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  ריצקת

 יפלא תואמ( הלדוג לשב ןה ,יניטסלפה רוביצב תיתועמשמ הצובק םיווהמ רבעשל םיריסאהו םיריסאה
 הרבחב םיריסאה לש םדמעמ לשב ןהו )1967 זאמ לארשיב אלכה יתבב ורבע םיניטסלפ םיריסא

 םודיקל םורתל םיניטסלפ רבעשל םיריסאו םיריסא םילוכי דציכו םאה ןחוב הז תוינידמ ריינ .תיניטסלפה
 םילוכי םה וב םוקמב םיריסאה תא םיביצמה םייטרואיתה םיטביהב ןד רמאמה ?יניטסלפ-לארשי םולש

 ןויסינב וא םודיקב בושח דיקפת ואלימ םיריסא ןהב םלועהמ תואמגוד איבמו ,םולש םודיקל םורתל
 לש ירשפאה םדיקפתב רמאמה ןד םלועהמ תואמגודהו יטרואיתה עקרה סיסב לע .םולש םודיקל

 תוינוחטיבו תוירסומ ,תויטפשמה תויעבהו תובכרומה תא ראתמ אוה .םולש םודיקב םיניטסלפ םיריסא
 תונתמתה לש ךילהת תמגוד ושחרתהש םייבויח םיכילהת לע עיבצמו ,םיריסאה תייגוסב תוכורכה

 םיניטסלפ םיגיהנמל ךשמהב וכפהש ,אלכב םיניטסלפה םיריסאהמ קלח ורבעש םולשב הכימתל רבעמו
 יבויחה ירשפאה םדיקפת תא תוצמל ידכ םדקל ןתינש םידעצ לע עיבצמ רמאמה .םיטלוב םולש ירחוש
 קוזיחל םיריסא רורחשב שומיש ,אלכב םיריסא םע חיש םויקו סוסיב םהבו ,םולש םודיקל םיריסא לש
 גולאיד ,םוקיש לש תוינידמ םג ,םיריסאה יפלכ העתרהו השינע דצלו ,םולש םודיקו םינותמ םימרוג

  .םולש םודיקב דיקפת אלמיש ןקחשל םיריסאהמ קלח תכיפהל םורתל היושעה העינמו
 

 אובמ .א
 דיתעב םא יכ ךירעהל םזגומ הז היהי אל" :בתכ ,תיניטסלפה הרבחה לע הסונמ ףיקשמ ,ומח דהוא יאנותיעה
 תרוקיבמ שושחת אלש ,ךוסכסה לש יתימאה ונורתפל רותחל םיכסתש הצימא תיניטסלפ תוגיהנמ אצמית
 םה – דחא םוקממ ועיגי וללה םיגיהנמה – םיבאוכ םירותיוו םייראלופופ אל םידעצ עצבל זעתש ,השק תימינפ
 1."לארשיב אלכה יתב ירגוב ויהי
 

 
 ןוחטיבה תוינידמ ימוחתב רקוח .הפיח תטיסרבינוא ,תימי היגטרטסאו תוינידמ רקחל זכרמב טנרוטקוד טסופ אוה ןלוג ידוא ר"ד *

 .יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסהו לארשי לש
 .128 ,רתכ :ןמש ןב .”חטשה ינפ“ .)2020( .א ,ומח 1
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 הריקס רחאל .םולשה ךילהתל םיניטסלפה םיריסאה לש תילאיצנטופה המורתה תא חתנל שקבמ הז רקחמ
 גצוי .םיניטסלפה םיריסאב דקמתי רקחמה ,םולש יכילהתב םיריסא דיקפת אשונב הרצק תירוטסיהו תיטרואית
 םימרוגהו אלכב םיריסא לש תונתמתהל תואמגוד ונחבי ,תיניטסלפה הרבחב םדמעמו םיריסאה תודוא עקר
 רבעשל םיריסא לש םיטלוב םירקמ וניוציו ,גולאידל הריזכ אלכהו ,ןתמו אשמב םיריסא רורחש תייגוס ,הל
 ןקחשכ םיריסאה לש לאיצנטופה יבגל תונקסמה תא רקחמה גיצי םוכיסל .םולשה ךילהתב דיקפת ואלימש
 .םולש םודיקב

 םולש יכילהתב םיריסא תוברועמ :ירוטסיההו יטרואיתה טביהה .ב
 ינוגרא רובע .םולש יכילהתבו םיימואל םיקבאמב םיריסא ואלימש יזכרמה דיקפתה לע ועיבצה םינוש םירקחמ
 אלכב רסאמה תפוקת .ימואלה קבאמה לש םיליבומהו םיקהבומה םיגיצנה ,םימחול םה םיריסאה הלירגו רורט
 םיגיהנמ לש םדמעמ תא הקזיח וא םישדח םיגיהנמ החימצה ,ינוגראו ימואל שוביגל "ךותיה רוכ"כ השמיש
 תותיבש תועצמאב לשמל ,הנידמה לומ קבאמה ךשמהלו תודגנתהל הריז םיריסאה רובע הוויה אלכה .םיקיתו
 2.םוימויה ייח תא להנל ידכ הנידמה תויושרלו םירהוסל םיריסאה ןיב חיש םג הבייח אלכב תואיצמה ךא .בער
 השינעל דעונ םהלש רסאמה .ביוא וא/ו םיעשופ םה םיינוחטיבה םיריסאה ,רורט לומ תקבאנה הנידמה תניחבמ
            ."םיטסירורט םע םירבדמ אל"ש איה תימשרה תוינידמהו העתרהו
 

 ץראב הינטירב הדדומתה ןמיע רורחשה תומחלמ  לש ןויסינה סיסב לע ,וחתיפ םייטירב םירקוחו םיגטרטסא
 דגנ המחול לש השיג ,דנלריא ןופצ רתוי רחואמו )היזלמ םויכ( היאלמ ,ןיסירפק ,הינק ,)הניתשלפ( לארשי

 המחולל דעי ןכו ןיעידומל רוקמ רקיעב םיריסא/םייובשב התאר רשא )Counterinsurgency( תונרתח
 ,השינע לש תושיג ללש אל )Von Tangen Page( 'גייפ ןגנט ןו רקוחה .ןוגראהמ הקירע דודיעלו תיגולוכיספ
 םא ,ךוסכסב םיוסמ בלשבש ןעט ךא ,ןוכנ שומיש םהב השענ םא ,םיריסא יפלכ תונרתח דגנ המחולו העתרה
 .1 :םולש יכילהתב םיריסאל םידיקפת השולש ןייצ אוה .םולש תיינב לש השיגל רבעמ שרדנ ,ןוחצינ גשומ אל
 ילעבכ םיריסאה .3 .םולשל ןתמו אשמב היגוסכ םיריסא רורחש .2 .ןוגראל הנידמה ןיב גולאיד ץורעכ םיריסאה
  3.סויפ יכילהתב דיקפת
 
 ,אלכב םילותק םיריסא .םולש םודיקב םיריסאה דיקפתל רתויב תטלובה תירוטסיהה המגודה איה דנלריא ןופצ
 ןוגראה לש וכרד תא ונחב ,)Think Tank( הבישח ןוכמכ ולעפ ,)IRA( ינקילבופרה יריאה אבצה ןוגרא ירבח
 אבצה לש תיטילופה עורזכ החתפתהש ןייפ ןיש תימואלה הגלפמה גיהנמ םימיל ,סמדא יר'ג .תונויער ולעהו

 הרטמ תרשל דעונש יעצמאכ ןיוזמה קבאמב תוארל ךרוצה לע 70-ה תונשב אלכב רביד ,ינקילבופרה יריאה
 ךילהתל יתגרדה ןפואב ינקילבופרה יריאה אבצה תא סניגקמ ןיטרמו סמדא וליבוה ורורחש רחאל .תיטילופ
 .90-ה תונשב םולשה ךילהתב הכימת סייגל ועייס םיטנטסטורפו םילותק רבעשל םיריסאו םיריסא .םולש
 םיריסא רורחש אשונ .שאה תקספהב םיילותק םיריסא לש הכימת סייגל ידכ אלכב רקבל השרוה ףא סניגקמ
 סייגל ידכ אלכב הרקיב םאלומ תיטירבה הרשה .םיטנטסטורפה ברקב םכסהל הבר תודגנתה ררוע םילותק
 םייתנש ,1998-ב בוטה ישיש םוי םכסהב עבקנש יפכ ,ףוסבל .םולשה ךילהתב םיטנטסטורפ םיריסא תכימת
 דנלריא ןופצ לש הרקמה .םיטנטסטורפ ןהו םילותק ןה ,םיריסאה לכ הגרדהב וררחוש םכסהה תמיתח רחאל
 הלש תושיגרהו תובכרומה תא םג ךא ,ךוסכסה תא םייסל ידכ םיריסאה תייגוסב לופיטה תובישח תא םיגדמ
  4.הריהזו תללוכ תוסחייתה םיבייחמה

 
2  Norman, J. M. (2021). "Negotiating detention: The radical pragmatism of prison-based resistance in 
protracted conflicts", Security Dialogue, 52 (1), 1-17. 
3 Page, M. (1997). "Prisons and Low Intensity Conflict: The need for a peacebuilding approach", The British 
criminology conferences: selected proceedings, 2. Retrieved from: http://britsoccrim.org; Page, M. (1998). 
“Prisons Peace and Terrorism: penal policy in the reduction of political violence in Northern Ireland, Italy and 
the Spanish Basque Country 1968-1997”. Macmillan Press Ltd.   
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 הנצקהב קסוע ,םולש יכילהת לש רשקהב קר אל ,תונורחאה םינשב חתפתהל לחהש ףסונ רקחמ םוחת

