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È¯ÂËÒÈ‰‰ Ô‚‡‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ

¯È‡ÓÈÁ‡ ‰¯Â‡

0002 דיוויד–פמק תגספ תארקל םסרופ רשא ,םילשוריב םולש ירדסה ךמסמה תובקעב

הטלחה לארשי רקחל םילשורי ןוכמב השבגתה ,1002 תנשב היינש הרודהמב ספדנו

תוינידמ יעבוק לש תויבויחה םהיתובוגת ונתוא ודדוע .הז ךמסמ ץרפש ךרדב ךישמהל

לע ןוידל ירקיע סיסב שמיש ןוכמב ןכוהש רמוחה יכ ודיעה רשא ,םינקירמאו םילארשי

םקוהש דחוימ תווצ לשו ןוכמה לש תמדקומהו הרודסה הבישחה .דיוויד–פמקב םילשורי

,בחרמ ןבואר ןוכמה שיא לש ותושארב ,הלשממה שאר דרשמ םעטמ הגספה דעומל ךומס

.מ"ומל הנכה ורשפִא

— םילשורי תלאשב הריתפ–יתלב תקולחמ בקע ראשה ןיב — דיוויד–פמק תגספ ןולשיכ

,עבק לש רדסה ןכתיי אל םילשוריב ןודל ילב :הבישחה תווצ לש דוסיה ינועיט תא חיכוה

םע .ןהבש השקה אל םא — ןורתפל רתויב תושקה תויגוסה תחא איה םילשורי תלאשו

םיאשונה תייחד יכ תדמלמ מ"ומה תרות ןכש ,ךילהתה ףוסל וז היגוס תוחדל ןיא ,תאז

האיבמ הניאו רתוי םילודג םירותיוול םיצחלה תרבגהל האיבמ ךילהתה ףוסל םישקה

.רדסהל חרכהב

םינכומ זאמ :ובאט הרבש דיוויד–פמקב אשונה תאלעהש הדבועה םג ונתוא הדדוע

אטבתהלו בושחל ,לארשיב בחרה רוביצהמ םיקלחו להק תעד יבצעמ ,תוינידמ יעבוק

וא רוביד לכש רזג רשא המודמ סוזנצנוק םייקתה ךכל ומדקש םינשב .םילשורי תלאשב

םוסרפו דיוויד–פמק תדיעו זאמ .ינדגובו ינרתח השעמ םה םילשוריב םירדסה לע הבישח

הרצונש תכסכוסמהו השקה תואיצמה םע דדומתהל רתוי הבר תונוכנ שי ,ןוכמה תדובע

.התוא תבבוסה ןילופורטמבו םילשוריב

,םילשוריב הקיתעה ריעב קסע םילשוריב םולש ירדסה ךמסמה םוסרפ רחאל םקוהש תווצ

םקוהש תווצב .2002 תנשב המסרופ — ןומר ןונמאו תודיפל תור 'פורפ תכירעב — ותדובעו

םולש ירדסה תווצ ישנאמ העשת ופתתשה ,ירוטסיהה ןגאב ןודל ידכ ןכמ רחאל דיימ

,)םישודקה תומוקמה( ץיבוקרב לאומש ר"ד :םיחמומ העברא םהילא ופרטצהו םילשוריב

ןורש לאונמע ר"דו )ןוחטיב( לאכימ יבוק ר"ד ,)םיכוסכס בושיי( בוט–ןמיס–רב בקעי 'פורפ

תא הלהינ ,ימואלניבה טפשמה םוחתמ אכמס–תב תיחמומ ,תודיפל תור 'פורפ .)הלכלכ(

ושקבתה םירקוחה .םיינותרמ םינוידב התוּולו ףוצר תוחומ רועיסכ הכרענש ,תווצה תדובע
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םה תווצה ירבחש ףא .ידדה עונכשל ץמאמ ךות םהילע ביגה תווצהו עקר תוריינ ןיכהל

.דבלב תויעוצקמ תושיג הדובעה האטיב ,תונוש תויטילופ תופקשה ילעב

םילשוריב רדסהל תופולח ןוחבל הז רקחמ תרטמ ,ירוקמה תווצה לש רקחמב ומכ

רפסמ ןוחבל התיה אצומה תדוקנ .יניטסלפ–ילארשיה ךוסכסה לש ללוכ רדסהמ קלחכ

.תימואלניבה הליהקהו םידדצה ינש תעד לע לבקתהל והשלכ יוכיס ןהל שי רשא תופולח

תופולחה יתש ,ןכאו ,דבלב דחא דצל תויוצרה תופולח לש ןתניחב תא ונללש אל ,תאז םע

אלש יאדוול בורקו דבלב דחא דצ לש םיסרטניאה תא טלחומ ןפואב תוגציימ תונושארה

–דחה םיסרטניאל תוסחייתמ ןניא תורחאה תופולחה שולש .רחאה דצה תכימתל וכזי

תוברועמ תוללוכ תופולחה .םימיוסמ םיאנתב םתלבק יוכיסל אלא ,םידדצה לש םיידדצ

דבלב וז אל תימואלניב תוברועמ אללש איה דוסיה תחנה ןכש ,םינוש םינונימב תימואלניב

.םימי ךרואל ותודימעו ושומימ תא חיטבהל יוכיס םג ןיאש אלא רדסהל עיגהל יוכיס ןיאש

תדיעו ןולשיכמ רקיעבו ולסוא ךילהת ןולשיכמ םיחקלה דומיל לש רצות איה וז דוסי–תחנה

ינפב םישדח תונויער איבהל התיה הבישחה תווצ לש תירקיעה הרטמה .0002 דיוויד–פמק

לע רגית םיתעל אורקלו הבישחה תא תורפהל ,ןיינעתמהו בחרה רוביצהו תוינידמה יעבוק

רקיעבו ןכדועמ עדי לעו םיססובמ םינותנ לע תונורתפ ססבל ונתרטמ .תולבוקמ תוחנה

םיבר םיצמאמב עיגהל ןתינ ,םיברה םיישקה ףרח ,םילשורי תלאשבש תורשפאה לע עיבצהל

.תימואלניבה הליהקהו םידדצה ינש תעד לע ולבקתיש םינגוה םירדסהל

ןגאב דקמתהל ונטלחה םהיתובקעב .ותרדגהו אשונה תריחבל ודחוי םיכורא םינויד

וילעו םילשוריב םישודקה תומוקמה לש עירכמה בורה אצמנ וב ,םילשורי לש ירוטסיהה

,הבר הדימב .התופירח אולמב ,תיתוברתהו תיתדה ,תיטילופה ,תימואלה תקולחמה השוטנ

םידחוימ םירדסהש םיווקמ ונא .טקילפנוקה תביל אוה ,תיבה רה וכותבו ירוטסיהה ןגאה

.תדחוימ השודק םהילע הלח אלש ,ריעה יקלח רתיב רתוי עוגרו יניינע ןויד ורשפאי הז רוזאב

·Ú· È¯˜ÈÚ‰ ̆ Â„ÈÁ‰„Â·¯ÂÚÓ· ÔÂÈ„‰ ‡Â‰ Â˙·‰ ̇ Â·¯ÂÚÓ·˘ ÂÏ ‰‡¯ Æ˙ÈÓÂ‡ÏÈ˙Â

· ‡Ï ÈÎ Ì‡ ¨¯„Ò‰Ï ÌÈÂÒÓ ÈÂÎÈÒ ÈÂˆÓ ÂÊ·ÒÂÈ˘ ÈÙÎ ¨È„ÈÈÓ‰ ÁÂÂËÆÍ˘Ó‰· ¯

ידכ ,תוינידמ יעבוק םע םישגפמו םייבמופ םינויד ךורעיו ךרע תווצה ,ןוכמב גוהנכ

.ויתונויער תא ריבסהלו ץיפהל

לכ יבגל תוטרופמ תודובעל תיתשת החינמה תינושאר הדובע הז רוביחב האור תווצה

תואריהל םילשורי לע ןוידה לולע ,הלא םירבד םוסרפ תעב .הב תולעומה תויגוסה ןמ היגוס

םולשה ךילהת שודיחל דחא ישממ ןמיס טעמכ הב ןיאש השקה תואיצמה ןמ קחורמ

תבר איה ןוכיתה חרזמב תואיצמה לבא .ךוסכסה תא םייסלו עבק–רדסהל עיגהל תורשפאלו

.המיאתמה העשב ובלבליו וטבניש ידכ שארמ בר ןמז ןומטל שי םולש לש םיערזו ,תוכופהת
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םיתווצ ללכ–ךרדב םה םולשה םודיקב םיקסועה הבישחה יתווצ דועבש ןייצא ףוסבל

וראותש הבישחה יתווצ תשולש לש עונמה ,ימדקא–ינוחטיבה םוחתה ןמ םירבג םיחמומ לש

ועינתה ,ומזי ,מ"חהו ןשוח היאמ ר"ד ,תודיפל תור 'פורפ :םישנ שולש .ישנ עונמ היה ליעל

.םינש רושעמ הלעמל ךשמב םיתווצה תודובע תא וקזחִתו

·Á˙ÂÂˆ‰ È¯

˙Â„ÈÙÏ ˙Â¯ ßÙÂ¯Ù )סוטירמא רוספורפ .6002–ו"סשת טפשמל לארשי סרפ תלכ — )ר"וי

ימדקאה לולסמב םיטפשמל 'פורפו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ימואלניב טפשמל

גאהב תוררובל עובקה טפשמה תיבב םיררובה תמישרב הרבח .להנימל הללכמה לש

ץוחה דרשמ לש תיטפשמה תצעויה רבעשל .לארשי רקחל םילשורי ןוכמב הריכב תרקוחו

הרשעמ רתוי המסרפ .הבאט רוזאב םירצמו לארשי ןיב ךוסכסב ןדש תוררובה תווצ תרבחו

,הבישח תווצ ינויד תובקעב םוכיס — הקיתעה ריעה םהיניב ,םילשורי לע םימוסרפו םירפס

ירקחמל ןוכמה ,לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח ;2002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ

הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה — רקאס לאכימו ירה ש"ע יתאוושה טפשמו הקיקח

Autonomy – Flexible Solutions to Ethnic Conflicts, United States ;9991 ,םילשוריב תירבעה

Institute of Peace Press, 1997.

¯È‡ÓÈÁ‡ ‰¯Â‡     — םילשורי לע םימוסרפו םירפס הכרע ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תלהנמ,

תונש האמ 0091-0002 םהיניב ,לארשי–ץראב תירבעה תוברתהו ,לארשיב השיאה דמעמ

Jerusalem a City and ;0002 ,תונורחא תועידיו דבוע םע תאצוהב )ראב םייח םע( תוברת

Its Future (With Marshall Breger), Syracuse University Press, 2002.

· ·˜ÚÈ ßÙÂ¯Ù¯–ÔÓÈÒ–·ÂË — םיסחיל רוספורפ ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ שאר

החמומ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיכוסכס רקחל ץייווש ןוכמ להנמו םיימואלניב

,Stable Peace Among  Nations  :וירפס ןיב .יברע–ילארשיה טקילפנוקלו םיכוסכס לוהינל

Roman and Littlefield, 2000; From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University

Press, 2004; ןוכמ ,0002-5002 םילא תומיעל םולש ךילהתמ :יניטסלפ–ילארשיה ךוסכסה

.5002 ,לארשי רקחל םילשורי

· Ï‡ÂÓ˘ ¯¢„·Â˜¯ıÈ — םישודקה תומוקמהו םילשורי יניינעל החמומו ןיד–ךרוע

הטלוקפב הצרמ ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמב תימע .םיחטשבו לארשיב תונושה תותדל
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תומוקמה תומחלמ ורפס .יבצ–ןב דיבו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל

,הזע לבחו ןורמוש הדוהי ,לארשיב םישודקה תומוקמהו םילשורי לע קבאמה — םישודקה

םירקחמל הפי זכרמ סרפב הכז ,0002 ,יצרא דהו לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תאצוהב

The Temple Mount and the Western Wall in :םיפסונ םימוסרפ .1002 תנשב םייגטרטסא

Israeli Law טפשמ ,השודק — הזה םוקמה ארונ המ ;1002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ

.6002 ,םילשורי ,אטרכ ,םישודקה תומוקמבו םילשוריב הקיטילופו

 ÔÏÂ‚ ˙È¯Ó˘— M.A. םיימואלניב םיסחיב, LL.B. םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ.

.דנלוה ,םדרטסמא תטיסרבינואב ימואלניב טפשמב הדועת ידומיל המייס

˘¯È‰ ‰˘Ó ßÙÂ¯Ù —  הטלוקפה ,טכרב דלונרא ש"ע יפוריא טפשמל הרדתקה ,ריכב הצרמ

ןוכמב רקוחו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיימואלניב םיסחיל גוחהו םיטפשמל

תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה לש ןקידה ןגס רבעשל .לארשי רקחל םילשורי

ןוכמב תימעו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ימואלניב טפשמל םורופה להנמ ,םילשוריב

םילשוריב םיקסוע וימוסרפ .יתביבסו ימואלניב טפשמל החמומ .לארשי רקחל םילשורי

םע( ריעה לש הדיתע רבדב תועצה ?ןאל םילשורי :םהב ,יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחיבו

תוברועמ ;4991 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)תודיפל תור תייחנהבו לאירוּכ–ןסּואה הרובד

םילשורי ןוכמ ,)לאכימ יבוק םע( תוירשפא תופולח :םילשוריב "שודקה ןגא"ב תימואל–ןיב

.3002 ,לארשי רקחל

·ÏÈÊ Á¯ÙÈ ¯¢„ÔÓ¯ — תיב תללכמב לארשי–ץרא ידומילל גוחב ריכב הצרמ ,גולופורתנא

לש םיקמו םזוי .תיניטסלפה הרבחל החמומ ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמב תימעו לרב

םיקסוע וימוסרפ .םילשוריב םיילכלכו םייחרזא םיאשונב יניטסלפ–ילארשי רושיג םורופ

םילשורי :םהב ,םילשוריב תיניטסלפה הרבחבו ודוהב תוינוציק תוימאלסא תוצובקב

.7991 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תיטילופ–תיתד הנצקה לש הנקויד — הידויאו

Ô˘ÂÁ ‰È‡Ó ̄ לארשי רקחל םילשורי ןוכמב הריכב תרקוח ,םירע תננכתמו תיפרגואיג — „¢

יטסיטטסה ןותנשה תכרוע .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ךוניחל רפסה תיבב הצרמו

לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תאצוהב םילשורי ךיינותנ לע ול הוולנה םוסרפהו םילשוריל

ןונכת ,הרבח יאשונב םיטקייורפ תורשע תלהנמו רקחמ יתווצ לש החנמ ;םילשורי תייריעו

–תב םילשורי :תונורחאה םינשב המסרִּפש םירמאמהו םירפסה ןיב .םילשוריב ךוניחו

ןוסח המלש םע ,תכרוע( לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,רומישבו חותיפב תויגוס — אמייק

תא תבצעמ הילאו םילשורימ הריגהה — והשמ הב שי תאז לכב" ;4002 ,)יחמק לארשיו
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לארשיב םירומה תורדתסה ,82 'סמ ,ךוניחו הרבח תוברתל תע–בתכ     ,,,,,םינפ ךותב ,"ריעה ייח

–חרזמב ךוניח–תודסומל בא–תינכת ;4002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ םע ףותישב

,לאכנ דמחומ םע( םילשורי ךוניחל הלהנימל שגוה — לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי

.3002 ,)יחמק לארשיו הטנמאיפ ההלב

·Â˜ ¯¢„Ï‡ÎÈÓ È — םודיקל ןמורט ןוכמבו לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רקחמ תימע

ב"הראב ןרטסוו'תרונ תטיסרבינואב הצרמ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םולשה

.ביבא–לת תטיסרבינואבו תירבעה הטיסרבינואב םיכוסכס רקחל תוינכתה תרגסמבו

םתעפשהו יאבצ גרד—ינידמ גרד יסחיו םולש תרימש יעצבמ םה םיירקיעה ותוחמתה ימוחת

,לארשי רקחל םילשורי ןוכמב תירקחמה ותוליעפ תרגסמב .ימואל ןוחטיבו היגטרטסא לע

םירדסהלו תונושה תופולחל םירושקה םיאשונבו םילשורי ביבס ןוחטיבה רדגב קסוע

:םילשוריב "שודקה ןגא"ב תימואל–ןיב תוברועמ :וימוסרפ ןיב .ירוטסיהה ןגאב םיינידמ

–ןיב תוברועמ ;3002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)שריה השמ םע( תוירשפא תופולח

רדג םילשורי ;3002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תויועמשמו עקר — םילשוריב תימואל

ןוכמ ,)ןומר ןונמא םע( םילשורי ביבס )הדרפהה רדג( ןוחטיבה רדג תיינב — הל ביבס

רבעמה ,0002-4002 יניטסלפ–ילארשיה םילאה תומיעה ;4002 ,לארשי רקחל םילשורי

ןוכמ ,)לטרב לאינדו איבל םירפא ,בוט–ןמיס–רב בקעי םע( ךוסכס לוהינל ךוסכס בושיימ

.םולש םחלנ אבצ :ורפס רואל תאצל יופצ 7002 תנשב .5002 ,לארשי רקחל םילשורי

·Á¯Ó Ô·Â‡¯ — דסיימ ר"ויו הכרעמה רקחל ןוכמבו לארשי רקחל םילשורי ןוכמב תימע

ל"כנמ היה ,ץוחה תורישב רישע ןויסינ לעב ןחרזמ .היפויתא ילוע לש ימואלה טקייורפה לש

המלש–עצבמב יזכרמ דיקפת אלימו לארשיל ןיס ןיב םיסחיה ןוניכ תא םדיק ,ץוחה דרשמ

מ"ומה תווצל ץעייל קרב דוהא הלשממה שאר ידי–לע ארקנ .היפויתא ידוהי תאלעהל

םתורו ןומר ןונמא םע( םילשורי תלאשו ןקיתווה לדומ :וימוסרפ ןיב .0002 דיוויד–פמקב

רדסהב הדיקפתו תינדריה תימשאהה הכלממה ;7991 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ידעלג

.9991 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ידעלג םתור םע( םילשוריב ידיתע עבק

 ÈÁÓ˜ Ï‡¯˘È— ינוריע ןנכתמ .לארשי רקחל םילשורי ןוכמב םילשורי ירקחמ תא זכרמ

תובר םינש הצרמו םילשורי תייריע לש ןונכת תוינידמ ףגא שארב דמע ,רישע ןויסינ לעב

,םילשורי לע םימוסרפ תורשע םסרפ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל גוחב

ןוכמ ,)ןוסח המלשו ןשוח היאמ םע ,ךרוע( אמייק–תב םילשורי :םהבש םינורחאה ןיב

,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תינוריעה הביבסה תוכיא ;4002 ,לארשי רקחל םילשורי

,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,היבשותו ריעה לע תוכלשה — םילשוריב הדרפהה רדג ;5002
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ןשוח היאמ םע( אמייק–רב חותיפו רומיש תוינידמ — הדוהי תלפשו םילשורי ירה ןכו 5002

.2000 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ןלפק יטומו

¯ËÈÈ¯ ̃ ÁˆÈ ̄ ןולקשא תימדקאה הללכמב ת"הזמהו םאלסאה לש הירוטסיה דמלמ — „¢

Islamic Endowments in Jerusalem Under :וירפס ןיב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואבו

British Mandate, Frank Cass, 1996; תיטילופ תויזכרמו השודק — םדאהו לאה תונוביר

תודכלתהה — הרזחבו הכמל םילשורימ ;1002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תיבה רהב

.5002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי ביבס תימלסומה

ÔÂÓ¯ ÔÂÓ‡ — תדובע .יבצ–ןב דיב םיסרוק זכרו לארשי רקחל םילשורי ןוכמב רקוח

םישודקה תומוקמה תלאש עקר לע תויסנכהו לארשי יסחיב תקסוע ולש טרוטקודה

ןיב .ינרדומה ןדיעב םילשוריו תיבה רה ,םילשוריו תורצנ יאשונב החמתמ .םילשוריב

— ךבסב ריע ;8991 ,יבצ–ןב די ,םילשוריב היבחר תנוכש — רג רוטקוד לומ רוטקוד וימוסרפ

הדרפהה רדג ;3002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)ךרוע( וננמז–תב םילשורי ןוקיסקל

Around the Holy City ;4002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,)לאכימ יבוק םע( םילשוריב –

Christian Tourist Routes, the Jerusalem Institute for Israel Studies, 2000.

