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 *טסיסב הניר

 
 2022 רבמבונ

 
 לש ןוחטיבהו ץוחה תוינידמ זכרמב ויה אל םלועמ )ו"טאנ( תיטנלטא ןופצה תירבה םע לארשי יסחי
 םיינוגראו םייטילופואיג םייוניש ,םלוא .ושלחנו וכלה ףא םיעשתה תונשב אישה תפוקת זאמו ,לארשי

 ו"טאנ .שדחמ םבוציעל תירשפא תיתשת םיחינמו ,לארשי רובע םיסחיה לש םתובישח תא םילעמ
 ומכ תויגוסב קוסיעל הלש םויה רדס תא הביחרמ איה ;הקימעמ המרופר תונורחאה םינשב תרבוע

 חוכו ץרמ תקירז תקנעה דצלו ;תונשדחה םוחתל שגד הקינעמו ,היגרנאה רבשמו םילקאה רבשמ
 תא השיגדהו ,םיינוגראה תושדחתהה יכילהת תא הזריז הניארקואב המחלמה ,תירבל םישדוחמ יטילופ

 הבצמ .םייוניש ולח לארשיב םג ,ליבקמב .החרזמו הנופצ ענש תירבה לש יפרגואיגה דוקימה
 ןיסירפקו ןווי םע תינלהה תירבה קוזיח ,היצזילמרונה ימכסה חכונ רתיה ןיב הנתשה יטילופואיגה

 הליגר איה וב תיקסעה תפטעמה לדומו תויגולונכטה היתולוכי ,ףסונב .היכרות םע םיסחיה םומיחו
 ו"טאנ ינפב .ןוחטיב לש תיקפסל ןוחטיב לש תינכרצמ ו"טאנ לומ לא התוא ךופהל םילוכי ,דובעל

 .םרפשלו םקימעהל ,ןהיניב םיסחיה תא שדחמ בצעל תונמדזה תעכ תדמוע לארשיו
 

 
 אובמ .א

 ,היכרות ללוכ ,הפוריאו הקירמא ןופצ תונידמ םישולש ןיב תיאבצ תירב איה )ו"טאנ( תיטנלטא ןופצה תירבה
 לש היצזירדנטס ,םיינוחטיב הלועפ יפותישל הבחר תרגסמ הווהמ תירבה ,ךכל רבעמ 1.תידדה הנגהל
 ו''טאנ תורבח ןיב הלועפה ףותיש .ןוחטיב-ירושק םייגולונכט םיחותיפ םודיקו ,הדובע תוטישו המיחל יעצמא
 לש התובישח תא תימואלניבה המבה תמדקל ריזחה ,תיסורה השילפה זאמ )הרבח אל-הפתוש( הניארקואל
 דצמ ךלוהו רבוג ןיינעל הכוזש ,בושח יגרטסא אשונ םיווהמ ו''טאנ םע לארשי לש היסחי ,ךכו .תירבה
  .לארשי לש תינוחטיבה תכרעמהו תינידמה תכרעמה
 

 ןופצה תירבה םע תופתושה תקמעהל לארשי לש הכרדב םעפ אל ודמע םיירוזאו םיימוקמ םירבשמ
 )ו''טאנ תורבח ןניאש( תורחאה תוינוכית םיה תופתושה םע לארשי יסחיב תודרומהו תוילעה .תיטנלטא
 היסור ןיב המחלמה ,םהרבא ימכסה ,תאז םע .םילשורי םע תירבה לש הלועפה ףותיש קמוע לע וכילשה
 םייונישל ואיבה היכרותו לארשי יסחיב הנורחאה תוממחתההו ,םילקאה רבשמ תוכלשה ,הניארקואו
 תוהזל הליכשה לארשי ,ליבקמב .ו''טאנ לומ םג לארשיל תותלד תעכ םיחתופש םייתועמשמ םייטילופואיג
 תעכ תדמוע לארשי .תונורחאה םייתנשב ו''טאנ לש השדחה תיגטרטסאה הסיפתב תויוחתפתהה תא
 תואיצמל המצע תא םיאתהלו תירבה םע היסחי תא שדחמ ןייפאל הל תרשפאמה תיטירק הדוקנב

