווהל

 .יפוריאה דוחיאה םע םיינידמה היסחי רופישל רתוי םיבר

 תא יפוריאה דוחיאה לש תויוגש תוסיפתו תויתוהמ תועד יקוליח

 לארשי

 ,םלוע תופקשהב םייתוהמ תועד יקוליח םימייק יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב

 יקוליחמ םיבר ,ןכ לע רתי .תואיצמה תנבהבו תויתוברת תוחנהב ,תוילטנמ תוכרעמב

 תוסיפת .לארשי יפלכ יפוריאה דוחיאה לש תויוגש תוסיפת תופקשמ ולא תועד

 ןהש ךכמ עבונ ןהמ קזנה רקיע ךא ,יפוריאה דוחיאל םג בר קזנ בסהל תולולע ולא

 .םיסחיה תא רפשל לארשי לע תושקמ
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 ןקלחבש ,תויתוהמ תונבה־יא הנומש תומייק לארשי ןיבל יפוריאה דוחיאה ןיב
 :יפוריאה דוחיאה לש ודצמ תויתועמשמ תויוגש תוסיפת תווהמ

 םהב םיקתו םישובכה םיחטשה לכמ טעמכ לארשי גוסית םא ןוכיי ביצי םולש .1

 תיניטסלפ הנידמ

 הווהמו תואיצמה תביוחמ איה םישובכה םיחטשהמ תיתועמשמ תילארשי הגיסנ

 תסנכל תויללכה תוריחבב הכימתל התכז וז העיבק .לארשי ליבשב תפדעומ הריחב

 ישאר לע ןה תומייקה תוביסנב תלבוקמ איהו ,(2006 סראמ תוריחב) הרשע עבשה

 לודג קלח לעו תיטילופה הטילאהמ םיבחרנ םיקלח לע ןהו ילארשיה לשממה

 םיוולנה ןוחטיבה ירדסהו התנוכתמ ,הגיסנה ףקיהש אלא 55.ילארשיה רוביצהמ

 תויגוסל םיעגונה םימכסהב םג ומכ תיניטסלפה תושרב השענב תובר םייולת הילא

 תלאשו ,םילשורי תלאש ,םיניטסלפה םיטילפה תלאש תמגודכ תוכובסו ״תושיגר״

 .ןהינימל ברע תונידמ םע לארשי יסחי
 ,יפוריאה דוחיאה לש הלאל לארשי תופקשה ןיב םירעפ םימייק ולא תויגוסב

 קפסהו ןוכיתה־חרזמב תוביציה־יאל לארשי לש הברה התועדומ עקר לע רקיעב
 לש הדיצל ןוחטיבבו םולשב םייקתהל תיניטסלפ הנידמ לש התלוכיבו הנוצרב

 ראוניב תויניטסלפה תוריחבב סאמחה ןוחצינ תובקעב וקזחתה ולא תוקפס .לארשי

 םגה ,יפוריאה דוחיאה לש רתוי תוימיטפואה תויפיצל דוגינב םידמוע הלא לכ .2006

 .סאמחה תלשממ תמקה םע הקיחש ןהב הלח ילואש

 יפוריאה דוחיאה תודמע .רתוי תונוכנ הז ןיינעב תוילארשיה תוכרעהה ,ונתעדל

 לש תויטילופה תוקימנידהמו ,יתדה בצמהמ ,ילכלכ־ויצוסה בצמהמ תומלעתמ

 תומגמ לש תורשפא לולשל ןיא .טרפב םיניטסלפה לשו ותוללכב ןוכיתה־חרזמה

 תורבתסההש תוימיטפוא תוחנה לע תוינידמ ססבל יארחא־יתלב הז היהי ךא ,תויבויח

 .שארמ העודי אל וא הנטק ןשומימל

 יטסילטנמדנופ ימאלסא ותטל תירקיעה הביסה אוה יניססלפיילאושיה ךוסכסה .2

 יכ יפוריאה דוחיאה ימרוגמ םיקלח םינימאמ ,הנושארה היוגשה הסיפתל ךשמהב

 תוניועהו רורטה תופקתה תא יתועמשמ ןפואב ןיטקי תיניטסלפה היגוסה ןורתיפ

 ,הנאלוס ראיווח תאז אטיבש יפכ .טרפב הפוריא יפלכו ללכב ברעמה יפלכ תימאלסאה
 ,ןודנולב תומויאה תופקתהה רחאל״:תיפוריאה ןוחטיבהו ץוחה תוינידמל הובגה גיצנה

 םיבייח ונא .רתוי דוע םיבושח וליפא ושענ ןוכיתה־חרזמב םולש חיטבהל וניצמאמ

 להק תעד רקס םג 56.״רורטל ץק םישל םיצור ונא םא הזה ךוסכסה תא רותפל

 ,רמולכ ,2003 רבוטקוא שדוחב יפוריאה רוביצה ברקב תיפוריאה תוביצנה הכרעש

 רקסה יאצממ .וז השיג קזחמ ,יניטסלפה אשונל תילארשיה תוינידמב םייונישל םדוק

 םולשל לושכמ קר אל לארשיב ואר יפוריאה דוחיאה יחרזאמ 59<י/0 ש ךכ לע םיעיבצמ

 57.״םלועה םולש לע רתויב לודגה םויאה״ תא םג אלא ןוכיתה־חרזמב

 תדימב ותוא הבלמ םגו ימאלסאה רורטה לע עיפשמ יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה

 שי ,הפוריא יפלכ ללוכ 58,ברעמה יפלכ ולש הביאלו ימאלסאה םזילטנמדנופל ךא ,המ

23 

This content downloaded from 132.72.138.1 on Tue, 4 Feb 2014 15:48:48 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי ׳תבר־היגסרססאל אובמ הקיטילופ

 רתוי הריבסה החנהה ןכל .תיניטסלפה היגוסל תורושק ןניאש תופסונ תוקומע תוביס

 .יניססלפ־ילארשי רדסה גשוי םא וליפא רבגי ףאו ךשמיי ימאלסאה רורטהש איה

 לכ אלו ,הרקישכל ,םיניטסלפהו לארשי ועיגי וילאש רדסה לכש רורב הרקמ לכב

 הדוהי יחטש תיברממ האיצי םיללוכ םה םא םג ,לארשי לש םיידדצ־דח םידעצ ןכש

 םייטסילטנמדנופה םינוציקה .ימאלסיאה רוביצה ברקב הכימתל וכזי אל ,ןורמושו

 םינוציקה םימרוגהו ,״םידגובו םיביוא״ םכסהה יכמות לע וזירכיו םכסה לכ וחדיי

 .רורטה תמלסהב ביגהל םייושע

 יפלכ יפוריאה דוחיאה לש תינידמה ותדמע רקיע תא תבצעמ וז הקומע הנבה־יא

 .תוילבולג תויגטרטסאראג תויגוסב תויפוריאה תודמעה תאו ןוכיתה־חרזמהו לארשי

 דוחיאהו לארשי יסחי תא רפשל דואמ השק היהיש ירה ,תמייק וז הנבה־יא דוע לכ

 תומגמ בולישב לארשי תוינידמב תויוחתפתהה םלוא .םיינידמ םיאשונב יפוריאה

 תייאר ילדבה תא ןיטקהל םייושע הפוריאל ימלסומה םזילטנמדנופה ןיב םיסחיב

 רשפאל ךכבו ,יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב תינידמה תוביציה לע הפקשההו םלועה

 .םהיניב םיסחיב בר רופיש

 ״תילמרונ״ תיברעמ הנידמכ גוהנלו םייקתהל לארשי לע .3

 םייקתהל לארשי לע יכ ותפקשה איה יפוריאה דוחיאה לש תוחפ אל היוגש הסיפת
 הקומעה הנבהה־יא ילוא וז .ןתומכ גוהנלו תויברעמה תויטרקומדה תונידמה לככ

 וז הנבה־יא .יפוריאה דוחיאה לש תויוגשה תוסיפתה לכמ רתויב העטמהו רתויב

 תינויצה העונתה המיקהש הנידמ - לארשי תנידמ לש תוידוחייהמ תמלעתמ

 הנושארבו שארב המצע תא האורה תיטרקומדו תידוהי הנידמ רוציל השקיבש

 .ידוהיה םעה לש ותנידמכ

 םע תחא הרושב תדמועה ״תילמרונ״ הנידמ לארשיב האור יפוריאה דוחיאה

 לש ידוחייה יגטרטסא־ואגה הבצממ תמלעתמ וז הייאר .יפוריא־ברעמה לדומה

 בצמ .רחאה הדצמ הפוריאבו ,דחאה הדצמ יברעה םלועב תלבוגה הנידמ - לארשי

 ךכיפלו ,יפוריאה דוחיאב ערו חא ןהל ןיאש תוימויק תונכס ינפב לארשי תא ביצמ הז
 םתנבהב השקתמ יפוריאה דוחיאהש םיינוחטיב םידעצב טוקנל לארשי תא בייחמ

