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 Nita( יוואל הטינ רבעשל סרגנוקה תרבח ש"ע )"MEPPA"( ןוכיתה חרזמב םולשל תופתושה קוח
Lowey ( ררועו 2020-ב תואישנל תוריחבה רחאל דימ גלופמ סרגנוקב ץחומ יתגלפמ-וד בורב רבע 

 ןיב םולש יסחי םודיקל תוחפל םינש שמח ינפ לע רלוד ןוילימ 250 הצקמ קוחה .תבחרנ הדוהת
 רבעמ שחרתמ המ לבא .וז הרטמל םעפ יא דעויש רתויב לודגה םוכסה ,םיניטסלפל םילארשי

 ןתיא סיסב תיינבל עייסל לוכי אוה דציכ ,לכמ בושחו ?ליבוי אוה ןאלו קוחה םושיי דמוע ןכיה ?תורתוכל
 ?אמייק-רב םולשל

 
 הרצקב ,ורושיאו קוחה חוסינל ךוראה עסמה .א

 
 ןויערב קוחה לש ורוקמ .עבנ ןכיהמ תעדל יוצר ,וב םולגש לאיצנטופה אולמ תאו קוחה תרטמ תא ןיבהל ידכ
 רלוד ןוילימ 200 ךסב יניטסלפ-ילארשי םולשל תימואלניב ןרק תמקהל רושע ןב ימלוע ןייפמק :רתוי דוע לודג
  Alliance for Middle East Peace( ןוכיתה חרזמב םולשל תירבה ידי לע 2009-ב קשוהש ,הז ץמאמ .הנשב
 םולשהמ ,לשוכה ולסוא ךילהתמ םימדוקה םירושעה ינשב ודמלנש םיחקלמ עפשוה ,)ALLMEP הרצקבו

 םילארשי ןיב ןומאו תופתוש תיינבל תומזוי לש חמוצ ךא ןטק םוחתמו ,דנלריא ןופצב גשוהש חלצומה
 .םיניטסלפל
 
 ולסוא ךילהתמ םיחקל
 
 .תוטילא ידי לע ענוהו הטמ יפלכ הלעמלמ בתכוהש ךילהת היה ולסוא ימכסה וקישה ותואש םולשה ךילהת
 םיניטסלפו םילארשי ושקבתה הליל ןב .םוקמ םושמ עיפוה םכסההו ,יאשח ןתמו אשמ ולהינ םיטמולפידה
 .תירוביצ הכימתו הווקת הליחת הבינה וז תשגרמ ךרד תצירפ .תוירוטסיה תורשפל םיכסהלו הז לע הז ךומסל
 םיזוחא 64.9-ו םילארשיהמ םיזוחא 61 יכ וארה םירקס ,ךילהתה תליחתב ,1994-ו 1993 םינשב
 .תונידמ יתש ןורתפל עיגהל םתרטמש ולסוא ימכסהב וכמת םיניטסלפהמ
 
 דגנ המילא הכרעמב וחתפ םינוציק רשאכ תוריהמב ובש קפסהו דחפה .תירירבש התייה הכימתה לבא
 עצפו םיניטסלפ םיללפתמ 29 ןייטשדלוג ךורב גרה ,1994 תנשב .אובל ורחא אל תויגרטה תואצותה .ךילהתה
 הפק יתבב ,םיסובוטואב םילארשי תורשע םיניטסלפ םילבחמ וגרה רצק ןמז ךות .ןורבחב םיפסונ תורשע
  .)1995( ןיבר קחצי לארשי תלשממ שאר תא גרה ידוהי שקנתמ .תובוחרבו

 
 אשמה ךשמהב וכמת םיניטסלפהמ םיזוחא 19-ו םילארשיהמ םיזוחא 35 קר ,1995-ב .החנצ םולשב הכימתה
 לעופב ירשפא וניא לבא ,השיפתכ יוצר םולשש בשח רוביצה .הדרפהו דחפ לש תומוח ומק .היטמולפידהו ןתמו

 םייתסה םידדצה ןיב יטמולפיד בבס לכש ךכל תוברה תוביסב םינד םיחמומ דועב .ינשה דצב ףתוש רדעהב
 םישרדנה םינוכיס לוטיל ץירמת לכ םיאקיטילופהמ ללשו ןמזה םע חישקהו רבגש – ןומאה רסוח ,ןולשיכב
   .תירשפא יתלבל םיטמולפידה לש םתדובע תא ךפה – םולשל

 
 םולש ינוגרא תורשע ןיב תרבחמה ,)ALLMEP( ןוכיתה חרזמב םולשה ינוגרא תייצילאוק לש אישנהו דסיימה אוה ןייטסריימ יבא * 

 שמשמ ןייטסריימ .יניטסלפ-ילארשי םולש םודיקל תימואלניב ןרק תיינבל תלעופו ,םיניטסלפהו םילארשיה ןיב םולש םודיקל םילעופה
 חרכהב תוגציימ ןניא וב תואטובמה תודמעה ךא ,הינטירב תלשממ ןומימב המזוימ קלחכ בתכנ הז רמאמ .םיוותימב חרוא רקוחכ
 .הינטירב תלשממ לש היתודמע תא
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 בר ןומימל השיגמ וניהנ דימת הרשפל םידגנתמה .םיבאשמב קנע רעפמ עבונ אוה .ירקמ היה אל ןומאה רסוח
 תורשע עיקשה םלועה .רסחב התקל ןתמו אשמה קוזיחל תימואלניבה תועקשהה תייגטרטסא ,ןכ לע רתי .רתוי

 עקשוה אל םלועמ ,תאז םע .םייטירק םיביכרמ םלוכ – היטמולפידו ןוחטיב ,ילכלכ חותיפב םירלוד ידראילימ
 יתש ברקב םיירוביצ ןומאו הכימת לש ביוחמו ןיסח סיסב תיינבב )ועיקשיש תודסומ ומק אלו( יניצר ץמאמ
  .םולשל שדקומה ,תוליהקה
 
 תמדוקה האמה לש 80-ה תונשב הדימ התואב ריתפ יתלב הארנש ףסונ ךוסכס .לרוג תריזג התייה אל וזו ןכתיי
 .הברהב הבוט האצותל הכזו ,הנוש השיגמ הנהנ
 
  דנלריא ןופצב חלצומ ךוסכס ןורתפמ םיחקל
 
 קומע היה יטילופה גוליפהו ,םמדמו חותפ עצפל המד דנלריא ןופצב בצמה ,20-ה האמה לש 80-ה תונשב
 עיקשהל טילחה םלועה ,תאז תחת .עבק םכסה לע םיצינה םידדצה ןיב ןתמו אשמ לוהינל לישבהל ידכמ ידמ
 לש ןתמו אשמה תווצ שארש ןונגנמ תועצמאב ןתמו אשמל םילקאהו הביבסה תא תונשל חווט ךורא ץמאמב
 IFI(.1( דנלריאל תימואלניבה ןרקה :"םולשה ךילהת לש רערועמ יתלבהו לודגה רוביגה" הניכ הינטירב
 