 ÔÂ¯˘ Ï‡ÂÓÚ ¯¢„— הלכלכל ר"ד , לארשי רקחל םילשורי ןוכמ לש להנמה דעווה ר"וי.

ל"כנמ ;ל"הצב המיחלה תרות ףנע שארו םיעצבמ ףנע שאר ,ינלוג תביטחב ד"גמ — רבעב

.םילעופה קנב לש ןוירוטקרידה ר"וי ,רצואה דרשמ



‡ ˜ÏÁ
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 È¯ÂËÒÈ‰‰ Ô‚‡‰—˙ÂÈÚ·‰ ˙‚ˆ‰ 
˙ÂÈÊÎ¯Ó‰

˙Â„ÈÙÏ ˙Â¯

·Ó™‡Â

םילשורי תלאש איה תיזכרמ המכ דע וארה ,0002 ץיקב דיוויד–פמקב ומייקתהש ,םינוידה

–ילארשיה ךוסכסהו יניטסלפ–ילארשיה ךוסכסה לש רדסה םושש רווחתה .ןורתפל השקו

שארבו ,םילשורי תייעב לש ריבסו םכסומ ןורתפ אלל שממתהל יוכיס ול ןיא יברע

םיבושחה םישודקה תומוקמה םיאצמנ וב רשא ,ירוטסיהה ןגאה תייגוס לש הנושארבו

.תויטסיאיתונומה תותדה שולש ינב םינימאמ ינוילימ תואמ לש םהיניע תואושנ וילאו

.תונורתפ שופיחל רקחמב וניצמאמ תא ריבגהל ונב הציאה וז תועדומ

ןוכמ לש םילשורי אשונל הבישחה תווצ לע םינש הזמ תלבוקמה תרוסמל םאתהב

ינפב איבהל םיפידעמ ונא .םיוסמ ןורתפ לע ץילמהל ונתנווכב ןיא ,לארשי רקחל םילשורי

לכ לש תונורסחהו תולעמה ןויצ ךות ,תופולח לש הרוש תוינידמה יעבוק ינפבו רוביצה

.ןהמ תחאו תחא

ונדקימ ונא םלוא ,עבקה רדסה לע ןתמו אשמב ןוידל דומעת הלוכ םילשוריש חינהל שי

םצמצל רתוי לק היה תינכט הניחבמ .ירוטסיהה ןגאה — רתויב יתייעבה רוזאב וננויד תא

ךא ,תומוחה תועצמאב הרורב הרוצב תרדגומ איה ירהש ,דבלב הקיתעה ריעל ןוידה תא

ריעל םיכומסה םיירוטסיהה םירתאה תא םג רקחמב לולכל יוארה ןמש ונייה םירובס

:תומוחל ץוחמש םיירוטסיהה םירתאהו םישודקה תומוקמה רוזא תא ,ונייהד ,הקיתעה

קרפה ןלהל ואר( םייברעמה ויתודרומ תא רקיעב ,םיתיזה רהו ןורדק לחנ ,דוד ריע ,ןויצ רה

.)ירוטסיהה ןגאה לש וינייפאמו וימוחת לע

לכ אלש םעטה ןמ ,"שודקה ןגאה" ינפ–לע "ירוטסיהה ןגאה" יוטיבה תא ונפדעה

עמשנ םג "ירוטסיה ןגא" יוטיבה .םישודק תומוקמ םה יטנוולרה רוזאב םילולכה םיחטשה

תושגרה תמצעל ןבומכ םיעדומ ונא יכ םא ,תישגר הניחבמ ןועט תוחפו ילרטינ רתוי ונל

.תויטסיאיתונומה תותדה שולש ינב ברקב הז ןגאבש םישודקה תומוקמה םיררועמש

םהיתורעה לע ןומר ןונמא רמלו בוט–ןמיס–רב 'י 'פורפל ,בקעי–רב 'נ 'פורפל תודוהל תשקבמ תרבחמה*

.תונלבסהו הספדהה לע ןגס תינליאל תדחוימ הדות .הז קלח לש דיה בתכל תוליעומה
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הנושארה השיגה :םילשורי תייעבל תונורתפ שופיחב תומייק תוירקיע תושיג יתש

השיגה 1.ירוטסיהה ןגאה לש םג הז ללכבו ,הלוכ ריעה לש תילאירוטירט הקולח לע הצילממ

םיתעל ,דבלב ירוטסיהה ןגאל וא ריעה לש םיבר םיקלחל דחוימ רטשמ תשפחמ היינשה

םידדצה ןמ דחא לכל :התוטשפ איה הנושארה השיגבש הלעמה 2.ישילש דצ תופתתשהב

אולמ תא ליעפהל יאשר אוהו ,םיוסמ חטשב ,תונוביר וליפא ילוא ,האלמ הטילש היהת

וז השיגב םיכמותה ןיב .ימואלניבה טפשמה יללכל ףופכב ןבומכ ,חטשה ותואב ותוכמס

תאזו ,תטלשה הנידמה לש הלועפה שפוח תא המ תדימב ליבגהל םישקבמה הלאכ םג

,תסרוג היינשה השיגה .תימואלניבה הליהקה לש וא ינשה דצה לש םיסרטניאב בשחתהב

,תויטנוולרה תותדה ינב לש םיסרטניאה לשבו םידדצה ינשל םילשורי לש התובישח לשבש

םואניב וא ףתושמ לוהינ ןוגכ ,ירוטסיהה ןגאב תוחפל דחוימ רטשמ גיהנהל בטומ

הז רוזא לע ןיטולחל רתוול ץלאנש םושמ לכסותמ אצי אל דצ םושש ךכ ,ילאנויצקנופ

הקולח לש הנושארה ךרדה ןמ רתוי תכבוסמ וז ךרדש קפס ןיא .םיזע הכ תושגר וב םיכורכש

הרשפ לש ךרד יהוז יכ םיווקמ ונאש םושמ ,התוא ונפדעה ןכ יפ–לע ףאו ,תילאירוטירט

.הל םיכסהל םידדצל רתוי היהי לקש

טוריפ ואר( ןתיצמת וז רשא ,דחוימ רטשמ לש תופולח שמחל ןוידה תא ונמצמִצ

:)ןלהל שריה השמ לש ורמאמב

ןתמ לש תורשפא םע ,ירוטסיהה ןגאה יבחר לכב לארשי לש האלמ הטילשו תונוביר.1

תומוקמל דחוימ דמעמ ןתמו ,תיברעה הייסולכואל םימיוסמ םימוחתב הימונוטוא

.םירצונלו םימלסומל םישודקה

קינעהל תורשפא םע ,ירוטסיהה ןגאה יבחר לכב םיניטסלפה לש האלמ הטילשו תונוביר.2

םישודקה תומוקמל דחוימ דמעמו ,םידוהיה םיבשותל םינוש םימוחתב הימונוטוא

.םירצונלו םידוהיל

ישילש םרוג לש תימואלניב תוברועמו םידדצה ןיב ןגאה לש תילאירוטירט הקולח.3

.םיכוסכס בושייבו )monitoring( רוטינב עייסיש

הבנ'ג תמזיו )2002( הבייסונ ירס–ןולייא ימע תועצה ,)0002 רבמצד( ןוטנילק אישנה תינכת ,לשמל1

.)3002( ובאר–דבע רסאיו ןילייב יסוי לש
,Francesca Nardi, ed., Israelis ץבוקב ומסרופש ילכלכ הלועפ ףותישל ןרקה לש תועצהה ,לשמל2

Palestinians Coexisting in Jerusalem, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, 2001, pp. 259-

,יגטרטסא ןכדע ,שדחמ ןוגראו הרדגה אלא הקולח אל :עבק רדסהל ךרדב — םילשורי ,ילאירא לואש ;.330
.71 'מע ,8 ךרכ
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םידדצה םא .ימואלניב יוביגו םידדצה ןיב תויוכמס תקולח ,ןגאה לש ףתושמ לוהינ.4

בושייב עייסל ךמסוי םגש ימואלניב ףוג ידיל לוהינה רובעי ףתושמה לוהינב ולשכיי

.םיכוסכס

םימוחתב םידדצה ינשל תויוכמס תלצאהו ימואלניב ףוג ידי–לע ירוטסיהה ןגאה לוהינ.5

.םימיוסמ

המכב ןודל יוארה ןמ ,)שריה השמ לש ורמאמב רשא( תונושה תופולחב טרופמה ןוידה ינפל

:ןגאל תועגונה תויזכרמ תולאש

È¯ÂËÒÈ‰‰ Ô‚‡‰ ˙ÂÈÏÓÒ Æ±

ריעה לש התוילמס איה םילשורי אשונל ןורתפ תאיצמ לע תושקמה תועפותה תחא

רתוי תילמס ריע ןיימדל השק 3.םיבר םינימאמ בלב תררועמ איהש םיזעה תושגרהו

םירצונ ,םידוהי — םדא–ינב דראילימ השולשכ .םלועב תאזכ ריע דוע ןיאש הארנו ,םילשורימ

יניעב התובישחלו התשודקל םינוש םיקומינ שי .תדחוימ השודק הל םיסחיימ — םימלסומו

תובישחה ןיבל "הטמ לש םילשורי" לש ּהיינוע ןיב רשגל השק םימעפל .תונושה תותדה

ילמסה דממהש רורב ,םוקמ לכמ .םינימאמ םניאשו םינימאמה הל םיסחיימש השּודקהו

דכלל וחוכב ריכהל שיו ותמצעלו ומויקל שחכתהל רשפא–יא .המצע בר אוה ריעל סחוימה

םלועה יבחרב םירצונו םימלסומ ,םידוהי ,םיניטסלפו םילארשי — םיּבר םינומה וביבס

םיסרטניא םג ןובשחב איבהל בייח אהי םילשורי יבגל רדסה וא םכסהש לוכל רורב .ולוכ

.םוקמה ינב םניאש םיבר לש

םילשוריב םיאור םימלסומ וא םירצונ ,םידוהי עודמ הלאשב קסוע וניא הז קרפ–תת

רתיה ןיב ,רוא וארש םירפסב םירבסה שי ךכל .םתנומא ירקיעל תיזכרמו השודק ריע

ךותמ בתכנ הז רקחמ ,תאז םע .תורחא תוינסכאבו 4לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תרגסמב

הז קרפ–תת ."הריציו תוברת תשרומ ,הפש ,םילמס ,םילגד" ,ריאמיחא הרוא לש הרמאמ ןלהל ואר3

.רמאמה לע וקלחב ססבתמ
םישודקה תומוקמהו םילשורי לע קבאמה :םישודקה תומוקמה תומחלמ ,ץיבוקרב לאומש לשמל ואר4
,ןומר ןונמא ;0002 ,רואל האצוה יצרא דהו לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,הזע לבחו ןורמוש ,הדוהי ,לארשיב

-91 'מע ,)ךבסב ריע :ןלהל( 3002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,וננמז–תב םילשורי ןוקיסקל — ךבסב ריע

םישודקה תומוקמבו םילשוריב טפשמו הקיטילופ ,השודק :הזה םוקמה ארונ המ ,ץיבוקרב לאומש ;67
.2006 ,םילשורי ,אטרכ ,לארשיב
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םיפפואש םילמסהו םינושה םיביטרנה ,םיסותימה לש םתעפשהלו םתובישחל תּועדּומ

תרבוג תד וזיא וא םילשוריב רתוי תובר תויוכז ימל סומלופל סנכנ וניא אוה .םילשורי תא

ןתקיז תא דבכל שיש איה ונתחנה .הלש שדוקה יבתכב תרכזנ םילשוריש םימעפה ןיינמב

ינב לש ידדה דובכו תונלבוס חתפתת ןמזה ךשמבש הווקת ונאו םילשוריל תותדה לש

.ריעה לא ןהמ תחא לכ לש תוקיזהו תורוסמה יפלכ תותדה שולְש

:םימעט המכמ תצרענו השודק ריע איה םילשוריש העיבקב קפתסנ ןאכ ונינוידב

לש ברה םרפסמ ;הל םיסחוימ וא הביבס וחתפתהש םיסותימהו םיירוטסיהה םיעוריאה

— םימיה תירחא תונוזח ;םהל תוסחוימה תורוסמהו ריעב וחתפתהש םישודקה תומוקמה

.תרוסמהו הנומאה יפ–לע הב שחרתהל םירומאש תימסוק תובישח ילעב םיידיתע םיעוריא

יפל .הלוכ ריעל םג השודק תסחוימ ,םימיוסמ תומוקמל תסחוימ תדחוימ השודקש ףא

הלוכ םילשורי לע תטשפתמ איה ונממ ,תיבה רה לע הניכשה הרוש ,לשמל תידוהי תרוסמ

.תימלסומהו תירצונה הבשחמב םג תויוצמ תומוד תוסיפת .הלוכ לארשי–ץרא לע םשמו

תואמב טעמב קר ונתשִהו רתוי וא תוחפ םיעודי םילשורי לש תירוטסיהה ריעה ימוחת

הנידמה םוק רחאל רתוי דועו יטירבה טדנמה תפוקת זאמ ,םלואו .תונורחאה םינשה

החטש לכ לע םויה ארקנ "םילשורי" םשה .ריעה תולובג ובחרוה ,םימיה תשש תמחלמו

תעדותב .רתוי המוחת תא ביחרהל ףא יואר הייריעה תוינכת יפ–לעו ריעה לש ילאפיצינומה

ראשל תירוטסיהה םילשורי ןיב הנחבה ןיאש טעמכ ,םייטילופ םיגיהנמ תעדותבו רוביצה

ארקנ "םילשורי" םשהש המ לכל תוסחוימ ,הצרעהו השודק ,תדחוימ תוילמסו ,ריעה יקלח

תא דדחל םוקמ שי יכ םירובס ונא .םינוינקו םיפלחמ ,םיריהמ םישיבכ ,םינוכיש :וילע

.ריעה יקלח ראשל ירוטסיהה ןגאה ןיב הנחבהה

םייזכרמה םיירוטסיהה םירתאה םייוצמ ומוחתבש ירוטסיהה ןגאל סחייתמ הז רקחמ

תותדה שולש ינב םינימאמה תושגִר םינפומ וילאו םיבושחה םישודקה תומוקמהו

02–ה האמבו ,תותדה שולש ןיב יזכרמה תקולחמה עלסל ךפה הז רוזא .תויטסיאיתונומה

העונתה ןיבל לארשי תנידמו תינויצה העונתה ןיב ימואל תומיע לש דקומל היה אוה

םיאנק לש םינשנו םירזוח תונויסינל םידע ונא ,7691 זאמ דחוימב .תיניטסלפה תימואלה

ויתואצותש ילאפורטסטק עוריא — תיבה רהב רקיעב — ירוטסיהה ןגאב ללוחל םייתד

ןגאה חטשל תונורתפ שופיחב תודקמתה תבייחמ וז העפות םג .ןוסא תורה תויהל תולולע

.רתויב םצמוצמ וחטשש ,ירוטסיהה
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ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÂ¯˙ÙÏ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ Æ≤

םגו ,ירוטסיהה ןגאה לש תילכלכהו תיתוברתה ותחירפ תא דדועיש ןורתפ םדקל ונתרטמ

לכש םיאבה םינוירטירקב דקמתנ ןכ לע .תונוסאל ליבוהל םילולעה םימילא םיעוריא ענמי

:םרואל ןחביהל הכירצ הפולח

;םידדצה ינש לצא תויטננימודו תוטלתשה ירצי ןוסיר�

;רחאה לש 5הָרָּדַהל תומגמה ןוסיר�

;םיירוטסיה םיפונו םירתא ,םישודק תומוקמ לש רומישה דודיע�

;רחאה לש תוירוטסיההו תויתדה תורוסמה דוביכב הכימת�

;תוימוקמה הריציהו תוברתה דודיע�

;ריעה לש הדוחיי תרימש ךות ,תורייתהו הלכלכה דודיע�

.םיפתושמו םידחאמ םיסרטניא דודיע�

·‚ Æ≥È¯ÂËÒÈ‰‰ Ô‚‡‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂ6

הרעק ןיעמ אוה ,עודיכ ,ןגא .רבודמ ובש רוזאה לע םיזמרמ "ירוטסיה"ו "ןגא" םיחנומה

ושחרתה ובש רוזא ותואל הנווכהש ונדמלמ "ירוטסיה" חנומה .םיסכר וא םירה תפקומ

.םילשוריל םידחוימה םייתדהו םיירוטסיהה תוערואמה ,תונושה תורוסמה יפל

ןובשחב ונאבה ,דחוימ רטשמ עצומ ורובעש ,ירוטסיהה ןגאה לש תולובגה תריחבב

:םיאבה םילוקישה תא

םיירוטסיהה םירתאהו םייתדה תודסומה ,םישודקה תומוקמה לש יברמ זוכיר�

;ריעה לש םיבושחה

;חטשב רורב יוהיזל םינתינה תולובג לש הוותִמ�

;הקיתעה ריעל טרפ ,ןגאה יחטש לכב םירוגמ ירוזא לש טועימ�

.תלוזה ידעצ תרצה ,השיג תעינמ ,הקחרה :הָרָּדַה5
,"וינייפאמו ומוחית — ירוטסיהה ןגאה" ,יחמק לארשי לש ורמאמ ךותמ ולוכ חוקל הז קרפ–תת6

.רפסה לש 'ג קלחב םסרפתמה
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אסיג–דחמ םידוהיב םיסלכואמה םירוזאמ םחותמה ןגאה לא תדרפנ תושיגנ�

;אסיג–ךדיאמ םימלסומבו

םיינוריעה םימקרמהמ דרפנ ןפואב תילאנויצקנופ ולהנל היהי רשפאש םוחָת בחרמ�

;וביבס

;היינח ישרגמ ןוגכ ,םירקבמל םיתוריש ןתמ רשפאיש בחרמ�

המיאתמה ךרדב קלח לכ להנלו ךרוצה תדימב םינושה ויקלח ןיב דירפהל ןתינש בחרמ�

.)ינמראה עבורהו תיבה רה לשמל( ול

7:םֹוחתל ןתינ ,ל"נה םילוקישב בשחתהב

;תומוחה ךותבש הקיתעה ריעה תא ללוכה — "ילאמינימ" ןגא.א

רה לש יברעמה ןורדמהו ןויצ רה ,הקיתעה ריעה תא ללוכה ,רתוי טעמב לודג ןגא.ב

;םיתיזה

ריע ,םיתיזה רה לש יברעמה ןורדמה ,ןויצ רה ,הקיתעה ריעה תא ללוכה ,רתוי לודג ןגא.ג

.םכש רעשל ןופצמ םינכושה םיירצונה תודסומהו דוד

:8ןמקלדכ ויתולובג רשא ןגאב ונרחב וננויד ךרוצל

רכסה( ןטלוסה תכירב לש ימורדה הצקה דעו ל"הצ רכיכמ הקיתעה ריעה תמוח :ברעמב

;)ןורבח ךרד לעש

הפיקמה המוחל דע ,םוניה–ןב איג ץורעב ןטלוסה תכירב לש ימורדה הצקה ןמ :םורדב

ימורדה לובגה ךרואל םשמ ;)סוירופנוא רזנמ( אמד–לקח יסכודותרוא ינוויה רזנמה תא

יתב ללוכ( וטנקילג–רטפ טנס תייסנכ לש תיחרזמה רדגל דע ,הנופצ ונממו רזנמה לש

שיבכה לותיפל דע ,הקיתעה ריעה לש תימורדה המוחה ךרואל ,םשמ .)ּהביבס תורבקה

ונממו ןורדק לחנ ץורע לא רשי וקב ,םשמ .)לפועה ןג( ימורדה לתוכה תוריפח תולגרמל

.וחירי ךרדל דע ,ןאוליס לש ינופצה קלחב לבוגה ידוהיה תורבקה תיב תורדג ךרואל החרזמ

תוקלח הצקִל דע ,וחירי ךרד ךרואל ,םיתיזה רהב ידוהיה תורבקה תיב רדג ךרואל ,םשמ

.חרזמב הרובקה

.11 'מעב תפרוצמה הפמה ואר7
.םש ואר8
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תייסנכ לש רדגה עטקל דע ,םיתיזה רה לעש תוידוהיה הרובקה תוקלח ךרואל :חרזמב

הייסנכה םחתמ תא הפיקמה תיחרזמה רדגל דע ,החרזמ םשמ .תיסורה "המימשה היילעה"

םילוחה תיב רדג תא ףיקי וקה .דסאקמ–לא םילוחה תיבל דע ,הברעמ הרזחבו תיסורה

יאלילג–יריו םחתמ לש תיחרזמה רדגה ךרואל ,םשמ .ןגאה ימוחתמ ותוא איצוי ךכו ברעממ

.)יסכודותרוא–ינוויה ךראירטפה לש שפונה ןועמ(

םינחנצה בוחר לש םיימורדה םיילושה ךרואל ,ל"הצ רכיכ דילש המוחה תניפמ :ןופצב

,תודיסחה לדגמ( הקיתעה ריעה תמוח לש תיחרזמ–ןופצה הניפל דע ,ןמילוס ןטלוס בוחרו

זוגא לחנ קמעב הנופצ הרזחבו וחיריל שיבכה ךרואל ,המורד םשמ .)רלפקור ןואיזומ לומ

םשמו )רבעשל ילותק םילוח תיב( הד'צ י'גיאול דסומ לש תינופצה רדגל דע )זו'ג ידאו(

.יאלילג–יריו םחתמ לש רדגל דע הנאווס–א תבקע תנוכש לש יוניבה לובג ךרואל ,החרזמ

הנוּבא תיב( םהרבא רזנמ :תד–תודסומ לש םימחתמ ינש ףיסוהל רשפא הז םוחיתל

תפסונ היצפוא .םכש רעשל ןופצמש םיירצונה תודסומהו ,החשִמה רה לעש )םיהרּביא

.םיבושח םיירוטסיה םירתאו תויגולואיכראה תוריפחה תא ללוכה ,דוד ריע רוזא :הבחרהל

םיחישק םייזיפ םימצע תועצמאב ורדגוה ירוטסיהה ןגאה תולובג לש םירכינ םיעטק

.ירוטסיהה ןגאה םוחת תא הדחו הרורב הרוצב םירידגמ רשא ,תורדג וא תומוח ומכ

ףיסוהל ןתינ הלאל .םנוד 012,2 םיליכמו םיילאמיטפוא רתוי וא תוחפ םה וניוצש תולובגה

רה ;םנוד 57 — םכש רעשל ןופצמש םיירצונה תודסומה רוזא :םיאבה םיחטשה תא

.םנוד 491 — דוד ריע ;םנוד 14 — החשמה

תוחפשמ תורשע המכ םכותבו( םיבשות 002,4–כ ירוטסיהה ןגאל ףיסומ דוד ריע ףוריצ

םינתינה םיתורישה לע תכמסנו הקיתעה ריעל הבר תוכימסב היח וז הייסולכוא .)תוידוהי

התוא םירשקמ ,הבש םישיבכה תוכרעמו החולשה לש יפרגופוטה הנבמה םג .תומוחה ןיב

.ןגאל תורישי

— ןגאה לש םינוש םיקלח לע םינוש םירטשמ ולוחיש העינמ ןיא ,ליעל זמרנש יפכ

דחוימ רטשמ ןכו ,ןגאה יקלח רתי תמועל תומוחה ןיבש הקיתעה ריעל הנוש רטשמ ,לשמל

.רובעי–לב יאנת תניחבב םניא ירוטסיהה ןגאל םיעצומה תולובגה ,תאזמ הרתי .תיבה רהל

םידדצה םא ,תומוחה ןיבש הקיתעה ריעל דחוימה רטשמה תא םצמצל ןתינ ךרוצה הרקמב

.הז ןורתפ ופידעי
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˙Â˘¯Â„‰ ˙ÂÈÚ·‰Â È¯ÂËÒÈ‰‰ Ô‚‡‰ ¯ÂÊ‡ Ï˘ ÂÈÙÂ‡ Æ¥
ÔÂ¯˙Ù

ךכיפל .20029 תנשב ונמסרפש תרבוחב הבחרהב וראות ,הקיתעה ריעה דחוימבו ,ןגאה

.ןורתפ תונועטה תויעבה לשו תויטנוולרה תודבועה לש הרצק הריקסב ןאכ קפתסנ

תמועל ,אסיג–דחמ עשפו תופיפצ ,ינוע ןה הז רוזאמ םיקלחב רתויב תוטלובה תועפותה

–ךדיאמ תויטסיאיתונומה תותדה שולשל םישודק תומוקמו םיירוטסיה םירתא לש עפש

.אסיג

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Æ‡

000,04–כ ירוטסיהה ןגאבו ,םיבשות 004,53 הקיתעה ריעב וררוגתה 3002 ףוסב

יבשות בור םיבשוי הב רשא ,הקיתעה ריעב .)ונתרדגה יפ–לע הבחר רתויה הביטנרטלאב(

דועב .םידוהי %9–ו םירצונ %81 ,םימלסומ %37 :ןמקלדכ הייסולכואה הקלחתה ,ןגאה

וליפאו ביצי ראשנ םירצונה רפסמ ,היילעב אצמנ םידוהיהו םימלסומה לש םרפסמש

.יסחי ןפואב םצמטצמ

הבורש ,תידוהיה הייסולכואה לש ילכלכה הבצמ תיסחי רפש ל"נה תוצובקה ןיבמ

ריעב םיררוגתמ ,העובקה תידוהיה הייסולכואל ףסונב .תימואל–תיתדו תידרח לודגה

דוד ריע רוזאב .הבש תדה תודסומ רתיבו תובישיב םידמולה הבישי ירוחב םג הקיתעה

.)ימואל–יתדה םרזל תוכייתשמ ןבור( תוידוהי תוחפשמ תורשע המכ תוררוגתמ

אטבתמ רבדה .רתויב עורגה ילכלכ–יתרבחה בצמב הנותנ תימלסומה הייסולכואה

תחא .םימסב רחסבו העישפב לודיגל םרוג הז בצמ .הסנכהה הבוגבו רוידה תופיפצב

וררוגתהש תילארשי תוהז תדועת ילעב םיניטסלפ לש םתריהנ איה הברה תופיפצל תוביסה

תילארשיה םתובשות תא ודבאי אמש ששחמ ,המינפ ריעה ךות לא ,םילשורי תוביבסב רבעב

חינהל שי .ריעל ץוחמ ררוגתהל ופיסוי םא )וז תובשותב תוכורכה תוילאיצוסה תויוכזהו(

םתריגה תא וריבגה ,ריעה ךות לא םיניטסלפ לש העונת לע תולבגההו ןוחטיבה רדג תיינבש

.תוילארשיה תוהזה תודועת יאשונ םיברעה םיבשותה לש הריעה

ל"וחמ "שדוק ילכ" םיפרטצמ הלאל .םיברע םה תונושה תוירצונה תודעה ינב תיברמ

םיברעה לש ילכלכ–יתרבחה םדמעמ .םייתדה תודסומבו םישודקה תומוקמב םיתרשמה

,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,הבישח תווצ ינויד תובקעב םוכיס :הקיתעה ריעה ,ןומר ןונמאו תודיפל תור9

לש 'ג קלחב ןמרבליז חרפיו ןשוח היאמ ,יחמק לארשי לש םהירמאמ םג ואר ;)הקיתעה ריעה :ןלהל( 2002

.רפסה
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תודעה שולש .תורייתבו רחסמב קסוע םהמ רכינ קלח .םימלסומה לש הזמ בוט םירצונה

,)01תויטאינואה תויסנכה לש תוליהקהו םיניטלה( םילותקה :ןה תוירקיעה תוירצונה

םיטפוקה ןה רתוי תונטק תודע שולש .)םיברע םניאש( םינמראהו םיסכודותרוא–םינוויה

שי תונושה תוירצונה תודעל .םיפויתאהו םיסכודותרוא–םירוסה ,)םירצמב םזכרמש(

רועיש םכותבו( םילשורי יקלח לכמ םידלי םידמול םהבש ,הקיתעה ריעב ךוניח–תודסומ

.)םימלסומ םידימלת לש לודג

תייגוסב םג ןודל שי ,תונושה תופולחבו ןגאה תייסולכוא לש הדיתעב םינד ונאשכ

ילעב ,לארשי לש עבק–יבשות םויכ םה םיניטסלפה ןגאה יבשות .תוחרזאהו תּובשותה

לכב דובעל ,לארשיב ישפוח ןפואב עונל תוכזה תא םהל הנקמה ,תילארשי תוהז תדועת

תויוכזה תא םהל הנקמ — רקיעהו ,תוילאפיצינומה תוריחבב ףתתשהל ,ץראב םוקמ

תובשות .יתכלממ תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ונייהד ,לארשיב תוגוהנה תוילאיצוסה

,לארשי יחרזא םהמ םיטעמ קר ,תאז תמועל .7691 תנשב תיטמוטוא םהל התנקוה עבקה

קוחה יפ–לע ּהשקבל םיאשר םה ךא ,תילארשיה תוחרזאה תא םהילע התפכ אל לארשי ןכש

.תוחרזאתה לש ךילהב

םתוחרזאו םתובשות רבדב המ הלאשה לאשית ,ירוטסיהה ןגאב דחוימ רטשמ ןוכיי םא

תושיה לש ,לארשי לש תוחרזא וא/ו תובשות :שולש ןה תויורשפאה .ןגאב םירגה הלא לש

תדחוימ תוחרזא ןוּכית ןכא םא .ןגאה לש וא )םוקתשכ הנידמה וא תושרה( תיניטסלפה

ןגאב תוחרזאתהל תורשפא םע ,תמייקה תוחרזאה ךשמה תא לוקשל היהי ןתינ ,ןגאה לש

.תונושה תופולחה תרגסמב םינוש תונורתפ ויהיש חינהל שי .ירוטסיהה

ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Æ·

םישודק תומוקמב רוזאה רישע ,ןגאה תייסולכואמ קלח תודוא תרדוקה הנומתל דוגינב

תא הלעמ איה אסיג–דחמ :הב ץוקו היִלא — וז העפות 11.םיבושח םיירוטסיה םירתאבו

םירתאה ןמ קלח אסיג–ךדיאמ ךא ,לגרל היילעו תוריית תדדועמו םילשורי לש הנרק

.םיחתמו םיכוכיחל םרוג רבדהו תחא תדמ רתויל םישודק

םוקמ והמ ,תישאר :תוירקיע תולאש שולש תררועמ םישודקה תומוקמה תייגוס

תומוקמב ןחלופהו השיגה תא רידסהל ןתינ דציכ ,תישילשו ?ודמעמ המ ,תינש ?שודק

?תחא תדמ רתויל םישודק םהש

הליהק ,תילותק–תינווי הליהק :תומייק םילשוריב ;רויפיפאה תורמ תא תולבקמה תויחרזמה תויסנכה01

.תילותק–תינמרא הליהקו תילותק–תירוס
.61-42 'מע ,הקיתעה ריעה ,ןומרו תודיפל ;4 הרעה ליעל ,2000 ,ץיבוקרב לאומש11
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ןיא ,לוכל םיעודי םהו םהב שמתשהל םיברמש םירחא םיחנומ ומכ ?שודק םוקמ והמ.1

.ילארשיה טפשמב אלו ימואלניבה טפשמב אל ,הרורב הרדגה "שודק םוקמ" גשומל

:ןמקלדכ רדגוה חנומה יבמופ ימואלניב טפשמל הידפולקיצנאב

Holy places or sacred places are geographically determined localities to which one or

more religious communities attribute extraordinary religious significance or consider

as subject of divine consecration. Holy places may consist of man-made structures

(churches, temples, graves, etc.) or natural objects (trees, groves, hills, rivers, etc.).

The  entry  to or touching of holy places may be connected to rights or duties of the

members of the communities concerned or to restrictions and sanctions for non-mem-

bers. Within the area of a holy place the competence of the local secular authority may

be restricted. Holy Places may be of juridical importance within the protecting State

as well as between States.12

םוי–םויה ייחמ דרפומ אוה םיתעל :שודקה םוקמה תא םינייפאמ םינוש םיטנמלא

םינימאמה ידי–לע ול תוסחוימ תובורק םיתעל ;םידחוימ תוגהנתה יללכ וילע םילחו

שגפמ םוקמ שמשמ אוה .ץראו םימש ןיב רשקמכ ספתנ אוהו השודק לש תורוסמ

תורוסמ הזכ םוקמל תורשקנ םימעפל .אתווצב ןחלופ םימייקמ םה ובו ,םדא–ינבל

םהב ועריאש םושמ ושדקתנש םישודק תומוקמ שי .תויעבט–לע תועפות רבדב

לשםהירבק תשודקב םינימאמה םג שי .תיפיצפסה תדה תדלוהל םירושקה תוערואמ

31.םיהולאל םדא–ינב ןיב םיכוותמו םישודק םיבשחנה םישיאו תויומד

לש ותשודקש ןוילעה טפשמה תיב עבק ,לארשי תנידמ לש הקיקחב הרדגה רדעיהב

.דואמ הבחר איה וז הרדגה 41.םהל שודק םוקמהש תדה ינב לש םתנומאב היולת םוקמ

םפקיהו ,ןמזה ךשמב השודקב תוכזל םייושע תומוקמ — תימאניד םג איה ,תאזמ הרתי

רבסויש יפכו עודיכ ,תישאר :םילודג תונורסח וז תושימגל .תונתשִהל יושע יפרגואיגה

תמישר תא ביחרהל תורשפאה ןכלו דחוימ רטשמ לח םישודקה תומוקמב ,ןלהל

21Christian Rumpf, in Rudolf Bernhardt, ed., Encyclopedia of Public International Law,vol. 2

(1995), pp.863-866

טפשמו הקיטילופ ,השודק :"הזה םוקמה ארונ המ" ,ץיבוקרב לאומש :םג ואר שודק םוקמ תרדגה לע
.17-772 'מע ,6002 ,אטרכ ,לארשיב םישודקה תומוקמבו םילשוריב

13Ruth Lapidoth, “Holy Places”in Nili Cohen and Andreas Heldrich, eds., The Three Religions,

Munich, 2002, pp.19-33
,םיימוקמ םיניינעל טפשמה תיב דגנ ןרוג המלש ברהו ,התומע ,ארדיאה יללוכ תשר ,88/762 צ"גב14

.827 'מע ,)3( ג"מ ךרכ ןיד–יקספ
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,תינש .תוביציב עוגפל לולעש רבד ,םייביטמרונ םייונישב הכורכ םישודקה תומוקמה

וזכ הלדגה תדדועמ גייס אלל םישודקה תומוקמה רפסמ תא לידגהל תורשפאה

םייתד תושגרב תויטילופ תורטמל שמתשהל םילולע םיאנידמ ןכש ,םייטילופ םימעטמ

.םישודק תומוקמ יפלכ שחור רוביצהש םיקומע

:האבה העפותה עיבצת םישודקה תומוקמה רפסמ תא לידגהל הייטנה תואצות לע

–ץראב םיירקיעה םישודקה תומוקמה לש המישר ם"ואה לש ףוג ןיכה 0591 תנשב

,ילארשי ידוהי — םיחמומ השולש וניכה 0002 תנשב 51.םילשוריב ויה םהמ 03 .לארשי

,םילשוריב םישודקה תומוקמה לש המישר — יניטסלפ ימלסומו תינמרא היירצונ

61!813–ל עיגה םרפסמו

הארנ .םילשוריב םישודקה תומוקמה לש תבייחמו הצממ המישר אצמנב ןיא םויכ

המישר לע ומיכסי םידדצהש ינויח ,ירוטסיהה ןגאה אשונב לבקתיש ןורתפ לכבש

וא תידדה המכסהב קר םייוניש הב סינכהל ןתינ רשא םישודק תומוקמ לש הרוגס

.םכסומ ימואלניב םרוג תטלחה יפ–לע

םישודקה תומוקמה םיכוז תובר תונידמב ?םישודקה תומוקמה לש םדמעמ רבדב המו.2

לארשיש חטבוה הנידמה תמקה לע הרהצהב רבכ .תויתכלממה תויושרה םעטמ הנגהל

םיאצומ ונא וז הנגה לש טוריפו 71",תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה לע רומשת"

תריב םילשורי :דוסי קוחבו ,769181–ז"כשת ,םישודקה תומוקמה לע הרימשה קוחב

םידוהיל םישודקה תומוקמה ןמ קלח לע תיפיצפסה הנגהה .089191 תנשמ ,לארשי

ןכ ומכ .189102–א"משת ,םידוהיל םישודק תומוקמ לע הרימשה תונקתב הטרופ

תורומשו םיימואל םינג קוחב לשמל ומכ ,ןודנב תופסונ תוארוה םינוש םיקוחב תורוזפ

.529112 תנשמ תורכִמה תדוקפבו 3691–ג"כשת ,עבט

51U.N. Doc. T/L. 49, of 7 March 1950
61Yitzhak Reiter, Marlen Eordegian and Marwan Abu-Khalaf, Between Divine and Human: The

Complexity of Holy Places in Jerusalem, in Moshe Ma’oz and Sari Nusseibeh, eds., Jerusalem:

Points of Friction and Beyond, 2000, pp. 95-164, at pp. 155-159
.8491.5.41 ,ח"שת רייאב 'ה ,1-2 'מע ,1 'סמ ,ח"שת ,ימשר ןותיע71
.57 'מע ,ז"כשת ,םיקוחה רפס81
.םישודקה תומוקמה תייגוסב אל ךא ,0002 תנשב ןקות קוחה .931 'מע ,מ"שת ,םיקוחה רפס91
.091 'מע ,ן"שת ןוקיתו 2121 'מע ,א"משת ,תונקתה ץבוק02
תדוקפ ;941 'מע ,ג"כשת ,םיקוחה רפס ,3691–ג"כשת ,עבט תורומשו םיימואל םינג קוחל 4 ףיעס12

.9989 'מע ,12 ךרכ ,םיניד ,5291 תנשמ תורכמה
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,וז היגוסב ירקיעה קוחה אוהש ,7691–ז"כשת ,םישודקה תומוקמה לע הרימשה קוח