 .םתלבקבו

 ״ילארשיה הרקמ״ל רשאב יפוריאה דוחיאה לש ותנבה תא רפשל ךרוצה

 יתועמשמ גורדשל רובעי־לב־יאנת אוה ,היכרצו היכרע לע - לארשי לש התוידוחיילו

 ״החור״ו העבט יבגל יפוריאה דוחיאה לש היוגשה הסיפתה ןכש .םיינידמה םיסחיב

 ,תוינידמ יאשונב תוקומעה תונבהה־יא תיברמ תא תקזחמ וא תרציימ לארשי לש

 .ןלבקל הלוכי הניא לארשיש דוחיאה לש תודמעב ףקתשמ רבדהו

 ידוהיה םעה לש ןיערגה תנידמכ לארשי לש העבטל רשאב הנבה־יא .4

 יסיסב ןויער - ״ידוהיה םעה תנידמ״כ המצע האור לארשי ,ליעל הדוקנל ךשמהב

 תוידוהיה תוצופתהו לארשי יסחי םינבומ רפסמבש דועב .תונויצב יזכרמו תודהיב

 םינבומבש ירה 59,ןהלש ןהיתוצופתו תורחא תונידמ יסחי םע האוושהל םינתינ
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 רקיעב תעגונ םתוידוחיי .םיידוחיי םה תוידוהיה תוצופתהו לארשי יסחי םירחא

 תואיצמב םייתוכיאו םייתומכ םינייפאמלו ,םהלש הירוטסיהל ,םייסיסבה םהיכרעל

 .היופצהו תיוושכעה

 הריגהה תוינידמ ;םלועה יבחר לכב םידוהיה ןוחטיבל תיארחא המצע האור לארשי

 ידוהיה םעה יפוגל קודה ןפואב הרושק לארשי ;םידוהי תבוטל ןווכמב הטומ הלש

 רחאל ידוהי שוכר תבשהבו םייוציפ תשירדב ליעפ דיקפת תאלממ איהו הל הצוחמ

 םעה יגיהנמ םע תימשר תוצעוויהל םיכרד תלקושו תנחוב לארשי ,ןכ ומכ 60.האושה

 לע תויתועמשמ תועפשה ןהלש תוילארשי תוטלחה תלבק תעב ויתודסומו ידוהיה

 61.ידוהיה םעה ללכ

 .ליעל רומאה לכ תא לבקלו ןיבהל השקתמ יפוריאה דוחיאה

 לארשי תא תובייחמה תומרונ עבוק ימואליןיבה טפשמה .5

 ויתונורקעו ימואלדיבה טפשמה תומרונ יפ־לע גוהנל לארשימ הפצמ יפוריאה דוחיאה
 םיימואלךיבה טפשמה־יתב לש תוטלחההו תוקיספה תאו תעדה תווח תא דבכלו

 .ם״ואה לשו

 יפ־לע גוהנל הלוכי הניא לארשי םיבר םירקמב .ךכ תגהונ הניא לארשיש אלא

 הבושת םינתונ םניאו םקלחב םינשוימ ימואלךיבה טפשמה יללכ ןכש ולא תוקיספ

 תורחא תונידמ םגו ,לארשיש םיפסונ םיינוחטיב םיבצמ םעו רורטה םע תודדומתהל

 הקתנתה אל ןיידע לארשי ,תאז םע דחי .םהינפב תודמוע ,תירבה תוצרא דחוימבו

 ןוירוג ןב דוד לארשי תלשממ שאר לש תמסרופמה ותרעה תשרוממ ןיטולחל

 ,םייניב תדמעל םוקמ שי וז היגוסב .״םומש ם״וא״ :זירכהש םישימחה תונש עצמאמ

 הייפיצה ןיב בהזה ליבש תא אוצמל הסנמ לארשי .התארקל תדעוצ לארשי השעמלו

 לש ןלקשמב טיעמהל תילארשיה הייטנה ןיבל יפוריאה דוחיאה לש תקדצומ־אלה

 םיינוחטיב םיכרצ רשאכ םג ,ימואלךיבה לשממה יפוג לשו תוימואל־ןיב תומרונ

 .תאז םיבייחמ םניא

 ,תולועפה עוציבו תוטלחהה תלבקל םדוק דוע ,הילוקישב לולכל לארשי לע
 ןכא לארשיו ,ירטינמוהה קוחה תאו ויתונורקעו ימואל־ןיבה טפשמה תומרונ תא

 תעבונ יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב הקומעה הנבהה־יאש אלא .רתויו רתוי ךכ תגהונ

 קוחה תא לבקמ יפוריאה דוחיאה ללככ .יפוריאה דוחיאה לש היוגש הסיפתמ

 םלעתמו - תונתשמה תוביסנב ללכ בשחתהל ילבמ - אוהש יפכ ימואל־ןיבה

 ,יאבצ חוכב שומישה ינידו המחלמה יניד דחוימבו ,ימואלךיבה טפשמהש הדבועהמ

 דגנכ רורטה תרבגה םע םלוא .תואיצמה רחא םירגפמו קומע רבשמב םויכ םייורש

 יקוח״ תוקקוחמ תונוש תויפוריא תוינידמו ,הז אשונב יוניש לח הפוריא תונידמ

 ןיינעב רתוי הבר הנבהל חתפ שי ךכב .םדוק לבוקמ היהש הממ םיגרוחה ״ןוחטיב
 .יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב הז

 תוירואת ןיבלו ללככ טפשמ ןיבל יתרבח יוניש ןיבש םיסחיה תכרעמב ןודל ילבמ

 תובייחמ תושדח תוינוחטיב תונכסש רורב 62טרפב ״המחלמה יניד״ו ךוסכס לש

 לשו ימואלדיבה טפשמה לש ,תילקידר ףא םירקמהמ קלחבו ,תיתוהמ תונשדח
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 םתלוכי איה לרוג תרה השחמה .יביטקלוק ןוחטיבל םדא תויוכז ןיבש ןידעה ןוזיאה

 ינייפאממ םידחא בולישב תינרדומה היגולונכטה .םינומה גורהל םיטעמ לש תרבוגה

 גישהל רורט ינוגראל םירשפאמ דחי םג םיילרביל־םייברעמ םיכרעו היצזילבולגה

 ,םינומה גרהל םישמשמה םיילנויצנבנוק־יתלב םיעצמאו קשנ תיסחי הבר תולקב

 .םתלעפה ךרוצל תשרדנה תישפוח העונת םג םירשפאמו

 םעה ללכלו לארשיל הרומח הנכס הווהמ םינומה גורהל םיטעמ לש וז תלוכי

 תחאכ ידוהיה םעה תאו לארשי תא ונמיס םיטסילטנמדנופה רורטה ינוגרא .ידוהיה

 ןיא ,תירבה תוצראל םג ומכ ,לארשיל ךכ םושמ .םהיתויוליעפל תויזכרמה תורטמה
 .הז םויא דגנכ תושדח תומרונ לש םושייהו חותיפה תוצולחמ תויהל אלא הרירב לכ

 יונימל הנושארל ומרגש 2004 סרמ שדוחב דירדמב םיעוגיפה רחאל םגש אלא

 שדוחב ןודנולב םיעוגיפה רחאל וליפאו ,רורטב המחלמל יפוריאה דוחיאב םאתמ

 תאז ,וימויאו רורטה דגנכ וקבאמב רוחאמ ךרתשמ ןיידע יפוריאה דוחיאה ,2005 ילוי

 בלשב .םינומה גורהל םיטעמ לש םתלוכי לע ססבתמ שדחה ינלטקה רורטהש ףא

 ןיידעו ,תויתרגש קוח תפיכא תוכרעמ תועצמאב רורטב הפוריא תיברמ תקבאנ הז
 הזוזת תרכינ רומאכש םגה ,רתוי םיקומעו םיבחר רורטה ידממש ךכב הריכמ הניא

 .היקוחבו היתודמעב
 .יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב הקומע הנבה־יא תמייק ,ליעל רומאהמ האצותכ