(Radicalization) תונתמתהו )De-radicalization( םניא אשונב םירקחמה יאצממ .אלכב םיטסירורט לש 
 רורטה תא םישטונה םיריסא שי ,תונתמתה תוינכות לש תוכרעה קיפסמ ןיא .םיבר םירעפ שיו םייעמשמ-דח
 םיגיהנמ תעפשהב לשמל ,אלכב הנצקה םירבועה םיריסא דגנמו תונתמתה תינכותב ופתתשהש ילבמ
  5.םייטמזירכ
 
 לש רתוי ןותמ שוריפ םהל גצוה רשא םיימאלסא םיטסירורט יפלא לש תונתמתה לע החוויד תידועסה ברע
 רורחשו תונתמתה לש חלצומ הרקמ ןחב ףיקמ רקחמ  6.אלכל ורזח םהמ םיזוחא 10-20-כ ןיידע ךא ,םאלסאה
 ישנא לש השקה ןיערגהמ ודדוב םיריסאה ,תינכתה תרגסמב .הקנל-ירסב םילימטה םירמנה ןוגראמ םיריסא
 2009 תנשב סבוה ןוגראהש רחאל עצוב רורחשה יכ םא .תישיא תוחתפתהו םוקיש לש ךילהת ורבעו ןוגראה
 ,םיאנתבו רשקהב דואמ יולת תונתמתהה ךילהת 7.םיריסאה לע יאדו עיפשהש המ ,תע התואב ךכש תומיעהו

 תובישח שי ךא ,רחא ךוסכסלו תרחא הנידמל םיאתת חרכהב אל תחא הנידמב החילצהש תונתמתה תינכת
 .םינוש תומוקמב תונולשיכמו תוחלצהמ דומלל
 
 אשמ םמיע להונ ןכמ רחאלו אלכב ובשיש הלירגו רורט ינוגרא יגיהנמ לש םיבר םירקמ ויה הירוטסיהה ךרואל
 תנשב רצענש ,)PKK( תידרוכה תרתחמה גיהנמ ,ןאל'צוא הללאדבע לש הרקמה איה תחא המגוד .ןתמו

 אשמ ומיע להינו אלכב ןאל'צוא םע יכרותה ןיעידומה שאר שגפנ 2013-ב .ילרמיא יאב אלכב זאמ אולכו 1999
 ץרמב .המייתסה התיבשה ןאל'צוא תארוהב ,םידרוכ םיריסא לש בער תתיבש התייה 2012 רבמבונב .ןתמו

 תא קיספהל האירק ובו אלכהמ ןאל'צוא חלשש בתכמ םהל ארקוהו ריקבראידב םידרוכ ןוילימכ ופסאנ 2013
 לשכנ ןתמו אשמה םלוא .שא תקספה לע הזירכה תידרוכה תרתחמה .יטילופ קבאמל רובעלו ןיוזמה קבאמה
 המגוד .תידרוכה תרתחמה לש רערועמ יתלבהו דיחיה גיהנמה היה ןאל'צוא 8.תומיעה שדוח 2015-בו

 אישנל רחבנ אוהו ,ןתמו אשמ ותיא להונ ,ררחוש ,אלכב הנש 27 רחאלש ,הלדנמ ןוסלנ איה תפסונ תירוטסיה
 ותוכמסו ודמעמ לע רומשל לוכי גיהנמ דציכו םאה ,יניטסלפה רשקהב םג תיטנוולרה ,הלאשה .הקירפא םורד
 ?אלכב םינש רחאל םג ןוגראה יפלכ
 

 םיריסא לש דיקפתלו המורתל תויורשפא רפסמ תוגיצמ הריקסב הרצקב ואבוהש תוירוטסיהה תואמגודה
 דיקפת ואלימש םיררחושמ םיריסא ,םיאולכ םיגיהנמ םע גולאיד ,אלכב םיריסא לש תונתמתה :םולש יכילהתב
 תולבגמ תא ןיבהל םג בושח ךא .םולשל ץירמתכ םיריסא רורחשו ,םכסהב תירוביצ הכימת סויגבו ןתמו אשמב
 .אלכב םהשכ יאדו ,םולש םודיקל םיריסא תוליעפ תרשפאמכ יזכרמ דיקפת שי הנידמל .ןקחשכ םיריסאה
 ןקחשכ םתוא לרטנלו ןתמ אשמב רבעשל םיריסאו םיריסא תופתתשה לע וטו ליטהל הלוכי הנידמה ןיפוליחל
 םולש ךילהתב םבולישו םיריסאה תוליעפ דגנמ Spoiler(.9( ךילהתב ילילש םרוגל םתכיפה לע עיפשהל וא
 אלכה ךותמ םיכלהמש ידכ ,םוכיסל .רורטה יעגפנ לש הליהקה דצמ תיטילופו תירוביצ תודגנתה ררועל היופצ
 אצמנ וב בלשלו אלכל ץוחמ םישחרתמה םיכילהתל םתמאתהל ,יותיעל הבר תובישח שי העפשה ילעב ויהי

 .ךוסכסה

 
prisoners in the Northern Irish Peace Process”. Prisons, Terrorism and Extremism. Routledge, 2014, 75-85; 

https://www.theguardian.comRetrieved from: The Guardian. Mullin, J. (1998), “Mowlam visits the Maze”. . 
5  Slike, A. and Veldhuis, T. (2017). "Countering Violent Extremism in Prisons: A Review of Key Recent 
Research and Critical Research Gaps". Perspectives on Terrorism, 11 (5), 2-11. 
6 Stern, J. (2010). "Mind over martyr: How to deradicalize Islamist extremists". Foreign Affairs, 89 (1), 95-108. 
7  Slike, A. and Veldhuis, T. (2017). "Countering Violent Extremism in Prisons: A Review of Key Recent 
Research and Critical Research Gaps". Perspectives on Terrorism, 11 (5), 5-7. 
8 Traynor, I. and Letsch, C. (March 2013). "Locked in a fateful embrace: Turkey's PM and his Kurdish prisoner". 
The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com; Savran, A. (2020). "The Peace Process between 
Turkey and the Kurdistan Workers Party, 2009-2015". Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 22 (6), 
777-792. 
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 םיניטסלפהו לארשי ןיב םולשה ךילהתו םיניטסלפה םיריסאה .ג
 תיניטסלפה הרבחב םיינוחטיבה םיריסאה דמעמ .1
 ,םייניטסלפ םינותנ יפל ,תוינוחטיב תוריבע לשב םילארשי אלכ יתבב םיניטסלפ יפלא תואמ ואלכנ 1967 זאמ

 עיגה הנושארה הדאפיתניאה לש אישה תונשב .םיניטסלפה םירבגהמ םיזוחא 40-כ םיווהמה שיא ףלא 700
 םילייחכ םיספתנ םה ,יניטסלפה ימואלה סותאב יזכרמ םוקמ םיריסאל 10.שיא 000,13-כל םיריסאה רפסמ
 ןיוצמה "יניטסלפה ריסאה םוי"כ עבקנ לירפאב 17-ה .הרטמה ןעמל ובירקהו לארשיב וקבאנש ימכ ,םירוביגכו

 םיריסאה רורחש 11.דועו רפסה יתבב םירועיש ,תונגפה תועצמאב םיריסאל הרבחה לש הרקוהכ הנש ידמ
 תנשב תיניטסלפה תושרב קקוחש קוח יפל .ןתמו אשמב תויניטסלפה )תבאו'תה( דוסיה תושירדמ קלח אוה

 תיניטסלפה היעבה ןורתפל םולש םכסה לע המיתחב ףתתשהל וא םותחל תימואלה תושרל רוסא" :2004
 12."םיריסאה לכ רורחש אלל
 
 תוחפו תודרשיהב תקסוע ,הפייע תיניטסלפה הרבחה הזעב תומחלמהו היינשה הדאפיתניאה תובקעב
 םיריסאה דמעמבו םיריסאה תייגוס תובישחב הדירי היה ךכל םייוטיבה דחא ,םיפיקשמ רפסמ תנעטל .תסיוגמ
 םיריסאה תייגוס תויזכרמ תא םילעמו םיבש ןורחאה רושעהמ םיעוריא ךא 13.יניטסלפה רוביצב םיררחושמה
 .יניטסלפה םויה רדסב
 

 400-כ היה 2013-מ ךכל ביצקתה .םתחפשמל עיגמ הקלחש תרוכשמ םיריסאל תמלשמ תיניטסלפה תושרה
 תושרה תכימתל יוטיבכ םיריסאל םולשתה תא והינתנ תלשממ התלעה 2014-מ לחה .םילקש ןוילימ
 תמלשמ תיניטסלפה תושרהש םוכסה ויפל קוח לארשי הריבעה 2018-ב .וקיספהל הצחלו רורטב תיניטסלפה
 הלעוה רשאכ .)1994( זירפ םכסהל םאתהב םיניטסלפה רובע הבוג לארשיש םיפסכ תורבעהמ זזוקי םיריסאל
 תושרה .םימולשתה תא קיספהל ןורחאה ברס ןזאמ ובאל פמארט אישנה ןיב החישב םיריסאל םולשתה אשונ
 םיררחושמ םיריסא תקסעהכ תופולח ןוחבלו ןרמתל התסינ ,םיריסאה סותאב עוגפל הלכי אלש תיניטסלפה
 סרטניאב עגפתש תיניטסלפה תושרה תושלחיהל ששחמ ,לארשי .ריסאה תחפשמ בצמ יפל םולשתו