םוקמב תרחא העיגפ רוסיא ,לוליח רוסיא ,םישודקה תומוקמל השיג שפוח חיטבמ

ןוילעה טפשמה תיב לש תונשרפל וכז ולא תוארוה .םינימאמה תושגִרב העיגפ רוסיאו

.ןחלופה שפוחב ןד וניא קוחה 22.םטרפל םוקמה ןאכ אלש ןיד–יקספ לש הכורא הרושב

ללכ–ךרדב ,תאז םע .ירוביצה רדסל ףופכב ןחלופל תוכזה תינורקע תלבוקמ לארשיב

תומוקמב רבודמשכ הז אשונב לפטל םיכמסומ םמצע םיאור םניא טפשמה יתב

.תעצבמה תושרה ידיב הנותנ הלא םיניינעב לפטל תוכמסהו ,םישודק

ןגאב םיאצמנ םהמ העברא רשא ,תורצנל םישודק תומוקמ העבש יבגל יכ ןייצנו ףיסונ

םינמש–תגב םירמ רבק תייסנכ ,ןטלוס–לא ריד ,שודקה רבקה תייסנכ( ירוטסיהה

:32"ירוטסיהה ווק סוטטסה" רדסה םייק ,)םיתיזה רה לע המימשה היילעה תייסנכו

תומוקמב ןחלופלו השיגל ,הקזחל תויוכזה בצמש ינאמ'תועה ןטלוסה עבק 2581 תנשב

ירוטסיהה ווק סוטטסה .םייוניש וב תושעל ןיאו ,תע התואב היהש יפכ ראשיי וללה

שודקה סכה ןיב דוסיה םכסהב רשוא אוהו ,8781 ןילרב תנמאב תימואלניב הרכהל הכז

םתואב 0002.52 תנשמ ף"שאל שודקה סכה ןיב םכסהב ןכו 399142 תנשמ לארשיו

רדסהה לע ירוטסיהה ווק–סוטטסה רדְסה תא ףידעהל שי ,לח אוה םהילעש תומוקמ

ןיד לע ףידע אוה הזכש רותבו יפיצפס ןיד והז ןכש ,לארשי תנידמב לבוקמה יללכה

תולקהמ השעמל םינהנ םג םישודקה תומוקמב םיקיזחמה םייתדה םיפוגה 62.יללכ

.יוסימה םוחתב תונוש

תומוקמה לש םרפסמב היילעה רואל .תחא השקִמכ םישודקה תומוקמב וּנד הכ דע

.םתוא גרדל םוקמ שיש הארנ ,טרפב ירוטסיהה ןגאבו ,ללכב םילשוריב םישודקה

םישודקכ םתוארל לבוקמש תומוקמ :השודקה תדימ יפ–לע תושעיהל לוכי גורידה

ןוגכ הליפת תומוקמ תמועל ,יברעמה לתוכה ,רבקה תייסנכ ,תיבה רה ןוגכ ,דאמ

ןיב ןיחבהל ןתינ ןכ ומכ .רתוי ךומנ וגרודיש םידגסמו תסנכ–יתב ,םירזנמ ,תויסנכ

תולוכי רתיה תויוכזו הנגהה תדימ .םיליעפ םניאש הלאכל םיליעפ םישודק תומוקמ

.תונושה תוצובקה ןיב תונוש תויהל

,ץיבוקרב לאומש :םג ואר .29-501 'מעב ,9991 ,םילשורי ,לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח ,תודיפל תור22

.123-663 'מע ,4 הרעה ליעל ,6002
L.G.A. Cust, The Status Quo in the Holy Places, 1929, reprinted in 1980 :ואר ,ווק סוטטסה לע32
International Legal Materials, vol. 36 (1994), p. 153 ,לארשי תנידמו שודקה סכה ןיב דוסיה םכסה42

www.palestinian-info ,0002 ,ף"שאו שודקה סכה ןיב יסיסב םכסה25
.001-101 'מעב ,22 הרעה ליעל ,תודיפל62
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תומוקמ לש םדמעמ איה םישודקה תומוקמה תייגוסב תושקה תויעבה תחא.3

72.ףירש–לא םרח–לא/תיבה רה לשמל ומכ ,תחא תיתד הדע וא תדמ רתויל םישדוקמה

תיב לש םמוקימ והז םידוהיה רובע .הז רהכ םישודק הכ תומוקמ הברה םלועב ןיא

םוקמה — ותובישחב ישילשה םוקמה הז םימלסומה רובע .ינשהו ןושארה שדקמה

עדונה "הלילה עסמ" תרגסמב המימשה דמחומ הלע ,תימלסומה תרוסמה יפ–לע ,ובש

תועיבת ןיא םהל ךא ,ושיל םירושקה םינוש םיעוריא תוכזב םירצונל םג בושח רהה .ולש

םינשב ומצעתה םייסומלופו םייטילופ םימעטמ .םידוהילו םימלסומל ומכ רהה לע

רוביצב רקיעבו ,ימלסומהו יברעה םלועב תיבה רה לש ותשודקו ותובישח תונורחאה

םינעוט םיניטסלפה םימלסומה תדה ישנאו םיגיהנמה ןמ םיבר ,תאזמ הרתי .יניטסלפה

82.תיבה רה לע ללכ היה אל םידוהיה לש שדקמהש

םידוהי .ימלסומה ףקווה לש תילהנימ הטילשב השעמל תיבה רה םויכ ןותנ ,עודיכ

םהל רוסא ךא ,ףקווה ישנא ידי–לע תועבקנש תומיוסמ תועשב וב רקבל םיאשר

שיש םויה רובס ,ימואל–יתדה םרזה ןמ רקיעב ,םינבר לש רכינ טועימ .וב ללפתהל

םימעטמ ךכ לע רסאש ,7691–מ רוסיאל דוגינב ,רהה ןמ קלחב תידוהי הליפת ריתהל

םידוהי תליפתל הפיקתו הבחר תודגנתה שי םימלסומה תדה ימכח ברקב .םייתכלה

.92םירופס ןפוד–יאצוי טעמל ,רהב

היהת םאה :היעבה לש םינושה םיטביהל הנעמ תתל ךרטצי תיבה רה אשונב ןורתפ

עצומש יפכ ,תונובירה תלאשמ םלעתהל ומיכסי םידדצהש וא רהה לע תונוביר והשימל

עטקב ללפתהל םידוהי ושרוי םאה ?הּבייסונ ירסו ןולייא ימע לש רדסהה תונורקעב

?םימלסומ–אלל רהב רוקיבה תויוכז ויהי המ ?תינוציחה תפטעמב וא רהה לש ןטק

םינבמה רומישל יארחא אהי ימ ?וב רופחל וא רהה לע תונבל יאשר ,םיאנת וליאבו ,ימ

?רהה לעש םיירוטסיהה

,תחא תדמ רתויל םישדוקמה ,)תיבה רהל ץוחמ( םירחא תומוקמ רובעש חינהל שי

תועשב ןחלופו השיג תוכז וא רתאה לש תיזיפ הקולח ןוגכ ,ןורתפ אוצמל רתוי לק היהי

.תונוש

ןוכמ ,תיבה רהב תיטילופ תויזכרמו השודק :םדאהו לאה תונוביר ,ךרוע ,רטייר קחצי ואר תיבה רה לע72

תיבה רה לע ץיבוקרב לאומשו ןומר ןונמא ,רטייר קחצי לש םרמאמ ןכו ;1002 ,לארשי רקחל םילשורי

.הז רפס לש 'ב קלחב
רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי ביבס תימלסומה תודכלתהה ,הרזחבו הכמל םילשורימ ,רטייר קחצי ואר82

.53-24 'מע ,5002 לארשי
,ןהכ בושי–ראש ברה תא ריכזהל ןתינ ידוהיה דצהמ .הילטיאמ י'צאלפ ידאה דבע 'חיש 'פורפ ,לשמל92

.תיבה רה לע וללפתי םימלסומ םגו םידוהיש העינמ ןיאש רובסה
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רתי ןיבל ןגאה ןיבש הקזחה הקיזה תא ןובשחב איבהל בייח ירוטסיהה ןגאב דחוימ רטשמ

03.הקוסעתהו תויתשתה ,ךוניחה ,תורייתה ,רחסמה ,תדה ימוחתב ,ריעה יקלח

זכרמ ןגאה הווהמ ,םהיגוסל שדוקה ירתא יוביר לשב :תד–יתורישל זכרמ אוה ןגאה

ימיב םיפלא תואמו ,הנשה תומי לכב םינימאמ יפלא תורשע וילא ךשומה ,םינימאמל לודג

םג םייתד םיתוריש קינעמו הלוכ ץראה תא תרשמ הזה יתדה זכרמה .םינושה םיגחה

לא תינומהה הריהנב רכינ לודיג יופצ ,םולש–רדסה לש ןדיעב .ל"וחמ םיאבה םיניילצל

.ירוטסיהה ןגאב תדה ידקומ

ןגאב םייוצמה ןימלעה יתבב הרובקה אוה םילשורי תייסולכואל ףסונ תד–תוריש

.םימלסומו םירצונ ,םידוהי — תותדה שולש ינבל ודעונ םינושה ןימלעה יתב .ירוטסיהה

םייפולח הרובק–ירתא תאיצמ וא הזה תורישה ןתמ ךשמה חיטבהל ךרוצ היהי רדסה לכב

.תותדה שולש ינב רובע ירוטסיהה ןגאל ץוחמ

תשמשמ הקיתעה ריעה :רחסמ–יתורישל זכרמ םג שמשמ ,הקיתעה ריעה רקיעבו ,ןגאה

םג תשמתשמ םנוקיתכ םימיב .ריעה חרזמב תיברעה הייסולכואל ילכלכ זכרמ ןיידע

תוקיזה וכלי ,העיגר לש בצמ רורשיש החנהב .וללה רחסמה יתורישב תידוהיה הייסולכואה

תורוחס לש עוניִש איה תועמשמה .וקזחתיו םילשורי יקלח רתי יבשותל הקיתעה ריעה ןיב

הכירצ ירצומב הלכו םיימוי–םוי םירצומב לחה ,הקיתעה ריעב תויונחה לא םינוש םיגוסמ

םהל ףסונבו ,ישישה םוי תוליפתל םימלסומ לגר–ילוע יובירל יפצה .רתוי ההובג המרב

יבשות םניאש םינכרצ יפלא רחסמה תכרעמל ףיסוי ,םיריית ןכו םידוהיו םירצונ םיניילצ

.םילשורי

ןוילימ השולשל בורק הקיתעה ריעה תא ודקפ םנוקיתכ םימיב :תוריית זכרמכ ןגאה

תעונת היופצ ,םולש–ירדסה ונוּכִי ףא ילואו ותומדקל בצמה רוזחי םא .הנש ידמ םיריית

םולש ירדסה אלל העיגרה בצמ רוזחי קר םא םג .רתוי דוע לודגלו קזחתהל םירייתה

תארקל .לדגתו ךלת תורייתה תעונתש חינהל שי ,םייניב–ירדסה לע קר ומיכסי םידדצהו

יקלח םע םואיתב ךרוצ היהי .ירוטסיהה ןגאב דחוימ רטשמ םקוי םא ,ךרעיהל שי הז יוכיס

תומוקמ ,םיסובוטואל השיגה יכרד ,לגר–יכלוה לש תושיגנל רושקה לכב םירחאה ריעה

תורוחס לש רבעמ ןכו ,וביבסו ירוטסיהה ןגאב םיסובוטואלו םייטרפ בכר–ילכ תואמל היינח

.הקיתעה ריעב םיקוושה לא םירצומו

'מע ,הקיתע ריעה ,ןומרו תודיפל ןכו ,רפסה לש 'ג קלחב ןשוח היאמו יחמק לארשי לש םהירמאמ ואר03

35-45.
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םיבר םיריעצ םיכנחתמ םהב רשא םיימלסומ תד–תודסומו תובישי ,רפס–יתב שי ןגאב

םידימלת 000,01–ל בורק .לודג ךוניח זכרמ םויכ הווהמ הקיתעה ריעה .ןגאב םירג םניאש

רוסחמה רואל .ריעה לש תויחרזמה תונוכשה ןמ םיאב םהמ םיברו תומוחה ןיב םידמול

ךוניח יתוריש ןתמ ךשמהמ סונמ היהי אל ,ןגאל ץוחמ יברעה רזגמב דומיל–תותיכב לודגה

ןגאה יבשותל ךוניחה תכרעמ תלבגה לע טלחוי םא .תכשוממ הפוקת דוע הקיתעה ריעב

.םירחאה ריעה יקלחב םישדח ךוניח–תודסומ תיינבו תוכרעיה רבדה בייחי ,דבלב ירוטסיהה

םייולת ,הקיתעה ריעה יבשות םהבו ולוכ ירוטסיהה ןגאה יבשות ,תויתשתל רשאב

ךרד ירוטסיהה ןגאל םיקפוסמה תרושקתהו למשחה ,םימה תורוקמב טלחומ ןפואב םויכ

,בויבהו זוקינה תוכרעמ .לארשי ידיב ןלוכ תוטלשנו ריעה ברעמ תא תותרשמה תוכרעמה

םינושה םיכילומב תורושק ןה םג ךא ,דרפנב דקפתל תויושע ,היצטיברגה חוכב תולעופה

השימגה איה תרושקתה תכרעמ ,תוכרעמה לכמ .ּהברעמבו ריעה חרזמב םירחא םירוזא לא

.תינייוול תכרעמ תועצמאב ירוטסיהה ןגאל קר הדחייל רשפאו רתויב

םדא–ינב 002,4–כ םידבוע הקיתעה ריעבש ךכ לע עיבצהל ןתינ הקוסעתה םוחתב

לגס — הדובע תומוקמ טעמ קר שי ןגאה לש םירחאה םיקלחב .ריעה יקלח רתימ םיאבה

לטנניטנוק–רטניא( "תותשקה עבש" ןולמה תיב ידבועו םינושה תדה תודסומב םידבועה

,ריעה ברעמב םידבוע ידוהיה עבורב םיררוגתמה םידוהיה תיברמ .םיתיזה רה לעש )רבעשל

.ומצע עבורב םיקסעומ םהמ םיטעמ קרו

·ÒÂ ÂÎÂ˙· ¨Ô‚‡‰ Ï‡ ÌÈÎ¯„‰ ˙Î¯ÚÓ Æ„·ÈÂ13

,חרזממ שולש ,םורדמ עברא :םיכרד 61 םויכ תוכילומ ירוטסיהה ןגאה לש םינוש םיקלח לא

םייתש ,םורדמ םייתש ,ברעממ שולש :תוסינכ רשע ומצע ןגאל .ברעממ שולשו ןופצמ שש

-וחירי ןשיה שיבכה קר השעמל הצוח ןגאה תא .)11 'מעב הפמ ואר( ןופצמ שולשו חרזממ

התע ךא ,םילשוריל סיד–ובאו הירזע–לא ,וחירי רוזא תא רבעב רביח הז שיבכ .םילשורי

–סאר יבשות תא ןיידע תשמשמ וחירי ךרד .סיד–ובא תמוצב ןוחטיבה רדג ותוא תמסוח

–א חאלצ בוחרב יברעה םיקסעה זכרמ לאו הקיתעה ריעה לא םכרדב ןאוליסו דומע–לא

הרצה ,תיתייעבה םינהוכה ךרד טעמל ,הז העונת ריצל ףילחת םויה ןיא ,השעמל .ןיד

.הקיתעה ריעה לא םשמו םיתיזה רה תגספל סיד–ובא תמוצמ הכילומה ,הלולתהו

1 'סמ שיבכ רבחתמ וילאש ןמילוס ןטלוס בוחר אוה ןגאה ילושב ףסונ בושח ריצ

םיילושב רובעל העונתל רשפאמ שיבכה .םורדמ םינחנצה ךרדו )הסדנהה ליח בוחר( ןופצמ

.רפסה לש 'ג קלחב םסרפתמה יחמק לארשי לש ורמאמ ךותמ ולוכ חוקל הז קרפ13
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ירוטסיהה ןגאל סנכיהל םג ןתינ הז ריצמ .וילא סנכיהל ילבמ ירוטסיהה ןגאה לש םיינופצה

.)םיחרפה רעשו םכש רעש( םיינופצה הקיתעה ריעה ירעש ךרד

ילבמ ,םינושה שדוקה ירתא ןיב העונתה תירשפא ירוטסיהה ןגאה לש וימוחת ךותב

.םיכומס םירוזאל וימוחתמ תאצל ךרוצ היהיש

ןיטולחל תודרפנ תוסינכ דחייל תורשפא שי .תובר תוסינכ ירוטסיהה ןגאל ,רומאכ

לא םכרדב ורבעי אל םידוהי םיבשות יכ עובקלו םיניטסלפ םיבשותלו םידוהי םיבשותל

אלש ,םיניטסלפה םיבשותה יבגל ןידה אוה .םילשורי–חרזמב תויברע תונוכש ךרד ןגאה

.תוידוהי תונוכש ךרד רובעל וכרטצי

לע הרקבה לעו רדסה תרימש לע דיבכהל יושע ירוטסיהה ןגאה םוחתל תוסינכה יוביר

.תוסינכה רפסמ תא םצמצל ךרוצ היהיש יאדוול בורק .וכותל םישנאו תורוחס תעונת

ךרד" תועצמאב ,תירוטסיהה וחירי ךרדב ןגאל סנכיהל ולכוי םיניטסלפה םיבשותה

ןטלוס 'חרו רלפקור תמוצ ךרדו ,רוט–או הירוטקיו הטסוגואל ליבומה שיבכהו "םינהוכה

ירוטסיהה ןגאל סנכיהל חונ היהי םידוהיה םיבשותל .םכש רעשלו םיחרפה רעשל ןמילוס

רעשלו ןויצ רעשל )םילשורי תביטח בוחר( רויפיפאה שיבכבו שדחה רעשהמ ,ופי רעשמ

.)11 'מעב הפמ ואר( תופשאה

ןיב עונל תורשפאה אוה ירוטסיהה ןגאה לש ליעי דוקפת ורשפאיש םיאנתה דחא

ימ לכ ,תורחא םילמב .ההובג תורידתב ןגאה תא תוצחל ךרוצ ילב םינושה ריעה יקלח

םישיבכה דחא .ודעיל עיגהלו ותוא ףוקעל לכוי ,ןגאה לא סנכיהל דחוימ ןיינע ול ןיאש

תונוכשה לא ןגאל םורדמש תויניטסלפה תונוכשה ןיב ריהמ רבעמ רשפאל ךירצ םיפקועה

ךרוצה םג אוה ירוטסיהה ןגאב בכרה ילכ רבעמ תא תיחפהל ךרוצה .ול ןופצמש תויניטסלפה

םישיגר תומוקמבו ריעה לש ירוטסיהה זכרמה רוזאב העונתה חפנ תא םצמצל ינונכתה

םג — קיתע רוזא שי ןהבש םלועב תובר תוירוטסיה םירעב .לגר–יכלוהו םיניילצ םיסומעה

העונתה שדוג תא תיחפהל ןתלוכי בטימכ תויושרה תושוע — םישודק תומוקמ וב ןיא םא

המרב ולאכ םיכרד ןיידע ןיא םילשוריב .תופקועה םיכרדה תא םיללוס ןכל .תענוממה

ןנכותמה "יחרזמה ףקועה" שיבכ תא תירשפאה תוריהמב םילשהל ךרוצ היהיו ,התואנ

תויניטסלפה תונוכשה תא רבחל היהי ןתינ הז שיבכל .דומע–לא–סארל חרזממ רובעל

.ריעה ןופצבש תויניטסלפה תונוכשה לא ןרשקלו תויחרזמהו תוימורדה
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אהי ,ירוטסיהה ןגאל רתויב םיאתמה ילאפיצינומה הנבמה תא תונושה תופולחב שפחנשכ