 בחרנ ימואלניב ןומימ הז היה םלוא 1986,2 תנשב דנלריאו הינטירב תולשממ ידי לע תימשר המקוה IFI-ה
 עונצ םייניב רדסה – 1985-מ יריא-ולגנאה םכסהה ,ןכא .יונישל עיפשמ םרוגל התוא ךפהש תורחא תונידממ
-וד ץמאמ הז היה לבא .תוינתפאשה ויתולימב  סויפ יכילהת דדוע – ולסוא םכסה היה רשאמ רתוי הברה
 דלנור אישנה ומכ יריא אצוממ םיאקירמא לש םתגהנהב הריבה ןוטגנישווב תיריאה הצופתה ברקב ,יתגלפמ
 רוטאנסה .ירוד-בר דסומכ ןרקה תקשהל םישורדה םיבאשמה תא בינהש ,לינוא פיט םירחבנה תיב ר"ויו ןגייר
 לש ידדצ-בר ףוגל ךפה IFI-ה ,הרהמ דע .המזויב םינש ךוראו םדקומ ךמות היה ןדייב ו'ג רוואלדמ יטרקומדה
 3.דנליז וינו הדנק ,הילרטסוא ,הינטירב ,דנלריא ,יפוריאה דוחיאה ,ב"הרא יוביגב ,שממ
 
 12 ךשמב לעפ אוה .סויפו הלועפ ףותיש םודיקל שדקומה אמייק-רבו דסוממ םרוגל ןרקה הכפה ,םתכימתב
 הרבח תיינבב הכמתו הנמימ ןרקה ."בוטה ישיש םוי" םכסהכ העודיה תיטמולפידה ךרדה תצירפל םדוק םינש
 םילייחהו תירוביצה הכימתה ,הבילה תונויער תא הבינה וז .ןכל םדוק הארנ אל םלועמש הדימ הנקב תיחרזא
 ,םעה לאשמב ןוחצינל הליבוהש איה וזה תיחרזאה הרבחה .וילע הנגהלו ,גשוהש םכסהה רושיאל םישורדה
 תלבוהב הקומע תופתושו הלועפ יפותיש לש תיתשתה .1998-ב םכסהה רושיא דעב עיבצה יריאה רוביצהשכ
 תומילא יצרפו טיזקרבה תרעס תא םג החלצו ,םיחתמה תורמל םינש תורשע ךשמב דמעמ הקיזחה ןרקה
  .תיתפוקת
 
 לעב יאמצע דסומ הרצי ןרקה ,חווט תורצק תויתלשממ תוינכות םוקמב ?IFI-ה תחלצהל תוחתפמה ויה המ
 דצמ הכימת הבלישו הפנימ איה .ךוראה חווטל היגטרטסא םודיקל שמישש ,הדמתה תלוכיו םיבאשמ ,קפוא
 רבח ריבסהש יפכ .תונימא לש םג אלא םיבאשמ לש קר אל םוגיא ךות ,םלועה יבחרב תוליבומ תירב תולעב

 
1 Lazarus, Ned. A future for Israeli-Palestinian peacebuilding (Britain Israel Communications and Research 
Centre, Jul. 2017), p. 4,: https://www.bicom.org.uk/analysis/future-israeli-palestinian-peacebuilding/ (  הסינכ

2022 ילוי הנורחא ). 
 ןרקל עגונב דנלריא לש הקילבופרה תלשממ ןיבל דנלריא ןופצו הלודגה הינטירב לש תדחואמה הכלממה תלשממ ןיב םכסה 2
 :תבותכב ןימז ,)1986 רבמטפסב 18 ,ןילבדו ןודנול( דנלריאל תימואלניבה

https://www.internationalfundforireland.com/images/stories/documents/publications/agreement/agreement.pd
f )2022 ילויב 29-ב רתאל הנורחא הסינכ(. 
 :יללכ ןפואב האר3

McCreary, Alf. A Fund of Goodwill: The Story of the International Fund for Ireland (Int’l Fund for Ireland, 
2008); McCarter, Willie, Economics of peace making: the case of The International Fund for Ireland (Asia 
Europe Journal, April 2008), vol 6(1), pp. 93–99; Johnston, Adrian. The International Fund for Ireland: A 
Practical Model for Effective Peace-Building (Palestine-Israel Journal, 2017), vol. 22, No. 1 

   https://pij.org/journal/89 
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 םולש איה הלש הדיחיה הדנ'גאה .תיטילופ הדנ'גא הל ןיא .הילע םיכמוס םידדצה לכמ םישנא" ,יטירב טנמלרפ
 4."סויפו

 
 עייס יזכרמה הדיקפת .רבצנ עדי תצפהו םיטקיורפ םודיקב עויס ,תויחמומ לש זכרמל הכפה ןרקה ,דסומכ
 תחא גג תרוק תחת הנכיש ןרקה יכ ןייצל בושח .םולש תיינבל רתוי הקזח תיתשת רציו םיצמאמ לפכ תעינמב
 לש םינוש םיגוסב עיקשהל הל רשפא רבדה .םידדצה ינש ןיב םיסחיה רופישל תיתרבחו תילכלכ היישע
 תיינב ,ירק( "םיכוסכס לש היצמרופסנרט" לש םיביכרמ םיילכלכ םיטקיורפל רידחהל ,ךרוצה יפל םיטקיורפ
 םוכס םיטקיורפל הקפיס איה תובורק םיתעל .םיילכלכ תונורתי תולעב תויחרזא תומזויב ךומתל םגו ,)םולש
 .תלפוכמו הלופכ תפסונ תיטרפ הכימת ךשמש יתלחתה
 
 תברועמה תגשגשמ תיחרזא הרבח תריציל רלוד דראילימ 2.4 לש סויגל זרז התוויה IFI-ה ,רבד לש ופוסב
 ףתושמ דיתעב תירוביצה הכימתהו תוברועמה תא ונישש הקומע העפשה ילעב םיטקיורפ 6,000-מ רתויב
 .תיבויח להק תעדו םיחמומ סויג ,םירחא םיטקיורפ הפנימו הטשפתה התעפשה .םיצינה םידדצה ןיב וילשו

 םתואמ קלח .םינשה ךלהמב םיבר םיטנטסטורפו םילותק םיריעצ רובע רבעמ יסקטל וכפה ןרקה תוינכות
 בוטה ישיש םוי םכסהב םיכמותה םיאקיטילופה לש הרדשה דומע תא םויכ םיווהמ תוינכות ירגובו םיבטומ
  .דנלריא ןופצב יתדעה חתמה תעגרהבו

 
 לש רבעשל יללכה לוסנוקה רמאש יפכ .וילע הרימשלו םולש תגשהל םילקאה תריציל תינויח התייה IFI-ה
 יתועמשמ ףסכ םוכס םע ... IFI-ה ומכ באשמ לבקל טמולפיד רובע הרידנ תונמדזה וז" ,ןמטיפ ןיד ,ב"הרא
 5."יטילופ רדסהל העגהו ףתושמ דיתע ,תוביצי רבעל ללוכ םוי רדס תענהלו םיטקיורפב תודקמתהל
 