 14.תיניטסלפה תושרל האוולה הקינעהו םישדוח 12-ל זוזיקה תא הסרפ ,ילארשיה
 

 
 יפלא תואמב רבודמ םינפ לכ לע .זרפומ אוהש ןכתי .םיניטסלפה םיריסאה דרשמ חוויד לע ססבתמ 1967 זאמ םיריסאה רפסמ 10
 חנומה .237-236 ,לכשמ :ןויצל ןושאר ."תיניטסלפה טבמה תדוקנמ ךוסכסה היפאכה ירוחאמ" .)2018( .ר ,דקש  :האר .םיריסא
 .הנוש יניטסלפה רוביצב םיילילפ לש םדמעמ ,םיינוחטיב םיריסאל קר סחייתמ הז רמאמב םיריסא
 רמאמב םיריסא חנומה .236-237 ,לכשמ :ןויצל ןושאר ."תיניטסלפה טבמה תדוקנמ ךוסכסה היפאכה ירוחאמ" .)2018( .ר ,דקש 11
 .א ,גרבדלוג .ס"בשב מ"צנ התייה ל"ז גרבדלוג ;הנוש יניטסלפה רוביצב םיילילפ לש םדמעמ ,םיינוחטיב םיריסאל קר סחייתמ הז
 הללכמה ."ימואלה ןוחטיבה תייגוסל רשקהו תיניטסלפה הרבחה ןיבל םיריסאה ןיב הקימאנידה :םיינוחטיב םיריסא" .)2008(
 Maya Rosenfeld, "The Centrality of the Prisoners Movement to the Palestinian Struggle against;ימואל ןוחטיבל

the Israeli Occupation: A Historical Perspective", in Abeer Baker and Anat Matar (Eds.), Threat Political 
Prisoners in Israel (London: Pluto Press, 2011), pp.3-24.  

 .236-237 ,לכשמ :ןויצל ןושאר ."תיניטסלפה טבמה תדוקנמ ךוסכסה היפאכה ירוחאמ" .)2018( .ר ,דקש 12
 ןיב הקימאנידה :םיינוחטיב םיריסא" .)2008( .א ,גרבדלוג ;109-108 ,104-103 ,רתכ :ןמש ןב .”חטשה ינפ“ .)2020( .א ,ומח 13
 םיריסא" .)2016( .ע ,רכב ;51-59 ,ימואל ןוחטיבל הללכמה ."ימואלה ןוחטיבה תייגוסל רשקהו תיניטסלפה הרבחה ןיבל םיריסאה
 .106-103 ,ח ךרכ ,טפשמ ישעמ ."םינפבמ טבמ – טרפל הליהקה ןיב םיניטסלפ
 :ךותמ רזחוא .סבולג ."םיריסא תוחפשמל םימולשת קיספהל ברס ןזאמ ובא :פמארט" .)2017 יאמב 24( .ר ,ינוגד 14

https://www.globes.co.il;  םיריסאה תוחפשמל םלשא :ב"הראל רסמב ןזאמ ובא" .)2017 טסוגואב 24( .א ,םולש רבו .ג ,רגרב 
 ."םיריסאל םלשל קיספת תושרהשכ" .)2018( .י ,לדנמ ;https://www.kan.org.il :ךותמ רזחוא .ןאכ ."ןורחאה ימוי דע םידיהשהו

 םיסימה יפסכ תאפקה יותיעמ וגייתסה ץיבורוהו ילאכימ ,ץנג :טניבקב חוכיו"  .)2021 ילויב 13( .ב ,דיבר ;תירוזא הבישחל םורופה
 תיניטסלפה תושרה" .)2020( רורטלו ןיעידומל עדימה זכרמ ;https://news.walla.co.il :ךותמ רזחוא .הלאוו ."םייניטסלפה
 תודגנתהה תפיקע ךות םידיהש לש תוחפשמ ינבלו םיריסא םילבחמל םימולשת ריבעהל ךישמהל תויתריצי םיכרד תשפחמ
 םימולשתה תא ףוקעל ךרדה תא תושפחמ לארשיו פ"שרה" .)2022 טסוגוא( .י ,רסוורפוק ;ןיעידומ תשרומל זכרמה ."תילארשיה
 Kuperwasser, Y. (2016). “Incentivizing Terrorism: Palestinian;הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה ."םילבחמל

Authority Allocations to Terrorists and Their Families”. Jerusalem Center for Public Affairs. 
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 תושרב וזרכוהש תוריחבה תארקל 2021 לירפאב .תיניטסלפ םינפה הקיטילופב םג דיקפת םיאלממ םיריסאה
 ןזאמ ובא לש ןויסינ היה הז .תוריחבה תא תוחדל ושקיבש חתפ יריסאמ תרגיא ןזאמ ובא לביק ,תיניטסלפה
 15.תוריחבה לש ,לוטיב השעמלו ,הייחדכ ירלופופ אל דעצב הכימת לבקל ידכ םיריסאב שמתשהל
 
 תאראסמ יניטסלפה ץועייה ןוכמ לש ךמסמ .םיריסאה תייגוסב םיליעפ םייתלשממ אל םייניטסלפ םימרוג םג
 חתפ ןיב לוציפה לע רבגתהל עייסת רשא םיריסאה תייגוס ביבס תימואל תוינידמ שבגל עיצה 2016 תנשמ
 ןתמו אשמ .2 הפיטח תובקעב םיריסא יפוליח תואקסע .1 :תוינידמל תופולח רפסמ הלעה ךמסמה .סאמחל
 לוציפהש ודוה ךמסמה יבתוכ םלוא .םיריסאה רורחשל ,ימואלניב ןהו םיחטשב ימינפ ןה ,ןייפמק .3 .םולשל
 16.םיריסאה תייגוסב עגפ יניטסלפ םינפה
 
 םרוג םיווהמ ןיידע םיריסאה ,היגוסב קוסיעב תמיוסמ הדירי הלח תומיוסמ תופוקתב םא םג יכ הארנ ,םוכיסל
 חתפ ןיב םייניטסלפ םינפה םיקבאמב ילככ םישמשמ םה ליבקמב רשאכ ,תיניטסלפה הרבחב בושח ילמס
 .סאמחל
 

 הנצקה וא תונתמתה :םילארשיה אלכה יתבב םיניטסלפה .2
 הייסולכוא לש םינייפאמהו תודמעה יבגל תוללכה עובקל השקו ,לארשיב םיריסא ויה םיניטסלפ יפלא תואמ
 לארשי םע ךשוממ עגמ ומייקש םיניטסלפה לש הצובק-תת םיווהמ םיריסאהש רמול ןתינ ךא ,הלודג הכ
 ךוניח ולביק וב "רפס תיב" הוויה אלכה .הלכשה אלל םיריעצכ אלכל ועיגה םיריסאהמ םיבר .ךכמ ועפשוהו

 הרבחל אלכב ופשחנ םג םיריסאה םלוא 17.יניטסלפה קבאמה לשו םנוגרא לש הירוטסיהה תא ודמלו יטילופ
 היזיוולט יצורעב הייפצ ,לארשי לע םירפסו םינותיע תאירק ,תירבע דומיל :תונוש םיכרדב תילארשיה
 םע רשקו ,החותפה הטיסרבינואב דומלל םיריסאל רשפאתה 90-ה תונשמ לחה ,םיימדקא םידומיל ,םיילארשי

 היטרקומדו תוריחב לש םיכילה וצמיאו תויטילופ תויגוסב םינויד םהיניב ומייק םיריסאה ,ןכ ומכ 18.םירהוס
 בשות ,קזאר-לא דבע םאשיה .אלכה תויושר לומ םיעגמל םיארחא ויהש םיריסאה לש "םירבוד" ורחבנ ,תימינפ
 ורפסב ארק סנוי .חתפ תא ורקיבש םירפס אלכב ובתכ ,לייח חצרב עשרוהש ילארשי יברע ,סנוי םירכו ,הזע
 הריקחל סנוי תא ונמיז אלכב חתפ ישנא רשאכ .לארשי יפלכ הסיפת תונשל תיניטסלפה הגהנהל 1990 תנשמ
 וילע זירכהל תוכז םהל ןיא םלוע רסאמל טפשנו םילארשיב םחלנש ןוויכש ןעט אוה תוגירחה ויתודמע ללגב
   19.םיריסאה ןיב ןויד ררועו אלכב ץפוה ורפס .ביואה םע הלועפ ףתשמ
 
 הכימתו תונתמתהל המרת אלכב הבישיה ,תונוש תופוקתמ ,םיררחושמו םיאולכ םיריסא לש תויודע יפל
 עיפשהל םייושע עדימל הפישחו םידומילש ונעט )ס"בש ןלהל( רהוסה יתב תורישב םיריכב רפסמ 20.םולשב
 עונמל לארשי תלשממ 2011-ב הטילחה ,תירוביצ תרוקיב תובקעב םלוא .רורטל הרזח עונמלו םיריסא לע
 21.םיימדקא םידומילב םיריסא תופתתשה

 
 :ךותמ רזחוא .םויה לארשי ."הילשאל תוריהמב ךפוה יטרקומדה םולחה ,סאמחב רבודמשכ" .)2021 לירפאב 22( .נ ,יאגרש  15

https://www.israelhayom.co.il/. 
 תאחבאל יניטסלפלא זכרמלא .)2016 ינאתלא ןירשת 9( ."םהחארס קאלטאו ארסאלא תידק ליעפתל הינטו הסאיס וחנ" 16
  .תאראסמ – היגטרטסאלא תאסארדלאו תאסאיסלא
 ןייד השמ זכרמ ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת ."תיניטסלפה תושרהו חתפה :הנידמו הכפהמ ןיב" .)2004( .מ ,ןייטשלימ 17
-45 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא :האר אלכב םיריסאה ךוניח תודוא .116 ,58-57 ,37-33 ,ת"הזמה ידומילל