 לש תתוועמ תיפוריא הייאר הווהמ ונתכרעהלש המב ןירשימב הרושק וז הנבה־יא

 ,ולוכ םלועה לש תינוחטיב הניחבמ רתויב בושחה רבשה תנבה רסוחו תואיצמה

 .תוילבולגה תומרונב םייוניש בייחמה רבש

 תומרונ תומיאתמ רבכ יפוריאה דוחיאה תונידממ קלח ןיוצש יפכ ,תאז םע דחי

 דוחיאה הרירב תילבש תופצל שי ךשמיי רורטה םאו ,רורטה תונכסל תויטפשמ

 לאידיאה הז ןיא .הנממ דמלי םגו לארשי לש תוינידמה תא רתוי בוט ןיבי יפוריאה

 ,״שדח גוסמ ףתושמ ביוא״ לע יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב םיסחיה רופיש תא ססבל

 םיסחיה קודיהל הז תויונמדזה ןולח לצנל לארשי לעו - הרקי ןכא ךכש ןכתיי ךא

 בוט םלועל תפתושמ הפיאש סיסב לעו ידדה עויס תועצמאב יפוריאה דוחיאה םע

 .רתוי

 לארשי לע ;״תויתדימ" תויהל תיניטסלפה תומילאל תוילארשיה תובוגתה לע .6

 תמגודכ תיביטקלוק העיגפמ ענמיהלו דורטה תולועפ יעצבמב קדו ךא תובהל

 הדרפהה רדגמ םיקלח

 לש רצה שוריפה יפ־לע הנייהת לארשי לש היתולועפש עבות יפוריאה דוחיאה

 לש שדחה גוסה תא תוענומ ןניא הלאכ תולועפ לארשי לש הנויסינמ .הבנ׳ז תנמא

 תובוגתב ביגהל הלוכי הניא לארשי תונמוזמ םיתעל .לארשי הפושח ןהלש תופקתהה

 םייח תלצה .םינומה גרהל םימרוגה םידבאתמ םילבחמ לש תופקתה לע ״תויתדימ"

 ,םהל םיעייסמהו םהיגיהנמ ,םילבחמ לש דקוממ לוכיס לש ענמ תולועפ ידי־לע

 ,ךכ לע ףסונ .עשפמ םיפחב םג תרעצמ העיגפל םיענמנ־יתלב םינוכיס ןמיע תואשונ

 הנגה םשל תינוחטיב הדרפה רדג תשרדנ ,םיילארשיה ןוחטיבה יחמומ תיברמ תעדל
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 הנידמ םקותו ביצי םולש םדקהב גשוי םא אלא איה רשאב לארשי תייסולכוא לע

 לע רורט תופקתה השעמל הכלה ענמת תיניטסלפה הנידמהש החנהב .תיניטסלפ

 .ןיעל הארנה דיתעב םיכומנ וייוכיסש רבד - לארשיל תיקות־יתלב הרידחו לארשי

 תורישי םיברועמ םניאש םיניטסלפ לע השק לטנ הליטמ רדגהש אוה ןוכנ

 אל הדרפהה רדג יאוותש חיטבהל לארשי לע ךכ םושמ .תוילארשי־יטנא תולועפב

 טפשמה־תיב טילחה ןכאש יפכ ,תיניטסלפה היסולכואב תיתדימ־יתלב הרוצב עגפי

 ךא 63.הדרפהה רדג יאוות דגנכ הריתעב קדצל הובג טפשמ־תיבכ ותבשב ןוילעה

 וא ןווכמב ,תססובמ ולא םיניינעב יפוריאה דוחיאה תדמעש םשורהמ םלעתהל השק

 םויק־וד חטבוי ךכבו םישובכה םיחטשה לכמ תגסל לארשי לעש הסיפתה לע ,זמורמב
 הנבההייאל ונתוא הריזחמ וז היוגש הסיפת .רורטה תולועפל ץקה אוביו םולשב

 .ליעל ונד הבש הקומעה

 לארשי תוינידמב תומגמהו םייונישה ללוכ ,תחתפתמה תואיצמהש ןכתיי ןאכ םג

 המאתהב יפוריאה דוחיאה תשיג יונישל ומרגי ,תיניטסלפה תושרה לש התוליעפבו

 תכפוה איה ךא ,דוחיאה לש וחורל הניא םנמא וז תואיצמ .תואיצמל רתוי הבר

 דוחיאהו לארשי יסחיב שממ לש רופישל ףסונ חתפ היהי הזב .ויניע חכונל ״הדבוע״ל

 .יפוריאה

 (new sovereigntism)״השדחה תונוביר״ה תסיפתו תינקירמאה תוידדצ־דחה .7

 הניה לארשיב תירבה תוצרא לש הברה התכימת ;תונכוסמ ףאו תונוכנ ןניא

 שממ לש תועט

 תונוביר״ה תסיפתו תינקירמאה תוידדצ־דחה יפוריאה דוחיאה לש ותטישל

 יפוריאה דוחיאה ,ךכ לע ףסונ .ןעבטמ תויוגש (new sovereigntism) 64״השדחה

 רורב .הרומח תועט איה לארשיב תירבה תוצרא לש הברה התכימת יכ העדב קיזחמ

 תוינידמבו תוינקירמאה תודמעב תכמות איה .ןיטולחל הנוש העדב הקיזחמ לארשיש

 .תירבה תוצרא לש תיברמה התכימתב הצפחו ,תינקירמאה

 תייאר לע תססובמ איה :ךכל רבעמ הברה הבוחב תנמוט וז הנבה־יא םלוא

 לש וזמ ןיטולחל הנושה םלוע תייאר - יפוריאה דוחיאה לש תללוכה םלועה

 .תנכוסמו היוגש םלוע תייאר לארשי לש התכרעהלו ,לארשי

 תומכסהה־יא לכ תא תמכסמה הנורחאה הנבהה־יאב ןוידל ונתוא םיאיבמ הלא לכ

 .תונבהה־יאו

 ילככ תומילאב שומישהו תנכוסמו תנשוימ השיג איה ״גרהיהלו גורהל תונוכנ" .8

 ,תוצוחנ ןניאו בחרה רוביצה לע תולבוקמ ןניא הלא תושיג ;קיזמו עד אוה יטילופ

 ״יחצנ םולש ״ל וכרדב ונמלוע ,םמצמצלו םדדובל ןתינש םידדוב םירקמ דבלמו

 65.״הגונמ םה םיפוריאהו םידאממ םה םינקירמאה״ :םסרופמ ןושל עבטמ עבט ןגק

 ריכמ אוהש םגה .תוימיטפוא תויהל תוטונ םלועה לע יפוריאה דוחיאה לש ויתועד

 תונכס דוחיאה תעדלו ,תוימוקמו תוינמז תונכס ןהב האור אוה ,שממ לש תונכסב

 יחרזא לש םתונוכנ־יא םג ןבומכ הרושק ךכל .םולש יכרדב רקיעב ןתתיפל תונתינ ולא
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 ןתלוכי־יאו ,תוינקפסו תוקוחר תוביסכ הארנש המב םהייח תא ןכסל יפוריאה דוחיאה
 ןוחטיבה יביצקת תא לידגהל יפוריאה דוחיאב תורבחה תונידמה לש ןנוצר־יא וא

 םג ,תימואלךיבה הריזב יזכרמ ןקחשל יפוריאה דוחיאה תא ךופהל ידכ שרדנש יפכ

 .תומילאב שומישו השק המצע םישרודה םיאשונב

 תוטונ םלועה לע יפוריאה דוחיאה לש ויתועד .וז תלצאנ םלוע תייאר ריבסהל לק

 םדמ הבוקעה הירוטסיהה רואל אקווד ילסקודרפ ןפואב רתוי תוימיטפוא תויהל

 היצרגטניאה טקיורפ לש ותחלצה תא ףיסוהל שי ךכל :םלועה תומחלמ יתש לש

 תולוכי תלעב השדח תיטילופ תושיכ יפוריאה דוחיאה לש ותמקה :תיפוריאה

 םהיתואצותש םיפסונ םיעוריאו :תורבחה תונידמה ןיב המחלמ תעינמ תורשפאמה

 תוססובמה תורשפבו ןתמו אשמב הנומאה םיספות םויכ .יפוריאה ןורכיזב תוקוקח

 ריכזהל שי הז רשקהב .חוכב שומישה וא םויאה םוקמ תא םיפתושמ םיסרטניא לע

 תומוקמה תיברמב יכ םא .״תוירטינמוה תויוברעתה"לש םיגירח םיעוריא םתוא תא
 גורהל הטעומ תונוכנ הלא תוחוכ םילגמ ,םייפוריא םייאבצ תוחוכ םיברועמ םהבש

