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 םיימואלניב םיסחיל סיוויד ןוכמו םיוותימ ןוכמל ףתושמה טקיורפה תרגסמב ינש ריינ

 
 םולשה ךילהתב םינקחשכ הביבס ינוגרא

 
  *ילאירא רינ ר"ד

 
 2022 לירפא

 
 תויתביבס תויעב .םדא ינב ידיב ורצונש םייטילופ םיווקו תונידמ ןיב תולובג תוצוח תויתביבס תויגוס

 רוציל םג םילוכי ךא ,תוליהק ןיב םיכוסכס רימחהל םייושע ,תידדה תולת לש םיבצמו תופתושמ
 םייתביבס םיאשונב שמתשהל םייחרזא םינוגרא לש םתלוכיב ןד הז רמאמ .הלועפ ףותישל תויונמדזה
 דקמתמ רמאמה ?םיניטסלפו םילארשי ןיב םולש םודיקל דוחייבו רוזאב םולשה םודיקל המרופטלפכ

 סיפוקא :םתוליעפב יזכרמ ךבדנ הווהמ יניטסלפ-ילארשי הלועפ ףותיש םרובעש ,םינוגרא השולשב
(EcoPeace Middle East), טמוקו הביבסה ידומילל הברעה ןוכמ )Comet Middle East(. רמאמה 

 ,םיינידמ םימרוג ןיב הלועפ ףותיש דודיעו םודיקמ לחה – הלא םינוגרא לש תויוליעפה ןווגמ תא גיצמ
 רקיעב( םימב תורושקה תויעבב לופיטב הלכו ,םידדצה ינשמ תוצובקו םידיחי ןיב םישגפמו ךוניח ךרד

 םינוגראה תשולש לש םילטובמ אלה םיגשיהה םיגצומ ןכ ומכ .היגרנאבו )םילחנ םוהיזו בויבב לופיט
 תוגצומ םהלש תוליעפה תריקס ךותמ .םידדומתמ םה םמע םירכינה םיישקה םג ומכ ,םינשה ךרואל

 ןיב םיסחיה דיתעבו םוחתב ןיינעתמש ימ לכ רובעו הביבס ינוגרא רובע תוצלמהו תונקסמ המכ
 .םיניטסלפו םילארשי

.... 
 אובמ .א

 ,ןונכת ,תואירב ,הלכלכ לע ןויד לכ טעמכב רתויב תיזכרמ היגוסל תונורחאה םינשב תכפוה הביבסה תוכיא
 םסרופש ,(IPCC) םילקא ייונישל יתלשממ-ןיבה לנאפה לש ימיספה ח"ודה .םיפסונ םיבר םימוחתו ךוניח
 הנשה ךלהמבש המוד .םלועה תייסולכוא ללכ לע םויא הווהמ תילבולגה תוממחתהה יכ עבוק ,2021 טסוגואב
 ,םילשורי רוזאב תופירשה .םילקאה רבשמ לש ותובישחב תימלועה הרכהה הרבג ,רכינ רוחיאב ,הנורחאה
 תוצרא ןופצו הדנק ברעמב םידקתה רסח םוחה לג ,ןוכיתה םיה ןגא ביבס םירחא תומוקמבו היקרוטב ,ןוויב
 תרבוגה תועדומה .הפוחד היעבה המכ דע םישיחממ םיפסונ עבט תונוסאו ןיסב ,הפוריאב תונופטישה ,תירבה
 ,המגודל .םיימואלניבה םיסחיב םג היתותוא תא תתל הליחתמ טרפב םילקאה רבשמלו ללכב הביבסה םוחתל
 ףאו תורחא תונידמ םע תירבה תוצרא לש תורבדיהב םייתביבס םיאשונ םודיק לע שגד םש ןדייב ו'ג אישנה
 ינויב םיוותימ ןוכמ ךרעש סנכב .םילקא יניינעל דחוימה יתואישנה חילשכ ירק ןו'ג רבעשל ץוחה רש תא הנימ

 תובישחה תאו ,לא ןהיתוצרא לש תוביוחמה תא לארשיב הינמרג לשו הינטירב לש תורירגשה ושיגדה 2021
 ףקשנה םויאב הרכה הנורחאל הרדח לארשיב ינוחטיבה חישל וליפא 1."הקוריה היטמולפידה" ,לש תרבוגה
 ליא ימואל ןוחטיבל הטמה שאר לחה ,הלשממ תטלחה תובקעב ,לשמל .הביבסה תוכיאב תורושקה תויעבמ

 
 םי לש תישונאה הירוטסיהב דקמתמ יחכונה ורקחמ .סדיל תטיסרבינואב הירוטסיהל הקלחמב ריכב הצרמ וניה ילאירא רינ ר"ד *
  .ןדריה קמעו חלמה
 .https://www.youtube.com/watch?v=sWuxzsTrBhI :ואר ,שגפמה לש הטלקהל  1
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 ידג רבעשל ל"כטמרה 2.לארשי לש תימואלה בצמה תכרעהל םילקאה רבשמ תעפשה תא ףיסוהל אתלוח
 היגטרטסאו ינוגרא הנעמ ןיא לארשיל" יכ )INSS( ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה לש סנכב עירתה טוקנזיא
 תויזחת עצבי רשא ן"מא לש דחוימ תווצ םקוה ,הנורחאל 3."םילקאו הביבסב רושקה ימואל ןוסא לש םויאל
 דוע רובגל יופצ הביבסה תוכיא רופישב קוסיעה 4.ירוזאה ןוחטיבה לע םילקאה ייוניש תעפשה יבגל תוכרעהו
 תובר תונידמב רבכ םייקש יפכ םילקאה קוח תנכה לע םילמוע הביבסה תנגהל דרשמבו ,בורקה דיתעב רתוי