 םכסה תארקל םדקתהל ידכ ,םידקת רסח הדימ הנקב ,םיילכלכו םייחרזא םילכב שמתשהל התייה ןרקה תשיג
 תודסומ ידי לע ךמתנו םיירוביצ םישרושב עוטנ ,םיקומע תודוסי לע תתשומ היהיש םידדצה ינשמ תוטילאה ןיב
 םיליעומ םילכב שומישה תא התחדש ,הכופה השיג הטקננ ןיטסלפ-לארשי תריזב .ומויק תא וחיטביש םיקזח
 לש הדובעו םירלוד ידראילימ ועקשוה דציכ םינחוב רשאכ .תוטילאה ןיב םכסה תגשה רחאלש הפוקתל הלא
  .העקשה התוא לע יברימ רזחה הקפיס השיג וזיא תוארל לק ,םירקמהמ דחא לכב םירושע השולש
 
 םולש תיינבב תונשדח לש םירושע ינשמ םיחקל
 
 עבנ )grassroots( חטשה תמרב םיניטסלפל םילארשי ןיב םולש תיינבב לודג הדימ הנקב העקשהל ןויערה
 ףותיש תריציל םילדומו תיסחי תונטק תומזוי תואמ וצצ הנש 20-30 ךשמב .חטשב תונכתיה תחכוהמ אוה םג
 ,קוריה וקל רבעמ ןהו לארשי ךותב ןה ,םיניטסלפל םילארשי יפלא תורשע ןיב ןומא רקיעבו תויופתוש ,הלועפ
 םינייפמק ,תויתביבס תומזוי ,רעונל טרופס תוגיל ,םיינושל-וד רפס יתב ןוגכ תוימוי-םוי תורגסמב ושגפנש
 .תויתד-ןיב תוצובקו םיפתושמ םייקסע םיפא-טראטס ,תוינידמ םודיקל
 
 ינשה דצה לש רתוי הבוט הנבה םהב םיפתתשמל םינקמ הז גוסמ םיטקיורפש םיארמ חווט יכורא םירקחמ
 ךשמב .יוניש ןעמל לועפל תונוכנ םיררועמו ,ירשפא םולשהש הווקת םיררועמ ,םדא ינבכ ינשה דצל תוסחייתהו

 ,דחפ ,תומילא תורמל וחמצ םיתעלו ורגבתהו ,וחתפתה ,ושדיח וללה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ,םינש תורשע
-תילארשיה הריזב תיחרזאה הרבחה ,םיבר םינבומב 6.שואייו תיזיפ הדרפה ,היצזילמרונ דגנ םינייפמק
 םינש תורשע ךשמב לבא .1986-ב דנלריא ןופצ לש וז רשאמ וזכ השיגל 2022-ב רתוי הברה לשב תיניטסלפ
 תונשל ידכ םיניטסלפו םילארשי לש עירכמ רפסמל עיגהל םאותמו יגטרטסא ,חווט ךורא ,בחר ץמאמ רסח היה
  .ךוסכסב ןוויכה תא
-ילארשי םולשל תימואלניב ןרק תריציל ימלוע ןייפמק ALLMEP הקישה ,הלא םיחקל סיסב לע ,2009-ב
 םיפתושהמ דחא לכמ רלוד ןוילימ 50-כ סייגל התייה ותרטמ 7.הנשב רלוד ןוילימ 200 ךסב יניטסלפ

 
 
5 McCreary, p. 171. 
6 Lazarus. A future for Israeli-Palestinian peacebuilding.  
 
7ALLMEP Briefing Note: Lessons from a Conflict Solved (2021): https://www.allmep.org/wp-
content/uploads/2021/06/ALLMEP-Memo-How-an-International-Fund-Helped-Make-Peace-in-Northern-
Ireland-Lessons-from-a-Conflict-Solved.docx.pdf (2022 -29  ילויב ב הנורחא הסינכ ).  
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 רחא הנש .תיטרפ היפורתנליפמו יברעה םלועה ,G7-הו יפוריאה דוחיאה תונידמ ,ב"הרא - םילאיצנטופה
 תעבגב םיכמות לש ךלוהו לדג ןווגמ וסייגו ,ןויערה תא םדקל ידכ סרגנוקה תונורדסמ תא ודקפ םיבדנתמ ,הנש
 וז ןרק תמקהל הקיקח תועצה ,םינש 11 ךשמב .תיטילופה תשקה יבחרמ תוינוציח תוצובק ברקבו לוטיפקה
 תיטרקומדה ,הקיתווה םירחבנה תיב תרבח ,רבד לש ופוסב .יאקירמאה סרגנוקב םימעפ שש תוחפל וחנוה
 תיב לש תואצקהה תדעו ר"ויכ הלקשמ דבוכ אולמ תא הליטה ,)Nita Lowey( יאוול הטינ קרוי וינ תנידממ
 המש לע ארקנ אוה דובכ םשל .םיטרקומדו םינקילבופר לש תפרוג הכימתב 2020-ב קוחה תרבעהל םירחבנה
-The Nita M. Lowey Middle East Partnership for Peace Act (“MEPPA”). 
 

 קוחה ירקיע .ב
 
 תיאקירמא העקשה רשאמ קוחה ,יניטסלפ-ילארשי םולשל תימואלניב ןרק תמקהל תירוקמה העצהל םאתהב
 תונידמה יתש ןורתפ ביבס סוזנצנוקה הבש הפוקתב .תוחפל ,םינש שמח ינפ לע הנשב רלוד ןוילימ 50 לש
 דחי רשוק אוה ,IFI-ל המודב .יפוס דעיכ תונידמה יתש ןורתפ תא ץמאמ הז יתגלפמ-וד קוח ,קחשנו ךלוה
 םילארשי ןיב םולש תנכשהל ללוכ ימואל-בר ץמאמ דדועמ קוחה ,לכמ בושח ילוא .תויחרזאו תוילכלכ תויופתוש
  .ךוראה חווטב םיניטסלפל
 
 .ב"הראב תויתלשממ תויונכוס יתש ךרד ןומימ תמרזה רשפאמ קוחה ,תידדצ-בר המזוי קשותש דע ,תאז םע
 US Agency for International( יאקירמאה לשממה לש ימואלניבה חותיפה תונכוסש עבוק אוה

Development רוציקבו USAID( םולשל תופתושה ןרק תא ליעפת )Partnership for Peace Fund - 
PPF( לש אמייק-רב ןורתפו םיניטסלפל םילארשי ןיב םולשב םויק-ודל סיסב תונבל ורזעיש םיטקיורפ" תבוטל 

 הדגבש הלא ןיבל לארשי יבשות ןיב( תולובג יצוח םיצמאמב ןה ךומתל תישרומ PPF-ה ."תונידמ יתש
 לש תצעיימ הצעומ .)םידוהיו םיניטסלפ םיחרזא ןיב( לארשי ךותב םיטקיורפב ןהו ,)הזע תעוצרבו תיברעמה
 תקפסמ ,םלאס 'גרו'ג ןידה ךרוע תושארב ,סרגנוקב םינקילבופרו םיטרקומד םיגיהנמ ידי לע התנומש PPF-ה
 8.)ןומימל םיטקיורפ תריחבב דיקפת הל ןיא יכ םא( USAID-ל ץועיי
 

 ךסב )Annual Program Statement תועצה תשגהל ארוק לוק םוסרפ םע 2021 רבמטפסב הקשוה ןרקה
 םיצמאמב םעפ יא רתויב הלודגה תדדובה העקשהה ,"םימע ןיב" םיטקיורפ םודיקל )תוחפל( רלוד ןוילימ 15