 
 טסופ םלזור'גה לשו ןאכ לש תבתככו ,רוטינומ-לא ינקירמאה תושדחה רתאב ילארשיה תווצה רובע תישאר תכרועכ תשמשמ טסיסב הניר * 
 םורדו תירבה תוצרא ,תפרצ ,היגלבב תימואלניב תבתככ התרש הניר ,םינורחאה םירושעה ינשב .יפוריאה דוחיאה תודסומ לומו תפרצב
  .היבמולוקב ילארשיה רירגשה תינגסכ התריש ןכ ינפל .הקירפא

1 NATO, Collective defence and Article 5. 
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 בושח דעצ אוה ו"טאנ םע םיסחיה קוזיח .ול רבעמ םג אלא ןוכיתה חרזמב קר אל ,השדחה תיטילופואיגה
  .וזה השדחה תואיצמל המאתהה תרגסמב
 
 תרגסמכ ינוכית םיה גולאידה תא דוחייבו ו"טאנו לארשי ןיב םיסחיה לש הירוטסיהה תא שורפי הז ריינ
 הלועפ יפותיש םודיקב ו"טאנו לארשי ינפב םידמועש םירגתאה תא שורפי ,הלועפה יפותיש לוהינל
 םיביצמו תיתשת םיחינמ רשא תינוגראהו תיטילופואיגה המרב הנורחאל ולחש םייונישה תא גיציו ,םתקמעהו

 םידדצהש תידדהה תלעותב ריינה ןד ,הזה עקרה לע .וזה םיסחיה תכרעמ לש שדחמ בוציעל תונמדזה
 םיסחיה בוציע תא תוחנהל םיכירצש תונורקעבו ,םהיניב הלועפה יפותיש תקמעה ידי לע הב תוכזל םילוכי

 .תיבטימה הרוצב וזה תונמדזהה תא לצנל ידכ שדוחמה
 

 ו"טאנו לארשי ןיב םיסחיה לש הירוטסיה .ב
 תונושארה תונידמה שמח םע לארשי התנמנ ,זא .1989 זאמ ו''טאנ םע םידחוימ םיסחי תמייקמ לארשי

 Major Non-NATO( תיטנלטא-סנרטה תירבה לש תופדעומ תופתושכ ינקירמאה לשמימה ידי לע ורכוהש
Ally(. ללוכ ונניא אוהו ו''טאנ לש המעטמ ימשר דמעמ הווהמ ונניא ,סרגנוקב לבקתהש ,הזה ראותה 

 אל הנידמ םע הלועפ ףותיש לש תיגטרטסאה תובישחב תינקירמא הרכהב רבודמ .תידדה הנגהל תובייוחמ
  .תויאבצו תוילכלכ תובטה ןווגמ הרבח-אל הנידמ התואל קינעמ אוהו ,)לארשי( ו''טאנב הרבח
 

 תא המיקה תירבה רשאכ ,ולסוא ימכסה תמיתח רחאל וקצונ ו''טאנ-לארשי יסחיל םייזכרמה תודוסיה
 ,םירצמ ,לארשי .ןוכיתה םיה ןגאמ תופתוש תונידמ םע םולשל הלועפ ףותישל ינוכית םיה גולאידה
 הנמזוה הירי'גלא .1995-ב ינוכית םיה גולאידב ףתתשהל תימשר ונמזוה ,ןדריו היסינות ,וקורמ ,הינטירואמ
  .''סולפ עבש'' גולאידה ארקנ תיאו''טאנה הפשב .ןכמ רחאל הנש
 
 רקיעב ,תוינוכית םיה תופתושל ו''טאנ ןיב םישגפמ המכ ומייקתה ,ולסוא ימכסה רחאלש ןושארה רושעב
 םע םיילמרופ יתלבו םיילמרופ םישגפמל ףסונ ילכ ו''טאנ םע היסחיב התאר לארשי .םייעוצקמ םיגרדב
 ןכא םישגפמש תורמל ,תואיצמב .ולסוא ימכסה תא ,וטקפ-הד תוחפל ,ביחרהל הווקתב ,תונכש תונידמ
 םיליגרתב ףתתשה םנמא ל''הצ ,יאבצה דצב .תוילמיס תואצות רקיעב הבינה תיטילופה תרגסמה ,ומייקתה
 םודיקל תרדוסמ תינכות לשמל וללכ אלו ,תוכומנ ויה תוילארשיה תופיאשה לבא ,השביבו םיב ו''טאנ לש
   .ו''טאנ לומ תילארשיה תיאבצה היישעתה
 