.םילשורי לש תודחוימה תוביסנה תא ןובשחב איבהל ונילע

בחרמב םישודקה תומוקמה יוביר אוה ןגאה לכ תא רתויב ןייפאמה רבדה ,תישאר

םנשי הקיתעה ריעב ,תינש .תילאפיצינומ תודחא קידצהל יושעש בצמ — םצמוצמ יפרגואיג

הניחבמ םג םהמ קלחבו ,תיתד הניחבמ הייסולכואה בכרהב הזמ הז םינושה םיעבר העברא

תוצובקל )תיתוברת ,ונייהד( תילאנוסרפ הימונוטוא ןתמ קידצהל יושעש בצמ — תינתא

לש םינוש םיקלחב םויה תומייקה תויתליהקה תולהנימה לש םגדה יפ–לע ,תונושה

קודה הלועפ ףותיש תבייחמ ריעה יקלח רתי לא הקזחה הקיזה ,תישילש .םילשורי

םירוזא לש תויתשת לע ןעשיי ןגאהש חינהל שי ,תאזמ הרתי .םיילאפיצינומ םיאשונב

םיתורישה ןמ קלח קפסל היהי רשפאש ןכתיי .למשחו בויב ,םימ יאשונב םיכומס

,םייטרפ םינלבק תועצמאב )ב"ויכו ןויקינ ,הקצומ תלוספ יוניפ( םירחאה םיילאפיצינומה

םירוזאה ןמ תורוחסו םיתוריש תקפסאב יולת ןגאה היהי םיבושח םימוחתבש חינהל שי ךא

הצעומב ךרוצ שי םאה :םיידסומה םירדסהה תא שאר דבוכב לוקשל שי ,תיעיבר .וביבסש

ידי–לע ורחּביי תילאפיצינומה הדיחיה ילהנְמ םאה ?הלהנהב יד וא תדחוימ תילאפיצינומ

?)םוקתשכ הנידמה וא תושרה( תיניטסלפה תושיהו לארשי ידי–לע ונמתי וא םיבשותה

הווש תוגיצנ היהתש יוארה ןמ ,םידדצה ינשמ םיבשותה רפסמב לודג לדבה שיש ףא

ןמ תומלעתה ךות ,בורה תועצמאב הטילש עונמל ידכ תאזו ,םיניטסלפלו םילארשיל

תצעומ )8791–ב( ותעשב עיצה תאדאס אישנה םגש ןייצל ןיינעמ .טועימה לש םיסרטניאה

םילשוריל וסחייתה וירבד ךא ,םיברעו םילארשי לש הווש רפסמ םע תפתושמ הייריע

33.הלוכ

רובע ןגאה לש המוצעה תובישחהו ,אסיג–דחמ םיבשותה לש תיסחי ןטקה רפסמה

.םידדצה ינש ידי–לע הלהנה יונימ ילוא םיקידצמ ,אסיג–ךדיאמ םיניטסלפהו לארשי

םאב ,ןגאה לוהינ לש דיקפתה תא ומצע לע לבקי ימ שארמ עובקל יוצרש הארנ ףסונב

.הזכ ןולשיכ עריא ןכאש עובקל ךמסומ ימו ,עצויש רדסהה לשכיי

.62-23 'מע ,הקיתעה ריעה ,ןומרו תודיפל ;רפסה לש 'ג קלחב יחמק לארשיו ןשוח היאמ לש םרמאמ ואר23
'סמ ,הנמא יבתכ ,8791 דיוויד–פמק תדיעו לש רשקהב רטראק אישנה לא תאדאס אישנה לש ותרגיא33

.7 הקספ ,525 דומעב ,905 'מע ,52 ךרכ ,758
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זוכירה ובו ,תיתוזח הניחבמ םילשוריב רתויב שיגרה רוזאה אוה ירוטסיהה ןגאה בחרמ

יעגפמ םהילע ןגהל שיש םיירוטסיהו םייתוברת ,םיגולואיכרא םירתא לש רתויב לודגה

םירתאב עוגפל הלולע ,ןהל הצוחמו תומוחה ןיב ,חותיפו היינב לש תוליעפ לכ .םדאהו ןמזה

םידחוימ םילהנ תעיבקב ךרוצ היהי ידיתע רדסה לכב .םלועב םיבושחה ןמ ףונה יכרעבו

.ןגאב אמייק–רב חותיפל עגונה לכב

:תוירקיע תויעב יתש תומייק הז םוחתב

ללגב תאזו ,תיקוח–יתלבה היינבה דואמ הבר ,הקיתעה ריעב דחוימבו ,ירוטסיהה ןגאב.א

רדעיהו םישקה םירוגמה יאנת ,)הקיתעה ריעה לא הריגהה בקע תרבוגה( תופיפצה

.םיאתמ חוקיפ

–ךדיאמ חותיפל ,אסיג–דחמ רומיש ןיב תואנ ןוזיא אוצמל ךרוצה איה תרחא היעב.ב

לכ תקספה בייחמ היה ילמיסכמ רומישו ,ירוטסיה חטש אוה ןגאה לכ השעמל .אסיג

,םדא–ינב םירג ובש םוקמ םג אלא ןואיזומ קר וניא ןגאה לבא .רוזאב היינבו חותיפ

יוארה ןוזיאה תא אוצמל ךרוצ היהי ,השעייש רדסה לכב .חותיפו היינב בייחמ רבדהו

.תומגמה יתש ןיב

לש תוברתה ירתא םשרמב היתומוחו הקיתעה ריעה םושיר תא ריכזהל שי הז רשקהב

המתחנש הנמא חוכמ השענ הז םושיר .1891 תנשב ןדרי תלשממ ידי–לע תימלועה תשרומה

תונידמה .999153 תנשב קר הילא הפרטצה לארשיש הנמא ,ו"קסנוא תוסחב 2791 תנשב

עויס שקבל תויאשר ןהו םשרמבש םירתאה תא רמשל תובייח הנמאה לע תומותחה

תורודל ריבעהלו רומשל ,ןגהל ,תוהזל" הנידמה לע .םרומישל ,יפסכ וא ינכט ,ימואלניב

,תויתקיקחה — תולועפה לכ לע ו"קסנואל חוודל הנידמה תבייח ןכ ומכ .רתאה תא "םיאבה

.םיחמומ תודעו םירתאב תורקבמ םעפ ידמ .הנמאה עוציבל הטקנש — תורחאהו תוילהנימה

תנשב המשרנ הקיתעה ריעה .תיתוריית תלעות ללכ–ךרדב הנקמ םירתאה םשרמב םושיר

.הנכסב םינותנה םירתאה םשרמב םג 2891

'ג קלחב םסרפתמה ,"ירוטסיהה ןגאב רבעה תשרומו םירתא רומיש" ,יחמק לארשי לש ורמאמ ואר43

.24–04 'מע ,הקיתעה ריעה ,ןומרו תודיפל ;רפסה לש
.25–94 'מע ,הקיתעה ריעה ,ןומרו תודיפל53
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םילשורי לש דחוימה הייפוא לע רומשל םישרוד םינושה םיירצונה םימרוגה םג

63.הקיתעה ריעה לע דחוימבו תירוטסיהה

תוסחב ,םילשוריב ותעשב הלעפ ,תימואלניבה תוניינעתהה תוכזבו רומישה יישק לשב

.חותיפו רומיש יניינעב ריעה שארל הצעיש תימואלניב םיחמומ תדעו ,םילשוריל ןרקה

לכ תא ןובשחב איבנש יוארה ןמ ירוטסיהה ןגאה תויעב ןורתפל תופולח חסנל ונאובב

.ליעל ונינמש םיטנמלאה

·‰ ÆÊÔÂÁËÈ73

ןגאהש רמול לבוקמ .רתויב השק אוה ירוטסיהה ןגאב ןוחטיבה אשונש לוכה לע םכסומ

.התוחקלתה תא עונמל ידכ ץמאמ לכ תושעל שיש "הפירש קבא תיבח" אוה

ינפב הנגה ,ונייהד ,ץוח–ןוחטיב :םימוחת השולש ןיב ןיחבהל לבוקמ ,ןוחטיבה תייגוסב

רמולכ ,ירוביצ רדסו ;הלבח ישעמ דגנ קבאמ ושוריפש ,םינפ–ןוחטיב ;ץוחבמ הפקתה

לש דרפנה ףוגהש 7491–ב הצילמה ם"ואה תרצעש ןייצל ןיינעמ ."ליגר" עשפב המחלמ

לש תוברע ףוריצב יוצר ,הז ןויער ץמאל יאדכ ילואו ,ילארטינו זרופמ היהי יתבר–םילשורי

.םידדצה ינש

םה ,ירוביצה רדסה לע הרימשה ןכו ,ול הצוחמ וא חטשה ךותב םרוקמש הלבח ישעמ

ישעמל הנכסה ,םינפ ןוחטיבל רשא .שארה דבוכ אולמב םהילא סחייתהל שיש םיטביה

,ירוביצ רדסל רשא .רתויב תישחומ איה םימלסומ וא םירצונ ,םידוהי םינוציק דצמ רורט

.םימסב שומישו עשפ לש תועפות הברה שי ,הקיתעה ריעב דחוימבו ,ןגאבש ליעל ןיוצ רבכ

לש ןויסינה רואל תאזו ,םידדצה ןיב ינוחטיב הלועפ ףותישל יוכיס שי םא בר קפס

הדגב םייניב–רדסה לע יניטסלפ–ילארשיה םכסהה חוכמ ולעפש םיפתושמה םילורטפה

םואיתל ינויחה ךרוצהו תורשפאה הרתונ ,ךכ םא .599183 תנשמ הזע תעוצרבו תיברעמה

.םידדצה ןיב

רבדב תועצה ?ןאל םילשורי ,לאירוכ–ןסואה הרובדו שריה השמ :רפסב ,ןקיתווה תדמע לשמל ואר63
.911-021 'מע ,4991 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,םילשורי לש הדיתע
םיירשפא םילדומ — ינוחטיבה דממה :ירוטסיהה ןגאב דחוימ רטשמ" ,לאכימ יבוק לש ורמאמ ואר73

.55-85 'מע ,הקיתעה ריעה ,ןומרו תודיפל ;רפסה לש 'ג קלחב םסרפתמה "תופולח שולש לומל
?יניטסלפ–ילארשיה יאבצ–ינוחטיבה הלועפה ףותיש לדומ לשכנ עודמ ?היה אל וא היה ,לאכימ יבוק83
,סיווייד ןוכמ ,םילשורי ,0002 רבמטפס ,4991 יאמ — יוכיס אלל הווקת לע תיביטקפסורטר תישיא תוננובתה

.3002 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
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תוברועמ םיבייחמ ,אסיג–ךדיאמ םידדצה ןיב ןומאה רסוחו ,אסיג–דחמ הנכסה ידממ

,םידדצה לש הרטשמה תוחוכ ןיב םאתל חוכה תא ךימסהל ןתינ .ימואלניב חוכ לש תרכינ

.תונבה–יאו םיכוסכס בשיילו םתוא ןמאל ,םהילע חקפל ,םהל עייסל

לש םימיוסמ םיקלחל םינוש םירדסה עובקל יוצר ףאו רשפא ,ןוחטיבה ירדסה ןיינעל

.ןגאה יקלח רתיו םיתיזה רה ,הקיתעה ריעה ,תיבה רה :ןגאה

יפ–לע ימואלניבה חוכה לשו םידדצה לש םתוירחא תאו םהיתויוכמס תא עובקל שי

.תופולחה ןמ תחא לכ ינותנ

ËÂÙÈ˘‰Â ËÙ˘Ó‰ ÆÁ93

המכב ןאכ קפתסנ ךכיפל .תונושה תופולחה ןיב םירכינ םילדבה ויהיש חינהל שי הז םוחתב

.תויללכ תורהבהו תורעה

לש הרוש לע שארמ םידדצה ומיכסי תופולחה ןמ תחא לכבש יוארה ןמ יכ ונל הארנ

תנגה ,םדאה תויוכז :םיאבה םימוחתב רקיעב תאזו ,ןגאה לע ולוחיש םייתוהמ םירדסה

םימכסומ םירדסה דחוימבו ,ונממו ןגאה לא האיציו הסינכ ,חותיפו רומיש ירדסה ,הביבסה

תוכזו השיגה תוכז ,םישודקכ םירכומה תומוקמה תמישר — םישודקה תומוקמה רבדב

.תחא תדמ רתויל םישודק םהש תומוקמב רבודמשכ דחוימב ,ןחלופה

וא ילארשיה טפשמה לוחיש יואר םא ונמצע תא לואשל ךרטצנ הפולח לכ יבגל

הטיש אמש וא ,וללה תוטישה יתש לש בוליש תויהל הלוכיש תרחא הטיש וא ,יניטסלפה

תישענה הברה תוליעפה לע עיבצהל םג ןתינ וז היגוסב .תרחא הנידמ לש הטיש ןוגכ ,הנוש

.םינוש םימוחתב טפשמ תוטיש דוחיאל הפוריאב

איבהל ןתינ ,תמיוסמ הלועפ לע לוחיש יוארש טפשמה והמ הלאשב םינד ונאשכ

טביה( השעמב םיברועמה םישנאה לש תובשות/תוחרזא :םינוירטירק השולש ןובשחב

םינוירטירק .)ילאנויצקנופ טביה( ויפואו )ילאירוטירט טביה( עוריאה םוקמ ,)ילאנוסרפ

תניינעמ אמגוד .טופישה תוכמס ןיינעל ןהו לוחל רומאש טפשמה ןיינעל ןה םייטנוולר הלא

רובע עבקנש דחוימה רטשמה שמשל לוכי םיילילפ םיאשונב תילאנוסרפ תוכמסב הרכהל

,הז רטשמ יפל 04.ןדריל לארשי ןיב םולשה תנמאב רמ'ע–לא/רפוצו הרוקב/םיירהנ ירוזא

,הקיתעה ריעה ,ןומרו תודיפל ;רפסה לש 'ג קלחב ,"טופישהו טפשמה" ,תודיפל תור לש הרמאמ ואר93
.95-06 'מע
. חפסנ ,172 'מע ,23 ךרכ ,9601 'סמ ,הנמא יבתכ04
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םיפופכ ויהי ,ןדרי לש טפשמלו תונובירל ףופכה חטשל םיסנכנה םילארשיה תומדאה ילעב

.לארשי לש ילילפה טפשמל

הטישהו תילארשיה טפשמה תטיש לש בוליש ןיעמ אוצמל ןתינ םא הלאשה תלאשנ

התיהש — תירוטדנמה הטישה לע קוחרה רבעב תוססובמ םנמא ויה ןהיתש .תיניטסלפה

.םיבר םייוניש ןהב ולח םייתניב ךא — ילגנאה טפשמהו ינאמ'תועה טפשמה ןמ תעפשומ

וסנכוה ןיקיזנה ינידב םגו ,תינמרגה הטישה ןמ םיזוחה יניד םויכ םיעפשומ לארשיב ,לשמל

.םיבר םייוניש

םע העבק לארשיש דועב 14.םייד םירורב םניא םירבדה ,תיניטסלפה הטישל רשאב

םא אלא ףקותב דומעל ךישמי הנידמה תמקה ברע םייק היהש טפשמהש שוריפב התמקה

והמ העיבק 3002 תנשמ יניטסלפה דוסיה קוחב ןיא 24,החוכמ וא תסנכה ידי–לע הנושי ןכ

"הקיקחל ירקיעה רוקמה ויהי תימאלסִאה העירשה תונורקע" יכ וב רמאנ קר .לחה טפשמה

בושח רוקמ" ויהי הלא תונורקעש רמאנ 3002 תנשמ הקוחה תעצהב וליאו ,))2( 4 'ס(

םאתהב ונגרואי תויטסיאיתונומ תותד ינמאנ לש םייתדהו םייחרזאה םיניינעה"ו "הקיקחל

"יניטסלפה םעה לש ותואמצעו ומויק תא חיטבתש ךרדבו קוחה תרגסמב ,םתד תוארוהל

34.)7 'ס(

טפשמה ןמ םירייש :םיאבה םיטנמלאה ןמ השעמל בכרומ יניטסלפה טפשמה

דמעמ יניינעב העירשה יניד ,)הזע תעוצרב( ירצמו )הדגב( ינדרי טפשמ ,ילגנאהו ינאמ'תועה

הקיקחל רשא .6991 תנשב המקוהש תיניטסלפה תקקוחמה הצעומה לש הקיקחהו ,ישיא

ןיידע הנממ םיקלח ולא רורב אל ,הזעו הדגה יחטש רובע ילארשיה יאבצה לשומה לש

תיניטסלפה תושרה תמקה םע ,םוקמ לכמ .יניטסלפה טפשמה יפל םיניטסלפה יבגל םיפקת

.םפקותל םירזוח ,7691 ינפל ףקותב ויהש םיקוחה לכש תאפרע ר"ויה עבק

יבלשב )5002–ב( ולא תורוש תביתכ תעב אצמנ יניטסלפה טפשמהש רוכזל םג שי

.תידוסי המרופר

תססובמה טפשמ תטיש ירוטסיהה ןגאה רובע רוציל רשפא םא קפס ,ל"נה עדימה רואל

.תיניטסלפהו תילארשיה — תויטנוולרה תוטישה יתש לע

,םיטפשמה דרשמב תוימואלניב תועיבתו םיימואלניב םימכסהל הדיחיל תודוהל תשקבמ תרבחמה14

.יניטסלפה טפשמה לע רמוח הל הקפיס רשא
.8491–ח"שת ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל 11 'ס24
תטיש ץבוקב ומסרופ ,הנש התואמ הקוחה תעצה לשו 3002 תנשמ דוסיה קוח לש תילגנאל םוגרת34
הדיחיה תאמ ,יניטסלפה םיטפשמה דרשמו תיניטסלפ הקיקח ,םיניטסלפ תודסומ ,תיניטסלפה טפשמה

.5002 ראורבפ ,םיטפשמה דרשמ ,תוימואלניב תועיבתו םיימואלניב םימכסהל
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תילגנאה הטישה תא לוקשל םוקמ שי ילוא ?הב רוחבל שיש טפשמה תטיש ,ןכ םא ,יהמ