 תמרב ידוסי ץמאמ חפטל" ןומימה תרטמ יכ הריבסה )USAID( ץוחה עויס תונכוס .םימע ןיב תובבל בוריקל
 ."םיניטסלפו םילארשי לש תוברועמה קוזיח" ךות "תוינידמ יוניש לע עיפשהל תנמ לע )grassroots( חטשה
 ןורתפ" םדקל הרטמב תאז לכ ,המינפ ןכותבו תורבחה יתש ןיב םולש תיינב לש תובישחל תוסחייתמ תורטמה
  ."ךוסכסל קדוצ
 
 םידומע העבש לש ךמסמ םישיגמ םינוגרא ,תישאר .םיבלש השולשב השענ םיטקיורפה תריחב ךילהת
 םימעפ רפסמ סנכתמ USAID לש תווצ .םדקל םנוצרבש טקיורפה תא החנמה תינויערה הסיפתה תא ריבסמה
 ,"תפתושמ הריצי בלש"ל םירבעומ םיחיטבמ םיבשחנש תונויערה .םילבקתמש םיכמסמה תא ןוחבל הנשב
 תא תלקוש USAID ,ישילשה בלשב .תינכותה יטרפ שוביגב הלועפ םיפתשמ ןוגראהו USAID וכלהמבש
 .תיפוס הטלחה לבקמ תונכוסה תווצ לש תינכט הקידב תדעוו ,שקבמה לש האלמה העצהה
 

 ןומימ דיגאת - ינש לשממ ףוג וליאו ,תיחרזאה הרבחה ברקב םיצמאמה חופיטב תדקמתמ עויסה תונכוס
 - )US International Development Finance Corporation, DFC( ב"הרא לש ימואלניבה חותיפה
 העקשהה תמזוי תארקנה תינכות תועצמאב תאז .םרקיעב םיילכלכ םיטקיורפ ןממל קוחה יפ לע השרומ
 םינטק םילעפמב תדקמתמ וז המזוי .)Joint Investment for Peace Initiative, JIP( םולשל תפתושמה
 תופידע הקינעמו ,תורחא תוישעתו תואלקחה ,היגולונכטה םוחתב דחוימב ,םיניטסלפ תולעבב םיינוניבו
 םידדצה ינש לש קהבומ ןיינע ררועלו ןומא תונבל הרטמב םיילארשיל םייניטסלפ םילעפמ ןיב תויופתושל
 .ותחלצהב
 
 הלכלכה חותיפ" תבוטל תוינוה תועקשהו םיקנעמ ,תואוולה קינעהל תיאשר ןומימה דיגאת לש וז תינכות
 ןיינעה ילעב תא החנה DFC-ה ,2021 ינויב הקשהה לע הזרכהב ."םיפתושמ םיילכלכ םימזימו תיניטסלפה

 
8 USAID. Partnership for Peace Fund (PPF) Advisory Board (Jun. 21, 2022): 
 https://www.usaid.gov/west-bank-and-gaza/meppa/advisory-board (2022 -29  ילויב ב הנורחא הסינכ ). 
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 םימוכסב םינש 15-ל שולש ןיבש הפוקתל תונתינ תואוולהה 9.ןומימל ולש תיללכה תואכזה תמישר תא ןוחבל
 לש תועקשהה תוינידמב תודמועו םיפסונ םיעיקשמ תוברעמ ןהש יאנתב רלוד דראילימ דע רלוד ןוילימ לש
 תכישמ ךרד ותוליעפ ףונימ ידי לע קוחה תעפשה תא ביחרהל ותורשפאב יכ ןייצמ םג DFC-ה 10.דיגאתה
  .םימיאתמ םיטקיורפל םיפסונ םיפסכ
 

 הכ דע תומדקתהה .ג
 

 םניא ןיידע הנשה ףוס ינותנש תורמל .2021 רבמטפסב םיטקיורפל תועצה לבקל הלחה USAID תונכוס
 )רתוי אל םא( 100-ל 50 ןיב הכ דע ושגוהש ךכ לע תועיבצמ םייתלשממ אל םינוגרא םע תוחיש ,םינימז
 ךסב  Tomorrow’s Youth ןוגראל ןושארה 11.םייתועמשמ םימוכסב םיקנעמ השימח וקנעוה הכ דע .תועצה

 תרגסמב .תוילארשיו תויניטסלפ םישנ לש תומזי חותיפ תינכת םודיקל םינש עברא ינפ לע רלוד ןוילימ 3.3
 ,יתלחתה ןומימ ,הרשכה ןהל וקנעויו םינטק םיקסע תורשעו םיקסע תושנ 200-מ רתוי הלועפ ופתשי תינכותה
 Mercy-ל ןתינ םינש שולש ינפ לע רלוד ןוילימ 2.2 ךסב ינשה קנעמה .היחנהו תויתרבח תותשר תיינבב עויס

Corps )600 ןיבל היישעתב הדובע תוצובקו רחס ינוגרא ןיב רוביח תבוטל )ימואלניב ירטינמוה עויס ןוגרא 
 3.3 ךסב ישילשה קנעמה .לארשיל תיברעמה הדגה ןיב רחסמו תויופתוש תבחרהל םיינוניבו םינטק םיקסע
 איה .EcoPeace ןוגרא ידי לע תלהונמה םימ ןוחטיבו ימילקא ןסוח תינכותל ןתינ םינש שולשל רלוד ןוילימ
 הלועפ ףותיש לש שדח לדומ תונבל ותרטמש םייניטסלפו םיילארשי םייעדמ םיחמומ 30 לש רקחמ בלשת
 ישנא 300 ברעלו םירומ רישכהל ,םידימלתל םירמוח חתפל ףתושמ ץמאמ םג לולכת תינכותה .םימה םוחתב
 .םימה םוחתב אמייק ינב הלועפ יפותיש םדקל ידכ "םימ תייטמולפידל הרשכה"ב םידדצה ינשמ םיריעצ עוצקמ
 
 .)2022 ילוי( ןיטסלפבו לארשיב ןדייב אישנה לש ורוקיב ךלהמב ישימחהו יעיברה קנעמה לע זירכה ןבלה תיבה
 ידי לע להונמה ,םולשה תורישב האופר – DevelopMed םשב רלוד ןוילימ 2 לש תולעב טקיורפ אוה יעיברה
 ,תולובג -תצוח האופר םוחתב חווט תכורא תופתושל םויצרוסנוק םיקהל ותרטמ .תונשדחלו םולשל סרפ זכרמ
 .םיניטסלפו םילארשי ,האופרה םוחתמ עוצקמ ישנא 300-מ רתוי לש הרשכהב הליחת תודקמתה ךות
 .Appleseeds ידי לע TechSeeds for Peace תקשהל רלוד ןוילימ 5 לש לודג קנעמ אוה ישימחה טקיורפה
 תוליהקמ םיילארשיו םייניטסלפ IT ישנא ,םיריעצ 1,000-מ רתויל קפסי ,םינש שולש ךשמייש ,הז טקיורפ
 ,התע רבכ .םיכוסכס םוצמצ לש םוחתל השיגו תויללכ הדובע תויונמוימ ,האלמ תיגולונכט הרשכה ,תושלחומ
 .םיפלא לש םהייחב תעגל תוחיטבמ וללה םיטקיורפה תשמח םירצויש תוודאהו תורישיה תועפשהה
 