 שדוחב קר .ו''טאנ יליגרתב לארשי לש התופתתשה לע וטו היכרות הליטה ,הרמרמה טשמ רחאל ,2010-ב
 תירבה הרשיא ,ליבקמב .וטווה תא היכרות הריסה ,סויפ םכסה לע ומתח תונידמה יתש רשאכ ,2016 ינוי
 ינור ,ו''טאנל ןושארה ילארשיה רירגשה .לסירבב ו''טאנ הטמ ךותב דרשמ חותפל 2016 יאמב לארשיל
 תורבחל תירבה הרשיא ןכמ רחאל םייתנש .הנשה התואב רבמטפסב ותנמא בתכ תא שיגה ,רעי-ונשל
 תילארשי תופתתשהל תלדה תא בוש החתפ יכרותה וטווה תרסה .ו''טאנ לש םיזרכמב דדומתהל תוילארשי
 .ינוכית םיה גולאידה םורופ תא שממ לש םייחל הבישה אל לבא ,בחרמב ו''טאנ לש םיליגרתב תיאבצ
  .תושיגפ לש ץמוק ךא תונורחאה םינשב גולאידה בינה ,יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה עקר לע ,םצעבו
 

 ילארשיה ץוחה דרשמ תא ואיבה ,ינשה דצהמ םהרבא ימכסהו ,דחא דצמ ינוכית םיה גולאידה תושלחיה
-ברה תרגסמב אל היצמאמ תא תעכ תזכרמ לארשי .ו''טאנ לומ השדח השיג תונורחאה םייתנשב ץמאל
 זכרמ לש היופצ הקשה לשמל םיללוכ הלאה םיצמאמה .תירבה םע םירישיה היסחיב אלא ,תירוזיאה תידדצ
 ו''טאנ לש םיגיצנ תובורקה םינשב רישכהל לכויש ,תיאבצה האופרה םוחתב רשע ד''הבב ילארשי הכרדה
 יזכרמתינכותב ןושארה ילארשיה זכרמה היהי רשע ד''הבב הכרדהה זכרמ .החמתמ לארשי םהב םימוחתב
 17 רבכ תללוכש PTEC - Centers tionartenership Training and EducaP(,2( ו''טאנ לש הכרדהה

 
2 NATO,  Partnership Training and Education Centres (PTECs). 
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 ףותישל תרחא המגוד .תורבח-אל תופתוש תונידמב םיזכרמ 15-ו ו''טאנ תורבח תונידמב הכרדה יזכרמ
 םויאל עגונב תועובש רפסמ ינפל אציש ו''טאנלו לארשיל ןושאר ףתושמ הדמע ריינ אוה וגוסמ שדח הלועפ
 ''ןוחטיבו םולש רובע עדמ'' ו''טאנ תינכותב רתויב הליעפה הרבח-אלה הנידמה םג איה לארשי .םימ''בתכה
)ty Programcience for Peace and SecuriS(3 תכמותה )רקחמ ינוכמ ,הדובע תואנדסב )תיסנניפ, 
  .וללה םימוחתב םיעוריאו םיטקייורפ ,הכרדה יסרוק
 
 יוטיב תלבקמ רשא ,לארשי יפלכ ו''טאנ לש הדיצמ םג הגרדמ תיילע תונורחאה םייתנשב תרכינ ,ליבקמב
 םימויאה אשונל ל''כזמה רזוע .םילשוריב לסירבמ גרד ימר םירוקיב לש הרוש םע תיטילופה המרב
 ל''כזמ דרשמב תוינידמה ןונכת תביטח תשאר ;ןורחאה ילוי שדוחב לארשיב רקיב ליוו-ןאו דיוד םיררועתמה
 תינגסו ;ןמכייר תטיסרבינוא לש רורט דגנ תוינידמל ןוכמה לש יתנשה סנכב הפתתשה יטרב הטדנב ו''טאנ
 קישהל םצעבו ,2022 רבמבונ ףוסב לארשיל עיגהל היופצ ךבנדאק הניטב ןוחטיבו תוינידמ יאשונל ל''כזמה
  .תואבה םינשה עבראל תפתושמה הדובעה תינכות לע תוידדצ-ודה תוחישה תא
 