 .ןגהל םירומא םה םהילעש עשפמ םיפחה לש םהייח תא חיטבהל ידכ גרהיהלו

 וא םייפוריא ״תוברעתה תוחוכ״ ומקוהשמ התע יקלח יוניש הנתשי הז בצמש ןכתיי

 הסיפתה השקמ םייתניב ךא ,םהמ םלעתהל היהי ןתינ אלש םיקהבומ םימויא חכונל

 .לארשי לש היתודמע תנבה לע תטלשה תיפוריאה

 ןויסינה רואל תידוהיה הייארה תיווזמ דוחייבו ,קפסב תלטומ וז םלוע תייאר

 ונוניכל רשאב םיילארשיה תוקפסה .לארשי תנידמ לשו ידוהיה םעה לש ירוטסיהה

 תוירוזאה תויוחתפתהה רואל דחוימב ,םיקזחתמו םיכלוה ״בוט םלוע״ לש ריהמה

 תונידמ״ דצמ םיעמשומה םימויאה ,יניערג קשנ לש ותצפהל הייטנה ומכ ,תוימלועהו

 ךרדכ ״היצזיטרקומד״ל רשאב תוקפס תופרטצמ ךכל .ןסרה רסח רורטהו ״תופרוטמ
 סיסב תוקפסמ קאריעבו ןאריאב תויוחתפתהה םגו ,״שדח ןוכית־חרזמ״ל הריהמ

 בייחל םייושע הלא לכ .רתוי בוט תויהל רהמי אל דיתעהש תוששחל יריפמא

 לש םולשה תעצה לש תיניטסלפה הייחדה .ימלוע םולשל יאנתכ "ילבולג ןתייוול״

 םיפסונ םיקוזיח םה תיניטסלפה תושרב סאמח תלשממ לש התיילעו 66,קרב־ןוטנילק

 .ןוכיתה־חרזמה לש םוגעה םג ילואו עוגר־אלה ודיתעל רשאב

 דוחיאה לש םלועה תופקשהו חורה יכלה ןיב לודג רעפל םיליבומ הלא לכ

 םיעורגה םייטילופה םיסחיל רשאב ״המשאה״ש שיגדהל שי .לארשי לשו יפוריאה

 ונתאירק רואלש אלא .םידדצה ינש יפתכ לע תלפונ לארשיל יפוריאה דוחיאה ןיב

 ירה ,ןיעל הארנה דיתעבו הווהב תוקימנידהו תואיצמה תא ונתנבהו הירוטסיהה תא

 רתוי תובר תויתועמשמ תויוגש תוסיפתב םויכ ״עוגנ״ יפוריאה דוחיאה ונתעדלש

 תילארשיה תוינידמה יבצעממ םיבר .םיילארשיה תוינידמה יבצעמ תיברמ רשאמ

 דומילה תמוקע ,דגנמו 67,הבשחמ יכלה יונישו הריהמ הדימל לש םיכילהתב םיאצמנ

 .התצאהל יוכיס םייק םא םג התישארב קר היוצמ יפוריאה דוחיאה לש

 םיילארשיה תוערכהה ילבקמ םילעופו םייח םיעירכמ םיניינע רפסמב ,םוכיסל

 תופקשה .הנוש ילטנמ םלועב הפוריאבו לארשיב בחרנה רוביצהו םייפוריאהו

 הנוש םהלש 69יתרבחה ןוימדהו תונוש םיינוחטיבדביינידמ םיאשונב םהלש 68םלועה
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 היצזיליביצהמ קלח איה לארשי ,םיבר םינבומב ,ליבקמב .ילקידר ןפואב וקלחב

 תוסיפת ,םיבר םיידוסי םיכרע יפוריאה דוחיאה םע תקלוח איהו ,תיברעמה

 דיתעל רתויב בושחה אשונה .םייתימא םייטילופ־לאיר םיסרטניא םגו 70תואיצמ

 ונוצר אוה ,תוימיטפואל הביס םג ןתונה אשונ ,יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחי

 71,סיופמ ןוכית־חרזמב לארשי לש המויק תא חיטבהל יפוריאה דוחיאה לש ותפיאשו

 יקוליח םה םיבר ךא .יפוריאה דוחיאל קודה ןפואב הרושק לארשי ובש ןוכית־חרזמ

 .הז ןוזח לש ושומימל ךרדה לע יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב תועדה

 רגתאה תא ונינפב ביצמ יפוריאה דוחיאלו לארשיל ףתושמהו הנושה לולכמ

 .יפוריאה דוחיא יפלכ תילארשי יתבר־היגטרטסא לש הבוציעב יזכרמה

 יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי יתבר״היגטרטסאל תונורקע

 םיידותמ תונורקע לע תוססבתהבו ,ליעל חותינה לש תרזגנכו אובמה תמלשהל

 יתבר־היגסרטסאל תונורקע רשע השימח ןלהל םיעצומ ,יתבר־היגסרטסא בוציעל

 :יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי

 תונשל ,יפוריאה דוחיאה םע לארשי יסחי לש חווט תכורא הייארל ךרעיהל שי .ו

 איבהל םייושעה םיכילהת תנבהב ץמאמ עיקשהלו לארשי לש תוינידמה תא

 ןיב תועדה יקוליח תא ןיטקי הז רופיש .דוחיאב ״הדימל תמוקע״ רופישל
 .לארשיל דוחיאה

 דוחיאה םע םיסחיה לש תימויקה םג ילואו הברה תובישחב ריכהל שי .2

 םע םיסחיה רופישל ההובג תופידע תתל שי ,ןכל .לארשי לש הדיתעל יפוריאה

 דחוימבו תולועפמ ענמיהלו רתוי םיבר םיבאשמ ךכב עיקשהל ,יפוריאה דוחיאה

 .תוסיעכמו תוצוחנ־יתלב תויואטבתהמ

 לש םלועה תופקשהו םיסרטניאה ,םיכרעה תא רתוי הבוט הנבה ןיבהל שי .3

 םיסרטניאב העיגפ אלל ןתינה לככ ןובשחב םתוא איבהלו ,יפוריאה דוחיאה

 .םיינויח םיילארשי

 יתבר־תויגטרטסא לש רשקהב יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחי תא תוארל שי .4

 םאלסאה ,ןיס ,תירבה תוצרא םע םיסחיה תכרעמ המגודל ,תורחא תוילארשי

 ־היגטרטסאב יפוריאה דוחיאה יפלכ יתבר־היגטרטסאה ןוגיע .ימלוע לשממהו

 72.דואמ דע לארשיל הרסח תללוכ תינוחטיב־תינידמ יתבר

 ־תויוינידמו םלוע תופקשה לש הרהבהל תויוושכע תויגוסב ןוידמ םדקתהל שי .5

 תונשלו תוסנל ץמאמב ,ןהב םיכורכה תועדה יקוליח לע ,תויסיסב תוינוחטיב

 דקמתהל םוקמב תאז .יפוריאה דוחיאה לש םלועה תופקשהו תוסיפתהמ קלח
 .םירצ 73״רוביצ יסחי״בו הרבסהב

 .יפוריאה דוחיאה יפלכ לארשי לש תויוגשה תוסיפתה תא תיחפהל שי .6

 ,תויגולוקא תוגאד ומכ םיילבולג םיאשונב יפוריאה דוחיאה םע הלועפ ףתשל שי .7

 .דועו ימואלךיבה טפשמה לש תומרופר ,תויוברת תמחלמב תונומטה תונכס
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 הריהז תונוכנ לולכיו ,ם״ואה לש םימורופב םג םייקתי הז הלועפ ףותישש יואר

 תומאות ןניא ולאשכ םג ,יפוריאה דוחיאה לש תודמעב םעפ ידמ ךומתל הדודמו

 .תירבה תוצרא תודמע תא

 הלועפ ףותיש עיצהלו םיפתושמ םיינותטיב־םיינידמ םיסרטניא תוהזל שי .8

 לש םיינוחטיבהו םייטילופה םידעיה תא םדקל םייושעה םיאשונב רתוי בר

 םיילארשיה םיכרצה תא םידגונ םניא הלא דוע לכ - יפוריאה דוחיאה

 םיירשפאה םידיתעל רשאב יעוצקמה חישה תא קימעהלו םוזיל שי .םיינויחה

 תמגוד - ללכב תוימלוע תויגטרטסא־ואג תויגוסו טרפב ןוכיתה־חרזמה לש

 .תירבה תוצרא םע םייגטרטסאה םיגולאידה

 לש התוינידמ תנעשנ וילעש ירסומ־יכרעה סיסבה לע תוניידתה םייקל שי .9

 םיניטסלפהו ,רבעב לארשי העיצהש תוירוטסיה תורשפ רואל לשמל ,לארשי

 .ןתוא וחד
 ,םולשה ךילהתב יפוריאה דוחיאה לש ותוברועמל רתוי הבר תושימג תולגל שי .10