35;  Rosenfeld, 3-8 
 םיריסאה תוירפס" .)2015 רבמטפס( .נ ,יאמ ;176-170 ,94 ,69-35 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא
  .11 ןויליג ,תעדימ ."לארשיב םיינוחטיבה
 טבמ – טרפל הליהקה ןיב םיניטסלפ םיריסא" .)2016( .ע ,רכב ;35-45 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא19
 רזחוא .ץראה ."תילארשי הקיטילופ םירבדמו תוומ שנועב םילזלזמ" .)ראוניב 25 ,2019( .י ,רניירב  ;ח ךרכ ,טפשמ ישעמ ."םינפבמ
 .)2009 ראורבפ( .ש ,עשוהי ;119-122 ,רתכ :ןמש ןב .”חטשה ינפ“ .)2020( .א ,ומח ;/https://www.haaretz.co.il :ךותמ
   .115-104 ,12 ןויליג ,רהוסה תיבל רהוצ ."אלכב רורט יגיהנמ לש תוישיא ינייפאמ"
 .ג  ,רגרב ;119-812 ,רתכ :ןמש ןב .”חטשה ינפ“ .)2020( .א ,ומח ;35-70 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא 20
 Levy, E. (15 February 2018). "In prison I understood Israelis wants ;תושדח ןאכ ,"םיגרוסה ירחא" .)2018 ראורבפ(

ws.comhttps://www.ynetneRetrieved from:  .Ynet Newspeace, says released Palestinian murderer". .  
 ךמת אוה םייעמשמ דח ויה אל םיאצממהש תורמל .םיינוחטיב םיריסא לע ךוניח תעפשה אשונב רמאמ בתכ ןויחוא השמ רדנוג 21
.The  Ohayon, M. (2016). “Higher education changing reality of Palestinian security prisoners in Israel .ךכב
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 לארשי תרכהו תירבעה דומיל תא ולצינ םקלח .ונתשה אל םהיתודמעש וא אלכב וניצקהש םיריסא םג ןבומכ שי
 קיפסמ ןיא 22.ירוראעלא חלאצו ראוניס איחי סאמח יריכב לשמל , רורחשה רחאל הלומ קבאמה ךשמה ךרוצל
 תודוא םינותנה יבגל ךשמהב האר( וניצקהש הלא תמועל אלכב ונתמתהש םיריסאה רפסמ תודוא םינותנ
 םה ,ימצע לוהינ לש הבר הדימ םיריסאל רשפא ס"בש .ינוגראה ךוישל הבר תובישח שי .)אלכל םיריסא תרזח
 ןוגראה יגיצנ לש חוקיפל םינותנ םג םה .ןוגראב םידיקפת אלמל םיכישממו םהינוגרא יפל םיאתב םיצבושמ
 ולסוא ימכסה תמיתח םע" :2003-מ ס"בש ןיעידומ תריקס יפל .לארשי םע הלועפ ףותיש עונמל הרטמב אלכב
 תוינידמ וטקנ םולשה יכמותו ח"תפה יריסא .אלכה יתבב םיינוחטיבה םיריסאה לש תיללכה םתשיגב יוניש לח
 תודע יהוז 23."קבאמב תינוציק תוינידמב ךישממ סאמחה דועב ,רהוסה יתב תלהנה םע תורבדה ומייקו הנותמ
 ליגכ םיילאודיבידניא םימרוגמ םג תעפשומ םיריסא תונתמתה .םיריסאה לע אלכל ץוחמ םיעוריאה תעפשהל
  24.דועו רסאמה ךרוא ,ריסאה
 

 ,רבעשל םיריסא ,הדגב סאמח ישנא לש ימינפ ןויד לע בתכ ומח ?סאמח יריסא לש תונתמתה ןכתית םאה
 הרכה ,םיעוגיפבש תלעותה לע תרוקיב ,ןוגראה לש היגולואידיאהמ תוגרוחה תויטמגרפ תודמע ועבוה ובש
 םויכ םינכומ םניא סאמח ישנא םתוא ךא .אלכב םינוידו האירקמ ועפשוהש תודמע .לארשיל ידוהיה רשקב
  25.יולגב הלא תודמע עיבהל
 

  ף"שאו לארשי ןיב ןתמו אשמב םיריסאה תייגוס .3
 ורצענש םיריסאה בור תא םיווהמה ,1994 זאמ ף"שא םע םייניבה ימכסהב םיריסא 9300-כ הררחש לארשי
 יצמאמ תרגסמבו 2003 ירחא תיניטסלפה תושרל תווחמכ םיריסא לארשי הררחש ןכ ומכ .ולסוא ךילהת ינפל
 תושרבו םולשב הכימתה תא קזחל דעונש ןומא הנוב דעצכ ועצוב ולא םירורחש .2013-ב ןתמו אשמה שודיח
 ידיב חוקימ ףלק קר םניא םיריסאה .תוקולחמו תויעב םג וררועתה תיבויח העפשה דצל ,לעופב 26.תיניטסלפה
 רבעשל םיריסא תרזעבו םהיתוחפשמ תועצמאב ,אלכהמ ץחל םיליעפמ םה .יביספ םרוג וא םינתונו םיאשונה
 הלחהו סינותב ההש אוה רשאכ ,1993 יאמב ,ןאלחד דמחמ יפל .םהירבח רורחשל םיביוחמה תוריכב תודמעב
 תקספהבו םכסהב ךומתי םאה קודבל ידכ ף"שא תגהנהמ וילא ונפ לארשי םע םכסה לש תורשפא שבגתהל
 אוה .םכסהב ותכימתל םיאנתכ ?הזעל רוזחל לכוי אוה םאהו ?םיריסאה וררחושי םאה לאש ןאלחד ,םיעוגיפה
 ימסו רכשא-לא באהיא ,הדיז ובא ןאיפוס םהיניב ,רבעשל םיריסא תצובקל ןזאמ ובא ןיב ןופלט תחיש ןגרא
 27.וררחושי םיריסאהש םהל חיטבה ןזאמ ובא ,הזעב הנדאהמס ובא
 
 200-כ קרו םיילילפ ויה הררחש לארשיש םיריסאה בור ךא ,םיריסא 750 רורחש לע םכוס 1998 יאוו םכסהב
 ותמעתהש םיניטסלפ לש רדס תורפה ,"םיריסאה תדאפיתניא" הצרפ ךכמ האצותכ .םיינוחטיב םיריסא ויה
 קקזנו תיברעמה הדגל רבעש הזעב ןזאמ ובא לש ותיב לע הפקתהו םימויא ,תיניטסלפה תושרה תוחוכ םע
 ונעטו ןזאמ ובא םע ותמעתה רופצע ןסחו ןאלחד ,רש יפל .תיניטסלפה תרמצה ךותב תומיע םג רצונ .החטבאל

 
404.-12 (22), 398 ,Social and Behavioural Science”European Proceeding of ; םאה" .)ינויב 26 ,2014( 2 תושדח 

 .https://www.mako.co.il :ךותמ רזחוא .N12 ,"?רורטל רוזחל םיינוחטיב םיריסאמ עונמל רשפא
 :ךותמ רזחוא .בירעמ ."לארשי לש לובגה יווק תא םיקחוד רורטה ינוגראש תוביסה :א"נדה תא וחנעפ" .)2021 יאמב 28( .'ג ,יגוח 22

https://www.maariv.co.il; 96-92 ,רתכ :ןמש ןב .”חטשה ינפ“ .)2020( .א ,ומח; 
 ןיעידומ תריקס ;104-106 ,12 ןויליג ,רהוסה תיבל רהוצ ."אלכב רורט יגיהנמ לש תוישיא ינייפאמ" .)2009 ראורבפ( .ש ,עשוהי 23
 רשקהו תיניטסלפה הרבחה ןיבל םיריסאה ןיב הקימאנידה :םיינוחטיב םיריסא" .)2008( .א ,גרבדלוג :לצא תטטוצמ 2003 ס"בש
 טולשל השקתמ ס"בש :םיזעונו םיינוציק" .)רבמטפסב 12 ,2021( .י ,רניירב ;3 ,ימואל ןוחטיבל הללכמה ."ימואלה ןוחטיבה תייגוסל
 ./https://www.haaretz.co.il :ךותמ רזחוא .ץראה ."דאהי'גה יריסא לע
  :Hasisi, B., Carmel, T., Weisburd D., and Wolfowicz, M. (2020). "Crime and Terror :האר אשונב רקחמל 24

Examining Criminal Risk Factors for Terrorist Recidivism". Journal of Quantitative Criminology, 36, 449-472. 
 .78-102 ,רתכ :ןמש ןב .”חטשה ינפ“ .)2020( .א ,ומח 25
 דנלריא ןופצ ןיב :סויפו קדצ םיריסא רורחש" .)2016 ץיק( .ל ,סרהל :האר מ"ומה תרגסמב םיריסא רורחש תודוא הריקסל 26
 .Rosenfeld, 1-17 ;15-21, 25 תרבוח ,הקיטילופ ."ןיטסלפ-לארשיל
 .90-89 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא 27
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 הארנ ךא .םיריסאה אשונב רתיווש הז היה תאפרע ,השעמל ."וניחא םדב תרחס ,םיריסאה תא תרכמ" ויפלכ
 28.רותיווה םע ןזאמ ובא תא תוהזל רתוי חונ היהש
 
 תמיתח רחאל םיריסא ררחשל לארשי המיכסה 2007-2008 סילופאנא ךילהתבו 2000 דיוייד פמק תגספב
 יתש ןורתפב תיניטסלפה הכימתה תא קזחל יושע םיריסא רורחש ,יקאקש לילח רקוסה תנעטל 29.עבק םכסה
    30.לפשב תאצמנה תונידמה
 