 תונורחאה םינשב ו"טאנו לארשי ןיב םיסחיה תקמעה ינפב ודמעש םירגתאה .ג
 תאו ןהיניב םיסחיה תא קימעהל ןאובב םינורחאה םירושעה ינשב לארשיו ו''טאנ ינפב ודמע םילושכמ רפסמ
 תודרומו תוילע( ינוכית חרזמה בחרמב לארשי לש המוקמל םירושק םילושכמהמ קלח .הלועפה יפותיש
 ןוכיתה םיה ןגאמ תורחא ו''טאנ תופתוש לש ןתוקחרתה ,היכרות םע לארשי לש םיידדצ-ודה היסחיב
 םיטילופואיג םייוניש לש האצות םה םקלחו ,)תיניטסלפה היגוסה לשב לארשי תא םיללוכש הלועפ יפותישמ
  . ו''טאנ ןוגרא ךותב תושבגתמה תורומתה לשו ,לארשיל םירושק םניאש םיבחר
 

 לושכמ התוויה אל תיניטסלפה היגוסה אקווד ,ךשמהב ןודנ הילעש ,ינוכית םיה גולאידה תושלחהל רבעמ
 אל ,םירחא םיימואלניב םינוגרא המכו OECD-ב ומכ .ו''טאנ םע לארשי לש םיידדצ-ודה היסחיב יתועמשמ
 רבעמו ,יפוריאה דוחיאל דוגינב ,דועו תאז .תיטנלטא-ןופצה תירבב תורבח ברע תונידמ אלו ,םיניטסלפה
 תורבח ןתוא םג .תיניטסלפ תילארשיה היגוסהמ תויתטישב וקחרתה ו''טאנב ,ינוכית םיה גולאידה שוביגל
 םודיקל תיאו''טאנה המבה תא ולצינ אל תיניטסלפ-ורפ תוינידמב תויתטישב תודדצמש יפוריאה דוחיאה
  .הזה גוסהמ תודנ'גא
 

 םיבחר םייטילופואיג םייוניש .1
 

 היסא חרזמב דוקימו ,המינפ ב"הרא תוסנכתה
 
 תינקירמאה העקשהה ךשמהמ ותעיתר תא ריתסה אל פמארט דלנוד תירבה תוצרא אישנ ,ותנוהכ תפוקתב
 ןוגראמ שורפל הצור אוהש יטרפ ןפואב רמא פמארט יכ 2018-ב ודיעה לשממב םיריכב .ו''טאנ תירבב
-יטנא הייטה ללגב לוכיבכ( ו''קסנואמ שורפל ינקירמאה אישנה לש תוטלחהה .תיטנלטא-ןופצה הנמאה
 לש ופוסבש תורמל ,תאזה תורשפאה תוניצר לע ודיעה םילקאה םכסהמ שורפלו )תונכוסה לש תילארשי
 ו"טאנ" ,4ןורקמ לאונמע יתפרצה אישנה רמא ,2019-ב טסנימונוקאל ןויארב .השעמ ללכל הלישבה אל רבד
 ".התירב תולעב לע ןגתש תירבה תוצרא לע ךומסל הלוכי אל רבכ הפוריאו ,יחומ תוומ הווח
 

 יפוליח םע הציקל העיגת ,פמארט תלבוהב לסירבמ ןוטגנישוו לש תוקחרתהה יכ וויק םיפוריא םיגיהנמ
 לע ,ולש םינושארה םישדוחב ודיעה ,תפרצמ רקיעב ,םייברעמ םייטמולפיד .הרק ךכ אל םלוא ,לשמימה
 שדחה לשמימה יכ התייה ,דירדמו ןילרב ,לסירב ,זיראפב השוחתה .ןדייב לשמימ םע תרושקתב םיישק

 
3 NATO, Science for Peace and Security, 4 November 2021. 
4 “Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead,” The Economist, 7 November 2019. 
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 תמצעמ לש היסחיל עגונה לכב תוחפל ,המינפ תירבה תוצרא תוסנכתה לש פמארט תוינידמ תא ךישממ
 ,היסאב ולש ץוחה תוינידמ יצמאמ תא זכרל לחה ןבלה תיבה ,ליבקמב .תויפוריאה תירבה תולעב םע לעה
 .דנליז וינו הילרטסוא ,ודוה ,האירוק ,ןפי םע תותירב תיינבל
 