 םשב ףקיה תבחר תילכלכ תינכות – םולשל תופתושה קוח םושיי לש ףסונ טביה לע םג דקפומ USAID-ה
 םרוג ידי לע להונת תינכותה Building Regional Economic Bridges(.12( "םיירוזא םיילכלכ םירשג תיינב"

 ןיב םימסח לע רבגתהל" ,"םיילכלכ םירשק תועצמאב םולשל תודוסי תונבל" התרטמו )רחבנ םרטש( ישילש
 תורטמ .םירכומו םינוק ןיב ןומא תיינבבו ףתושמ רקחמב ךומתלו ,"ילארשיהו יניטסלפה יטרפה רזגמה
 הטילחה USAID-ה יכ הארנ םלוא ,)JIP( םולשל תפתושמה העקשהה תמזוי לש הלאל תומוד םנמא תינכותה
 ןוילימ 90-85 לש ללוכ ביצקת הצקוי תינכותלש יופצ יכ ןייצל שי .)PPF( םולשל תופתושה ןרקל התוא ךיישל
 .)הנשב רלוד ןוילימ 50 לש ללוכה ביצקתה ךותמ ,עצוממב ,הנשב רלוד ןוילימ 18( םינש שמח ינפ לע רלוד
 תלהונמה )JIP( תפתושמה העקשהה תמזוי העיצמש הכימתהו תואוולהה תרבעהב עייסל תיקלחה התרטמ
 .)DFC( ב"הרא לש ימואלניבה חותיפה ןומימ דיגאת ידי לע
 

 
9 DFC. DFC Announces Joint Investment for Peace Initiative to Promote Middle East Peace (Jun. 28, 2021): 
https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-announces-joint-investment-peace-initiative-promote-middle-
east-peace (2022 -29  ילויב ב הנורחא הסינכ ); DFC Eligibility Checklist: https://www.dfc.gov/what-we-offer-
eligibility/eligibility-checklist (2022 -29  ילויב ב הנור חא הסינכ ). 
10 DFC Investment Policies: https://www.dfc.gov/what-we-offer/eligibility/our-investment-policies (  הנורחא הסינכ

2022 ילויב 29-ב ). 
11 USAID. Active Programs: People-to-People Partnership for Peace Fund Grants Activity (Jul. 15, 2022): 
https://www.usaid.gov/west-bank-and-gaza/meppa/active-programs  
12 USAID. Building Regional Economic Bridges (BREB) Activity (Mar. 28, 2022): 
https://sam.gov/opp/58ad704ab2ad43e0b92e236d424c74d0/view (2022 -29  ,ילויב ב הנורחא הסינכ ). 
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 םיינוניבו םינטק םייניטסלפ םיקסעל תואוולהל תופסונ תויוברע רובע רלוד ןוילימ 2-כ הצקיה ודצמ DFC-ה
 לש תקיודמה הקולחהMiddle East Investment Initiative(.13( תינוכית חרזמה העקשהה תמזוי תועצמאב
 .הרהבוה םרט םינושה םיפוגה ןיב רלוד ןוילימ 50 ךסב הנושארה הנשה ביצקת
 

 םולשל תיתשתה תיינב – דיתעל תוצלמה .ד
 
 הכ דעו תיתנש-בר תינכת וז .םירצק םיקחרמל הצירל אל ,ןותרמל לושמ )MEPPA( םולשל תופתושה קוח
 םסרפת ,ויתסה ישדוח ךלהמבו ןכתיי .בורקב ומסרופי םיפסונ םיקנעמ .םינושארה םיקנעמה קר ומסרפתה
 .תבחרומ תידדצ-בר השיגב ןיינעה רבוג ,ןמזב וב .תינכותה לש היינשה הנשל תועצהל ארוק לוק עויסה תונכוס
 ךשמהל הנקמ קוחהש תויזכרמה תויונמדזהה תניחבל דחוימב םיאתמ דעומ איה וז תמדקומ ןמז תדוקנ
 םילקאה תא קזחל הדעונש תיגטרטסא ,תיטסילוה השיג ץמאל תינכותה לע ,ילאידיא ןפואב .ושומימ
  .וז הרטמ תגשהל תוצלמה 10 ןלהל .םולש תיינבל תויתשתהו

 
  םיינוניבו םינטק םיקנעמל םוקמ םינפמ .1
 

 הלא םימוכס ,תאז םע .)דחא לכ רלוד ןוילימ 5 דע 2( תיסחי םילודג ויה קוחה תרגסמב םינושארה םיקנעמה
 םינוגראהמ םיזוחא 60 לש ביצקתהש הארה דחא רקס .הז םוחתב םיקסועה םיבר םינוגרא רובע ידמ םילודג
 תחלצהל םיינויח הלאה םינטקה םינוגראה .תווצ ישנא השימחמ תוחפ םיקיסעמ םהו רלוד 500,000-מ ךומנ
 ,היה קוחה לש לנויצרה .ןומימב םייתנש םיצוציק תורמל תוחלצומ תוינכות וללכשו ושדיח םהמ םיבר .ךילהתה
  .בחרתהל םהל רוזעל ,הבר הדימב
 

USAID םיטקילפנוק לוהינל תינכותה תרגסמב םיקנעמ 150-מ רתוי הלהינ תונכוסה .הז גוסמ תוינכות ריכמ 
 םיקנעמ ןווגמ םללכבו ,םינש 18 ךשמב )Conflict Management and Mitigation( םיטקילפנוק תתחפהו
 םיקנעמ עצוממ .תוחתפתהו החימצל יבטימ ןפואב טקיורפ לכ םיאתהל ידכ םילודגו םיינוניב ,םינטק ,םיריעז
 תוינכותל רזע הז עויס .רלוד 100,000-מ תוחפ היה רתויב ןטקה קנעמהו ,רלוד 700,000-כ היה רוזאב ולא
 .תושדח תומזויו םישדח םימוקימ ,םישדח םילהקל יתועמשמ ןפואב בחרתהל תובר
 
 םתורשפאב שי םהילאש בצמה ןיבל םויכ םיבטומה בצמ ןיב ןזאל שי הקיקחה לש לאיצנטופה תא םסקמל ידכ
 תדרפנ הנטק םיקנעמ תינכות לש המקה לוקשל הלוכי USAID ,תיטרקוריב הניחבמ ,ןיינעה ךרוצל .עיגהל
 דואמ חומצל תולוכי תובר ,םוחתב תומייקה תומזויה לכ ןיבמ .הלא םיכרצ לע תונעל ידכ MEPPA-ה ךותב
 ףתוש תועצמאב תאז תושעל וליפא הלוכי USAID .רלוד ןוילימ 1.5 דע 300,000 לש חווטב םיקנעמ תרזעב
 לוהינב החלצה לש דרוקר םע יתלשממ ןיעמ דסומ ,תירבה תוצרא לש םולשה ןוכמ ןוגכ קומע עדי לעבו ןמיהמ
 .ולשמ דואמ תוחילצמו תונטק םיקנעמ תוינכות
 