ףא םיאתהל הלוכי תרחא הטיש לכ לבא ,םידדצה ינשל ןיטולחל הרז הניא איהש םושמ

אל םילארשיהש חינהל שיו ,ילארשיה טפשמה תלוחתל ומיכסי םיניטסלפה םא קפס .איה

תופולחה ןיב םילודג םילדבה ויהי ןבומכ וז היגוסב( יניטסלפה טפשמה תלוחתל ומיכסי

.)תונושה

טפשמ יתב לש תוכמס ,תיטנוולרה הפולחל םאתהב ,לוקשל שי ,טופישה תוכמס ןיינעל

תושרה לש ןיד–יתב ןכו ,םירז םיטפוש ףותיש ילב וא םע ,םיניטסלפו םילארשי לש םיברועמ

.ןגאב לעפת ילואש תימואלניבה

.הפיכאה תוכמס לעב םג היהי טופישה תוכמס לעב

תוררוב תרזעב םהיכוסכס תא בשייל ורחבי םדא–ינבש תורשפאה לע םג עיבצהל ןתינ

.ךווית תועצמאב וליפא ילוא וא

ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ‡˘Â ÆË44

םכסל ןתינ ןרקיע תאש המוד .ירוטסיהה ןגאל רשקב תולוע הלכלכה םוחתב תובר תולאש

דציכ ,תינש ?ודבעי ןכיה ,ונייהד ,ןגאה יבשות לש םתסנרפ אובת ןיינמ ,תישאר :ןמקלדכ

תא רידסהל שי דציכ ,תישילשו ?ןגאה לוהינב תוכורכה תוברה תואצוהה תא ןממל ןתינ

?תוחרבה ענמיש ןפואב ןגאה לא תורוחסו םדא–ינב לש האיציהו הסינכה

םיקלחב רקיעב ,ןגאל ץוחמ ודבעי חטשה יבשות תיברמש חינהל שי ,הסנרפל רשא

.םויכ םג בצמה אוה הזכ ,ןכאו .םילשורי לש םירחאה

היינע איהש ,ןגאה תייסולכוא ידי–לע ומלושיש םיסמהש חינהל שי ,ןומימל רשא

רתיו םירייתה לע הרגא ליטהל ןבומכ ןתינ .שורדה ביצקתה תא קפסל ולכוי אל ,הּבורב

לארשי תנידמו תיניטסלפה תושיהש חינהל שי .יד אל הלא םימוכסב םג ךא ,םירקבמה

לודגה רפסמב בשחתהב — ילוא .ןגאה לוהינ לש תואצוהה ןמ רכינ קלחב תאשל וכרטצי

.תד–תודסוממ הכימת םג סייגל היהי רשפא — חטשב םישודק תומוקמ לש

םישנא לש האיציהו הסינכה תא רידסהל ךרוצה איה רתויב השקה תינורקעה היעבה

תונורתפ ןבומכ שרוד הז אשונ .תוחרבה תעינמו ןוחטיב ימעטמ רקיעב תאזו ,תורוחסו

,ריעה יקלח רתימ תדרפנ תילכלכ הדיחי היהי ןגאה םא .תונושה תופולחל םאתהב םינוש

,"ירוטסיהה ןגאב רדסהל תונושה תופולחה לש תוילכלכה תוכלשהה" ,ןורש לאונמע לש ורמאמ ואר44

.רפסה לש 'ג קלחב
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תודוקנ לע חקפי ימ רורב אל םג .ירשפא רבדה םא קפסו רדג וביבס םיקהל ךרוצ היהי

הנידמ לא ונממ תאצל ,'א הנידממ ןגאל עיגיש םדא לכוי םיאנת ולאבו האיציהו הסינכה

ןגאה לובג תא םיצוחה םישנא רובע םיחונ רתוי םירדסהל עיגהל ךרוצ היהיש רורב ?'ב

.וב דומלל םיאבה םידימלתו ול הצוחמ םידבועה ןגאה יבשות ומכ ,ומויב–םוי ידמ

רתויב תוכבוסמ ןה ירוטסיהה ןגאב דחוימ רטשמ ןוניכב תוכורכה תוילכלכה תולאשה

.הבורמ הבשחמו בל תמושת ןהל שידקהל שיו

·¯ÂÚÓ ÆÈ· ˙Â˙ÈÓÂ‡ÏÈ54

ביכרמ לולכי ירוטסיהה ןגאב רדסהש יוצר ,םידדצה ןיב ןומאה רסוח תאפמש םירובס םיבר

רטשמ תחטבהו רּומיש ,ןוחטיב יניינעב תוברועמב רקיעב רבודמ .תימואלניב תוחכונ לש

רבכ תאזכ תוברועמב ךרוצה .ןחלופה תרדסהו השיגה שפוח — םישודקה תומוקמב תואנ

הנידמ ,תידוהי הנידמ תמקה לע הצילמה ם"ואה תרצעש העשב ,תובר םינש ינפל שגרוה

רבמבונב 92 םוימ )II( 181 הטלחה( ימואלניב להנימ ובש םילשורי לש "דרפנ ףוג"ו תיברע

.תימואלניבה תוחכונה אל ףאו ותעשב םקוה אל םילשורי לש דחוימה ףוגה ,רוכזכ .64)7491

:םינוש םיימואלניב תוחוכ לארשי לובגב ולעפו ומקוה רתוי תורחואמ תופוקתב

UNTSO חוכ ;)םייק ןיידעו ,8491 תנשב םקוה( הגופהה לע חוקיפל ם"ואה ןוגרא

UNEF II — ינשה םוריחה חוכ ;)UNEF I )7591-7691 ןוכיתה חרזמב ם"ואה לש םוריחה

;)םייק ןיידעו 4791–ב םקוה( UNDOF — ןלוגה תמרב םיפיקשמה חוכ ;)4791-9791(

ויתויוכמסו וידיקפת ,ופקיה .8791 תנשב םקוה( UNIFIL ןונבלב ינמזה ם"ואה חוכ

חוכ — MNF — 2891–ב םקוהש ןונבלב ימואל–ברה חוכה ;)6002 תנשב בחרתהל םירומא

;הלבח ישעמ ידי–לע ומרגנש תודבכ תודיבא ללגב הרהמב תגסל ץלאנש יתפרצ–ינקירמא

תנמא תובקעב םקוהש ,םויה דע MFO )1891 — םיימואל–ברה םיפיקשמהו חוכה ןכו

בגנה םורדבו יניסב תוחוכה תלבגה לע םיחקפמה ,)9791 תנשמ םירצמל לארשי ןיב םולשה

םינייפאמ — ירוטסיהה ןגאב תימואלניב תוברועמ" ,ןלוג תירמשו שריה השמ לש םרמאמ ןלהל ואר54

"שודקה ןגא"ב תימואלניב תוברועמ ,לאכימ יבוקו שריה השמ ;הז רפס לש 'ב קלחב "םיירקיע תופולחו
.3002 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,תוירשפא תופולח — םילשוריב

Rosalyn Higgins, United Nations Peace Keeping 1946-1967: Documents and Commentary, vols. 1-
3, 1969-1980; F. Seyersted, United Nations Forces in the Law of Peace and War, 1966; Robert C.R.
Siekman, Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces, 2nd enlarged

ed., 1989.
46General Assembly resolution 181 (II) on the Future Government of Palestine, GAOR, 2nd Session,

1947, pp.131-151
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זאמ( TIPH — ןורבחב תינמזה תימואלניבה תוחכונה ;ןאריט–ירצמב רבעמה תא םיחיטבמו

ב"הראו יפוריאה דוחיאה — ישילש דצ לש הבושחה תוברועמה תא ריכזנ ףוסבלו ;)7991

.5002 רבמבונמ חיפר םכסה יפל ,םירצמו לארשי ,הזע ןיב םירבעמה רבדב רדסהב

הרקממ הנוש םדיקפתש םיבר םיימואלניב תוחוכ וא תויושר שי םלועה יקלח רתיב םג

רבודמ םימעפל ,םידדצה ןיב השענש םולש לע הרימשב רבודמ םימיוסמ םירקמב .הרקמל

.השלח וא השדח הנידמב ןוטלש תודסומ תמקהב רבודמ וליפא םימעפלו םולש תיישעב

-0691( וגנוקב היהש חוכה תא ריכזנ ונרוזאל ץוחמש םיימואלניבה תוחוכה ןיבמ

ובוסוק ,הניבוגצרה–הינסובב תוחוכה ,)4791 זאמ( ןיסירפקב ןיידע םייקה חוכה ,)4691

.תיחרזמה רומיטבו ,הינודקמו

,ןוחטיבה תצעומ( חוכה תא םיקה ימ :םימרוג המכמ םיעבונ תוחוכה ןיב םילדבהה

,וילע חקפמו תויחנה ול ןתונ ימ ,)םמצעב םידדצה וא רחא ימואלניב ןוגרא ,ם"ואה תרצע

תונידממ תודיחי ףתשל ןיאש ללכ–ךרדב לבוקמ היה ם"ואה תוחוכב ,לשמל( ובכרה והמ

ןמז המכל ,ותוליעפ םויס לע טילחהל ךמסומ ימ ,)ןוחטיבה תצעומב תועובק תורבח ןהש

.ותוא ןמממ ימו וידיקפתו ויתויוכמס םהמ ,ולש טדנמה תא ךיראהל ךמסומ ימו םקוה

UNEF חוכ :םיימואלניב תוחוכ םע יבויח ןויסינ היה לארשיל םא הלאשה תלאשנ

ימ היהו ,םימיה תשש תמחלמ ברע םירצמ תשירד יפל 7691–ב רוזאה תא בזע ןושארה

ינשה UNEF לש ודיקפת .םשגה ברקתהב התוא םיריסמש היירטמל המוד רבדהש רמאש

לש התודגנתה לשב תאזו ,לארשיל םירצמ ןיב םולשה תנמא תמיתח תובקעב םייתסה

,לארשיל ןונבלמ םילבחמ תרידח ענמ אל בורל UNIFIL .ותוליעפ ךשמהל תוצעומה תירב

המכב ,תאזמ הרתי .הללאבזיח ידי–לע םילארשי םילייח תפיטח ומליצ ףא וילייחמ המכו

UNIFIL–ש תווקל שי .םימסו ח"למא חירבהל וסינש UNIFIL ילייח לארשי הספת םירקמ

.רתוי ליעי היהי )6002( השדחה תנוכתמב

וליפא ךא ,תורכינ תוחלצה םיימואלניבה תוחוכל ויה ובוסוקבו הניבוגצרהו הינסובב

חוכה תוסח תחת לוכיבכ היהש חטש — הָציִנֵרְּבֶרְס לש המוגעה השרפה הרוכז םש

חוכה ענמ אל ,םוקמב םינסובה תיברמ תא חוצרל ידכ םיברסה ואבשכ ךא ,ימואלניבה

ירחא קר הניבוגצרה–הינסובב החלצהל הכז ימואלניבה חוכה .השעמה תא ימואלניבה

.ו"טאנ ילייח ידי–לע שיואש

רזעיהלו תוסנל ונילע ןכ יפ–לע ףאו .אלפ תפורת הניא תימואלניב תוחכונש ןכ םא הארנ

רזעיהל שי ,ןיוצ רבכש יפכ ,דחוימב .םידדצה ןיב ןומאה רסוח לע רבגתהל ידכ הז ילכב

תומוקמב ןחלופהו השיגה תחטבהו רומישה םודיק ,ןוחטיב יכרוצל ימואלניב ףוגב

בישהל ךרוצ היהי ,ןבומכ .תונבה–יא תעינמלו םיימוקמ םיכוסכס בושייל ןכו ,םישודקה
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יוארה ןמש הארנ .'וכו ויתויוכמס ,חוכה בכרה רבדב ליעל וגצוהש תולאשה לכ לע שארמ

םידיקפתה יפ–לע לוכה ,יתרטשמ וא יאבצ חוכ ןהו ,ילהנימ–יחרזא ףוג ןה םיקהל היהי

.תונושה תופולחב ףוגה לע ולטויש

· „ÓÚÓ Æ‡¢È·ÈÈÁ˙‰Â ÈÓÂ‡ÏÈ· ˙ÂÈÂ˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ

יטפשמ דמעמ ירוטסיהה ןגאל וקינעי םכסהל םידדצהש יואר םא איה הלודג הלאש

םוחתב ירוטסיהה ןגאה םעטמ לועפל ךמסומ אהי ימ — ואל םאו ,והשלכ ימואלניב

.חטשב השענל תוירחאה לוחת ימ לעו ,ימואלניבה

תובוחו תויוכז לעב תויהל רשוכה :םיאבה םיטביהב ללכ–ךרדב אטבתמ ימואלניב דמעמ

ימואלניבה רושימב תויוניידתהב ףתתשהל תוכמסה ,תונמא תורכִל תוכמסה ,תוימואלניב

לולכמ לכ םהל ןיא רשא םינושו םיבר םיפוג םימייקש רוכזל שי .תימואלניבה תוירחאהו

םיפוגל וליאו ,תויוכמסה לכ תלעב איה הנידמה .ןקלח קר אלא ,ליעל ורכזוהש תויוכמסה

םודאה בלצה לש ימואלניבה דעווה ומכ םידחוימ םיפוגו םיימואלניב םינוגרא — םירחא

.ןהמ קלח קר שי — שודקה סכהו

תוישיא היהת אל ןגאלש רורב ןכש ,היעב לכ ררועתת אל ,הנידממ קלח היהי ןגאה םא

,יהשלכ הנידמל תכייש הניאש תעלבומ היהי אוה םא ךא .ולשמ תימואלניב תיטפשמ

לש תוחרזא םקות םא ?ןגאה םשב תונמא תורכל ךמסומ ימ :תואבה תולאשה הנררועתת

םוקמ שיה ?)"תיטאמולפיד הנגה"( ל"וחב ןגאה יחרזא לע ןגהל ךמסומ אהי ימ ,ןגאה

ןגאב תורזה תונידמה גוציילו ,ץוח–תונידמב ןגאה לש יראלוסנוק וא יטאמולפיד גוצייל

תושרה וא ןדרי ,לארשי — תונכשה תונידמב םילעופה ץוח–תונידמ יגיצנש חינהל שי ?ומצע

לע :איה לוכמ השקה הלאשה .ןגאב םג לועפל םה–םתנידמ ידי–לע וכמסוי — תיניטסלפה

?ןגאב שחרתמה ןיגב תימואלניבה תוירחאה לוחת ימ

רבעב ועצוה וא םימייק ויהש םינוש םירדסה רבדב וננורכיז תא ןנערל םוקמה הז ילוא

המצעמה יכ רמאנ 2291 תנשמ לארשי–ץראל יטירבה טדנמה בתכב ,לשמל ,ךכ .ונרוזאב

חטשה םשב ףרטצהל תבייח איהו ,טדנמה חטש םשב תֹונמא תורכל תכמסומ תירוטדנמה

,םימסב רחס ,תשומחתו קשנב רחס ,םידבעב רחס :םינוש םימוחתב תוידדצ–בר תונמאל

ראודב תרושקת ,תיריווא הרובחת ,טִישהו רבעמה שפוח ,רחסב ןויווש רבדב םימכסה

–ץראב ימוקמה להנימה .74)91 'ס( יתיישעת וא יתונמא ,יתורפס ןיינק תויוכז ,םיקרבמבו

47Ruth Lapidoth and Moshe Hirsch, eds, The Arab Israel Conflict and its Resolution: Selected

Documents, Nijhoff, 1992, pp 25-52
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המצעמה רושיאב קר תאז םגו ,תונכש תונידמ םע םיינכט םימכסה קר תורכל ךמסוה לארשי

ידיב ודקפוה ל"וחב לארשי–ץרא יחרזא לע הנגההו ץוחה יסחי .)אפיס 81 'ס( תירוטדנמה

.)21 'ס( תירוטדנמה המצעמה

םיקהל הצלמהל רשקב תומוד תולאשב ם"ואה ןד ,7491-0591 םינשב ,רתוי רחואמ

–לע הנומי רשא לשומ לש ולוהינב — Corpus separatum — דחוימ ףוג היתוביבסו םילשוריב

םוימ תרצעה תטלחהב .לעופל האצי אל תינכתה ,עודיכ .ם"ואה לש תונמאנה תצעומ ידי

ףוגה לש ץוחה יסחי לוהינ לע הנוממ ם"ואה םעטמ לשומהש ,עבקנ 7491 רבמבונב 92

םיהושה חטשה יחרזא לע הנגה רבדב םירודיס השעת תונמאנה תצעומ ;)2C 'ס( דרפנה

תוגצוימ הנייהת ,םוקל תורומא ויהש ,תיברעהו תידוהיה תונידמה ;) 11C 'ס( ל"וחב

C(.84 9 'ס( תימואלניבה םילשוריב

.059194 תנשב תונמאנה תצעומ ידי–לע הרשואש הקוחה תעצהב ועבקנ רדסהה יטרפ

ללכבו ,לשומה ידיב תויהל רומא היה ץוח–ירשק לוהינ .ץוח–יסחיב שרופמב ןד 73 ףיעס

ל"וחל םיגיצנ רגשל ךמסוה אוה .ל"וחב ריעה לשו םיחרזאה לש םיסרטניאה לע הנגה הז

,תוימואלניב תונמא לע ריעה םשב םותחל ךמסוה אוה ;ריעב םירז םיגיצנ לש םייונימ רשאלו

םידחוימה תודסומה וא ם"ואה תוסחב ולבקתהש תוצלמהלו תונמאל ףרטצהל ביוח אוהו

וא ריעה לש תודחוימה תוביסנל םימיאתמ תויהל םייושעש" ,ם"ואל הקיזב םידמועה

תורומא ויה תונמאה ."וז הקוחל אובמב וניוצש תודחוימה תורטמה תגשהב עייסל םייושע

תא הנתנ אל הצעומה םא היהו ,םילשורי לש תקקוחמה הצעומה ינפב רורשיאל אובל

םשל תונמאנה תצעומ ינפב אובל הרומא הנמאה התיה ,םישדוח השיש םותב רורשיאה

8491 תנשמ םדאה תויוכז רבדב תילאסרבינואה הזרכההש םג העבק הקוחה .רורשיא ןתמ

הנמאה סנכיתשכ ,םויה אובבו )9)51( 'ס( םדאה תויוכז םוחתב תורטמל ךרד–הרומ היהת

,]6691 תנשב רבד לש ופוסב ושענש תונמאל הארנכ הנווכה[ ףקותל םדאה תויוכז רבדב

ןד אל םייטנוולרה םיכמסמה ןמ דחא ףא .)9)61( 'ס( םילשוריב םג היתוארוה ולוחי

.תימואלניבה תוירחאה תייגוסב

.היעבה ןורתפל םיכרד המכ לוקשל רשפא ?םירחאו הלא םימידקתמ דומלל ןתינ המ

השענש יפכ( תמיוסמ הנידמל ןגאה לש ץוחה יניינע לוהינ תא רוסמל איה תחא תורשפא

.54 הרעה ליעל48
94U.N Doc. G.A.O.R. 5th session, 1950, Supp.9 A/12 86, annex2, pp.19-27.
:אבה ךרכב םג עיפומ ךמסמה

Ruth Lapidoth and Moshe Hirsch, eds., The Jerusalem Question and its Resolution: Selected

Documents, Nijhoff and the Jerusalem Institute for Israel Studies, 1994, pp.117-134
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לע חקפיש ימואלניבה ףוגהש איה תרחא תורשפא .)םלועה תומחלמ יתש ןיב גיצנדב