 תוללוצ תיינבל הזוח םיאקירמאל קינעהל 2021-מ תילרטסואה הטלחהב תוארל היה ןתינ ךכל המגוד
 תולהנמ ןדועב ,הכישחב זירפ תא רומשל ידכ ןפוד יאצוי םיצמאמ ושע הרבנקו ןוטגנישוו .םרובע תויניערג
 .םינקירמא םינרצי םע םיזוח תבוטל םייתפרצה םינרציה םע םיזוחה לוטיבל תינכות לע יאשחב ןתמו אשמ
 ,הניארקואב המחלמה ללגב םיילושל הקחדנ הזה רבשמה תובקעב החמצש תיאו''טאנ-םינפה תונדשחה
  .זיראפ-ןוטגנישוו יסחי לעמ ןנעכ תפחרמ ןיידע לבא
 
 תא ומצמיצ ,ןוכיתה חרזמב םייטילופואיגה םיונישל ליבקמב ,היסאב תינקירמאה תוזכרתהה ,לארשיל רשאב
 ללגב ,ליבקמב .יאו''טאנה תויופידעה םלוסב הרוחא קחדנ רשא ,ינוכית םיה גולאידה לש תויטנוולרה
 הקזיחו ,שיגר בצמב לארשי תא הדימעה תירבה לש התושלחה ,ןוטגנישוול םילשורי ןיב םידחוימה םירשקה
 ברקתהל ידכ העיקשהל הכירצ לארשיש םיבאשמל רשאב תינוחטיבה תכרעמה ברקב הלאשה ינמיס תא
  .המיע תופתושה תא קזחלו ו''טאנל
 

 ו''טאנב שדחמ תעכ האור ןוטגנישוו .תירבה לש תושלחהה ךילהת תא הרצע הניארקואל תיסורה השילפה
 המחלמה םויס רחאלש םויב .היסור ומכ םינקחש דגנ יברעמה םלועה לע הנגהב תיתועמשמ תרגסמ
 יכ םיווקמ ו''טאנב ,ינש דצמ .היסא חרזמב דקמתהל םתסה ןימ רוזחת תירבה תוצרא ,הניארקואב
 לע הבוטל ועיפשי הניארקואב המחלמה ללגב ו''טאנב תעכ םיעקשומש םייסנאניפהו םייטילופה םיבאשמה
  .ךוראה חווטב םג תימואליבה הריזב ודמעמו ןוגראה לש וקזוח
 

 יפוריאה דוחיאה לש תילכלכ-תיטילופה ותשלוח
 

 הגיסנה .יפוריאה דוחיאה תא תינידמ השילחהש תירבה תוצרא לש המינפ תוסנכתהה תא רבכ ונרכזה
 .ךכל תיטרקנוק המגוד התוויה ,תמדקומ הערתה ךכ לע לביק דוחיאהש ילבמ ןאטסינגפאמ תינקירמאה
 ,יטירבה טיזקרבהו ,)ןילופ ,הירגנוה( יפוריאה דוחיאה בחרמב ''םיטפקס-וריא'' םיגיהנמ לש םתיילע ,ליבקמב
 םישדוח ךשמב תיתנידמה המרב להונ לשמל הנורוקה רבשמ .תיטילופ יפוריאה דוחיאה תא ושילחה
 ,הילטיאו תפרצ ,הינמרגו תפרצ .תפתושמ תוינידמל רשאב תומכסהל ועיגה דוחיאה תורבחש דע ,םיכורא
 ותושלחה .לסירבמ תנווכמ די אלל לבא ,הפיגמה תלכהל קבאמב תידדצ-וד הלועפ ופתיש ,קרמנדו הידבש
-םיירוזיא םיכלהמ ליבוהל )םיפוריא-ורפה( םיפוריאה םיגיהנמה לש תלוכיה תושלחהו יפוריאה דוחיאה לש
  .תיטנלטא-ןופצה תירבה לש הקזוח לע םג וכילשה ,םייתשבי
 

 ךרוצהו ,טיזקרבה ,פמארט לשמימ תחת ו''טאנ תושלחה ,2014-ב היסור ידיב םירק יאה יצח לש חופיסה
 הפוריא לש תרגסמ םדקלו תוסנל ןורקמ אישנה תא ואיבה ,תיפוריא תודיכלל תושדח תואחסונ אוצמל
 יפוריא אבצ לש המקה דע וליפאו ,דוחיאה תורבח ןיב ינוחטיב הלועפ ףותיש לש תרגסמ רמולכ .תינוחטיב
 .ו''טאנ תא ףילחהל רומא אל ףתושמה יפוריאה ןוחטיבה ןוזח יכ שיגדהו רזח ןורקמ .יפוריא דוקיפ תוחפל וא
 .ןורקמ לש ןוזחה דגנ הלעפ ,םיפוריא-ורפל םיטפקס-וריאה ןיב דוחיאה ךותב תרבוגה תוגלפתהה ,דגנמ
 בצמה .םש היה אל טושפ הפוריאב ןוחטיבה תוינידמב עיקשהל יטילופה ץירמתה ,היסורמ תוששחה תורמל
  .הניארקואל תיסורה השילפל דע ןוכנ היה הזה
 