 יזכרמ דעיכ תולוכי תיינב .2
 
 םיקהל תלוכיה איה הלעמ יפלכ הטמלמ םולש תיינבל חווט ךורא ץמאמב תונומטה תוירקיעה תויונמדזהה תחא
 ,םיינש וא רושע דועב .הטמלמ םולש תיינבל ץמאמב םיברועמ םישנא יפלא תורשע ,םויכ .אמייק תב תיתשת
 ףסכ .המכח החימצ תבייחמ הז דעיל ךרדה .םדא ינב ןוילימ השולש וא םיינשל תוחפל עיגהל איה הפיאשה
 םיקוקז םה ,תוינכות םיביחרמ םינוגראש לככ .תונוכנ תורגסמ רדעהב םינטק םיטקיורפ ליפהל לוכי לודג
 קירזמ קוחהש לככ .שונא יבאשמו יסנניפ חוקיפ ,לוהינ ,הכרעה ,ןונכתב יוארכ לפטל ידכ תימינפ תיתשתל
 .ליבקמב לדגת םיבטומה לש וזה תלוכיהש חיטבהל וילע ךכ ,ןומימ רתוי

 
 תוינוגרא תולוכי תיינבב ךומתתש םיקנעמ תייצקנופ תריצי תועצמאב איה וז הרטמ שומימל תחא תורשפא
 .םייבלש-וד םיקנעמ עיצהל וליפא לכות USAID .תויפיצפס תוינכותו תומזוי לש םיקנעממ קלחכ וא דרפנב
 דומעל חילצי ןוגראהו הדימב .הנעמ ןהל ןתנייו בטומה לש תולוכיה והוזי םישדוח המכ ךראיש ןושארה בלשב
 בשחיי ןיידע "ןולשיכ" ,הז לדומב .האולמב םולשה תיינב תינכות תא ןממל לכות USAID ,םימיוסמ םידעיב
 המכוחב לצנל םהל רשפאיש רבד ,ךילהתהמ האצותכ וקזחתי ינשה בלשל ועיגי אלש םינוגרא םג :החלצה
 .דיתעב רחאו יאקירמא ןומימ

 
13 DFC. Information Summary for the Public: 
https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/9000115430.pdf (2022 -29  ,ילויב ב הנורחא הסינכ ). 
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 תוינכות תעפשה לש הכרעהבו רוטינב הכפהמ .3
 
 תדידמ ?תומדקתה דדמית דציכ –  תובר םינש דועב ילוא – םולשו בחרנ יתרבח יוניש איה תיפוסה הרטמהשכ
 ןונכתל ןה ןגוסמ תובוטה הדובעה תוטיש תא בינהש םינורחאה םירושעה ינשב חמוצ םוחת איה העפשה
 ןומימה תמרזה .)Program Monitoring and Evaluation( ןהיתואצות תכרעהו רוטינל ןהו תוינכות
 םילכבו עדיב האבה הלודגה תומדקתהה תא חתפל תרשפאמו תבייחמ קוחה םושיי תרגסמב יתועמשמה
  .ומושייל ליבקמב תחתופמ וא MEPPA ידי לע תכמתנ איה םא ןיב ,הז םוחתב
 
 .דחי םג םינמממלו םיבטומל ורזעי ,הלא םימוחתב םיקסועל םתשגנהו ,הכרעהו רוטינ ידדמ לש היצזיטרדנטס
 םינותנ תולקב ףוסאל םינוגראל רשפאתש שומישל הלק תיטנרטניא המרופטלפ תועצמאב תאז עצבל ןתינ
 דודמלו ירוקמה ןונכתב ךרדה ינבאל םאתהב םיעוציבה רחא בוקעל ולכוי םימרותו םינוגרא .םהילע חוודלו

 תושלוחו תוקזוח ףושחל לכות יפרגומד עדימ לולכתש )GIS( תיפרגואיג םינותנ תכרעמ לש בוליש .םתוא
 ועיגה אל תוינכותהש הלא לעו ןהב תוברועמה ליג תוצובקו תוליהק לע עיבצהל לשמל ,תוינכות עוציב ךלהמב
 היגטרטסא בצעל תידיתע תימואלניב ןרק ומכ םרוגל עייסת וז הכרעהו הדידמ ,רבד לש ופוסב .םהילא
  .םירעפו העפשה ,תויוליעפ לש תיווז בחרו ינכדע גצמ לע ססבתהב תועקשהו

 
 תוינכות ירגובב העקשה .4
 
 תא טוונל םהל רוזעל ןתינ דציכ ,בר ףסכ םהב עקשוהש ירחא ?תוינכות ומייסש םיפתתשמל הרוק המ
  ?םולשה ןעמל תוברועמלו הלועפל םתוא םיעינמ ךיא ?םהלש תוליהקה
 
 םייתלשממ אל םינוגרא סנכל הלחה רבכ )ALLMEP( ןוכיתה חרזמב םולשל תירבה לש AlumHub תמזוי
 הליהקל תורישי םינוש םיטקיורפ לש םירגוב רבחל םג ומכ ,םירגוב תוינכות גרדשלו חתפל םהל רוזעל ידכ
 םירגוב לש םיטקיורפ ןממל ןתינ .הז גוסמ םיטביה םג לוקשל קוחה ימשיימ לע .יוניש יללוחמ לש הלדגו תכלוה
 ירגובש ךכ םיטקיורפ ןיב רוביחב רוזעל םג ולכוי הלא םיכלהמ .םייתוהמ םיקנעמ לש יפוס בלשכ וא דרפנב
 חתפתמו ךשמתמ ביכרמל םולשה תיינב תא ךופהיש המ ,תרחא תינכותב ףתתשהל ורבעי תחא תינכות
 .םירגבתמ םהש לככ םהייחב
 

 ךוסכס לש היצמרופסנרטב תדמתמ תודקמתה ךות קוחה םושייב תויופידע ירדס ןיב ןוזיא .5
 
 םה הלא םיפסכ .תויניטסלפה תויתשתהו הלכלכה קוזיחב םירלוד ידראילימ העיקשמ תימואלניבה הליהקה
 ןורתפבו תויופתושב קסוע םולשל ףותישה קוח םלוא .ךוסכסה בוציילו םרופישלו םייח תלצהל םיבושח םילכ
 הליהק" וא "םיניטסלפל םילארשי ןיב הלועפ ףותיש םינוב"ש םיטקיורפב ךומתל הדעונ ומושייל ןרקה .םיכוסכס
-ה ,קוחה לש ילכלכה קלחה ."םידוהיהו םיברעה לארשי יחרזא ןיב סויפו גולאיד ,םולשב םויק-וד ,תפתושמ

JIP, ילכלכ הלועפ ףותיש םיריבגמ"ש םיטקיורפל תשרופמ תופידע םע תיניטסלפה הלכלכה חותיפב עיקשמ 
  ."םיניטסלפל םילארשי ןיב
 
 ונושלמ תורישי םיעבונה תונורקע ינש רוכזל תוינכותה ימשיימ לע ,תיברמ העפשה גישי קוחהש תנמ לע
 דקמתהל קוחה םושיי לע םידקפומה םיילכלכה םיביכרמהו תיחרזאה הרבחה לע ,תישאר .תבייחמה
 MEPPA .רתוי םייתועמשמ ,םירחא ןומימ תורוקמ ללכ ךרדב שי םיימואל-דח םיילכלכ םיטקיורפל .תויופתושב
 םיטקיורפ .חלצומ ינידמ ןורתפ לכ שומימ םשל ושרדייש תוליהק לש ףתושמ גושגשבו רוביחה תודוקנב קסוע
  ,תויעבה שרושב אל םלוא ,םימוטפמיסב לפטל ילוא ולכוי ךוסכסה תייצמרופסנרט לש םידממ םהמ םירדענש
 םידגנתמה טהלב םימדקמ ותואש "ילכלכה םולש"ל ומדיי םה ,ךכמ עורג .ווק סוטטסה תא ורמשי קר ךכבו
  .ךוסכסה ןורתפל יטמולפיד ךילהת לכל
 