 לש םיינויחה םיסרטניאה לע רומשל שי .ילמסה רושימה לע םג שגד םישלו

 .חותפ חיש לע רומשלו יפוריאה דוחיאה תודמעל הנבה תולגל ךא ,לארשי

 טעמל ,תוירקיע תוילארשי תודמעלו תומזיל רשאב יפוריאה דוחיאב ץעוויהל שי .1 ו

 .הטלחהל םדוק ץחל תעינמ םגו תוידוס תרימש תשרדנ םהבש םירקמ םתואב

 האצותכ ול םייופצה םינוכיסה תא תונידעב יפוריאה דוחיאל ריבסהל שי .12

 תמגודכ ,הניפל לארשי תקיחדו לארשי לש םייטירק םיינוחטיב םיכרצ תחנזהמ

 לע עיבצהל שי .לארשי תדמשהב םיצורל םינומה לטוק קשנ תצפה תעינמ־יא

 ששח םהב שיש םידעצב טוקנל אלא הרירב לארשיל היהת אל םהבש םיבצמ

 .יפוריאה דוחיאה בחרמב םידבכו ״םירישי־יתלב וכיקזנ״ל

 ףתשלו יפוריאה דוחיאב תוידוהיה תוליהקה לש ןתמצע תרבגהל לועפל שי .13

 .ידוהיה םעה ימרוג ללכ םע הלועפ

 .לארשי לש הנוחטיב תא חיטבהל הפוריא לש תירסומה התבוח לע דומעל שי .14

 לככ דירפהלו יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחי לש םידממה לכ תא קזחל שי .15

 תועד יקוליח וא המכסה ןיב ,םיבר םימוחתב השעמל הכלה םייקש יפכו ,ןתינה

 היגולונכטו עדמ ,הרבח ,קשמ ימוחתב הלועפ ףותיש ןיבל םיינוחטיב־םיינידמ

 .דועו

 לש תוערכהו תיתטיש הטמ תדובע לש ןחבמב ודמעי הלא םיעצומ תונורקעש ןיב

 לע ךמתסהלו ךישמהל הלוכי הניא לארשיש אוה רורב ,ואלש ןיבו הנידמה יטינרבק

 הימיכ״ ,יפוריאה דוחיאה תודסומ בכרהב םיילנוסרפ םייוניש ,תויתדוקנ תולועפ

 םע היסחי לע ךומסל לארשיל רוסא ,ןכ ומכ .דועו ״לזמ״ ,רוביצ יסחי ,״תישיא

 .יפוריאה דוחיאה םע םיינוחטיב־םיינידמה םיסחיב שאר לקהלו תירבה תוצרא

 ,יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשיה היישעבו הבישחב תומדקתה שי תונורחאה םינשב
 םיווקמ ונא .יתבר־היגטרטסא שוביג לע רתוי תיתטיש הבישח םג הלחה 2007 תנשבו

 תגצהב ,וזכ יתבר־היגטרטסאב ףוחדה ךרוצה תשגדהב ךכב רזעל היהי הז רמאמש
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 יפוריאה דוחיאה יפלב תילארשי יתבר־היגסר00אל אובמ הקי0״לופ

 רפסמ תעצהבו יפוריאה דוחיאה םע םיסחיה רופישל ךרדב םידמועה םיישקהמ קלח

 .תשרדנה יתבר־היגטרטסאה םצעל תונורקע

 תורעה

 סוטירמא ןיינמה ןמ רוספורפ אוה ,2005 תנשל לארשי סרפ ןתח ,רווד לאקזחי רוספורפ *

 לש ןנוכמה ואישנו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ירוביצ להנימו הנידמה עדמל

 .ידוהי םע תוינידמ ןונכתל ןוכמה

 הנומ ןא׳ז הצרמו תיפוריא הרבחו הקיטילופ רקחל זכרמה להנמ אוה ודרפ ןורש ר״ד

 .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב לשממו הקיטילופל הקלחמב

 .European Foreign Affairs Review תעה בתכב תילגנאב הנושארל םסרופ הז רמאמ **

 המלשה שרוד רמאמב גצומה חותינה .תופסותו םייוניש ,םינוכדע ללוכ ירבעה חסונה

 יסחי לע ץראה ןופצב הללאבזיחה ןוגרא דגנ תיאבצה הכרעמה לש תוכלשהב ןויד ידי־לע

 דוחיאה תורבח תונידממ םייאבצ תוחוכ לש םתבצה ללוכ ,יפוריאה דוחיאהו לארשי

 תוקיחרמ תוכלשה ךכל הנייהת םאה תעדל םדקומ ,הז בלשב ,םלוא .ןונבלב יפוריאה

 הקידבה תדעוו׳ל רורד לאקזחי רוספורפ לש ויונימ ,ןכ לע רתי .ןתוהמ הייהת המו תכל

 .הז אשונב ןויד ענומ ׳ןופצב הכרעמה לש תיתלשממה

 http://www.acpr.org.il/publications/policy-papers/ ןכו .Dror, 1998 ;1989 ,רורד האר 1

pp023-xs.html. 

 Dror., 2006 האר 2
 תונוכתה תא םירסח םיטעמ אל םירש ללוכ םיבר םיאקיטילופש רורב תאז םע דחי 3

 לש שדח סופיטב ךכמ עבונה ךרוצה לע .חווט תכוראו תללוכ תינידמ הבישחל תושורדה

 .2005 ,רורד האר ,ריכב גיהנמ

 .Pears, 1984 האר 4

 דוחיאה יפלכ יתבר־היגטרטסא שוביג לש ךילהת לחה 2007 ראורבפ שדוחב ונל עודיכ 5

 .תורורב םרט ויתואצות ךא ,יפוריאה

 :םולש רשה ריהצה הז דיקפתב ןורחאה ומואנב ,ץוחה רשכ ותנוהכ םויס םע םג ךכ 6

 תוברועממ הששח תוכורא םינש ךשמב לארשי .הפוריא םע םירשקב ןימאמ ינא..״

 עדוי ינא .תינידמה היישעב יזכרמ םוקמ תויהל ךירצ הפוריאלש בשוח ינא .תיפוריא

 ךוסכסה יפלכ הניגפה הפוריאש ןוזיאה רסוח םע תובר םינש לש תכשמתמ היעב שיש

 .ןבליס ,םולש ;״...הפוריא םע םירשקה תא קדהל לועפל שי יתעדל ...יניטסלפ־ילארשיה

 ,םילשורי ץוחה דושמ ,״הפוריאל אצויה רשה תוסחייתה :ץוחה ירש יפוליח סקט״ .(2006)
18.1.2006. 

 תכוראו תידממ־בר ,תללוכ היגטרטסא תבייחמה הנכס איה ״השדחה תוימשיטנאה״ 7

 .2004 ,רורד האר .חווט

 http://ec.europa.eu/eniargement/ האר היקרוטו יפוריאה דוחיאה יסחי לש תיבה רתאל 8

turkey /index_en.htm. 