 תוסיפת ירעפמ עבנ ,םיריסא יפלא וררחושש תורמל ,םולש םודיקל ףונמל םיריסאה רורחש תא ךופהל ישוקה
 ררחשת אל םהיפל רורחשל םינוירטירק העבק לארשי .היוקל הנכה תדובע םג ילואו ןומא רסוח ,תויפיצו

 .םילשורי חרזמו לארשי יחרזא םיברע םיריסא אל םגו ,חצרב ועשרוהש רמולכ ,"םיידיה לע םד םע" םיריסא
 לע םיריסא תררחשמ לארשיש ,תיניטסלפה תושרב רש ןכמ רחאלו רבעשל ריסא ,סראפ הרודק ןעט 2007-ב
 תייגוסב לארשי תוינידמשו "תיניטסלפ תימואל תועמשמ םוש םרורחשב ןיאש" םיילילפ םיריסא וא רורחש ףס
  31.סאמח תא תקזחמו ןזאמ ובא תא השילחמ םיריסאה
 

 ינוגרא והיז ,םילארשי םיפוטח השולש תרומת םיניטסלפ םילבחמ 1187 וררחוש זא ,1985 לירב'ג תקסע זאמ
 םיריסא יפלא רורחשל איבהל וחילצהו לארשי לש הפרות תדוקנכ םיפוטחהו םייובשה תייגוס תא רורטה
 םע ןתמו אשמב םיריסא ררחשל תיניטסלפה תושרה הלעפ ולסוא ימכסה רחאל .םייובש תואקסעב םיניטסלפ
 התרגסמב 2011 תנשב טילש תקסע .םיחרזאו םילייח ףוטחל תונויסינב ךישמה סאמחש דועב ,לארשי

 סאמח תא הקזיח ןכא טילש דעלג ףוטחה לייחה תרזחה תרומת םיניטסלפ םיריסא 1027 לארשי הררחש
 םיריסא רורחשל האיבמש איה םולש ךילהת אלו םילייח תפיטח היפל ותנעט תא םגו יניטסלפה רוביצב
 יושעה ןתמו אשמ תרגסמב םיריסא רורחש ןיב הנחבא םישוע דימת אל ילארשיה ירוביצה חישב .םייתועמשמ
 32.םיחרזא וא םילייח תפיטח תובקעב םיריסא רורחשל םינותמה םימרוגה תא קזחל
 
 ססבתמה ויפתושו למרכ לש רקחמ יפל .רורטל ורזחש םיררחושמ םיריסא יבגל םייקלחו םירתוס םינותנ םימייק
 וררחושש םיריסאהמ םיזוחא 17.3 ,2017-2004 םינשב םיינוחטיב םיריסא 26,630 יבגל ס"בש ינותנ לע
 םיינוחטיב םיריסא 1414-ב קר דקמתהש ויפתושו יסיסח לש םדוק רקחמ .םינש שמח רובעכ אלכל ורזח
 אוה םינותנב יתועמשמה לדבהל בושח םרוג .אלכל ורזח םיזוחא 60-כש הארה ,הפוקת התואב םילשורימ
 ,הקוסעתו םוקיש תויורשפא שי תיניטסלפה תושרה יחטש יבשות םיררחושמ םיריסאלש הדבועה הארנכ
 33.ןיא לארשי ןוטלש תחת םילשורי יבשות םיררחושמ םיריסאלש דועב ,תיניטסלפה תושרה תודסומב לשמל
 80-כ ,אלכל ורזח םיררחושמה םיריסאהמ םיזוחא 35 ,2008 תנשמ ס"בש ינותנ לע הכמתסהש גרבדלוג יפל
 7000 וררחוש 1999 דע ולסוא םכסהמ ,יאגרש תנעטל .ימאלסאה דאהי'גהו סאמח יריסא םהמ םיזוחא

 
 ןופצ ןיב :סויפו קדצ םיריסא רורחש"  .)2016 ץיק( .ל ,סרהל ;90-89 ,70-69 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא 28
 ."תיניטסלפה תושרהו חתפה :הנידמו הכפהמ ןיב" .)2004( .מ ,ןייטשלימ ;17-18, 25 תרבוח ,הקיטילופ ."ןיטסלפ-לארשיל דנלריא
 ,לכשמ :ביבא לת ."העיגנ קחרמב" .)2001( .ג ,רש ;93-92 ,68 ,ת"הזמה ידומילל ןייד השמ זכרמ ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת

39-38.  
 'רבדמ הוונ' ")2007-2008( סילופאנא ךילהת" .)2015( .ע ,ינענצ ;99-100 ,לכשמ :ביבא לת ."העיגנ קחרמב" .)2001( .ג ,רש 29
 .143 ,40 ,דלומו םולש ירקחמל ץמנייטש ימת זכרמ :ביבא לת ."'הנגרומ הטאפ' וא

30 Gill I. and Kukhun, R. (21 June 2020). "Interview with Dr Khalil Shikaki". Les Cles du Moyen-Orient.  
 תודמלמ ילארשיה אלכב םינש 14" .)2007 ינויב 13( .א ,ןובית ;91 ,45-57 ,לכשמ :ביבא לת ."העיגנ קחרמב" .)2001( .ג ,רש 31
 .70-69 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא ;/https://news.walla.co.il :ךותמ רזחוא .הלאוו ."והשמ ךתוא
 רושע" .)2021 רבוטקואב 9( .א ,ףורכששי ;ןתיב הרומז תרנכ :הדוהי רוא ."לכה השעת לארשי תנידמ" .)2009( .ר ,ןמגרב 32
 .https://www.maariv.co.il :ךותמ רזחוא .בירעמ רוזאה לעו ונילע העיפשה איה דציכ :טילש תקסיעל

33 Carmel, T., Wolfowicz, M., Hasisi, B., & Weisburd, D. (2020). “Terrorist recidivism in Israel: Rates, patterns 
and risk factors”. Understanding recruitment to organized crime and terrorism, 85-104. Springer, Cham; 
Weisburd, D., Savona, E. U., Hasisi, B., & Calderoni, F. (Eds.). (2020). “Understanding recruitment to 
organized crime and terrorism”. Berlin: Springer, 85-104; Hasisi, B., Carmel, T., Weisburd, D., and Wolfowicz, 
M. (2020). “Crime and terror: Examining criminal risk factors for terrorist recidivism”. Journal of Quantitative 
Criminology, 36 (3), 449-472. 
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 יותיעל הבר תובישח שיש הלוע הלא םינותנמ 34.היינשה הדאפיתניאב רורטל ורזח םתיצחמכ ,םיריסא
  .םיריסאה םיררחתשמ הילא תואיצמל ןכו רורחשה לש רשקהלו
 

  גולאידל ץורעכ אלכה .4
 ץוחמ ירשפא היה אל הארנכש חיש םייקל ,םיניטסלפהו לארשי ,םידדצה ינשל תונמדזה תרצוי רסאמב תוהשה
 ,לארשיל סאמח ןיב םיעגמ ןיאש 2005-ב ןעט ,סאמח ריכב ,הינה ליעמסיא .םיינוציק םימרוג םע ללוכ ,אלכל
 יטרקסיד גולאיד םעפ אל הלהינ תילארשיה תכרעמה .אלכב סאמח יריכב םע םירבדמ םילארשי םיניצק ךא
 ,םייובש רורחשל ןתמו אשמכ םיכלהמ םדקל ידכ ץוחב םימרוג םע םהלש רשק הרשפאו אלכב םיריסא םע
 סאמח גיהנמ םע חיש אלכב להינ ,יחרזאה להנמב ריכב ,םכח דוד .ןוגראל םירסמ תרבעה וא ,שא תקספה
 לשמל ,ויתודמע תא ררבל ידכ ןהו ,)1994-ב ןמסקוו 1992-ב ונדלוט תופיטח( םירבשמ עקר לע ןה ןיסאי חישה
  35.יקאקש יחתפ ימאלסאה דאהי'גה גיהנמ םע םג אלכב חחוש אוה .םיחטשב תוריחב אשונב
 

 1978 תנשב 19 ןב היהשכ רצענ יתוגרב .יתוגרב ןאורמ אוה גולאיד להונ ומיע אולכ ריסא לש טלוב הרקמ
 .טלוב חתפ ליעפ היהו הטיסרבינואב דמל ורורחש רחאל .םינש שמחל אלכנו חתפ תוילוחב תורבח תמשאב
 יליעפ םע םישגפמב ףתתשה הפוקת התואב .רזח ולסוא ימכסה תובקעב 1994-בו םיחטשהמ שרוג 1987-ב
 .םיזנתה גיהנמכ יזכרמ דיקפת יתוגרב הב אלימ 2000 תנשב היינשה הדאפיתניאה ץורפ םע .םילארשי םולש
 תוברועמו חצר לע רסאמ תונש 40-ו םלוע ירסאמ השימחל ןודנו 2004-ב עשרוה ,לארשי ידי לע רצענ אוה
  .חתפ לש םיידיתעה םיגיהנמה דחאכ רכזומ יתוגרב .רורטב
 