 םייטפקס-וריאה םיגיהנמל והינתנ ןימינב לש ותנוהכ תופקתב םילשורי לש התוברקתה ,לארשיל רשאב
 .ו''טאנל םילשורי לש תוברקתהה תופיאשל הריתסב הדמע
 

 תירב תולעב/תובירי לומ לארשי .2
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 סכנ/לושכמכ היכרות
 

 תוחוכ לש השביה דוקיפ הטמ .תירבה לש הדוסימ רחאל םינש שולש ,1952-ב ו''טאנל הפרטצה היכרות
 םישולש תמכסהב דחא הפ תולבקתמ תוטלחהה לכ וב – ו''טאנ לש הנבמה ללגב .רימזיאב אצמנ ו''טאנ
 לארשי ןיב םיסחיה תכרעמ לע טעמכ רישי ןפואב העיפשמ לארשי ןיבל הניב םיסחיה תכרעמ - תורבחה
 .ו''טאנל
 
 ןאודרא לש היכרות .הנידמב םייטילופה םייונישל ליבקמב םיקומע םיוניש ורבע תירבה םע היכרות לש היסחי
 תוברועמ ללוכ ,רוזיאה בוציעב תיביטקאורפ ףתתשהל הרומאו הכירצ רשא ,ילבולג ןקחש המצעב האור
 לש טדנמה תחת תיסחי םדקומ םנמא זוגנ יפוריאה דוחיאל תופרטצה לש םולחה .תרחא וא וז המרב תיאבצ
 ,ותטישל ,היכרות .ו''טאנ ןיבל הרקנא ןיב םיסחיה תא התניש היכרות לש תינאודראה הסיפתה לבא ,ןאודרא
 םימויאהו תורטמה לש שדחמ הרדגהה רמולכ .תירבה לש הדנ'גאה בוציעב ליבומ םרוג תווהל הכירצ
 תדדומתמ היכרותש םימויאהו תורטמה םע דחא הנקב תולעל הכירצ ,םתיא דדומתהל הכירצ תירבהש
  .ינוכית םיה בחרמב ללוכ ,םתיא
 

 .םילשורי םע הרקנא לש היסחי לע םג ןבומכ עיפשמ תיכרותה ץוחה תוינידמב ו''טאנ לש יזכרמה םוקמה
 לש הבצמ לע תורישי םינשה ךרואל ךילשמו ךילשה היכרותל לארשי ןיב םיסחיה יפוא יכ רמול ןתינ ,ללככ
 ריבעהל הרקנאל םינשה ךרואל הרשפיא ו''טאנ תריז רמולכ .ןוכנה אוה ךפיהה םג לבא .ו''טאנב לארשי
 ןיב תידדצ-וד ורבעוהש םירסמה רשאמ ,רתוי טושפ ילוא ,הנוש ןפואב )םיילילשו םייבויח( םירסמ םילשוריל
 םע דחי ,הרקנאל לארשי הנמזוה ,םיסחיה לומרינ לש הנורחאה הזאפה ינפל דוע ,2019 תנשב .תוריבה
  .5גולאידל םינש 25 ןייצש סנכל ,ינוכית םיה גולאידב תורבחה ראש
 

 .תורבחה תונידמה לכ לש המכסהב היולת תירבה לש םייאבצ םיליגרתב הרבח-אל הנידמ לש תופתתשה
 םיב ו''טאנ לש םייאבצ םינומיאב לארשי לש התופתתשה תא הרצע היכרות ,2016-ל 2010 ןיב ,רומאכ
 ,ןוגראב הדובעה תומר לכב יוטיב ולביק הרקנאל םילשורי ןיב םיחותמה םיסחיה ,וטוול רבעמ לבא .ןוכיתה
 הילע לכ .הדובע תובישי רובע םירדח תקולחל לארשי לש תושקב ומכ םיטושפ םיינכט םיאשונב ללוכ
 אשונב ,הזעב םילארשי םיעצבמ לע ןאודרא אישנה לש םייוניג( הרקנאו םילשורי ןיב תוחיתמה יסלפמב
 תחלשמה לש תימוימויה הדובעה תוכיא לע ,תיטמוטוא טעמכ ,הכילשה ,)הזב אצויכו תיבה רהו םילשורי