  .תורחא

 תירקחמה תורפסה .םדא ינב ידיב ורצונש םייטילופ םיווקו תונידמ ןיב תולובג תוצוח תויתביבסה תויגוסה
 ,הלועפ ףותישל ילאיצנטופ דקומכ ןהו םיכוסכס הבלמה םרוגכ ןה םייתביבס םימרוג לש םתובישחב הריכמ
 םייתביבס םימרוג לש תוכלשהה תא םישיגדמ םלועה יבחרמ םירקוח ,דחא דצמ .תוניוע תוליהק ןיב וליפא
 תוכרעמ לע סמוע םירצוי רשא ,הייחמ תורוקמ ןדבואו םיבאשמב רוסחמ ,בער ,ינוע ומכ תועפות לע םיימילקאו

 םיכוסכסו םיטקילפנוק לש םתורצוויהב םיכמותה םיאנת םג אלא הביבס יטילפ קר אל םירציימו תוימונוקא-ויצוס
 "םיכוסכס בשייל ןויסינב לבחמ םייסיסב םייתביבס םיכרצ יולימב ןולשיכה" יכ םינייצמ םה 5.תונוש תוצובק ןיב
 ריהז לוהינ תועצמאב יכ תורפסה השיגדמ ,ינש דצמ 6.םיטקילפנוק לש תשדוחמ תוחקלתהל ליבוהל יושע ףאו
 ףותישל תויונמדזה רוציל םילוכי ,תידדה תולת לש םיבצמ ףא םיתיעלו ,תופתושמ תויתביבס תויעב ,ןוכנו

 םודיקל ףונמ שמשל םילוכי תולובג תוצוח תויגולוקא תוכרעמ םירמשמה םולש יקראפ ,לשמל ךכ 7.הלועפ
 תא דצב חינהל ךוסכסב םידדצל םורגל םילוכי םייתביבס תונוסא ,םיתיעל peacebuilding(.8( םולש תיינב
 תוליעפ לע םירקחמ 2004.9-ב ימאנוצה רחאל היזנודניאב (Aceh) ה'צא לבחב הרקש יפכ ,םהיניב תוקולחמה
 תוליעפב שמתשהל ןתינ יכ וארה ,יניטסלפ-ילארשיה הז ללוכ ,ךוסכס ירוזאב הביבס ינוגרא לש תיכוניח
 ולאל ללכ ךרדב תלבגומ תוליעפה תעפשה יכ םא ,םידדצה ןיב הנבההו ןומאה תא ריבגהל תנמ לע תפתושמ
    10.קלח הב ולטנש

 םע םולשה םכסה .רבעב לארשי הפתתשה םהב םולשל םינתמו םיאשמב תוסחייתה ולביק םייתביבס םיאשונ
 תפתושמ הדעו לע הססבתה םיניטסלפהו לארשי ןיב םימה תקולח .םימ תאצקה לע ףיעס ללכ )1994( ןדרי

 קסעש תווצ םקוה )2008–2007( סילופאנא תוחיש תרגסמבו ,ולסוא ימכסהמ קלחכ המקוהש ,םידדצה ןיב
 לולכי ידיתע םולש ךילהת לכ יכ ןיימדל לקנ ,הביבסה אשונ לש תרבוגה תובישחה תובקעב 11.הביבס יאשונב
 תויוושכעה תוינידמהו תויטילופה תוביסנבו ןתניהב ,םלוא .םילקאהו הביבסה םוחתל תיתועמשמ תוסחייתה
 םתלוכיב םאה ןוחבלו םירבדה רדס תא ךופהל ךירצו ןתינ ילוא ,בורקה קפואב ילמרופ םולש ךילהת הארנ אל
 םילארשי ןיב דחוימבו רוזאב םולשה םודיקל המרופטלפכ םייתביבס םיאשונב שמתשהל םייחרזא םינוגרא לש
  ?םיניטסלפו

 
 תנגהל דרשמה רתא ",תסנכב םילקאהו הביבסה םויב ןוחטיבו ץוח תדעוול עיגמ םילקאה רבשמ :הנושארל" :ואר ,םיפסונ םיטרפל 2
 .2021 רבמבונב 16 ,הביבסה
 .2021 ינויב 13 ,ץראה ",םילקאב רושקה ןוסא לש םויאל היגטרטסא ןיא לארשיל :טוקנזיא רבעשל ל"כטמרה" ,ןורי יל 3
 .2021 רבמבונב 17 ,סבולג ",םילקאה רבשמ לש תיגטרטסאה העפשהב קוסעיש ןיעידומ ףוג םיקי ל"הצ" ,יזנכשא ינש 4