םצמצל שי ץוחה ירשק תא .ץוחה ירשק לע הנוממ היהי ,חטשב לועפל יושעש חוכה תוליעפ

לש תוחרזא היהת םא( ל"וחב םיחרזא לע הנגהו תונמאל תופרטצה רקיעב — םומינימל

תונמא תמישר לע שארמ םיכסהל שי תונמאה םוחתב .תימואלניב תוירחאו ,)ןגאה

,הביבסה תנגה ,םדאה תויוכז םוחתב תונמא לש המישר ןוגכ ,ןגאב ולוחיש תוימואלניב

.'דכו ןוה תנבלה ,קשנ תחרבהבו םימסב המחלמ ,האופר יניינעב הלועפ ףותיש

םכסהל םידדצה לש הדעו תונמל רשפא ,דיתעב ושעייש תוידדצ–בר תונמאל רשאב

.ל"נה המישרל תונמא תפסוה לע טילחהל תכמסומ אהת רשא ,דחוימה רטשמה ןוניכ לע

תורשפאה תא לוקשל רשפא .תימואלניבה תוירחאה תייעב איה דחוימב השקה היעבה

טפשמה לש הרפה היהת ןגאבש הרקמל חוטיב לש רדסה ןיעמ ,תימואלניב ןרק םקותש

.םיעצבמה לש תישיאה תוירחאל ףסונב ,ןבומכ ,תאז .םייוציפ םולשת תבייחמה ימואלניבה

תונמאה תא קר אל םייקל תובייח ויהי ןגאה תויושרש ןייצל וננוצרב הז קרפ םויסל

וא העדוה אלל תאזו ,יגהנִִמה ימואלניבה טפשמה תא םג אלא ,ןגאה תא תובייחמה

.תשרופמ תופרטצה

· ÌÈÎÂÒÎÒ ·Â˘ÈÈ Æ·¢ÈÈÎ¯„–ÌÂÏ˘05

,םמצע ןיבל ןגאה יבשות ןיב םיכוסכס בושייב ּוּנד ,טופישו טפשמ לע ,ליעל 'ח ףיעסב

ןודל ונילע התע .תילאפיצינומה תושרה ןיבל רז ןיב וא בשות ןיבו םירז ןיבל םהיניב

ןנוכמה םכסהל םידדצה ינש ןיב םיכוסכסב רבודמה .וז תרגסמב םיללכנ םניאש םיכוסכסב

תושרה ןיבל םהמ דחא ןיב וא םהינש ןיב םיכוסכסב ;ןגאב דחוימה רטשמה תא

וא ,ריעב לעפיש ימואלניבה ףוגה ןיבל םידדצה דחא ןיב תועד–יקוליחב ;תילאפיצינומה

תושרה ןיב תועד יקוליח םג ונכתיי .וילע דקפמו ,לעופה ףוגה תא החנמה ףוגה וליפא

.רחא םדא וא ןגאה בשות ןיבל וז תושר ןיב ןכו ,הידבועמ דחא ןיבל תימואלניבה

טפשמה יתבב לופיטל םינתינ טרפה לש ויתובוחו ויתויוכזל םיעגונה םיכוסכסה

החנמה ףוגהו תימואלניבה תיחרזאה תושרה ,ימואלניבה חוכהש חינהל שי ךא ,םיימוקמה

.םיימוקמ טפשמ יתבב ןיידתהל ומיכסי אל ,םתוא

.רפסה לש 'ג קלחב ,"םולש יכרדב םיכוסכס בושיי" ,תודיפל תור לש הרמאמ ואר05
J.G. Merrills, International Dispute Settlement, 4th ed., Cambridge, 2005; Handbook on the Peaceful

Settlement of  Disputes between States, U.N. Doc. OLA /COD/ 2394 (1992), Sales no. E.92.V.7.
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תחא ןיבל םייטרפ םיפוג וא םייטרפ םישנא ןיב םיכוסכסה לכלש בוט יוכיס שי

ילהנימ ןיד–תיב וא ,תוררוב ,ךווית תועצמאב ישעמ ןורתפ אצמיי ,ליעל ורכזוהש תויושרה

.דחוימ

וא םכסהל םידדצה ןיב עלגתהל םילולעה םיכוסכסב רבודמשכ רתוי הכובס הלאשה

.תימואלניבה תושרה ןיבל )םהמ דחא וא( םהיניב

םיכוסכס בושייל םייטאמולפיד םיעצמא ןיב ןיחבהל לבוקמ תימואלניבה הקיטקרפב

םיכרדב :תונוכת יתשב רקיעב אטבתמ תוטישה יתש ןיב לדבהה .םייטופיש םיעצמא ןיבל

,תויטנוולרה תוביסנה לכ תא ןובשחב םיאיבמ )רושיפ ,ךווית ,מ"ומ( תויטאמולפידה

תערכהו תוררוב( תויטופישה םיכרדב ,תאז תמועל .דבלב הצלמה תניחבב איה הטלחההו

ףוגה לש הטלחההו דבלב םייטפשמה םילוקישה תא ןובשחב תינורקע םיאיבמ ,)ןיד–תיב

םושמ ,ןיד–תיב ידי–לע הערכה רשאמ רתוי תצק השימג תוררוב .תבייחמ יטופישה

תריחב לע םגו לחויש ןידה לע ,ןידה ירדס תעיבק לע העפשה שי תוררובל םידדצלש

.םיררובה

רושיפו ךווית ,ןתמו אשמ — םירחוב ובש םזינכמה תא קר אל שארמ עובקל בושח

.ררובה וא רשפמה ,ךוותמה היהי ימ םג אלא — אסיג–ךדיאמ הטיפשו תוררוב ,אסיג–דחמ

דוחיאה וא ,ב"הרא ידיב היהי ,לשמל ,ךוויתה — שארמ ךכ לע םיכסהל יוצר ,ןתינ רבדה םא

תוישיא וא תרחא הנידמ ,)טטרווקה ירבח םהש( היסור וא ם"ואה ריכזמ וא יפוריאה

.תלבוקמ

ימ תוחפל וא םיררובה ויהי ימ שארמ עובקל יוארה ןמ ,תוררוב םידדצה ופידעי םא םג

שי תיפיצפס תוררוב לכ ינפל .ולעפי הרודצורפ וזיא יפלו וליחי םה ןיד הזיא ,םתוא הנמי

םהילע םכסוה אל םא ,הלא םיאשונב לפטמה )Compromis( תוררוב רטש לש םכסהב ךרוצ

.שארמ

,םיוסמ םזינכמ םיפידעמ םה םיוסמ גוסמ םיכוסכס יבגלש םיכסהל םג םילוכי םידדצה

.תוררוב ןוגכ ,תרחא ךרד םיפידעמ םה םירחא םיניינעב וליאו ,ךווית ןוגכ

היהי ירוטסיהה ןגאל דחוימה רטשמה תמקה לע םכסההש חינהל שי ,תאזמ הרתי

וא תושרה( תיניטסלפה תושיל לארשי ןיב עבקה ירדסה רבדב רתוי יללכ םכסהמ קלח

םיכוסכס בושיי רבדב תוארוה לולכי יללכה םכסההש חינהל שי .)םוקת רשאכ ,הנידמה

םידדצה ןכש ,תואיצמה ביוחמ הז רבד ןיא .ןגאל םיעגונה םיכוסכס לע םג ילוא ולוחי הלאו

.יללכה רדסההמ הנוש היהיש ,ןגאל רדסה לע טילחהל םילוכי

םירדסהה וליאו ,םהיניב םיכוסכס ןורתפל םיכרדב לפטל לכוי םידדצה ןיב םכסהה

.הזה ףוגה םע םכסהב ועבקייש ןידה ןמ ימואלניבה ףוגה םע
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ללכ–ךרדב תעתרנ איה ,הנידמל םיינויח םיסרטניאב רבודמ רשאכש ןייצנ ףוסבל

ב"גמ תוחוכ תשירפ רבדב םימכסומה םירדסהב" לשמל ךכ .תבייחמ תוררובל םיכסהלמ

רבדב םיכוסכסש רמאנ 5002 ינוימ )יפלדליפ תרזג( "חיפר רוזאב לובגה ךרואל םיירצמ

:מ"ומב רותפל שי ומושייו םכסהה שוריפ

“and shall not be submitted by either party for adjudication by any national or

international court or tribunal” )38 ףיעס(

.תונושה תופולחב לופיטב ןובשחב םאיבהל שיש םילוקיש םה הלא לכ

·È¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ Æµ˙ÂÂ15

.בושו בוש הלאשה הלוע תאז לכבו ,תובר בתכנ רבכ םילשורי לש רשקהב תונובירה לע

החנהה ןמ תאצל יוצר םא הלאשה תררועתמ ,ירוטסיהה ןגאה דיתע רבדב תופולחב םינדשכ

תרצע תצלמהב השענ ןכאש יפכ — וז הלאשמ םלעתהל בטומש וא תונוביר שי והשימלש

,יתבר–םילשוריב "דרפנ ףוג" תמקה לע הצילמה רוכזכש ,וז הטלחהב .749125 תנשמ ם"ואה

.ימואלניב להנימב רבודמ השעמלו ,תויוכמסו להנימ קר אלא "תונוביר" הלמה תרכזנ אל

.ירוטסיהה ןגאב תורשפ תלבק לע לקת תונוביר גשומה ןמ תורזנתההש המוד

.תונובירה גשומ לש םייטנוולרה םיטביהה לע הרצק הריקס איבא ,אשונה תובישח ללגב

תוכזב הנומאה — יממעה שומישה אסיג–דחמ .הז חנומב םינוש םישומיש ינשב ןיחבהל ןתינ

הוולמ איהו ,יטסימ טנמלא וליפאו תוילמסה ןמ הב שיש הנומא ,תידעלבו האלמ הטילשל

םינפ יפלכ אלמ ןוטלש אוה חנומה לש יעוצקמה ןבומה תאז תמועל .םיזע תושגרב םיתעל

הנידמהש תויובייחתהה לכלו ימואלניבה טפשמה יללכל ףופכב לוכה ,ץוח יפלכ תולת–יאו

.המצע לע הלביק

.ןיטולחל ונבומ תא םיפלסמ םיתעל ירה ,חנומה לש הלא םישומיש ינשב יד אל םאו

תוכמסל הארנכ התיה הנווכה ."...טילחהל ןוביר רשה" יכ ריכב דיקפ יפמ ונעמש ,לשמל ,ךכ

.תונוביר גשומה ןיבל הז שומיש ןיב רשק לכ ןיאו ,ותעד לוקיש יפ–לע לועפל רשה

,"תונובירה תייגוסל" ,תודיפל ;922-132 'מע ,ךבסב ריע ,ןומר ;2-51 'מע ,הקיתעה ריעה ,ןומרו תודיפל15

.רפסה לש 'ג קלחב
.64 הרעה ,ליעל25
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וא ךלמל עייסו ,השדחה תעה תישארבו םייניבה ימי יהלשב חתפתה תונובירה גשומ

םינפ יפלכ האלמ הטילש ןייצ חנומה ,רומאכ .רסיקהו רויפיפאה לועמ ררחתשהל ךיסנל

.לאה יוויצלו ימואלניבה טפשמל תופיפכ ךות ךא ,ץוח יפלכ רחא םרוגב תולת–יאו

לועפל תוכמס — רתוי תינוציק תועמשמ תונוביר גשומה לביק 71–ה האמה ןמ לחה

דוע המצמטצה ףא ילואו ,םימדוקה הידממל הרזח בוש תונובירה ונימיב .תולבגה לכ אלב

,)תונובירה לש הקולח השעמל שי םהבש( םיילארדפה םירטשמה :תובר ךכל תוביסה .רתוי

תויוכז לע תימואלניבה הנגהה תוחתפתה ,תונידמה לש תידדהה תולתה ,היצזיטרקומדה

,ןכש — תולובגה לש םתוחישק םוצמצו ,תולובג הצוחה הריהמה היצקינומוקה ,םדאה

.תונידמה ןיב םיחישק תולובג םויק לע השעמל תססובמ תונובירה

רבודמ םויכ ,תאזמ הרתי .ןתמתהו וללה םייונישל ומצע םיאתה תונובירה גשומ

תמועל הרוי–הד תונוביר לע ,הצחמל תונוביר לע ,תקלוחמ וא תפתושמ תונוביר לע םיתעל

תונוביר ,)שודקה סכה( ינחורה םוחתב תונוביר ,)השעמל הטילש( וטקאפ–הד תונוביר

לבחל רשקבו ,תילאיצנרפיד וא תלבגומ תונוביר ,תיביטארפואוק תונוביר ,תילאנויצקנופ

םהש ,םיגשומ ינש( souveraineté-association — "ףותיש–תונוביר" לע רבוד הדנקבש קביווק

גשומבש הטילשה טנמלא תא קר אל שיגדהל הייטנ שי ונימיב .)ירתסד–יתרת םצעב

.וילא תיוולנה תוירחאה תא םג אלא ,תונוביר

ימורדה בטוקה ומכ( תונוביר םהב שוכרל ןיאש םכסוה םהיבגלש םיחטש םויכ שי

הילגנא ומכ( תונובירה לע םיכסהל אלש תונידמ תומיכסמ םימעפל .)םימשה ימרגו

תאפמ דחוימ רטשמ לע םימיכסמ םיתעל ,)סניבלאמ — דנלקלאפ ייא יבגל הניטנגראו

רוזאב דנלוהל הינמרג ןיב לובגה לש הרקמב ומכ( לובגה לש ומוקימ לע המכסה רדעיה

.) Ems-Dollard— דְראלוד–סְמֶא

לעב אוהו םייק ןידע גשומה ,תונוביר גשומה לש וינבומ ןוויגו ותובישחב הדיריה ףרח

ידיתעה ןוידה דקומב דומעי אוהש חינהל שיו ,תושלחו תושדח תונידמב דחוימב ,תובישח

.ןגאה לע

ןכ םא אלא ,תונובירב םגופ וניא תומיוסמ תויוכמס לע המכסהב רותיווש שיגדהל שי

35.תופיקמו תובר תויוכמס לע רותיווב רבודמ

הארנ ,אסיג–ךדיאמ תונוביר לע רותיוול תושיגרהו ,אסיג–דחמ ולא תויוחתפתה רואל

ענמיהלו ,הטילש וא תויוכמס תקולח סיסב לע ירוטסיהה ןגאה אשונ תא רידסהל ףידע יכ

.וז העדל םיפתוש תווצה ירבח לכ אל ךא .תונובירל תוסחייתהמ רשפאה תדימב

.רפסה לש 'ב קלחב תופולחה לע שריה השמ לש ורמאמ ןלהל ואר35
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םאה  Open City(.55( "החותפ ריע" היהת םילשוריש יוארש ןויערה עבוה תונוש תויונמדזהב

המ הליחת קודבל שי ,וז הלאש לע בישהל ידכ ?ירוטסיהה ןגאל הז ראות קינעהל יוצר

.הז חנומ לש ושוריפ

דחאש ריע איה החותפ ריע ,המחלמה יניד םוחתמ בטיה עודיו יסאלק ןורקיע יפ–לע

יאשר ינשה דצה יכו ,תנגומ הניאש :רמולכ ,"החותפ" איהש הילע זירכה םימחולה םידדצה

.הביא ישעמ אלב התוא שובכי אוה ,וז הזרכהל םיכסמ ןכא ינשה דצה םא .התוא שובכל

םניאש םישנאמ רתוימ לבס עונמל ןכו ,םירתוימ סרהו גרה עונמל איה הז ללכ תרטמ

.המיחלב םיברועמ

,)דנומ'צירו היבמולוק( ב"הראב םיחרזאה תמחלמב םירע המכ לע ,לשמל ,לחוה ןורקיעה

תושקב ,תאז תמועל .)4491( אמור לע ןכו )0491( היינשה םלועה תמחלמב סירפ לע

ןיינעמ .םקיר ובשוה )3991( ובייאראס לעו )1002( לובאק לע ,)1491( הלינמ לע וליחהל

אל האב הייִנפהו 7691 תנשב הז היה .החותפ ריע לש דמעמ םילשוריל םג קינעהל עצוהש

65.רויפיפאה ןמ אלא ,םימחולה םידדצה דחאמ

םג — םירתוימ לבסו סרה ,לטק תעינמ — החותפה ריעה דסומ דוסיב תחנומה הרטמה

םיחטש" ,"ןוחטיבו םילוח–יתב רוזא" ,"םינגומ–אל תומוקמ" רבדב תוארוה תלבקל הליבוה

,םילוח ,םינקז הסחמ ואצמי םהב רשא םירוזא םיקהל ודעונ ולא תוארוה 75."םילרטונמ

.םינטק םידליל תוהמאו םידלי

םירע לע רבוד ,לשמל ,ךכ ."החותפ ריע" חנומב ןיטולחל הנוש שומיש השענ הנורחאל

.םירייתו יטאמולפידה לגסה ינפב תורוגס ויהש םירעמ לידבהל ,תוצעומה תירבב תוחותפ

םילעפמ לש תישפוח העונת תרשפאמה ריע ןייצל ידכ חנומב םישמתשמ הלכלכה םוחתב

.םידבועו

45Ruth Lapidoth and Christian Franz, The Many Faces of the Term Open City, in Marcelo Kohen,

ed., Liber amicorum Lucius Caflisch, 2006
–לע וראותש יפכ ,1002 ראוניב הבאטב םינוידה ;2002 ,הבייסונ ירס–ןולייא ימע תועצה ,לשמל ואר55

.סוניטרומ לגימ רירגשה ,יפוריאה דוחיאה גיצנ ידי
,3002 ,תילארשיה הייארה תיווז — )8591-9691( םילשורי תלאשו ןקיתווהו לארשי יסחי ,ןומר ןונמא65

.)םסרופ אל ,די–בתכ( 47-67 'מע
לוקוטורפה ;51 ,41 םיפיעס ,המחלמ תעב םיחרזא לע הנגה רבדב 9491 תנשמ תיעיברה הבנ'ג תנמא75

.95 ףיעס ,1949 תנשמ הבנ'ג תונמאל 7791 תנשמ I ףסונה
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המייתסה םש המחלמה ,רוכזכ .ונימב דחוימ שומישל יוטיבה הכז הניבוגצרהו הינסובב

,ןהימוחתל הרזחב םיטילפ לבקל םירע דדועל ידכ 85.ןוטייד ימכסה תמיתח םע 5991 תנשב

ביצנה לש תוחותפ םירע תמזי" — תדחוימ תינכת ם"ואה לש םיטילפל ןוילעה ביצנה םזי

םיטילפ לש םתרזח תא תדדועמ איה יכ הזירכהש תימוקמ הצעומ וא ריע :"םיטילפל ןוילעה

המזימ ונהנ תודחא םירע .ימואלניב עויסל התכז ,וז העדוה עוציבב הלחה ףאו ,םיטועימ–ינב

95.קיינוקו ובייאראס ןהיניבו ,וז

תעצה :"החותפ ריע" יוטיבב ושמתשהש ויה םילשורי יבגל םג ,ליעל ןיוצ רבכש יפכ

.)2002( הבייסונ–ןולייא תועצהו )5991( ןזאמ–ובא–ןילייב ךמסמ ,)0002( ינייסוח לסייפ

תא ךופהל ןויערה הלע 1002 ראוניב הבאטב להנתהש ימשרה ןתמו אשמב םגש רבתסמ

דוחיאה גיצנ ,סוניטרומ לגימ רירגשה לש וחווידמ הלועש יפכ ,החותפ ריעל םילשורי

:םולשה ךילהתל יפוריאה

“Both sides favored the idea of an Open City. The Israeli side suggested the

establishment of an open city whose geographical scope encompasses the Old City of

Jerusalem plus an area defined as the Holy Basin or Historical basin. The Palestinian

side was in favor of an open city provided that continuity and contiguity were preserved.

The Palestinians rejected the Israeli proposal regarding the geographic scope of an

open city and asserted that the open city is only acceptable if its geographical scope

encompasses the full municipal borders of both East and West Jerusalem….