9 1986 ,.Nagel 
 יפל ץוחה רחס ינותנ ראש ,הז ןותנשל םאתהב .2006 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 10

 - 190/0 :אוביי :ןלהלדכ םה (םימולהי אלל) תוצרא תוצובק
 תוצרא - 13״/0 ,היסא
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 יפוריאה דוחיאה יפלכ תילארשי יתבר־היג0ר00אל אובמ הקיטילופ

 ,תירבה תוצרא - 310/0 :אוציי :תוצראה רתי - 260/0 ,.א.ט.פ.א תונידמ - 50/0 ,תירבה

 - ו50/0
 - ו״/0 ,היסא

 .תונידמה רתי - 200/0 ,.א.ט.פ.א

 "Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association between the European ו ו

Communities and their Member States, of the One Part, and the State of Israel, 

,2000 of the Other Part", Official Journal of the European Communities, 21 June 

L147/3. תוביצנה רתאב םג אצמנ לארשי ןיבל יפוריאה דוחיאה ןיב היצאיצוסאה םכסה 

 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_147/l_1472000621en000 תיפוריאה

30156.pdf 
 דוחיאה לש חותיפו רקחמל תישימחה תרגסמה תינכת לש התוליעפ תפוקתב ו2

 םיפתוש ומאית םכותמ ו49־ו ;םיטקיורפ 623־ב תברועמ התייה לארשי (FP5)יפוריאה

 ושגוה (FP6)יפוריאה דוחיאה לש חותיפו רקחמל תישישה תרגסמה תינכתל .םיילארשי

 םהיניב םיילארשי םיפוג 784 .םיילארשי םימרוג םיברועמ ויה םהבש תועצה 4,117

 תינכתב םיליעפ םיפתוש םה קט־ייה תורבחו םילוח יתב ,רקחמ יזכרמ ,תואטיסרבינוא

 חותיפו רקחמל תיעיבשה תרגסמה תינכת הקשוה 2007 ראוני שדוחב .תישישה תרגסמה

 תילארשיה תלהנמה לש תיבה רתא האר םיפסונ םיטרפל .(FP7)יפוריאה דוחיאה לש

 .http://www.iserd.org.il יפוריאה דוחיאה לש פ׳׳ומל תרגסמה תינכתל

 http://europa.eu. האר תינוכית־סי-תיפוריאה תופתושה לש תיבה רתאל ;Dafni, 2002 ו3

int/comm/external_relations/euromed/index.htm. 

 תוינידמ לש תיבה רתאב לארשיל יפוריאה דוחיאה ןיב הלועפה תינכתב ןייעל ןתינ ו4

 http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/action_plans/israel_ תיפוריאה תונכשה

enp_ ap_finai_en.pdf תיבה רתאב אצמנ הלועפה תינכת לש (בייחמ־יתלב)ירבע חסונ 

 http://www.eu-del.org.il/hebrew/050 לארשי תנידמל תיפוריאה תוביצנה תחלשמ לש

7o20Plan.doc6207׳o20Hebrew<fc20EU-Israel<fo20Action. 

 םכסה תמיתח םע המקוה ״לארשיו יפוריאה דוחיאה ןיב היצאיצוסאה תצעומ״ ו5

 דוחיאה ןיב םיסחיה תכרעמ לוהינל הריכבה תימשרה תרגסמה איהו ,היצאיצוסאה

 תונידמה 27 לש ץוחה ירש ,ילארשיה ץוחה רש םינמנ הצעומה ירבח לע .לארשיל יפוריאה

 תיפוריאה הצעומה ל׳׳כזמ /ןוחטיבו ץוח יסחיל הובגה גיצנה ,יפוריאה דוחיאב תורבחה

 ומיקה ,היצאיצוסאה תצעומ לע ףסונ .תיפוריאה תונכשה תוינידמו ץוח יסחיל הביצנהו
 םכסה לש ומושיילו ףטושה ולוהינל תיארחאה "היצאיצוסאה תדעו״ תא םג םידדצה

 ינשמ םיריכב םידיקפו םירירגש םינמנ היצאיצוסאה תדעו ירבח לע .היצאיצוסאה

 .םידדצה

 תונכשה תוינידמ אשונב םייזכרמ םירקחמו םירמאמ ,םיכמסמ לש הפיקמ המישרל ו6

 http://europa.eu.int/comm/ תיפוריאה תונכשה תוינידמ לש תיבה רתא האר תיפוריאה

world/enp/pdf/background_material.pdf. 
 ״Weapons of Mass Destruction״] ״קתע סרהל קשנ״ חנומל תקקזנ תורפסהש ףא 17

(WMD)], ״םינומה לטוק קשנ״ חנומה יכ העדב ונא ["Weapons of Mass Killing״ 

(WMK)] רתוי קיודמ. 

 אלמה םואנה .2004 רבמצדב 15 ,ישימחה הילצרה סנכב םולש ןבליס ץוחה רש םואנ 18

 http://www.israel-mfa.gov.il/MFAHeb/Foreign+Minister/ ץוחה דרשמ רתאב עיפומ

Interviews+and+speeches/address+by+Fm-t-Shalom+-+Herzeliya+151204.htm. 

 .(2005)סירק לצא תטטוצמ םולש ןבליס ץוחה רש תרהצה 19
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 היעבל שדקומ (Bulletin of the EC, 6 [1980], 10-11)היצנו תרהצה לש יזכרמה הקלח 20

 לש ירבע חסונ .תוידוהיה תויולחנתהה תייגוסלו םילשורי לש הדמעמל ,תיניטסלפה

 .http://www.knesset.gov.il/process/docs/venice.htm תסנכה רתאב אצמנ היצנו תרהצה

 .יקוח וניא הז דעצש הנעטב הדרפהה רדג לש התמקהל תוצרחנ דגנתמ יפוריאה דוחיאה 21

 גיצנה הנאלוס ראיווח ריהצה ,ילארשיה ץוחה רש םע 2005 ילוי שדוחב ותשיגפ רחאל

 תא שי לארשיל יכ םיבשוח [םייפוריאה] ונא״ :םיפתושמ ןוחטיבו ץוח תונידמל הובגה

 הניא לארשי לש החטשל ץוחמ םקותש רדגש םיבשוח ונא ךא ,המצע לע ןגהל תוכזה

 .Vucheva, EUobserver (12.07.2005).״תוירטינמוה תויעב תרצוי איהו ןיטולחל תיקוח

22 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian" 

Territory (Request by the UN General Assembly for an Advisory Opinion)", ICJ 

2004 ,131 ..Reports, No 

23 2004 GA/10248, 20 July. 
 ודגנתה תונידמ שש ,תונידמ םישימחו האמ וכמת ם״ואה לש תיללכה תרצעה תטלחהב 24

 ם״ואב תורבחה תונידמה לכל התטלחהב הארק תיללכה תרצעה .וענמנ תונידמ רשעו

 .ימואל־ןיבה ןידה תיב לש ויאצממב תועיפומ ןהש יפכ ןהיתויובייחתה רחא אלמל
 תיינבמ עבונה יקוח יתלבה בצמב ריכהל אלש״ הבוחה תא םיללוכ הלא םיאצממ

 ףיקמה חטשבו םילשורי חרזמ לש החטשב ללוכ ,שובכה יניטסלפה חטשב המוחה
 .״התוא

 רקיעב תבזכואמ לארשי״ :ילארשיה ץוחה דרשמ ריהצה תיפוריאה העבצהל הנעמב
 םע דחיב ,תיניטסלפה הדמעב ךומתל יפוריאה דוחיאה לש ותונוכנ .תיפוריאה הדמעהמ

 הלעמ ,רתויב ךומנה ףתושמה הנכמל הדירי לש ריחמב יפוריא סוזנצנוקל עיגהל ונוצר

 ״יטמולפידה ךילהתל הליעומ המורת םורתל יפוריאה דוחיאה לש ותלוכיל רשאב תוקפס

 http://www.mfa.gov.il/mfa/ ץוחה דרשמ רתא האר ,[21.7.2004 ,םילשורי ץוחה דושמ]

about+the+ministry/mfa+spokesman/2004/israel+disappointed+by+eu+stand+at+ 

.unga+21 -july-2004.htm 
 Schon, and Martin., 1995 האר .ןייר ןיטרמו ןוחס דלאנוד לש םהיתונויער םושיי ךות 25

 .http://europa.eu.int/comm/external_relations/israel/intro/tradoc_l 13402.pdf האר 26

27 2004 ,European Commission. 

 רלוד ןוילימ 50דנ הלעמל לש יוושב הלודג קשנ תקסע המתחנ 2004 ינוי שדוחב ,המגודל 28

 שדוחב .[(17.06.04) 7 ץווע־עבשב] eads יפוריאה הנגהה טרמולגנוק ןיבל לארשי ןיב

 לע ינלופה הנגהה דרשמו ,המיחל יעצמא חותיפל תושרה ,ל״אפר ומתח 2005 רבמבונ

 ףקיה .ל״אפר תרצותמ תוטלשנ קשנ תודמעב ינלופה אבצה לש תוינוירש דויצל םכסה

 .(9.11.2005)תונורחא תועידי .רלוד ןוילימ 70־כ :הקסעה
 םעהו לארשי תנידמ לש הכרה םתמצע תרבגהל םיכרדבו הכרה המצעה תייגוסב ןוידל 29

 .2004 ,ודרפ האר ,ידוהיה

 להנמ ,יקסנימולפ ףוטסירק רירגשה שיגדה Jerusalem Post ןותיעל קינעהש ןויאירב 30

 The האר .״םיניוצמ״ ןילופו לארשי יסחיש ,ינלופה ץוחה דרשמב ןוכית־חרזמ תקלחמ

(9 :1.7.2006) Jerusalem Post 

 .BBC Monitoring International Reports (16.05.2005) האר 31
 ןוכמ תלהנמ ,קוקייל הירולג העיצה ןודנולב רורטה תופקתה רחאל םיימוימ תוחפ 32

 ןוחטיבה יתורישל ,(Jill Dando institute of Crime Science)״עשפה עדמל ודנד לייג״
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 ןכתייש ירה ,םידבאתמ םילבחמ םנמא ויה רורטה תופקתה יעצבמ ןכא םא״ :םייטירבה
 תוגהנתה יסופד ויה רורטה תופקתהבש רחאמ ,התונמוימב עייסל היושע לארשיש

 רתא םג האר .bbc News UK Edition (9.07.2005).״םידבאתמ םילבחמל םיינייפואה

http://news.bbc.co.uk/l/hi/magazine/4661523.stm BBC'H. 