5 Astri Suhrke, “Environmental degradation, migration and the potensial for violent conflict", in N.P. Gleditsch (ed.), Conflict 
and the environment (The Hague: Kluwer Law International/ Nordic Human Rights, 1997), 1-18; Mark Zeitoun et al., Water 
Conflicts: Analysis for Transformation (Oxford University Press, 2020); Matthias Schmidt et al., "Environmental degradation 
at Lake Urmia (Iran): exploring the causes and their impacts on rural livelihoods," GeoJournal, 86 (2021), 2149–2163. 
6  Ken Conca and Jennifer Wallace, "Environment and Peacebuilding in War-torn Societies: Lessons from the 
UN Environment Programme's Experience with Postconflict Assessment," Global Governance, 15:4 (2009), 
486. 
7 Anaïs Dresse et al., "Environmental peacebuilding: Towards a theoretical framework," Cooperation and 
Conflict, 54:1 (2019), 99–119. 
8 Saleem H. Ali (ed.), Peace Parks: Conservation and Conflict Resolution (MIT Press, 2007); Yolanda 
Kakabadse, Jorge Caillaux and Juan Dumas, “The Peru and Ecuador peace park: One decade after the peace 
settlement,” in Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding (Routledge, 2016). 
9 Arno Waizenegger, "Armed separatism and the 2004 tsunami in Aceh,” Canada Asia Commentary, 43 (2007). 
10  Tobias Ide amdn Amit Tubi, "Education and Environmental Peacebuilding: Insights from Three Projects in 
Israel and Palestine," Annals of the American Association of Geographers, 110 (2020), 1-17. 

 םימה אשונב תוחפל םאה" ,תניר רירפצ ;",תימשאהה תינדריה הכלממה ןיבל לארשי תנידמ ןיב םולש הזוח" ,6 ףיעס :לשמל ואר 11
 רדסהל תונמדזה תצמחה :סילופאנא ךילהת ,דעלג-ןרומ היילו לקד ידוא ;2011 רבוטקואב 10 ,ץראה ,"?ומיכסי תושרהו לארשי

  .68 'ע ,)2021 ,ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה( ?תונידמה יתש
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 םלדוגב הזמ הז םילדבנ םינוגראה 12.הביבסה תוכיאב םיקסועה תותומעו םינוגרא האממ רתוי םנשי לארשיב
 ,"תיבה ירמוש" ןוגרא .ךוסכסל תורושקש תויגוסמ הנווכב םיקחרתמה הביבס ינוגרא םנשי .םקוסיע ימוחתבו
 לילכ ענמנ" ןכלו תיתגלפמ-אכ ותוליעפ תא רידגמ ,יקנו ןזואמ ,יארחא למשח קשמ חותיפל שדקומה ,המגודל
 הרבחה דגנ 13."לאמשמו ןימימ תוגלפמה לכמ םיליעפל תיב הווהמו םייתגלפמ םיאשונב תודמע תעבהמ
 הקבאנ אלו תויולחנתהה תמקה דגנ קבאמ םושל האצי אל 1967 זאמש ךכ לע תרוקיב החתמנ עבטה תנגהל
  14.עבט יכרעב העיגפה תורמל ,תיברעמה הדגב הדרפהה לושכמ תמקה דגנ

 יזכרמ ךבדנ הווהמ יניטסלפ-ילארשי הלועפ ףותיש םרובעש ,תיחרזא הרבח ינוגרא השולשב דקמתי הז רמאמ
 Comet Middle( טמוקו הביבסה ידומילל הברעה ןוכמ ,(EcoPeace Middle East) סיפוקא :םתוליעפב

East(. ףותיש דודיעו םודיקמ לחה – הלא םינוגרא לש תויוליעפה ןווגמ תא שיחמהל איה הריקסה תרטמ 
 תויעבב לופיטב הלכו ,םידדצה ינשמ תוצובקו םידיחי ןיב םישגפמו ךוניח ךרד ,םיינידמ םימרוג ןיב הלועפ
 ."הלעמל הטמלמ" םולש םודיקל םתשיג תאו – היגרנאבו )םילחנ םוהיזו בויבב לופיט רקיעב( םימב תורושקה
 ךוסכס לש רשקהב םילעופה םינקחשכ םדיקפת תא הנוש הרוצב םיאור םינוגראה דציכ םיגדנ ,תישאר
 םירכינ םיישק לע םג ךא ,םינשה ךרואל םינוגראה תשולש לש םילטובמ אל םיגשיה לע עיבצנ ,תינש .ךשמתמ
 לכ רובעו הביבס ינוגרא רובע תוצלמהו תונקסמ המכ שבגל ןתינ הריקסה ךותמ ,ףוסבל .םידדומתמ םה םמע
 .םיניטסלפו םילארשי ןיב םיסחיה דיתעבו םוחתב ןיינעתמש ימ