 תועצמאב תוילכלכ תויופתוש ןממל ףידעהל שי ,תיללכה תינכתה תרגסמבש עובקל ךירצ ינש החנמ ןורקיע
 םיצמאממ תוחפ אל בושח תוילכלכה תויופתושה לש ןוכנ עוציב .)JIP( םולשל תפתושמה העקשהה תמזוי

 ינויח .ותרגסמל ץוחמ םירחא תורוקמו ,קוחה תרגסמב ידועיי םוקמ ןהל שי ןכל .םולש תיינבל םירחא
 םירשקב ,טרופסב ,רעונב ,הביבסב ,ךוניחב - תורחאה תויופתושה יגוס ןובשח לע ואובי אל ולא םיטקיורפש
 תומזויל םינימזה הלא רשאמ הברהב םינטק ןתושרל םידמועה ןומימה תורוקמש – תוברתבו םייתד-ןיב
   .םיחוורה תואשונ תוילכלכה
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 יתכרעמ יוניש דודיע .6
 
 תורישי קר אל ונפ ןה .יתכרעמ יוניש ףונימ ידי לע תכל תקיחרמ העפשה וגישה םולש תיינבל תומיוסמ תוינכות
 ,המגודל .הברהב םיבחר םילהק לע תועיפשמ ןרותבש ,רתוי תולודג תוכרעמב יוניש ועינה םג אלא דעי ילהקל
 תוינכות תקפה ידי לע םידימלת יפלא תורשעל עיגהל ידכ ךוניחה דרשמ םע הלועפ םיפתשמ םימיוסמ  םינוגרא
 הרטשמה ובש ןפואב תוינידמ ייונישל םיאיבמ םקלח .םיינושל-וד רפס יתב ןומימ וא םירומ תרשכה ,םידומיל
 הרובחת תוכרעמ ובש ןפואבו םילילכמ הדובע תומוקמ םירצוי םיקסע ובש ןפואב ,םיניטסלפ םע תרשקתמ
 .בחרה רוביצה לע םיעיפשמ הלאכ תויתשתב םייבויח םייוניש .ינויווש ןפואב תונווגמ תוליהק תותרשמ
 ולצניש םירחבומ "העד יבצעמ" ברעל וא םהלש תונוכשב ךומתל םייתליהק םיליעפ םירישכמ םירחא םיטקיורפ
   .םייבויח םירסמ ץיפהל ידכ הבחרה םתעפשה תא
 
 אמייק תב העפשהל םימגרותמ ,קומע םיעמטומ םג אלא ,ףקיה יבחר קר אל םה הלא םייתכרעמ םייוניש
 ותורשפאבש ,קוחה תכימתב וז היגטרטסא לצנל םילוכי םיפסונ םיבר םיטקיורפ .םהלשמ םייח םילבקמ םקלחו
 רתוי הבר תולקב יושע ב"הרא תלשממ ידי לע ךמתנה טקיורפ ןכש ,וילע לקהל םג אלא יוניש דדועל קר אל
 .ןיינע ילעבלו תויזכרמ תוכרעמל תותלד חותפל
 

 םייתרגש-אלו םייתד םילהקל היינפ .7
 
 ורדוה םהו רבעב םהמ ומלעתהש וא םתוא ענכשל רתוי השקש םימרוג ברעמ םיטקיורפ לש לדגו ךלוה ףוג
 יתב ומכ ,תולודג תוכרעמ ךרד הלא םילהקל עיגהל םילוכי םייתלשממ-ץוח םינוגרא .ןויוושו םולש לע חישהמ
 ולסוא תפוקתב תועטב וחנזוהש תויתד תוליהק םע הדובע איה תועמשמה ,םיבר םירקמב .תויריע וא רפס
 .)ךילהתהמ דרפנ יתלב קלח ויה ולא תוצובק דנלריא ןופצב תחלצומה היגטרטסאב(
 
 ןתינ ותוא ,לודג העפשה לאיצנטופ הל שי ךא ,דחוימב הנידעו תרגתאמ הכאלמ איה הלא םילהקל די תטשוה
 ברעמ הז ךילהת .םימע ןיב היצזילמרונל םידגנתמה םילהנמש םינייפמק ףרח םולש תיינב תבוטל םותרל
 יטילופ חוכב םיזחוא תובורק םיתעלשו – םולש תיינב לש תוליעפל ודגנתה יתרוסמ ןפואבש הרבח לכב םיקלח
 תיגוצייל התוא ךפוהש המ ,םוחתל תוננער טבמ תודוקנו םישדח תונויער תמרות םגו – יתועמשמ יתוברתו
 .ןהמ עתריהל קוחה ימשיימל לא ,םודיקל תושקו תושיגר םיתעל ןה הלאכ תומזויש תורמל .רתוי תימיטיגלו
 

 חווט תכורא היגטרטסא לש חותיפו הניחב .8
 
 ,ידמ בר ןמז ךשמב .ךוראה חווטב דקמתהל קפסמ אוהש תורשפאה אוה קוחה לש םיטלובה םינייפאמה דחא
 ףאל .םייתנש ביצקת ירוזחמ לש תלבגומ תרגסמב םדבל לועפל וצלאנ םייתלשממ םיקנעמ ילבקמו םולש ינוב
 ךשמב יוניש תריציל תללוכ היגטרטסא – םאתל לע רבדל אלש – בושחל םיבאשמ וא טדנמ היה אל דחא ןמממ
 קוחה ,תאז םע .וז גוסמ הרטמ ומצע לע לוטיל לגוסמ תימואלניב ןרק ומכ יזכרמ דסומ קר .רתוי וא רושע
 קוחהש הדוהתהו קפואה ,ןכאו .ךילהתב הלחתה םשל םייד םיכורא חווטו ףקיה התע תעל קפסמ יאקירמאה
 .ףונימו םואית שפחל םלועה יבחרב םייטרפ םינמממו תורחא תולשממ םיליבומ רבכ רצוי

 
 םישמשמש םינונגנמה םהמ .הז גוסמ היגטרטסא תריציל הבוט הלחתה תדוקנ איה יונישה תיירואית תניחב
 םישנאה ימ ?הלאכ םיפונמ סייגל תנמ לע תונפל שי ימל ?םיכוסכס םויסל םולש תיינב לע תיתועמשמ העפשהל
 שי םינושה הרבחה יקלחב םישנא המכב ?הרבחב "םדיקפת"ו היפרגומדה ,עקרה תניחבמ םותרל שי םתואש
  ?יוניש תבוטל םיינזאמה ףכ תא תוטהל ידכ תעגל
 