 ,תסנכ רבח היה רשאכ ,לעפ ןורוא םייח .אלכב יתוגרב םע ושגפנ ץרפ רימעו ינבל יפיצכ םילארשי םיאקיטילופ
 ריכבו רש ,ל"ז ארזע ןועדגו הנס םירפא .טרמלואו ןורש הלשממה ישארל יתוגרבמ םירסמ תרבעהל ךוותמכ
 עקר לע ,2006 תוריחב תארקל .םולש םודיקל םורתי אלכהמ יתוגרב רורחשש תורשפא ולעה ,רבעשל כ"בשב
 ,תיניטסלפה היזיוולטלו הריז'ג-לאל אלכהמ תונויאר קינעהל יתוגרבל לארשי הרשפא ,חתפ תושלחיהמ ששח
 ריכב ,ל"ז ןליא קחצי .תוריחבב חצינש סאמח הז היה ,םיצמאמה תורמל לבא .חתפב תורוש דוחיאל ארק אוה
 תקולחמ שי .ינוציקכ הלגתי אוה אלכהמ אציש עגרב ךא ,אלכב לוכיבכ יטמגרפ יתוגרבש ןעט ,רבעשל כ"בש
 36.תונותמ ויתודמע םאהו םויכ םיניטסלפה ברקב יתוגרב לש ודמעמ יבגל םילארשי םימרוג ןיב
 
 תיזחה ,ימאלסאה דאהי'גה יגיצנו סאמחמ השתנ קלא'ח-לא דבע םיריסאה םע דחי יתוגרב חסינ 2006 יאמב
 םינפ תודחאל סיסב שמשל דעונש "םיריסאה ךמסמ" תא םירדה אלכב תיממעה תיזחהו תיטרקומדה
 תחטבהל םגו '67 תולובגב תיניטסלפ הנידמ תמקהל ארק ךמסמה .לארשי לומ תמאותמ הדמעלו תיניטסלפ
 .ונממ רענתה סאמח וליאו ךמסמה לע םע לאשמ םייקיש ריהצה ןזאמ ובא .םיריסאה רורחשו הבישה תוכז

 
 ;18-19 ,ס"בש רקחמ ףנע ."2013-2018 לארשיב םזיביצדר ח"וד" .)2019 רבמבונ( .ק ,יבצ ןב ר"ד ד"גסו .י ,ןינקו ר"ד יאלכ בר 34
 ."ימואלה ןוחטיבה תייגוסל רשקהו תיניטסלפה הרבחה ןיבל םיריסאה ןיב הקימאנידה :םיינוחטיב םיריסא" .)2008( .א ,גרבדלוג
 ,יאגרש ;580 ,ןתיב הרומז תרנכ :הדוהי רוא ."לכה השעת לארשי תנידמ" .)2009( .ר ,ןמגרב ;72-70 ,42 ,ימואל ןוחטיבל הללכמה
 :ךותמ רזחוא .םויה לארשי ."םלשל רוסאש ריחמ הז לבא ,תלצנתמ ?הער תעמשנ ינא" .)2020 ינויב 20( .נ

https://www.israelhayom.co.il/. 
 ,ןוחטיבה דרשמו ןדומ :לארשי ."םייניעה הבוגב הזע" .)2016( .ד ,םכח ;303 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא 35

53-49, 95-94.  
 תשרומל זכרמה ."טסירורט וא לארשי םע מ"ומל רנטרפ יתו'ערבלא ןאורמ" .)2017 ילויב 13( רורטלו ןיעידומל עדימה זכרמ 36
 םירוקיבה ךמסמ :הפישח" .)2019 טסוגואב 6( .י ,םהרבא ;ץראה ףסומ ."טקשה ףתושה" .)2016 ילויב 1( .'ג ,ירוחו .ג ,ץייו ;ןיעידומ
 כ"ח" .)2006 רבמבונב 27( .א ,יבלפמוש  ;https://www.mako.co.il :ךותמ רזחוא .N12 ."םיריסא לצא תסנכ ירבח לש אלמה
 לוקשל" .)2007 ראורבפב 4( .א ,הקנולבי ;https://www.ynet.co.il :ךותמ רזחוא .Ynet ."מ"הר תכשלל יתוגרב ןיב ךוותמ ןורוא
 תא ריכהל" .)2012( .ש ,רדלא ;https://www.maariv.co.il :ךותמ רזחוא .בירעמ ."םינותמה תא קזחל ידכ יתוגרב תא ררחשל
 רזחוא .בירעמ .)ןליא קחצי םע ןויאר( "הזע תא שובכל ךירצ" .)2020 ינויב 5( .ב ,תיפסכ ;146-144 ,םירפס רתכ :םילשורי ."סאמח
  .https://www.maariv.co.il :ךותמ
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 ךלהמו יניטסלפ םינפ גולאיד אלכה ךותמ םדקל ןויסינל המגוד הווהמ ךא ,יונישל איבה אל םיריסאה ךמסמ
 37.לארשי םע מ"ומל תוכלשה םג ול תויהל תויושעש
 

 לארשי םע רשקב דיקפת ואלימש םיררחושמ םיריסא .5
 לשממבו ןוחטיבה ינונגנמב םיבר םיררחושמ םיריסא ובלתשה 1994 תנשב תיניטסלפה תושרה תמקה רחאל
 38.לארשי לומ רשקב יתועמשמ דיקפת ואלימש רבעשל םיריסאל תואמגוד רפסמ ןייצל ןתינ .יניטסלפה
 
 ,אלכב רפס בתכ בו'גר ,1985 לירב'ג תקסיעב ררחושש דע הנש 15 אלכב בשיו 17 ליגב רצענ בו'גר לירב'ג
 1988 תנשמ .אלכב גיהנמכ ודמעמ תא הנב אוה .תיברעל "דרמה" ןיגב לש ורפס תא םגרתו תירבע דמל
 שאר םע םישגפמ ,רבעשל ריסא אוה םג ,ןאלחד דמחמו בו'גר ומייק ולסוא םכסה תמיתח רחאל .סינותב ההש
 שארל הנומ בו'גר .םיניטסלפל לארשי ןיב ינוחטיבה םואיתה תמקה ךרוצל קחש ל"כטמרה ןגסו ירפ כ"בשה
 .כ"בשה לומ ינוחטיבה םואיתל םיארחא ויה םה .הזעב ההז דיקפתל ןאלחדו תיברעמה הדגב לכסמה ןוחטיבה
 ובא םע ךסכתסה ןאלחד 39.הכלהמבו 2000 דיוייד פמק תגספ תארקל יביטקורטסנוק ןפואב לעפ םג ןאלחד
 הנידמה ןורתפב הכימת אטיב הנורחאל ,תיניטסלפה הריזב ליעפ ןיידע אוה ךא ,םיחטשה תא בזעו ןזאמ
 םירכזומ םהינש .סאמח לומ סויפ יצמאמב ברועמ היהו יניטסלפה לגרודכה תודחאתה ר"ויכ ןהיכ ,בו'גר .תחאה
  40.ןזאמ ובא ירחא םילאיצנטופ םיידיתע םיגיהנמכ
 
 רחאל .םיריסא 15,000 לש בער תתיבש ליבוה 1992 תנשבו ,1994-1980 םינשב אלכב בשי סראפ הרודק
 41.םיריסאל עייסמה יתלשממ אל ןוגרא ,יניטסלפה ריסאה ןודעומ שארו תיניטסלפה הלשממב רש היה ורורחש
 הוותמ העיצהש תיניטסלפ תילארשי תיחרזא המזוי ,הבנ'ז תמזוי לש ילארשיה תווצב היהש ,ןיילק םחנמ יפל
 לש יניטסלפה תווצל ,רבעשל ריסאו חתפ רבח ,ינארוח-לא דמחומו סראפ תופרטצה ,עבק רדסהל םכסומ
 התשענ תופרטצהה .המזויב הכימתה קוזיחלו ןתמו אשמב תיבויח תינפתל האיבה 2003 ץיקב הבנ'ז תמזוי

 אלל ובר דבע רסאי תושארב יניטסלפה תווצה היה םאוב ינפל .אולכה יתוגרב ןאורמו םיזנתה תודעו תעידיב
 תחיקלב וטלב םה ךא .םיריסא רורחש םהיניב ,ומכוסש םיאשונ חותפל ושקיב ינארוח-לאו סראפ .ירוביצ דמעמ
 םיריסא 42.חתפ יקיתו לש תרוקיב םג הררוע המזויב םתופתתשה .תומכסהל הריתחו תוטלחה תלבק ,תוירחא
 ופתתשה היתולועפ תרגסמבו הבנ'ז תמזויב םירבח ימר'גע-לא ףרשאו קזאר-לא דבע םאשיהכ רבעשל
 םדקלו תיניטסלפה טבמה תדוקנ תא גיצהל ידכ ילארשי רוביצ םעו להק תעד יליבומ םע םיבר םישגפמב
 43.המזויב הכימת
 

 ןונגנמ תמקהל עייס תיניטסלפה תושרה תמקה םע ,1988 דע 1977 םינשב ןיגוריסל אולכ היה ,חייש-א ןייסוח
 רשה וניה םויכו ,2000 תנשב תיברעמה הדגב חתפה ל"כזמכ ןהיכ ,ריכב דיקפתב וב שמישו לכסמה ןוחטיבה
 ,יללכה ןיעידומה שאר םויכו רבעשל ריסא ,'גרפ ד'גמו חייש-א 44.לארשי םע רשקל יארחאהו םייחרזא םיניינעל

 
 .)2008( .א ,גרבדלוג ;https://www.haaretz.co.il :ךותמ רזחוא .ץראה ."אלמה חסונה םיריסאה ךמסמ" .)2006 ינויב 6( ץראה 37
 ,ימואל ןוחטיבל הללכמה ."ימואלה ןוחטיבה תייגוסל רשקהו תיניטסלפה הרבחה ןיבל םיריסאה ןיב הקימאנידה :םיינוחטיב םיריסא"

68-60. 
38 Abuzayad, I. (2015). "Fatah central committee profiles". Washington institute. Retrieved from: 
https://www.washingtoninstitute.org. 