 רקח ירקמ השולש :יניטסלפ-ילארשי םולש םודיקב הביבס ינוגרא לש םדיקפת .א
 

 ?קדצ וא םולש :תימצע הסיפת

 םדיקפת יבגל הנוש תימצע הסיפתו השיג שי – טמוקו הברעה ןוכמ ,סיפוקא – הביבסה ינוגרא תשולשל
 עקר לע ,1994-ב דסונ אוה .םוחתב קיתווה ימוקמה ןוגראה ילוא אוה סיפוקא .םולשה ךילהתב םינקחשכ
 הביבס ןוגראכ אלא ,ילארשי הביבס ןוגראכ אל ,)1994( ןדריו לארשי ןיב םולשה םכסהו )1993( ולסוא םכסה
 ,הרדגהב ,איה ותוליעפו – תיניטסלפו תינדרי ,ילארשי – םיל"כנמ השולש ןוגראל .םידדצה תשולשל ףתושמ
 לש םדיקפת קר אל איה היטמולפיד" ,סיפוקא לש ילארשיה ל"כנמה ,גרבמורב ןועדג תעדל .תולובג-תצוח
 הדובעב םגו םידדצה לכמ תוטלחה ילבקמ לומ תוליעפב םג לגוד סיפוקא ,ךכיפל ."לופונומ םהל ןיא ,םיטמולפיד
 ןוגראה ישאר ."םיכוסכס בושי םדקל יטילופה ןוצרה תא רוציל" הרטמב תוימוקמ תוליהק םע "הטמלמ"
 םימורופ ינפב םתוא םיגיצמו ,רוזאב םיסחיה רופישל איבהל םילוכיש ,םייתביבס תונורתפ עובק ןפואב םימדקמ
 תצעומ ינפב סיפוקא תא ינלד'גמ הדאנ תיניטסלפה ותליבקמו גרבמורב וגציי ,המגודל ,2019-ב .םיימואלניב
 ,)Blue Deal-Green( "לוחכ-קוריה םכסה"ה ןויער תא ןוגראה םדיק תונורחאה םינשב 15.ם"ואה לש ןוחטבה
 םילפתומ םימל הרומתב תיניטסלפה תושרהו לארשיל ותקפסאו ןדריב יראלוס למשח רוצייל העצה ללכש
 דוחיאו לארשי ,ןדרי ןיב םתחנש ,ךשמהב רוזחנ וילא םכסהל סיסב הוויה הז ןויער 16.ןדריל קפסת לארשיש
  .2021 ףוסב תויורימאה

 םקוה ןוכמה .םיימשר םיגיצנ ינפ לע תונורתי שי יתלשממ-אל ןוגראל םיתיעל היפל המוד השיג הברעה ןוכמל
 םעטמ תסנכ רבחכ תעכ ןהכמש הביבסה תוכיא םוחתב הצרמו רקוח ,לט ןולא ידי לע 1996-ב הרוטק ץוביקב
 םע הלועפ ףותישב .ירקחמו ידומיל ימדקא דסומכ אוה ןוכמה לש ותוליעפ רקיעו ותישאר ."ןבל לוחכ" תגלפמ
 ,םילארשי םה םכותמ שילשכ רשאכ רטסמס ידמ םיטנדוטס 60-ל 50 ןיב ןוכמה לבקמ ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא
 םיידדצ-בר םישגפמ ןוכמה להנמ 2016 זאמ .םלועה יבחרמ םיעיגמ ראשהו םיניטסלפו םינדרי םה ףסונ שילש
 םינדריו םיניטסלפ ,םילארשי ןיב םימכסהל עיגהל םתרטמש ,)Track II Environmental Forum( םיימשר אל
 ל"כנמ ,ררל דוד ריבסמ "םיניטסלפו םילארשי ןיב םולשל תוכחל הלוכי אל הביבסה" .םייתביבס םיאשונ לע
 ןפואב הלועפ ףותיש םדקל ךרד הווהמ םייתביבס םיאשונ לע תפתושמ הדובע" .םישדוח רפסמ ינפל דע ןוכמה
 חרכהב םיברמ אל םיניטסלפו םינדרי םע םישגפמב ךא ,םולשל רתוח הברעה ןוכמ ."ידדה ןומא תיינבו יללכ

 
 .לארשיב הביבסה ינוגרא לש גגה ןוגרא ,"הביבסו םייח" לש םינוגראה סקדניא יפל  12
   ./https://homelandguards.org/about-2 :ןוגראה רתא ואר 13
 .2013 רבוטקואב 9 ,ץראה ",שוביכהו עבטה תנגהל הרבחה" ,קרב ריאי 14
 .c.htmhttps://www.un.org/press/en/2019/sc13794.do :ואר ,ינלד'גמו גרבמולב ואשנש םירבדה ריצקתל  15
 ./https://ecopeaceme.org/gbd :ואר ,אלמה ךמסמל  16
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 תודקמתהב רורב ןורתי שי ותעדל .ררל ריבסמ ,"רבדל המ לע היה אל םימעפ הברה" .םולשה ךילהת לע רבדל
 .םידדצה ינש לע תועיפשמש ,תויטרקנוק תויעב רותפל ןויסינב

 .הנוש השיג גציימ ,שוביכל םידגנתמה םיליעפ רפסמ ידי לע 2009-ב םקוהש ,טמוק יניטסלפ-ילארשיה ןוגראה
 תחת םיאצמנש ,תיברעמה הדגב C יחטשב תויניטסלפ תוליהקל םייסיסב םיתוריש קפסל ןוגראה תרטמ
 ,תשדחתמ היגרנאמ למשח תויתשת תקזחאו תמקהב ותוליעפ רקיע .תיחרזאו תינוחטיב תילארשי הטילש
 .םיניטסלפ םה תווצה ירבח בור .טנרטניא וליפאו םימ תקפסאל תונורתפ םג קפסל ולחה תונורחאה םינשב ךא
 והשמ הז םולש" ותעדל .ויתורטממ תחא םולשה ךילהת םודיקב האור וניא טמוק שארב דמועה ןיירוא דעלא
 אוה ."יטגרנא קדצו יתרבח קדצ ,יתביבס קדצ :קדצב רתוי רושק םישוע ונחנאש המ .םישוע םיאקיטילופש
 תויתשתל C יחטשב םיניטסלפה לכ תא בר ןמז ינפל רבחל הלוכי התיה לארשי ,ךכב התצר וליאש ,ריכזמ
 רקיע ,ןומא תיינבל יעצמא ןוגראה תוליעפב האור ןכ ןיירוא דועב .םהירוגמ רוזא ךרד תורבוע ןקלחש ,למשחה
 ,סיפוקא תמועל 17.הרבחה ילושב תאצמנש הינע הייסולכוא לש םייחה תואיצמ רופיש לע אוה טמוק לש שגדה
 .חטשב דסממה םע תדמתמ טעמכ תושגנתהב אצמנ טמוק ,תוטלחהה ילבקמ לומ לא הלודש תוליעפב לגודש