 םילקאב םיבלתשמ הלאה םיצמאמה ךיא ?םדוק אב המ איה היגטרטסא תיינב ךילהתב הלועש תפסונ הלאש
 ,המגודל ?הנש רחא הנש ,דעצ רחא דעצ הגרדהב םולש תיינבל לדגו ךלוה םוטנמומ תריצי ידכל יתרבחה
 ךלהמב תויופתושל םייזיפ םיזכרמ ושמשיש ץראה יבחרב םייתליהקו םייכוניח םיזכרמ םויכ תונבל ןתינ דציכ

 ךשמהלו םיכוסכסה ןורתפ תשיג תא ץמאל הירגוב תא הליבומ רעונ ינבל תינכות דציכ ?תואבה םינשה 20
  ?תינכותה םויס רחאל תוליעפ
 

 םולש תיינבל תירוזא היגטרטסא תצובק תמקה .9
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 לש לוהינו הריצי .חווט תכורא היגטרטסא תיינבל תוסחייתמה םדוקה ףיעסב תולאשל תולק תובושת ןיא
 םולש תיינב תודוא קומע עדיו הבחר הייאר תיווז ילעב םימרוג לש המורת םיבייחמ ףקיה תבחר היגטרטסא
 )PFF( םולשל תופתושל ןרקל ץעיימה ףוגה .ךוסכסה לש היצמרופסנרט התרטמש תוליעפו ,יניטסלפ-ילארשי

 וב םירבחה םלוא ,תוילבולג תויתרבח תותשרל רוביחו ,בר ןויסינ ומע איבמ םנמא סרגנוקה םיקה ותואש
  .םיאקירמא םלוכ טעמכ ,ןווגמ יעוצקמ עקרמ םיאבש
 
 הרושק איה םא ןיב .םולש תיינבל תירוזא היגטרטסא תצובקב רזעיהל ןתינ ,םהלש תונבותל המלשה קפסל ידכ
 תולוק לע הבר הדימב תתתשומה – אשונל םיחמומ לש וזכ תינכט הדעו ,ואל םא ןיבו MEPPA-ל ימשר ןפואב
 ןוזח שבגל ליחתהל לכות – דנלריא ןופצב םוחתה יקיתוומ םידחא ילוא םג ומכ ,רוזאב םיילארשיו םייניטסלפ
 USAID-ל הלש תוצלמההו תונבותה תא עיצהל הלוכי הצובקה ,בורקה חווטב .חווט יכורא היגטרטסאו
  .םוקת רשאכו םא תימואלניב ןרקל ץעייל לכות איה ,דיתעב ;םירחא םיקנעמ ילבקמלו
 

 ךוסכסה ללכ לע העפשה תגשהל תימואלניב ןרק תמקה .10
 
 םינוגראו תורז תולשממ" םע הדובע תועצמאב רתוי לודג ךלהמ זרזל יבקע ןפואב ףאוש קוחהש הרקמ הז ןיא
 אוה MEPPA-ש המכ דע .רתוי דוע הבחר העפשה תבוטל ב"הרא לש םיבאשמה תא "ףנמל ידכ םיימואלניב
 תוחוכה לע וא קומעה ךוסכסה לע רבגתהל ידכ וקיפסי אל הנשב רלוד ןוילימ 50 ,תיתועמשמ הגרדמ תציפק
 .ותוא םיעינמש רתוי םינמוממה
 
 לולסל היהי התורשפאב ,יאקירמאה םיסימה םלשמ לש ןומימה תא ליפכהל הלוכי תימואלניב הכימתש קר אל
 וא הז קלחל רבחתהל לכות תמרות הנידמ לכ .חווט ךוראו םאותמ ,רתוי בחר יגטרטסא ץמאמל ךרדה תא
 ,ידדצ-ברו יאמצע ,ידועיי דסומ תמקה .ליעל וצלמוהש חווטה תוכורא תויוליעפהו םיצמאמה ללכ ךותמ רחא
 הכימת ,ןומימ חיטבהל רתויב העיפשמה ךרדה איה יניטסלפ-ילארשי םולש תיינבל תויחמומ זכרמו תיב הווהיש
  .דעיה תגשהל תונימאו

 
 תונידמהמ תחא לכ רשאכ ,היצמיטיגלו תויחמומ לש םוגיא םג ףסונבו ,םיבאשמ לש םוגיא תרשפאמ וזכ ןרק
 תיינב ךרוצל םילארשיו םיניטסלפ םע םיידדה םירשק תריציל םינווגמ עדי ימוחת ןחלושל האיבמ תומרותה
 תא תונבלו ,תיפיצפס תוליעפ ןיבל תוינידמ ןיב רשקל רשפאת תימואלניב ןרק .רתוי םיבר תוברועמו ןומא
 תקנעהב ךרוצה ןוגכ םיאשונב תויעב ןורתפ םע דדומתהל םג ומכ ,הטמל הלעמלמו הלעמל הטמלמ םיצורעה
 .םיפתושמ םיבחרמו העונת שפוח ,תוינכות יפתתשמל םירתיה
 
 םולשל תימואלניב ןרק תמקהל םיכלהמ ץיאה רבכ ןוכיתה חרזמב םולשל תופתושה קוח ,לזמה הברמל
 דחא הפ הקחד )PPF( םולשל תופתושה ןרק לש תצעיימה הצעומה ,2022 לירפאב ,ןכאו .יניטסלפ-ילארשי

 ןתועצמאבש תוקזח תוילבולג תותשרב םיפתוש הצעומה ירבחמ םיבר .טקיורפה םואניב תא ןוחבל USAID-ב
  .וז הרטמ ןעמל םירירגשכ לועפל םילוכי םה
 
 תויוגיצנ .תימואלניבה ןרקה ןויערב ימשר ןפואב ןלוכ וכמת - הנידמב היציזופואה תוגלפמו - הינטירב תלשממ
 ,הדנק .קלח הב תחקל יפוריאה דוחיאב וציאה תיניטסלפה תושרבו לארשיב יפוריאה דוחיאה לש טנמלרפה
 הנורחאל הבייחתהש רחאל ףרטצהל הבוט הדמעב תאצמנ ,דנלריאל תימואלניבה ןרקב הנמזב הכמתש
 ןיינע ועיבה G7-ה תרגסמבו הפוריאב תורחא תונידמ .יניטסלפ-ילארשי םולש תיינבל רלוד ןוילימ 6.5 םורתל
 תולשממל םיקפסמו ,תיעבט תונמדזה םה ףא םירצוי םהרבא ימכסה .ןודנב וכרדות תולשממ 30-מ רתוי ;בר
-ילארשיה ךוסכסה תביל םע דדומתהל ידכ לארשי םע  ןהלש תושדחה םיסחיה תוכרעמ תא ףנמל ךרד ברע
 .רתפייש דע תירוזא תוביצי רסוחל רוקמ תווהל ךישמיש יניטסלפ
 
 דועצל ב"הרא לע היהיש רורב היה 2009-ב תימואלניב ןרק תמקהל ימלועה ןייפמקה לש םינושארה וימימ רבכ
 הלודג וזה המישמהש הדימ התואב רורב ,תאז םע .קוחה ץומיא ידי לע התשע איה ךכ .ןושארה דעצה תא
 לש ומשב המישמה תלבוהל טדנמהו םיבאשמה תא דחא יזכרמ ףוגל קינעהל עגרה עיגה .תחא הנידמ לכמ
 .ואולמב ןויערה שומימל התע לשב ןמזה .םלש רוד
 