 לת ."יאקירמא םולש" .)2009( .מ ,קידניא ;224-226 ,210-211 ,110-111 ,לכשמ :ביבא לת ."ףסה ירמוש" .)2014( .ד ,הרומ 39
 .326 ,324-323 ,313-312 ,308-307 ,דבוע םע :ביבא
 רזחוא .בירעמ  ."תיניטסלפה המבה זכרמל ענ תימואל-ודה הנידמה טירסת :הצואת רבוצ ןויערה" .)2021 רבמצדב 24( .'ג ,יגוח 40
 :ךותמ רזחוא .לרביל ."?ןזאמ ובא לש ושרוי היהי ימ" .)2015 לירפאב 19( .א ,ומח ;https://www.maariv.co.il :ךותמ

https://theliberal.co.il. 
 זכרמ ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת ."תיניטסלפה תושרהו חתפה :הנידמו הכפהמ ןיב" .)2004( .מ ,ןייטשלימ ;םש ,ןובית 41
 .130 ,ת"הזמה ידומילל ןייד השמ
 :הנידמו הכפהמ ןיב" .)2004( .מ ,ןייטשלימ ;62-64 ,52-55 ,למרכ :םילשורי ."םינפבמ טבמ :הבנ'ז תמזוי" .)2006( .מ ,ןיילק 42
 .133-130 ,ת"הזמה ידומילל ןייד השמ זכרמ ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת ."תיניטסלפה תושרהו חתפה
 רוביצב הווקת תוחיפמ ב"הראב תוריחבה תואצות :ימר'גע-לא ףרשא םע םיאנותיע שגפמ" .)2020 רבמבונב 12( הבנ'ז תמזוי 43
 .https://heskem.org.il :ךותמ רזחוא .הבנ'ז תמזוי ."יניטסלפה
 ידומילל ןייד השמ זכרמ ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת ."תיניטסלפה תושרהו חתפה :הנידמו הכפהמ ןיב" .)2004( .מ ,ןייטשלימ
 .תבשל ףסומה תונורחא תועידי ."תולילה םיער המ" .)2021 יאמב 14( .נ ,ענרב ;137 ,ת"הזמה
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 זירכה ןזאמ ובאש רחאלו ,פמארט אישנה תנוהכ ךלהמב רבשמ תופוקתב םג לארשי לומ רשקה תא ורמיש
 תוינידמב םתוקבד לשב השק תיניטסלפ םינפ תרוקיבל םינותנ םה .לארשי םע ינוחטיבה םואיתה תקספה לע
 45.וז
 
 םע םולשל םיארוקש םויכ חתפ יריכב לכ" :תיניטסלפה תושרב םיריסאה רש ,עאקרק אסיע ןעט 2011-ב
 םולשה ךילהת .רבעשל םיריסא םה ןוחטיבה ינונגנמל וסייגתהש םישנא הברה ,רבעשל םיריסא םה לארשי
  46."ילארשיה אלכב םיריסא םעפ ויה וללה םירישכמה .םירישכמ תועצמאב םשנומו ינילק תוומב אצמנ
 הדימב ,וקחדו תיניטסלפה תושרב םידיקפת ולביק ולסוא םכסה תובקעב םיחטשל ורזחש ץוח ף"שא ישנא
 הזע בשות ,קזאר-לא דבע םאשיה .העפשה תודמעמ רבעשל םיריסאה ברקמ םינפ חתפ יגיהנמ תא ,תמיוסמ
 ישנא ןיב םילדבהל וסחייתהב רמא ,םיריסא יניינעל רש היה ורורחש רחאלו ילארשיה אלכב הנש 21 בשיש
 יתבב ונדמלש ללגב ,םבורמ םיליכשמ ונייה .הברהב םהמ םיבוט ונייהש ררבתמ"  :סינות ף"שא ישנאל םינפה
 םתוא וניאר .תמאב םהל באוכ המו השלוחה תודוקנ המ ונעדי .םילארשיה תא ונרכה ונחנא רקיעבו ,אלכה
 תועבוקמ תושיפת םע ,)ג.א-סינות ף"שא ישנא( ואב םהש יפכ אל .םדא ינבכ םג םתוא וניאר םימעפל ךא ,ביואכ
 47."םילארשיה לע תועטומו
 

 םינפה ישנא ןיב םילדבההמ קלח ושטשטיה היינשה הדאפיתניאה ץורפ תובקעבו ולסוא םכסה תמיתח זאמ
 ,םינפ חתפ ישנא ,רבעשל םיריסא ויה .לארשי םע רשקב ןויסינ ורבצ ץוח ף"שא ישנאמ קלח .ף"שאב ץוחהו

 םיריסאה לש תבצעמה היווחלש ןכתי ךא .םהיתודמעב וניצקהו לארשי םע םולשה תייצפואמ ובזכאתהש
 רשאכו םא יוטיב ידיל אובל לכוי רשא ףסומ ךרע ןיידע שי ,לארשי תרכהו תירבעה תעידיל ,אלכב רבעשל
 .ינידמ ךילהת שדוחי
 

 הנש 23 בשי ,הזעב סאמח גיהנמ םויכ ראווניס איחי .סאמח תגהנהב םג יזכרמ םוקמ וספת רבעשל םיריסא
 ותויה תעב רבע ראווניס .תילארשי תרושקת לש ןכרצו תירבע רבוד אוה .גיהנמכ ודמעמ תא הנב םשו אלכב
 סאמח גיהנמ דיקפתל רחבנ 2017-בו 2011 טילש תקסעב ררחוש אוה .וייח תא ליצהש חותינ ילארשיה אלכב
 .לארשי םע הרדסהל הריתחה תא ליבוה רשאכ םזיטמגרפ לש םינמיס ,םימיוסמ םיבלשב ,הליג ראווניס .הזעב
 לע תוטקר ירי תפקתמב ותגהנהב סאמח חתפ 2021 יאמבו תומילאב שומישמ ענמנ אל אוה תאז םע דחי
 הרדסהל וינפ םאה ךירעהל השק הלא םירבד תביתכ תעשב ."תומוחה רמוש" עצבמל הליבוהש םילשורי

 48.םיריסא רורחשל דואמ ביוחמ םג ראווניס רבעשל ריסאכ .ףסונ תומיעל ליבויש וא חווט תכורא

 תוצלמהו םוכיס .ד
 םרוג לשבו םרבע לשב רתויב יתייעב ןקחש םה םיניטסלפה רבעשל םיריסאהו םיריסאה ,תילארשי הייארב
 יניטסלפה רוביצב תיתועמשמ הצובק םג םה ךא .רורחשה רחאל רורטל םתרזח תורשפא - ידיתעה ןוכיסה
 םא ,ואלימש רבעשל םיריסא ויה  ,רקחמב גצוהש יפכ ,השעמל .םולש םודיקל רתויב בר לאיצנטופ תלעב
 הצובק םניא םיריסאה .םילארשי םימרוג םע רשקה רומישבו חישה םודיקב דיקפת ,הצובקכ םאו םידיחיכ
 אלכב ובירקהש ישיאה ןברוקהו םדמעמ םלוא ,םנוגרא תרגסמב םרורחש רחאלו אלכב םילעופ םה ,הדיחא
 ןיב תוחוכה יסחי ויהי המ רורב אל .םולש יכלהמ םדקלו ינוגראה וקהמ גורחל םהל רשפאל יושע )הי'חדתה(
 םיריסא ההובג תוריבסב ךא ,הצובק וא דיחי גיהנמ היהי םאהו ןזאמ ובא ירחאש ןדיעב סאמחל שלחנה חתפ
  .תיניטסלפה הגהנהב דיקפת  ואלמי רבעשל
 

 
 :ךותמ רזחוא .תושדח ןאכ ."ץעהמ תיניטסלפה תושרה לש תראופמה הדיריה" .)2020 רבמבונב 18( .ג ,רגרב 45

https://www.kan.org.il; סבולג ."אבה יניטסלפה סיארכ ןזאמ ובא תא תשרל יושעש שיאה" .)2014 רבמטפסב 6( .מ ,דעלא. 
 .https://www.globes.co.il :ךותמ רזחוא
 .https://www.ynet.co.il :ךותמ רזחוא .Ynet ."תומיעל ליבות םיריסאה יאנת תרמחה :יניטסלפ רש" .)2011 ילויב 4( .א ,יול 46
 .94-93 ,לכשמ :ביבא לת ."תוומכ הזע" .)2005( .ש ,רדלא47 
 .ד ,ןקז ; תבשל ףסומה תונורחא תועידי ."רוצמה םויסו טלחומ טקש איה יתניחבמ שא תקספה"  .)2018 רבוטקואב 4( .פ ,ירוב 48
 ,ףורכששי ;םש ,יגוח  ;https://www.globes.co.il :ךותמ רזחוא .סבולג ."הרדסהה תא חציפש טסירורטה"  .)2019 רבמצדב 27(

 .םש
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 וספתי ,םולש םודיקל ולעפי םא תיניטסלפ היצמיטיגלל תוכזל םייושעש ,רבעשלו הווהב םייניטסלפ םיריסא
 ספתיהל םייושע םיריסא ויה אלש םיניטסלפ םיגיהנמ .ילארשיה רוביצב םיבר ידי לע םיימיטיגל יתלבכ
 אלמל םייושע רבעשל םיריסא .תיניטסלפה הרבחב הכימת תוחפ ולבקיש ןכתי ךא ,לארשי ידי לע םיימיטיגלכ
 םקלחל רבעב הרשפאש תירבע תעידיו תילארשיה הרבחה םע םתורכיה לשב םולש םודיקב יבויח דיקפת
 וכרטצי םיריסאה ,םולש םודיקל לועפל ידכ .ילארשיה רוביצל תורישי תונפלו תילארשיה תרושקתב ןייארתהל
 םוי רדס לעב ריעצ רוד ,סאמחל חתפ ןיב לוציפה( תיניטסלפה הרבחב ולחש םייונישל םמצע תא םיאתהל
 ןיב קומעה ןומאה רסוחו תונדשחה לע רבגתהל ידכ םייתועמשמ םידעצב טוקנלו ,תילארשיה הרבחבו )הנוש
 ךכבו תיניטסלפה הרבחב םיריסאה תויזכרמב הרכה תשרדנ ,ילארשיה רוביצבו הגהנהב םג ,דגנמ .םידדצה
  .םכסהל עיגהל השק היהי םתופתתשהו םתכימת אללש
 