 תיקלח םיגשיה תמישר

 סיפוקאמ גרבמורב ןועדג .םתוליעפ תונש ךלהמב םייתועמשמ םיגשיה ומשר ונרביד םמע םינוגראה תשולש
 םייטילופה םירבשמה תורמל ןמזה ןחבמב דמעש ,תיפותיש הדובעלו לוהינל לדומ רוציל וחילצהש ךכ לע האג
 ןקלבה תמגוד םלועה יבחרב םירחא ךוסכס ידקומב םינוגראל המגוד הוויה הז לדומ .םיברה םיינוחטיבהו
 ןוגראה לעפ התרגסמבו Good Water Neighbors תארקנ סיפוקא לש לגדה תוינכותמ תחא 18.ןטסיקפ-ודוהו
 םתחנ רשאכ .ןדריה רהנל תמרזומה בויבה תומכ תתחפהל איבהל רוזאה תולשממ תא םותרלו םיפסכ סייגל
 לארשי רובע יראלוס למשח רציית ןדרי ותרגסמבש ,תויורימאה דוחיאו לארשי ,ןדרי ןיב םכסהה הנורחאל
 :סיפוקא תא גרבדנז רמת הביבסה תוכיאל הרשה הכריב ,ןדריל קפסת לארשיש םילפתומ םימל הרומתב
 םיליעפ ללכבו ,המשגהבו עוציבב םיברועמ ויהו ,םינש ינפל ןויערה תא וגהש סיפוקא ןוגראל רידא דובכו"
 ,תולשממ לומ הדובע דצל 19."םהיניב רשקהו ,ונלש רוזאה ,הביבסה תבוטל האלנ יתלב עונמו תוימיטפואב
 תוימוקמ תוצעומו םירע ישאר לש םישגפמ ךרע ,תונוש םיאליג תוצובקל תבחרנ תיכוניח תוליעפ ןוגראה םייק
 םדיק ףסונב .ןדריה קמעל בא-תינכות תנכהב ריכב ףתוש היהו ןדריה רהנ ביבס םיניטסלפו םינדרי ,םילארשי

 העוצרהמ לפוטמ אל בויב 20.הזע תעוצרב בויבב לופיטל תיתשת תיינבל ימלועה קנבה תלבוהב טקיורפ ןוגראה
 שקיב ,םידדצה ינש םע ביטיי תויתביבס תויעב ןורתפש ,סיפוקא תסיפת תרגסמב .ןוכיתה םיל םעפ אל ךפשנ
 ינקתמ תא ,תיבשהל ייושע ףאו ,לע השקמ ןוכיתה םיה ימ םוהיזש לארשיב תויושר ינפב שיגדהל ןוגראה
   .לארשיב םימה תלפתה

 תיינבלו תוגיהנמל רנימסב הרוטקב םתוהש ךלהמב םיפתתשמ הברעה ןוכמב םיחמתמהו םיטנדוטסה לכ
 ךלהמב 21.ימואלניב החנמו יניטסלפ ,ילארשי – םיחנמ השולש םיריבעמ ותוא ,ןמקילג .ב טרבלא םש לע םולש
 לש תויוליעפבו ללכב הביבסה םוחתב םיליעפ ןיידע םכותמ םיברש ,םיטנדוטס 1,200-כ ןוכמה רישכה םינשה
 .רקחמב וא ךוניחב םירושק םניאש םייתביבס םיטקיורפב עייסל ןוגראה םתרנ תונורחאה םינשב .טרפב ןוכמה
 דויצ סינכהל – וירגוב לש עויס ךות םעפ אל – ןוכמה חילצה "ראדרל תחתמ"כ רידגמ ררל דודש תוליעפב
 זירכה 2021 רבוטקואב .הללאמר רוזאב ןיכפוש ימב לופיטל טקיורפ םדקלו הזע תעוצרל בויב ימב לופיטל
 תיתביבס היטמולפידל זכרמה תמקה לע ,יתליהק חותיפב קסועש ,רומאד יניטסלפה ןוגראה םע דחיב ןוכמה

 
 ,ץראה ",ןורבח רה םורדב 918 חטשמ חוויד | שוביכה לש תולוחה תוערה לכ" ,ןוסניול םייח לש ותבתכ תא ואר םיפסונ םיטרפל  17

 .2013 רבמטפסב 28
18 See for example:  Marina Djernaes, Teis Jorgensen and Elizabeth Koch-Ya’ari, “Evaluation of environmental 
peacemaking intervention strategies in Jordan-Palestine-Israel”, Journal of Peacebuilding and Development, 
10:2 (2015), 79. 