 ןוחטיב תקלחמ להנמ ,לופ ןתנו׳ג ריהצה 2005 רבמבונ שדוחב לארשיב ורוקיב ךלהמב 33

 הלאשב לשמל ,לארשימ דומלל המ שי דוחיאל״ :יפוריאה דוחיאב םיטפשמהו םינפה

 ץראה .״רורטב םידושח עישרהל ידכ טפשמ יתבב יניעידומ עדימב םישמתשמ דציכ

(11.11.2005). 
 ,יפוריאה טנמלרפה אישנ לרוב ףזו׳ג 2005 ילוי שדוחב לארשיב ורוקיב תעב ריהצהש יפכ 34

 לש התוביוחמ תא רשאלו רוזחל ינוצרב״ :לארשי תסנכ ינפב ומואנב ,זאד וראותב

 היטרקומדכו תידוהי הנידמכ לארשי לש המויקל הלש תדחוימה תוירחאה תאו הפוריא

 .Boreil, 2005 האר .״היתונכש םע םולשבו ןוחטיבב היחה

 סנכה יפתתשמ ינפב ינבל יפיצ ץוחה תרש םואנמ אוה טוטיצה לש ןושארה וקלח 35

 רתא םג האר .11.12.2006:1 ,םילשורי ״תבחרומה הנוכשב יפוריאה דוחיאהו לארשי״

 http://erp.newgate.co.ii/index.aspx?pgid=pg^^nw הרבחו הקיטילופ רקחל זכרמה
 םולש ןבליס ץוחה רש םואנמ אוה טוטיצה לש ינשה וקלח .128130836479687500

 דרשמ רתא םג האר .2 ימע ,2003 ילויב 21 לסירב ,יפוריאה דוחיאה ירש תצעומ ינפב

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2003/ ץוחה

Address+by+FM+Silvan+Shalom+before+the+European+Un.htm. 

36 Dahaf Institute. (2004). Appendix: Tables of Distributions of Responses — Israeli's 

60 ;Attitudes Towards the European Union. Tel-Aviv: Dahaf Institute 

 http://www.לארשי תנידמל תיפוריאה תוביצנה תחלשמ רתאב רקסה יחפסנב ןייעל ןתינ

eu-del.org.il/english/DAHAF_SECOND_POLL_TABLES_OF_RESULTS.doc. 
37 2007 ,Pardo. ראואנדא דארנוק ןרק רתאב רקסה תואצותמ קלחב ןייעל ןתינ :http 

www.kas.de/proj/home/pub/24/2/dokument_id-10196/index.html//. 

 םירטנמלרפ ,םיילארשי הימדקא ירקוחו חור ישנא ,תסנכ ירבח ומתח המוצעה לע 38

 הגלפמה לש המעטמ ״!זישכע יפוריאה דוחיאל לארשי״ ןייפמק תרגסמב םירחאו םייפוריא

 :׳יפוריאה דוחיאב לארשי תנידמ לש האלמ תורבח ןעמל הרהצהה׳ חסונ ןלהל .תילקידרה

 :ןלהלדכ םיארוק וז המוצע לע םימותחה ונא״

 ןלהל) האלמ הרבחכ יפוריאה דוחיאל לארשי תנידמ לש התסינכב ךומתל .1
- 

 .(״הרטמה״

 ,יבמופב הב ךומתל ,1 ףיעסב הרומאה הרטמה תא םדקל :ןלהלדכ םיבייחתמ ונא .2

 דוחיאל לארשי לש התסינכ ירק ,הרטמה לש המושייל םייטרקנוק םידעצב טוקנלו

 .האלמ הרבחכ יפוריאה

 ,תויתד וא תויתרבח ,תויטילופ תופקשה ,עזג ,ןימ ,תד ילדבה ילב וז המוצע לע םימתוחה .3

 .הרטמה ןיינעב [״הז תא הז״ בתכנ רוקמב] הזל הז רוזעלו רשק לע רומשל םיבייחתמ

 לכב ,1 ףיעסב רומאכ ,הרטמה םודיקב םתומדקתה לע וחוודי וז המוצע לע םימתוחה .4

 .הרטמה ןיינעב סנכ סנכתיש םעפ

 םויה רדסל תולעהל תנמ לע םילשוריב דיתעב וסנכתי וז המוצע לע םימתוחה .5

 רומאכ הרטמה תא לארשי תנידמ תלשממ לשו תסנכה לש המוי רדס לע ,ירוביצה

 .״1 ףיעסב
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 תילקידרה הגלפמה רתאב ״!וישכע יפוריאה דוחיאל לארשי״ ןייפמקבו המוצעב ןייעל ןתינ

.http://www.radicalparty.org/welcome2.html ,(Israel in The European Union) 

 .(10.12.2002)ץראה םג האר ;(9.11.2002)ל״הצ ילג 39
 רובחל תימשר השקב ללוש ינניא׳ :יפוריאה טנמלרפה תחלשמל ילארשיה ץוחה רש״ 40

 United Press international םג האר .(19.5.2003)תילקידרה הגלפמה ,״׳יפוריאה דוחיאל

(21.5.2003). 
 ״לארשי לוק״ל ןויארב ןמרביל רודגיבא םייגטרטסא םימויאל רשהו הלשממה שאר ןגס 41

(1.1.2007). 
 .(3.10.2004)סגולג 42
 .38 ׳סמ םיילוש תרעה האר 43

 .Hausman, 1984 האר ״ילקידר״ ינושו ״ליגר״ ינוש ןיב הנחבהב ןוידל 44

 תיטרקומד הנידמכ״ו ״תידוהי הנידמכ״ לארשי לש הייפוא תיגוסב ןוידל 45
 לכ תנידמ -

 .1997 ,רורד ;2003 ,ןייטשניבורו ןוסבוקעי ,האר ״היחרזא

 העד םע םימיכסמ םניאש םיילארשי םיאקיטילופ שי יכ ריכזהל ונילע ןכ יפ לע ףא 46

 הפוריאש ירה״ ,יפוריאה דוחיאל רבד לש ופוסב ףרטצת לארשי םאש םירובס םה .תאז

 .2005 ,ןילייב .הלא תויתוהמ תוריתס לע רשגל ״ךרדה תא אצמת

 ותגלפמ רבעב ,תירטסואה שפוחה תגלפמ יכ ןייצל ןיינעמ הז רשקהב ;(8.2.2005)ץראה 47

 םייניע תריאמ העדומ 2005 רבוטקוא שדוחב המסרפ ,רדייה גרוי לש תינוציק תינמיה

 דוחיאל היקרוט לש התלבק דגנכ םיקומינ השיש הבו הירטסואב עובשה ףוס ינותיע לכב

 םע םילשהל ץלאינ ,יפוריאה דוחיאל היקרוט תא לבקנ םא״ :םיקומינה ןיב .יפוריאה

 םע לובג היהי דוחיאל ,דוחיאל סנכית היקרוט םאו ,לארשי איה רותב האבהש הדבועה

 תונורחא תועידי .״ינוכית־חרזמה ךוסכסב תוברועמ :רבדה שוריפ .קאריע םעו הירוס

(9.10.2005). 
48 :Dahaf Institute. (2004). Israeli's Attitudes Towards the European Union. Tel-Aviv 

24 ;Dahaf institute. לארשי תנידמל תיפוריאה תוביצנה תחלשמ רתאב רקסב ןייעל ןתינ 

http://www.eu-el.org.il/english/DAHAF_SECOND_POLL_RESULTS_EDITED. 
.doc 

 Treaty Establishing a Constitution")״תיפוריאה הקוחה״ ררשואת רבד לש ופוסב םא 49

16.12.2004 ,for Europe", Official Journal of the European Union, 2004/C310/01), 

 .ימואל־ןיב ןקחשכ יפוריאה דוחיאה לש ותמצעהל ןתיא סיסב הווהת הקוחהש ירה

 התשעש המ :יפוריאה דוחיאה לש ותוחתפתהב יתועמשמו שדח דעצ הגיצמ הקוחה״

 ״םלועב הפוריא לש הדיקפתל תושעל הקוחה הלוכי ,וריאה עבטמל טכירטסאמ תנמא

2005 ,Solana. ״תיפוריאה הקוחה״ רתאב הקוחב ןייעל ןתינ /http://europa.eu.int 

eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EN:HTML. 