 יבגל יגטרטסא ןונכת וא חווט תכורא תוינידמ לארשי תנידמל התייה אל ,ל"ז גרבדלוג הנשמ רדנוג יפל
 .םיעוריאל הבוגתבו הלשממה תדמע ,רהוסה יתב ביצנ תשיגמ העפשוה תוינידמה .םיינוחטיבה םיריסאה
 םיאולכ םהב םיאנתב ןכו םיעוגיפ ועציבש םיררחושמ םיריסאב קסע לארשיב יטילופהו ירוביצה חישה
 אל םיאנתה תרמחהל 2018-מ הדעו תוצלמה .ןולמ תיב וא הנטייקכ ירוביצה חישב ראות אלכה ,םיריסאה
 לשב םג ,רהוסה יתבב יתיישעת טקש תונקל הדעונ םיינוחטיבה םיריסאה יפלכ תוינידמהש ןעטנו המשוי

 תחירב לדחמ תובקעב .הזעו ןורמוש הדוהיב ינוחטיבה בצמה לע םכותב םיעוריאל תויהל תויושעש תוכלשהה
 םרט הלא םירבד תביתכל ןוכנ רשא ,הריקח תדעו התנומ .2021 רבמטפסב עובלג אלכמ םיריסאה תשש
 49.םיינוחטיבה םיריסאה יפלכ תוינידמב םייונישל ליבותש ןכתיו תונקסמ השיגה
 

 רשא ,םיניטסלפה םיריסאה יפלכ םיפסונ םילארשי םידעצ לע הבישחל םוקמ שי ,העתרהו השינע דצל םלוא
  :תוצלמה רפסמ עיצהל ןתינ םינוכיסהו תובכרומהמ םלעתהל ילבמ .תויבויח תומגמ קוזיחל םורתל םייושע
 

 ריבס 50.םיינוחטיב םיריסא לש םוקיש וא תונתמתה תינכת ןיא לארשיב - הפיקע תונתמתה םודיק .1
 םיריסאכ םמצע תא םיאור םהש ינפמ וזכ תינכותב ףתתשהל ודגנתי םיניטסלפ םיריסאש חינהל
 םה ,רבעה ןויסינ רואלו םהישעמב תכמותה הביבסל םירזוח םה םרורחש רחאל ,ףסונב .םייטילופ
 התלוכי יבגל קפס וליטה קלאפו רונג ,הלא םיאנתב .םרורחשל ליבותש הבורע ינב תפיטחל םיווקמ
 לש ךילהת אלכב ורבעש םיריסא ויה םלוא 51.תיתועמשמ תונתמתה תינכת םשייל לארשי לש
 .תילארשיה הרבחל תופשחיהו דומיל ,האירקמ האצותכ םולשב הכימתו רורטה תביזע ,תונתמתה
 םיחקל דומלל ןכו ,וביחרהלו הז ךילהת דדועל ןתינש ןכתיו ,הפיקע תונתמתה ,תאז תונכל ןתינ
 תויפונכ ירבחב לופיטה רקיעב ,םיילילפ םיריסא םע ןויסינהמו םלועב תונתמתה תוינכותמ םייטנוולר
  .רורט ינוגרא ירבחל וינייפאממ קלחב המודש

 
 תא ףידעהלו ,םינותמה קוזיחו םולש םודיק ןעמל רורחשל תואקסעב םיריסא רורחש ןיב ןיחבהל .2

 הנותנו תיטפשמו תירסומ הניחבמ תיתייעב איה םרסאמ םויס ינפל םיריסא רורחש תייגוס - ינשה
 גציימה "רוגמלא" ןוגרא .רורטה תונברוק תוחפשמ דצמ ןכו םייעוצקמו םייטילופ םימרוג דצמ תרוקיבל
 תינידמ היגוסב רבודמש ןעט צ"גב .םיריסא רורחש עונמל ןויסינב צ"גבל הנפו תונגפה ןגרא רורט יעגפנ
 ינוגרא 52.םרורחשב ןוכיס שיו םיעוגיפ ועציבש םיררחושמ םיריסא לש םירקמ ויה ןכא .ברעתה אלו

 
 .בירעמ ."תבש ןב יפלכ תונעטהו םיריסאה אשונב ומשוי אלש תוצלמהה שארמ עודי ףוס" .)2021 רבמטפסב 9( .ב ,תיפסכ 49
 :ךותמ רזחוא .בירעמ ."הנטייקה ריחמ" .)2021 רבמטפסב 21( .ב ,תיפסכ ;https://www.maariv.co.il :ךותמ רזחוא

https://www.maariv.co.il.  
 וקתנתה םתיברמ .חתפ יריסא לש םיאתב םצוביש תועצמאב ש"עאד יריסאמ קלח לש תונתמתה דדועל ןויסינ השענ 2016-ב 50
 7 ףסומ ,תונורחא תועידי ."רוחש לגד" .)2022 יאמב 6( .א ,יאנליא :האר .ללכהמ אצויה הרקמה הז רומאכ .ש"אעדל הקיזהמ
 :ךותמ רזחוא .ץראה ."תוסנל הצור אל םגו – םיינוחטיב םיריסא תמקשמ הניא הנידמה" .)2022 לירפאב 1( 'ג ,רניירב  ;29  ,םימי

https://www.haaretz.co.il/. 
 תייגוסל רשקהו תיניטסלפה הרבחה ןיבל םיריסאה ןיב הקימאנידה :םיינוחטיב םיריסא" .)2008( .א ,גרבדלוג ;םש ,עשוהי 51
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 רחאל 53.לארשי לש הפרות תדוקנכ םיפוטחהו םייובשה רורחש תייגוס תא והיז םיניטסלפה רורטה
 רורחש תייגוסב תודמע החישקהו האוושמה תא תונשל לארשי תלשממ התסינ ,2011 טילש תקסע
 םיריסא רורחשל הפיטח תובקעב הקסעב םיריסא רורחש ןיב ןיחבתש תוינידמ תשרדנ .םיריסא
 – ילארשיה סרטניאה תא תרשל יושע ,תומיאתמ תוביסנבו יותיעב רשא ,םולשל ןתמו אשמ תרגסמב
 .תומיע תעינמו םולש םודיק

 
 שי ,תיניטסלפה הרבחב םיריסאה לש יזכרמה םדמעמ רואל - םיריסאה םע גולאיד יצורע סוסיב .3

 םיריסאה ברקמ םיילאיצנטופ םיגיהנמו םיגיהנמ םע יאשח גולאיד םויקל תונמדזה לוצינל םוקמ
 ןיב ירוחא ץורעב גולאידו הבישח תוצובקב רבעשל םיריסא בלשל בושח ,ןכ ומכ .אלכב םיינוחטיבה
  .שדוחי רשאכו םא ימשר ןתמו אשמב םגו םיניטסלפל םילארשי

 
 םיריסאה תייגוס - םולש םודיקב םיריסא לש ירשפאה םדיקפתל עגונב רוביצה תועדומ תאלעה .4

 תיטילופ תודגנתה ררועל יופצ ןלהל וגצוהש תוצלמהה םושיי .תושק תומליד לארשי ינפב הביצמ
 תוגיהנמו )ל"הצו כ"בש ,ס"בש( םייטנוולרה םיפוגה דצמ יעוצקמ יוביג ,חותפ ןויד בייחיו תירוביצו

 ריכזמ יצמאמ תרגסמב ,םיריסא ררחשל טילחה והינתנ הלשממה שאר רשאכ 2013-ב .הצימא
 ךא תבאוכ הטלחההש הדוה וב ילארשיה רוביצל בתכמ םסרפ אוה ,ןתמו אשמה שודיחל ירק הנידמה
 תובישח שי .היגוסב רוביצה םע גולאיד םייקל ןויסינל המגוד וז 54.הנידמל בושח ךלהמהש ןעט
 םיריסא לש םירקמ ללוכ ,התובכרומ אולמב םיריסאה תייגוס תא וגיציש תרושקתב תובתכלו םירקחמל
 .םולשב םיכמותו ונתמתהש

 
 תיטילופה תכרעמב ןהו תילארשיה תיטילופה תכרעמב ןה קותישהו םולשה ךילהתב ןואפיקה עקר לע
 רשפאי ילואו ינידמ ךלהמ לע שדחמ הבישחל ליבוי תיניטסלפה הריזב השק רבשמ קרש ןכתי ,תיניטסלפה
 ליבוהל ידכ ,םישק םירבשמל ןיתמהל ונל לא .ומודיקב םיניטסלפה רבעשל םיריסאלו םיריסאל דיקפת ןתמ
 .םויה רבכ םולש םדקל םילוכיש םידעצ לעופל איצוהל ידכו ,תיגטרטסא הבישח

 
 .ןתיב הרומז תרנכ :הדוהי רוא ."לכה השעת לארשי תנידמ" .)2009( .ר ,ןמגרב 53
 :ךותמ רזחוא .ץראה ."הנידמל בושח ךלהמ :םיניטסלפה םיריסאה רורחש לע והינתנ" .)2013 ילויב 28( .'ג ,יגוחו .ב ,דיבר 54
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