 . https://twitter.com/tamarzandberg/status/1460953090488680458 :ואר רטיווטב גרבדנז רמת לש הכרבל 19
palestinian-https://reliefweb.int/report/occupied- ואר ,הזעב בויב ימב לופיטל תויתשת תיינב לע ףסונ עדימל 20

put-gaza-plant-treatment-wastewater-required-breath-territory/long. 
 ./seminar-leadership-building-https://arava.org/peace :ואר ,רנימסה לע םיפסונ םיטרפל  21
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 ,םילארשי ןיב חטשב הלועפ ףותישו תירוזא תיטמולפיד תוליעפ ,רקחמ ןיב בלשיש ,שדחה זכרמה .תימושיי
   22.הינטירבב דרופסקוא תטיסרבינואמ םיחמומו יפוריאה דוחיאה ידי לע ךמתנ ,םינדריו םיניטסלפ

 ,הדגה זכרמו םורד לכ תא םתוליעפב םיסכמ םה ."C יחטש לש למשחה תרבח"כ םויכ ומצע האור טמוק ןוגרא
 םילקא יאנת תחת תויחה תויניטסלפ תוליהק האממ רתויל תוריש םינתונו תוחפשמ 1,200-ל למשח םיקפסמ
 ןוגראהש ןוויכמ ,"למשח לבקמ ןיידע למשחל ונרביחש ימ לכ"ש ךכ לע איה ןיירוא דעלא לע ותוואג רקיע .םישק
  .םתקזחאל גאוד םג אלא תוכרעמ םיקמ קר אל

 הביבסה םוחתש תורמלו ,ןדריו לארשי ןיבו םיניטסלפהו לארשי ןיב תונורחאה םינשב הברה תוחיתמה תורמל
 .םתוליעפ תא ביחרהל םינוגראה תשולש וחילצה ,הנורחאל דע יתרושקתה חישב הבר בל תמושת לביק אל
 ופיסוה הברעה ןוכמו ,טנרטניא וליפאו םימ םג תעכ םיקפסמ ,למשח תקפסאב םכרד תא ולחהש ,טמוק לשמל
 .היטמולפידו בויבב לופיט לש םיטקייורפב תוברועמ םהלש יכוניח-ירקחמה שגדל

 םירגתאו םיישק

 תחת תואצמנ טמוק לש תולודגה תוכרעמה לכ ,המגודל .םיבר םיישקב הביבסה ינוגרא םילקתנ םיגשיהה דצל
 יטפשמ קבאמ תרזעב יכ םא ,יחרזאה להנמה ידי לע דויצ תומרחהמ ןוגראה לבס רבעב .הסירה לש םויא
 יתוכיא םדא חוכ סויגב ןוגראה השקתמ ףסונב 23.םרחוהש דויצה לכ תא הרזחב לבקל וחילצה בטיה להונמ
 םע הלועפ ףותיש ,עודיכ .תויטילופ תויושיגר ללגב ןהו חטשב םיטושפ אלה הדובעה יאנת ללגב ןה ,ביוחמו
 תארוקה BDS תעונתב םיכמותש ,םיניטסלפ םינוגרא םנשי .תיניטסלפה הרבחב תקולחמב יונש םילארשי
 :דדומתמ אוה המעש תפסונ היעב לע עיבצמ ןיירוא דעלא .טמוק םע דובעל םיברסמה ,לארשי לש התמרחהל
 רמולכ ,"םיבוט אל םיטקייורפ הז הלודג יכה הנכסה" ,וירבדל .חווט ךורא ןוזח אלל םימשוימש םיטקייורפ
 ותוא איצוהל הרכשנש הרבחהו טקייורפה תא ליבומש ןוגראה ,םימרותה – "ונממ םיצורמ םלוכש" טקייורפ
 םינוגרא ןיב רתוי בר הלועפ ףותיש .לקלקתמ דויצהשכ רזוע אל דחא ףא הל ,המצע הליהקה דבלמ – לעופל
 תובישחה תא שיגדמ ןיירוא לכל לעמ ךא ,תאז היעב ןורתפל עייסל ייושע הדגב םילעופה םייטילופו םיירטינמוה
    .חווט תכורא תומייק ילעב םיטקייורפ ןונכת לש

 תויוליעפ ןגראל דואמ השק ,תינוחטב וא תיטילופ תוחיתמ שיש םעפ לכבש ,הדומ הברע ןוכממ ררל דוד
 לארשיב הייהש ירתיה גישהל רתוי השק רבשמ תותעב ,ףסונב .םינדריו םיניטסלפ ,םילארשי ןיב תופתושמ
 םידעצ ינשב הוולמ המידק דעצ לכש השוחת" שי סיפוקאמ גרבמורב ןועדגל .םיניטסלפ םיטנדוטס רובע
 .םימויא ףאו השק תרוקיב םיגפוס ןוגראה ישנא ,המיחל יבבס שיש םעפ לכבש ,ךכ לע דיעמ אוה ."הרוחא
 םימכסה םדקל םינכומ אלש תירבה תוצראב םגו רוזאב םייטילופ םימרוג םה ורובע ףסונ הבזכא רוקמ
 תונורתפש שיגדמ גרבמולב .ללוכ םכסהל תוכחל םיפידעמו ,םימ ומכ תויגוס ביבס םייתדוקנ תונורתפו