Furthermore the Israeli side proposed a number of special arrangements for Palestinian

and Israeli residents of the Open City to guarantee that the Open City arrangement

neither adversely affect their daily lives nor compromise each party sovereignty over

its section of the Open City.”60

טפשמב הז יוטיבל שיש ןבומל הנווכה ןיאש רורב .הז יוטיבב הנווכה המְל ריבסה אל שיא

שקיה תרזעב .הלכלכה םוחתב וא הניבוגצרהו הינסובב וא ,יראטינאמוהה ימואלניבה

— םיחותפ םימש ,חותפ םי ,ןוגכ ,ימואלניבה םוחתב חנומה תא םיליכמה םירחא םייוטיבמ

85International Legal Materials, vol. 35 (1996), pp. 75-183
.45 הרעהב רמאמבש תורוקמה ואר95
— יפוריאה דוחיאה םעטמ סוניטרומ לגימ רירגשה ידי–לע הנכוהש יפכ םינוידה תיצמת06

 http://www.eu.int/pesc/envoye/cv/moratinos/mandate.htm
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הדבועה םע םג בשייתמ הז שוריפ .ריעל השיג–שפוחל הארנכ הנווכהש קיסהל ילוא ןתינ

.השיג–שפוח לש ןורקיעה לבוקמ םהיבגל רשא םישודק תומוקמב הרישע ריעהש

שארמ עובקל ילב הז ןורחא ןבומב "החותפ ריע" חנומה תא ץמאל ןכוסמש ונל הארנ

ןתנית תונידמ ולא לש ןהיבשותו ןהיחרזאל :ןוגכ ,השיגה שפוחל םיגייסהו םיאנתה תא

— םירקבמ יגוס ןיב הנחבהל םוקמ שי םאה ?תוחרזא ירסוחמ לש םניד המ ?השיגה תוכז

תוצובקה ןמ םירקבמה לעש םיכמסמה םהמ ?דועו םירחוס ,םירקוח ,לגרל םילוע ,םיריית

תאצל וילע הנידמ וזיאלו ןכיה ?ןגאב תוהשל רקבמה יאשר ןמז המכ ?םמע תאשל תונושה

םימעט ולא ?תוחרבה תעינמלו ןוחטיב ימעטמ טוקנל שי םיעצמא ולא ?ורוקיב םותב

,תושק תולאש ןה ולא לכ ?ןגאל סנכיהל תורשפאה תא םדאמ עונמל םיקידצמ תוביסנו

ללכב םילשורי יבגל "החותפ ריע" יוטיבב שומישמ ענמיהל בטומ ןהילע הבושת רדעיהבו

.טרפב ירוטסיהה ןגאה יבגלו
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יוטיבה אוה םילשוריב םימיוסמ תומוקמל רשקב םעפ ידמ עמשנש ףסונ יוטיב

26."תוילאירוטירטסקא"

םינוש םינבומ ינש "היצלוטיפק" חנומל 36.תויצלוטיפקה רטשמל םיאתה הז יוטיב

,םירז לש םדמעמ תייגוסב ,תאז תמועל .העינכ ושוריפ המחלמה יניד םוחתב :ןיטולחל

ואצמנ םה הבש הנידמה תויושר לש ןתוכמס רדגמ םירז םיחרזא ואיצוהש םימכסה ושוריפ

וליאכ םהש היצקיפ חוכמ תאזו ,םאצומ תנידמ לש םינידה תא םהילע וליחהו ,השעמל

תנידמ לש לוסנוקה לש טופישה תוכמסל םיפופכ ויה הלא םירז .אצומה תנידמב םיאצמנ

הירפמיאב םג םייק היה תויצלוטיפקה רטשמ .השעמל ויה םה הבש הנידמב תרישש םאצומ

םירוזא ויה — ןיסב לשמל — םימיוסמ םירקמב .לארשי–ץראב הז ללכבו תינאמ'תועה

שומישל הקדצה ילוא התיה הלאכ םירקמב .רזה לוסנוקה לש ןוטלשל םיפופכ םימלש

."תוילאירוטירטסקא" יוטיבב

,ילאירוטירטסקא ןיעמ דמעמכ תורז תויורירגש לש ןדמעמ םג ראות תמיוסמ הפוקתב

.תורירגשב השענב ברעתהל ימוקמה ןובירל תוכמס לכ רדעיהו תטלחומה תוניסחה ללגב

Ruth Lapidoth, "Some Reflections on the Term Exterritoriality", in ;942 'מע ,ךבסב ריע ,ןומר16

Epiney, Haag and Heinemann, eds., Liber amicorium Roland Bieber, Nomos, 2007.
.5991 תנשמ ןזאמ–ובא–ןילייב ךמסמב לשמל26
.152 'מע ,ךבסב ריע ,ןומר36
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ןהיתויוניסחו ,םלועה ןמ רבע תויצלוטיפקה רטשמ .וז היצקיפל םוקמ דוע ןיא םויכ

,תוילאנויצקנופ הנושארו שארב ןה תויוניסחהש לבוקמ םויכ .ומצמוצ תויורירגשה לש

וליאכ היצקיפל םוקמ דוע ןיאו ,הידיקפת תא עצבל תורירגשל עייסל ןתרטמ ,ונייהד

רתיה ןיב יוטיב ידיל אב ל"וחב הניא תורירגשהש ןורקיעה 46.ל"וחב איה תורירגשה

הבש הנידמב תעצובמכ תבשחנ תורירגשב תעצבתמש תיטפשמ הלועפ :תואבה תודבועב

תרבעה ;םיתרשמ םה הבש הנידמה יקוח תא דבכל םיבייח םיטאמולפידה ;ןיינבה אצמנ

.הרגסהל תבשחנ הניא תילאירוטירטה הנידמה תרטשמל תורירגשה ןיינבמ דושח

.םלועה ןמ הרבע ל"נה הנבומב תוילאירוטירטסקאה תעפותש ,ןכ םא ,הארנ

תומוקמ יבגל הב שמתשהל יוצר היה אל ,תמייק ןיידע התיה העפותה וליא םג

ויה אל וליאש ךכ ,הרז הנידמ םיגציימ םניא הלא תומוקמ :אבה םעטה ןמ תאזו ,םילשוריב

יוטיבב ושמתשהש הלאש ןכתיי .ןיד לכ םהילע לח היה אל ,ימוקמה טפשמל םיפופכ

ןויערה תא ךכב אטבל ונווכתה ,םילשוריב םימיוסמ תומוקמ יבגל "תוילאירוטירטסקא"

"תוילאירוטירטסקא" ךא ,ריעה יקלח רתיב לחש הזמ הנוש ןיד לח הלא תומוקמ לעש

.הז ןויער אטבל םיאתמה חנומה הניא

Ú˜¯‰ ˙¯È˜Ò ÌÂÎÈÒ Æ∏

הברה תוילמסה :תוניחב המכמ יתייעב רוזא אוה ירוטסיהה ןגאהש םידמל ונא וז הריקסמ

טעמכה ,םיזעה תושגרהו ול תוסחוימה השודקה תורוסמ ,ולש הירוטסיהב הכורכה

םישודק תומוקמ לש עפש ;םינימאמ ינוילימ תואמ לש םהיתובילב ררועמ אוהש ,םייטסימ

,תחא תיתד הדע וא תחא תדמ רתויל םישודק םהש םושמ םייתייעב םה םקלחב רשא

תינגורטהו היינע הקלחב איהש הייסולכוא ;םיינמואל םירצי יובילל םיתעל םישמשמו

תותדה ינב לש הקזחה הקיזהש ןכתיי .םייתד םינווג םע תיטילופ הבירמ תריז ;דואמ

,אסיג–ךדיאמ תיניטסלפה תושרל לארשי ןיב ןומאה רדעיהו ,אסיג–דחמ תויטסיאיתונומה

רומישה ,ןוחטיבה םוחתב רקיעב ,חטשה לוהינב יהשלכ תימואלניב תוברועמ םיקידצמ

.םישודקה תומוקמה לע חוקיפהו

חינהל שי לבא ,ירוטסיהה ןגאה רובע דחוימ רטשמ ןנוכלו ןנכתל רתויב ךבוסמ ,ןכא

תורמל .תימואלניבה הליהקהו םידדצה ינש תמכסהב תוכזל לכויש רחא ןורתפ ןיאש

'מע ,ךבסב ריע ,ןומר :רפסב הריקסהו ,1691 תנשמ םייטאמולפיד םיסחי רבדב הניו תנמא ואר46

252-552.
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איבהל לכותש ךרדה וזש םירובס ונא ,ףסה לע ןויערה תא םויכ םיחוד הארנכ םידדצה ינשש

.הרשפל

ריע תנידמ לש דמעמה ןמ והשמ דומלל ןתינ םאה :תולאש שולש לוקשל שי ,םויסל

.םירקמה ינש ןיב םיידוסיה םילדבהה לשב תאזו ,ןתינ רבדה םא בר קפס ?אמורב ןקיתווה

הברהלו תותד שולשל שודק ירוטסיהה ןגאה וליאו ,דבלב תחא תדל שודק ןקיתווה ,תישאר

םדא–ינב םג םירג ירוטסיהה ןגאב וליאו יתד זכרמ אוה ןקיתווה ,תינש .תויתד תוצובק

תוחפל — תיתודידי ריע ךותב תעלבומ אוה ןקיתווה ,תישילשו ;עובקה םבשומ םוקמ והזש

םיניוע ןיידעש ,םימע ינשב ףקומ ירוטסיהה ןגאה וליאו — 9291 תנשמ ונאריטל םכסה זאמ

.הזל הז

םילמב .דחוימה רטשמה תא םיקהל שי ךרד וזיאב הלאשה איה רתוי תינכט הלאש

לש םתמכסה תא ףרצל יוצר תיניטסלפה תושיהו לארשי תמכסהל ףסונב םאה ,תורחא

תותד לש םייזכרמה םיפוגה ,יפוריאה דוחיאה ,ם"ואה ,תורחא תונידמ ןוגכ ,םירחא םיפוג

םיפוגו תונידמ לש תופרטצהל חותפ לוקוטורפ תפסוהש יל הארנ ?)ןקיתווה ומכ( תונוש

.רדסהל יבויח לקשמ ףיסות םינוש

ןכא ןקיתווה ,עודיכ .תוימואלניב תויוברעב הכזי רדסההש יוצר םא איה תרחא הלאש

הנמאל ןווכתמ אוה םא רורב אל .םילשורי לש הדמעמל תוימואלניב תויוברע לע ץילממ

בר קפס .שממ לש תוברעל ןווכתמ אוהש וא תוברע ןיעמ היהי המויק םצעש תימואלניב

תועצמאב תופרטצהל רדסהה תחיתפ רשאמ רתוי הליעומ היהת תימואלניב תוברע םא

.ףסונ לוקוטורפ

:)1002( לשטימ תדעו לש תוצלמההו ח"ודה ךותמ תחא הקסִּפ טטצל יוארה ןמ ,םויסל

The Palestinian Authority and Government of Israel should consider a joint undertaking

to preserve and protect holy places sacred to the traditions of Muslims, Jews, and

Christians. An initiative of this nature might help to reverse a disturbing trend: the

increasing use of religious themes to encourage and justify violence.65

ועירתה הילעש הנכסה תעינמב עייסי ןכא ירוטסיהה ןגאב דחוימ רטשמש הווקת ונא

.הז טוטיצ לש ןורחאה טפשמב ח"ודה ירבחמ

56Report of The Sharm el-Sheikh Fact Finding Committee, 30 April 2001
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,םיקוחה רפס ,9991–ט"נשת ,)להנימהו טופישה ,טפשמה תלחה לוטיב( טפשמהו ןוטלשה ירדס קוח1
.68 'מע ,ט"נשת
.82 'מע ,א"סשת ,םיקוחה רפס ,)ןוקית( לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח2
לש טנרטניאה רתאמ ירבע םוגרת .2002.01.7 םוימ הדיד'ג לא תאיח–לא ,2002 תנשל הריבה קוח3

MEMRI: http://memri.org/index.html — The Middle East Media Research Institute
4http://www.mfa.gov.il

˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ˙Â

˙Â„ÈÙÏ ˙Â¯

רקיעב ,וז העשב יכ ונל עודי .תוילשאב םיגוש םניא הז רפסב םירמאמה לש םירבחמה

עיגהל םייוכיסה םישולק ,)6002 ראוני( תיניטסלפה תושרב תוריחבב סאמחה ןוחצינ רחאל

.םילשורי תלאשב הרשפ לש רדסהל

–ישעמ וצמיא — תיניטסלפה תושרב ןהו לארשיב ןה — םיקקוחמה יתב ,תאזמ הרתי

.םילשוריל רשקב הרשפל עיגהל ןתלוכיב תולשממה יתש תא דואמ םיליבגמ רשא הקיקח

להנימהו טופישה ,טפשמה םהילע לחש םיחטשה רבדב קוח תסנכה הלביק 9991 תנשב

הלשממ תטלחה יכ עבוק קוחה .)םילשורי תא םג םיללוכ ,עודיכ ,הלא םיחטש( לארשי לש

רושיא הנועט ,ל"נכ חטש לע דוע ולוחי אל לארשי לש להנימהו טופישה ,טפשמה היפל רשא

תסנכה הנקית 0002 תנשב 1.םע–לאשמב ןכו ,הירבח בור י"ע לבקתתש הטלחהב תסנכה

תרבעה ןכו ,םילשורי לש החטשב יוניש לכ יכ העבקו ,לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח תא

ירבח     בור ידי–לע דוסי קוח תלבק םיבייחמ ,םילשורי םוחתל תסחייתמה תוכמס לכ

,הריבה קוח תא 2002 תנשב תקקוחמה הצעומה הצמיא ,תיניטסלפה תושרל רשא 2.תסנכה

תומוקמה לעו םילשורי לע תונוביר וז הנידמלו ,ןיטסלפ תנידמ תריב איה םילשורי יכ עבוקה

היהי םילשוריב תיניטסלפה תוכזהמ ערגיש םכסה וא קוח לכ     וז הקיקח יפ–לע .םישודקה

הצעומה ירבחמ םישילש ינש תמכסה ןועט     יניטסלפה הריבה קוחל ןוקית לכ .לטב

.םכסהל עיגהל םידדצה לע ושקי הלא םיקושיחש חינהל שי 3.תקקוחמה

ןיב העבק רשא ,)3002 תנשמ( "םיכרדה תפמ"ל ומיכסה םידדצה ינש ,אסיג–ךדיאמ

:ל םידדצה ועיגי עבקה רדסה לע מ"ומב יכ רתיה

“A negotiated resolution on the status of Jerusalem that takes into account the political

and religious concerns of both sides, and protects the religious interests of Jews,

Christians, and Muslims worldwide …”4
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.Israel Law Review, vol. 28, 1994, pp :ימצע ןוטלש לש םייניב–ירדסה רבדב תונורקע תרהצה5

'סמ ,הנמא יבתכ ,הזע תעוצרו תיברעמה הדגה רבדב יניטסלפ–ילארשיה םייניבה םכסה ;)3( 5 'ס ,440-451

.)5( 13 ףיעס ,1 'מע ,33 ךרכ ,1701

םידדצה ינש ובייחתה 5991–ו 3991 םינשב םהיניב וגשוהש םימכסהב םג ,תאזמ הרתי

עיפומ אל הלא םימכסהב ךא ,5עבקה רדסה לע מ"ומה תרגסמב םילשורי לע מ"ומ להנל

.םיכרדה תפמב עיפומ רשא ,ןובשחב םאיבהל שיש םיסרטניאה רבדב טוריפה

,םילשורי לש הדיתע לע מ"ומ תאז לכב םידדצה ולהני םיוסמ בלשב יכ תווקל ןכ םא שי

ןגאהש רחאמ .םינתונלו םיאשונל עייסל ידכ ונדבע ןהילעש תופולחב היהיש הווקת ונאו

רותיו וב ןיאש ,דחוימ רטשמב ודימעהל יוצרש ונבשח ,םידדצה לכל בושח הכ ירוטסיהה

לש םוחתב וקופיס לע דצ לכ אובי ובש ןורתפ שפחל שיש ןכתיי .והשלכ דצ ידי–לע אלמ

— תונוש תוינידמ תודיחי יתשל ירוטסיהה ןגאה לש תילאטוט הקולח אלל תונובירה ילמס

.תחא הדיחיכ ודוקפתב דואמ עוגפל הלולע התיהש הקולח

תופולח שמחב דקמתהל ונרחב ונא ךא ,רוזאל םינווגמו םינוש םירטשמ ונכתייש רורב

תילאנוסרפ הימונוטואל ףופכב ,ןגאב תילארשי הטילש .א :רתוי תויטנוולר ונל וארנש

תיניטסלפ הטילש .ב ;םישודקה תומוקמל דחוימ רטשמ םעו ,םיניטסלפה לש )תיתוברת(

;הלועפ ףותיש תחטבה ךות םידדצה ןיב ןגאה תקולח .ג ;םיגייס ינש םתואל ףופכב ,האלמ

.םידדצל תויוכמס תלצאה םע ימואלניב להנימ .ה ;ימואלניב יוביגב ףתושמ לוהינ .ד

רואיתב ונקפתסה אל .םידדצה ןיב שממ לש הרשפ תווהמ תונורחאה תופולחה שולש

תעפשה לע םתעד תא עיבהל תווצבש םינושה םיחמומה ןמ ונשקיב אלא ,תופולחה לש יללכ

,םיילאפיצינומ םירדסה ,םילמס ,ךוניח ,הייסולכוא ןוגכ — םתוחמתה ימוחתב תופולחה

בושיי ,תימואלניב תוברועמ ,חותיפו רומיש ,הלכלכ ,תיבה רה ,םישודק תומוקמ ,ןוחטיב

.דועו תונוביר ,תובשותו תוחרזא ,םולש יכרדב םיכוסכס

ייוכיס לש )שריה השמ 'פורפ י"ע התשענש( הקידבל םיסחיימ ונא הבר תובישח

ןורתפל ועיגי םידדצהש יוכיסה :ןוגכ ,םידחא םידדמ יפ–לע תונושה תופולחה לש החלצהה

םיפוגה רפסמ :םידדמ המכ יפל בוש תאזו — עצבתהל לכוי רדסההש תורבתסההו םכסומ

לוהינו רדסהה לש תיסחיה תוריהבה וא תוטשפה ,ירוטסיהה ןגאה לש להנימב םיברועמה

הליבומ הלא םידדמ יפל תונושה תופולחה תקידב .תחא תילאירוטירט הדיחיכ ןגאה

תוימואלניבה תוביסנב יולת רבדהו ,תפדעומ הפולח וא הרורב הבושת ונל ןיאש הנקסמל

.םידדצה ינש ועיגי וילאש םכסהה יקלח ללכ לש ןכותבו
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,תיברעה הגספה תדיעו תוצלמה ;0002 ,ןוטנילק תונויער ;5991 ,ןזאמ–ובא–ןילייב ךמסמ לשמל ואר6

תורו לאירוכ–ןסואה הרובד ,שריה השמ :האר ןכו )3002 "הבנ'ג תמזי"( ובאר–דבע–ןילייב ךמסמ ;2002

.4991 ,םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,ריעה לש הדיתע רבדב תועצה ?ןאל םילשורי ,תודיפל
.'ב דומע ,'ו ףד ,'א קרפ ,הליגמ תכסמ ,דעומ רדס ,ילבב דומלת7

הדובע 6.םילשורי תויעבל ןורתפ שופיחב םחוכ וסינש םידיחיה וא םינושארה ונא ןיא

ירוטסיהה ןגאב קר ונקסע ,תישאר :םיטביה השולשמ רקיעב תורחאה תועצהה ןמ הנוש וז

;תופולח המכ םינחוב אלא םיוסמ ןורתפ לע םיצילממ ונא ןיא ,תינש ;הלוכ ריעב אלו

.םינושה םימוחתב הפולח לכ לש תוישעמה תוכלשהה תא םג ונקדב ,תישילשו

ךרוצ ןיא ךכ םשל .םולשו העיגר תגשהל והשמב עייסי ונלמעש איה ונתווקת ,םויסל

.םשמו ןאכמ םירוריפ טקלל וא םיקלח ץמאל םג ןתינ — האולמב תמיוסמ הפולח ץמאל

:ריכזנ ונרוזאל םולש איבהל םירומאה םיאנידמלו

;ןימאת לא ,יתאצמ אלו יתעגי םדא ךל רמאי םא"

;ןימאת לא ,יתאצמו יתעגי אל

7."ןימאת ,יתאצמו יתעגי
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