50 2005 ,.Bush 
 .2006 ,ןרע 51

.Eran, 2005 52 

 .48 ׳סמ םיילוש תרעה האר 53

 .37 ׳סמ םיילוש תרעה האר 54

 תינכת״ לע םע לאשמ ןיעמ הרשע־עבשה תסנכל תוריחבה ויה תמיוסמ הדימב 55

 .טרמלוא דוהא (זאד וראותב) הלשממה שאר םוקמ אלממ גיצהש ״תוסנכתהה
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56 (129 :(11.07.2005) Der Spiegel (תינמרגב רמאמה). 
57 Flash Eurobarometer. (2003). Iraq and Peace in the World — Full Report 

151. Brussels: European Commission. תיפוריאה תוביצנה רתאב םג רקסב ןייעל ןתינ 

.http://europa.eu.int/comm/externaLrelations/iraq/doc/fl 15 l_iraq_full_report.pdf 

 ,יטסילטנמדנופה םאלסיאה תעפות תא םיריבסמה םינועיטה םה דחוימב םייטנוולר 58

 תוימלסיאה תושיגה יכ םירבסההו :היצזינרדומה ךילהת לש האצותכ ,ילסקודרפ ןפואב

 תונידמה לע ברעמה תונוחצינ לש הירוטסיהה לש האצות ןה תויברעמ־יטנאה

 ,טדטשנזייא האר .םייתוברתה םילדבהב םיקסועה םירבסהה םג ומכ ,תוימלסומה

.Buruma and Margalit, 2004; Ahmed, 2003; Klausen, 2005 ;2004 

 תוצופת לש הקיטילופ לע רפש יבג לש ,היוגשה ונתעדל ךא ,תניינעמה ותפקשה תא האר 59

 .200ו ,רפש םג האר .Sheffer, 2003 תוימואל־ונתא

 תונידמ םע חתמה תא תוריבגמ ידוהיה שוכרה תבשהו הייפכה ידבועל םייוציפה תרדסה 60

 תושירדה לכ רחא אלמל ,הטעמה ןושלב ,״תובהלנ״ ןניא תחא אל רשא ,יפוריאה דוחיאה

 אלד יסכנ המגודל) לזגנש ידוהיה שוכרה לכ תבשהלו הייפכה ידבוע לש אלמ יוציפל

 .2004 ,טטשנזייא הז ןיינעל בושח .(תונמא תוריציו ידיינ

 ןוכמה האר .״ידוהי םע םורופ״ תמקהל הנידמה אישנ תמזי איה דחוימב תיתועמשמ 6ו

 ןונכתל ןוכמה :םילשורי .ידוהיה םעל ימלוע םורופ .(2005).ידוהי םע תוינידמ ןונכתל
 ידוהי םע תוינידמ ןונכתל ןוכמה רתאב םג הז םוסרפב ןייעל ןתינ .ידוהי םע תוינידמ

1 =http://www.jpppi.org.il/JPPPI/Templates/ShowPage.asp?DBID=l ÄLNGID 

582=TMID= 111 ÄFID=341 <fePID=610ÄIID. 

 Bobbitt, Philip. (2002). The Shield of Achilles: War, האר תיטנוולרו תירוקמ השיגל 62

Peace, and the Course of History. New York: Knopf. 

 .(םסרופ םרט)׳חאו לאדשי תלשממ ׳נ ׳חאו קירוס תיב רפכה תצעומ 2056/04 צ״גב 63
 Spiro, Peter J. (2000). "The New האר ןהילע תורוקיבבו הלא תוסיפתב ןוידל 64

Sovereigntists: American Exceptionalism and Its False Prophets", Foreign Affairs, 

November/December. האר ךשמה ןוידל Spiro, Peter J. (2004). "What Happened to 

.the 'New Sovereigntism'", Foreign Affairs, July 

 Garton Ash., 2004 - הכופה העד גיצמ שא ןוטרג .2003 ,ןגק 65

 .תיתועמשמ איה הז ךילהתב דיקפת היה אל יפוריאה דוחיאלש הדבועה 66

 הלשממה שאר לשו ןורש לאירא רבעשל הלשממה שאר לש םהיתורהצה איה ךכל המגוד 67

 םה םישובכה םיחטשב תידוהיה תובשייתהה תינכתמ םיקלח יכ טרמלוא דוהא ןהכמה

 .תיגטרטסא תועט

 .Weltanschauungen לש ןבומב 68

 Taylor, Charles. (2004). Modern Social Imaginaries. האר וז הסיפת לש הגצהלו ןוידל 69

Durham: Duke University Press. 

 ןויער אוה תירצונ־תידוהיה היצזיליביצה לע תתתשומ הפוריא יכ ןויערה ןכ יפ לע ףא 70

 Trade Weiss, לשמל האר .תורצנה ןיבל תודהיה ןיב יתוהמה ינושה תנבהב העטמ

Rosemarin. (1997). Judaism and Christianity: The Difference. New York: Middle 

Village; Bisk, Tsvi and Moshe Dror. (2003). Futurizing the Jews: Alternative Futures 

for Meaningful Jewish Existence in the 21st Century. Westport: Praeger ו0 קרפ. 

 יכ ןימאמ ,יפוריאה דוחיאה תודסומ דיל לארשי רירגש רבעשל ,ןרע דדוע ,תאז דצל 7ו
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 האר .״םייפוריאה םה ,םהב ץעוויהל םיכירצ םילארשיהש םינורחאה ,םנוחטיב תלאשב״

.Eran, 2005 

 וב קוסעל םידתעתמ םירבחמה .הז רמאמ לש העיריה חווטל רבעמ אוהש אשונ והז 72

 .םירחא םימוסרפב

 Gardner, Howard. (2004). Changing - רנדרג לש ותשיג תא םשיילו תוסנל ןיינעמ 73

Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People's Minds. 

.Boston: Harvard Business School Press 

 תורוקמ

 .תוינרדומה לש יניבוקעיה דממה :הכפהמו תויתתיכ םזילטנמדנופ .2004 ׳נ ׳ש ,טדטשנזייא

 .רתכ :ביבא לת

 .בירעמ תיירפס :ביבא לת .םלשומ אל קדצ .2004 ׳א ׳ס ,טטשנזייא

 זכרמב חרוא תאצרה ,״האלמ תורבחל הלועפ ףותיש ןיב :הפוריאו לארשי״ .2005 ׳י ,ןילייב

 .(23.11.2005)בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,תיפוריא הרבחו הקיטילופ רקחל
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 .קילאיב דסומו תינויצה הירפסה :םילשורי .תונויצה שודיח .1997 ׳י ,רורד
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 .ידוהי םע תוינידמ ןונכתל ןוכמה

 .לארשיב תינויצה הצעומהו למרכ :םילשורי .ילארשי ינויצ־ידוהי גיהנמל תרגיא .2005 ׳י ,רורד

 :םילשורי .57 ׳סמ - 2006 לארשיל יטסיטטס ןותנש .2006 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

 .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

 לע תוירשפאה היתועפשהו יפוריאה דוחיאה לש תיפוריאה תונכשה תוינידמ״ .2006 ׳ג ,זפרה

 טפשמ ,״לארשי תנידמ לש תיטילופהו תיתרבחה ,תילכלכה ,תיטפשמה ףונה תינבת
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 .108-87 :(ו)זט

 תויוכזו תידוהי םואל תנידמ .םימעה תחפשמו לארשי .2003 ׳א ןייטשניבורו ׳א ,ןוסבוקעי

 .ןקוש :ביבא לתו םילשורי .םדאה

 .רצואה דרשמ :םילשורי .בצמ תנומת :לארשיו יפוריאה דוחיאה .2003 ׳נ ,ןינומ
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