   .םייתגרדהו םייקלח בורל םה םייתביבס

 םכשו םרכ-לוט לש בויבב ורוקמש םוהיזה אוה הכ דע רותפל סיפוקא חילצה אל התוא תיתביבס היעבל המגוד
 יחטשב ורוקמש םוהיזב לופיטל לארשי התנבש ןונגנמה לע תרוקיב סיפוקאל .רדנסכלא לחנ ךותל םרוזש
 רבכש ,םיכפש רוהיטל ינמז ןוכמ 2004-ב םקוה םרכ-לוט דיל הדרפהה לושכמל ךומסב .תיניטסלפה תושרה
 לש סכמה יפסכ תא ,ידדצ-דח ןפואב ,לארשי תזזקמ רוהיטה תוליעפ תא ןממל ידכ .סמועב דמוע וניא ןמזמ
 ,לעופב .םחטשב בויבב לפטל םיניטסלפה רובע ץירמת רוציל אוה הז דעצ ירוחאמ ןויגיהה .תיניטסלפה תושרה
 םוקמב .ןסיכמ אלו תושרה לש הסיכמ אצוי ףסכהש ןוויכמ היעבב לפטל ץירמת תוילפיצינומה תויושרל ןיא
 בויבה ימ תא רהטל יניטסלפה דצב םירעה יגיהנמ תא ץרמתיש ןורתפ אוצמל סיפוקא שקבמ םייקה ןונגנמה
  24.םימהמ קלחב רזוח שומיש תושעל רשפא היהיש ידכ םלצא

 דיתעל םינפה םע תונבותו ןויד .ב
 

 
22  Sue Surkes, “Israelis, Palestinians launch joint environmental diplomacy center,” Times of Israel, 24 October 
2021 .  

 למשח דויצ תמרחה לע לארשי ינפב התחמ דנלוה" ,סה הרימע לש התבתכ תא ואר ,תימואלניב תרוקיב ררועש המרחה הרקמל  23
 .2017 ינויב 29 ,ץראה ",יחרזאה להנימה עציבש יניטסלפ רפכל
 .2021 ילויב 27 ",םיבצה רשג ירוחאמ רתתסמ המ" ואר ,אשונה לע TVטרקומד לש הבתכל 24
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 תועדומה תרבגהל ןה תויונמדזה ןולח תעכ שיש ךכ לע תיחרזאה הרבחה ינוגרא ןיב הבחר המכסה הנשי
 תרבוגה תועדומל ףסונב .םיניטסלפו םילארשי ןיב םוחתב תפתושמה תוליעפה תבחרהל ןהו תיתביבסה
 תללוכ לארשיב השדחה הלשממה .תיטילופ הניחבמ םייוניש המכ הנורחאה הנשב ושחרתה ,םילקאה רבשמל
 תורבחש תוגלפמה וליפא .ירוזא הלועפ ףותיש םודיקלו הביבסה תוכיא אשונל םיבייוחמה םירשו תורש
 םיניטסלפה ברקב םייחה תמרב רופיש לש ןורקיעה תא תולבקמ תונידמ יתש לש ןורתפל תודגנתמו היצילאוקב
 לש ןושאר שגפמ ךרענ 2021 ילויב ,תיטילופה הריוואב יונישה תא שיחמהל ידכ .תוחקלתה תעינמל יעצמאכ
 .2014 זאמ הנושארל ,ליבקמה יניטסלפה רשה םע תילארשיה הביבסה תוכיא תרש

-ילארשיה רשקהב םילעופש םייתלשממ-אלה םייתביבסה םינוגראה תניחבמ רתויב יטמרדה יונישה ילוא ךא
 םילקאה רבשמב רקיעבו הביבסה תוכיאב לופיטה תא ביצה ןדייב לשממ .תירבה תוצראמ אקווד עיגמ יניטסלפ
 Nita M. Lowey ( תינכת יאקירמאה סרגנוקה ץמיא ,2020 רבמצדב ,ליבקמב .ולש תויופידעה רדס שארב

Middle East Partnership for Peace Act - MEPPA( םילארשי ןיב תורבדיה לש םיטקיורפ םודיקל 
 הדובעב .םינש שמח ךשמב רלוד ןולימ 250 – םידקת רסח םוכס ךכל הצקהו )people-to-people( םיניטסלפו
 םיטקייורפ םודיקל םידבכנ םימוכס סייגל ןתינ ,םירחא םינוגרא לש םג ומכ ,ןאכ ורכזוהש םינוגראה לש הנוכנ
  .םילארשיל ןהו םיניטסלפל ןה ועיסיש םייתביבס

 יוטיב ידיל איבהל הלוכי תיתביבס תוליעפ ,שיחממ טמוקו הברעה ןוכמ ,סיפוקא לש םתוליעפב ןוידהש יפכ
 הלוכיו – חטש תוליעפו תיכוניח תוליעפ ,תוטלחה ילבקמ לומ תוליעפ לשמל – םזיביטקא לש םינוש םיגוס
 ןיא םנמא .םילחנ םוקישו םייתביבס םיעגפמב לופיט ,תשדחתמ היגרנא ומכ ,תונוש תויעב ןורתפב דקמתהל
 םה םתוליעפב ךא ,עבק םכסה לע המיתח לש ינידמ ךילהת ליבוהל תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םתלוכיב
 לע תושקמה תויתדוקנ תויעבל תונורתפ םיעיצמו םיהזמ םה :םינבומ המכב םולש תיישעב םיכמותו םימדקמ
 םהלש הדובעה ךרדב םימיגדמ םה ;רוזאה יבשות לש םייחה תוכיא תא רפשי ןנורתפש ,םידדצה ינשמ תוליהק
 רשאכ ,הטמלמ םיינידמ םיכילהת עינהל םילוכי םה ;םיגשיהל עיגהלו דחי דובעל םילוכי םיניטסלפו םילארשיש
 ,םינושה סרתמה ידיצב םיליעפ לש תיתרבח תשר םירצוי םהו ;תוינידמ יונישל ליבוהל םילוכי םיינכט תונורתפ
 םיכילהת םדקל םיצורש םירחא םינקחש לש םהיצמאמבו ,עיגישכ ינידמ םולש ךילהתב ךומתל םילוכי רשא
 .םולשל םירושקה

 :תויונמדזהו תונבות

 תרבגומה תיאקירמאה העקשהה רואלו תובר תויתביבס תויעב לש ףתושמה ירוזאה יפואה לשב •
 םייק םויכ .רתוי בחרנ הלועפ ףותישל תונמדזה םגו ךרוצ םג תעכ שי ,people-to-people תומזויב
 – רבעב ךכמ ועתרנש הלאכ םג – הביבסה תוכיאב םיקסועה םינוגראו תותומע ,םידיחי רובע ץירמת
 ךוניחב העקשהה .תופתושמ תויעב ןורתפ תארקל יניטסלפה דצב תותומעו הביבס יליעפ םע דובעל
 דומילה ימוחתב סיפוקאו הברעה ןוכמ לש החלצהה .תובר תוצראב הילע תמגמב תאצמנ יתביבס
 ,תומייק לש תונורקע םדקל ןתינ ותועצמאבש ,םיפסונ הרבח ינוגראל לדומ תווהל הלוכי הרשכההו

  .ידדה דובכו הלועפ ףותיש
 .תשדחתמ היגרנאב שומיש לע בחרנ שגד ומש )COP26( וגזלגב םילקאה תדיעוו )2015( זירפ םכסה •

 םידעצל איה ףא ארקת ,2022 ויתסב חייש-א םראשב םייקתהל הרומאש ,םילקאה תדיעווש ריבס
 איה ,םישדחו םימייק םימכסה תרגסמב תויתועמשמ תויובייחתהב דומעל הצרת לארשי םא .הז גוסמ
 תוטלחהה ילבקמש יאדכ ןכ ומכ .תיראלוס היגרנאל רבעמו רוציי ,חותיפב רתוי עיקשהל ךרטצת
 תושרה יחטשב תשדחתמ היגרנא לש תויתשת תמקהב ךומתלו רשפאלב תלעותה תא וניבי לארשיב
 הטילפה תתחפהל קר אל עייסל לוכי תשדחתמ היגרנאל רבעמב ךומתיש ירוביצ ץחל 25.תיניטסלפה
 תויושרה לש תויתורירש תוטלחהב תויניטסלפ תוליהק לש תולתה תא תיחפהל םג אלא ,הממח יזג לש
 .יטגרנא קדצ םדקל אופיא םילוכי הביבס ינוגרא .לארשיב

 לוכי ,ןינח בד רבעשל תסנכה רבח דמוע ושארבו גוצרה אישנה םיקהש ,ילארשיה םילקאה םורופ •
 רבעמה תא זרזל וידחי ולעפיש תנמ לע םיניטסלפו םילארשי תודסומו םינוגרא ןיב הלועפ ףותיש דדועל
    .רוזאב ןמחפה תטילפ תא םצמצלו תשדחתמ היגרנאל

 
 .2022 ץרמב 23 ,ץראה ,"היגרנאה םוחתב םג םירושק םיניטסלפהו לארשי ,רבד לכב ומכ" ,טרופפר רב  25
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 דצב תוטלחהה ילבקמ לע ירוביצ ץחל ליעפהל עייסל לכות תפתושמה תיתביבסה תוליעפה תרבגה •
 ץחל ליעפהלו ;תימואלה המרב םולש ךילהת רדעהב םג תופתושמ תויעב רותפל יניטסלפהו ילארשיה
 תיניטסלפה הייסולכואה לש םיכרצב ןה בשחתהל ,ילארשיה דצב רקיעב ,תוטלחהה ילבקמ לע ירוביצ
 .תוידיתע תויתשת לש ןונכתב םייתביבס םיכרצב ןהו

 ףותיש תרבגה תא ןייצל ןתינ ליעל תורכזומה תורטמה תא םדקתש תפתושמ תוליעפל תואמגודכ •
 ;תיניטסלפה תושרה יחטשו ןדרי ,לארשיב רתוי הבר תשדחתמ היגרנא תריציו יטגרנאה הלועפה
 רדנסכלא לחנ ,ןדריה רהנב םוהיזה תתחפהו ;הזע תעוצרו תיברעמה הדגה ירעב בויבב לופיט
 .םיפסונ םימ תורוקמו

 היהתש בושח םידדצה ןיב ןומאו הנבה םודיקל תפתושמ תיתביבס תוליעפ םותרל ידכש רוכזל שי •
 .םייתביבס םיעגפמב לופיט וא רתוי תויקנ תויתשת תריצי תמגוד תידיימו הרורב תלעות תוליעפל

 רתוי לק םיתיעל .תולובג-תצוח תוליעפל תויונמדזה קפסמ ןכלו םייטילופ תולובג-הצוח הביבסה םוחת •
 םושמ ןה ,םייתביבס םיאשונ ביבס םייטילופ תולובג-תצוח תוליעפב קלח תחקל םינוש םינקחש ענכשל
 ךרע שי הז גוסמ תויעב ןורתפלש םושמ ןהו סרתמה ידצ ינשמ הלועפ ףותיש תוכירצמ תובר תויעבש
 .ימשר םולש ךילהת אלל םג