  .לסירבב ו''טאנ הטמב תילארשיה
 

 וליפאו םייתנש ו''טאנ לש תורגסמב ופצינ םילשורי םע םיסחי למרנל התונוכנ לע הרקנא לש םיתותיא ,דגנמ
 ושקתה םילארשי םיטמולפיד ןהבש םינשב .תידדצ-ודה המרב יוטיב הלביק וזה תונוכנהש ינפל שולש
 םיילמרופ םישגפמ לש תונוש תורגסמ הרשפיא ו''טאנ תריז ,תידדצ-ודה הריזב םייכרות םיתימע םע שגפיהל
  .םיכרותל םילארשי ןיב םיילמרופ יתלבו
 
 ,תיאו''טאנה הריזב בחרנ יוטיב לבקמו לביק הנורחאה הנשב היכרותל לארשי ןיב ילמרופה םיסחיה לומרינ
 הניה היכרות ,ינוכית םיה גולאידב תורבחהמ הנושב .תינידמה המרב םגו יאבצה הלועפה ףותיש תמרב םג
 תא שדחמ ררועל ןויסינל אל הרקנא םע םיסחיה לומרינ תא ןכ לע תפנממ םילשורי .ו''טאנב האלמ הרבח
  .תירבה םע השדח םיסחי תרגסמ תונבל הרטמב אלא ,גולאידה
 

 ינוכית םיה גולאידה תושלחה

 
5 NATO marks 25th anniversary of Mediterranean Dialogue, May 2019. 
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 תושפחמ ןניא ינוכית םיה גולאידל תופתושה ,דנלניפו הידבש ןבומכו ,דנלריא וא ץיווש ומכ תונידמל דוגינב
 תובייוחמהו היצביטומה לע עיפשמ הזה בצמה .)הפוריאב תיפרגואיג ןניא םוקמ לכמו( ו''טאנב האלמ תורבח
 םינקירמאה םיצמאמה תא המאת 1994-ב ו''טאנ לש ינוכית םיה גולאידה לש ותמקה .גולאידה םויקל ןהלש
 תורגסמ .ןוכיתה חרזמה רוזיאב תוביציה תא קזחלו ,ולסוא ימכסהל תוירוזיאו תויכשמה קינעהל םיפוריאהו

 ואצי הפוריאב הלועפ ףותישו ןוחטיבל ןוגראהו )הנולצרב ךילהת( יפוריאה דוחיאה ומכ ,תורחא תומואלניב
 תיטילופ וקחרתה ברע תונידמו לארשיש לככ ,םינשה ךרואל לבא .ינוכית םי-יפוריא גולאידל תומוד תומזויב
 לש הליחתכלמ תומצמוצמה תופיאשה םג .יאו''טאנה גולאידה לש תויטנוולרה הגגופתה ,ולסוא ימכסהמ
  .ותושלחהב דיקפת ילוא וקחיש גולאידה

 
 תצירפ תובקעב הינטירואמל לארשי ןיבו וקורמל לארשי ןיב ,היסינותל לארשי ןיב םיסחיה יקותינ
 אל םישגפמל תיביטנרטלא הריז שמשל םוקמב .גולאידה תא ןכותמ הבר הדימב ונקור הינשה הדאפיתניאה
 יפוליח .הזה גוסהמ םיידדצ-בר םישגפממ ענמיהל ףאו םצמצל תויברעה תונידמה ופידעה ,םיילמרופ
  .לארשימ הירי'גלאו היסינות לש ןתוקחרתהל הארנכ םה םג ומרת םילשוריב ןוטלשה
 

 ילוא ריבסמש המ ,ןוגראה לש תוהזהמ קלח הווהמ םייתנידמניב םיטקילפנוקמ תוקחרתה ,ו''טאנ תניחבמ
 ינוכית םיה גולאידה .ינוכית םיה גולאידה ןונגנמ רומיש יבגל תירבב םיריכבה םידיקפה לש השיגה תא
 וא יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסב ןתמו אשמ םודקל ,םיכוסכס ןורתפל המרופטלפל ךופהל רמייתה אל םלועמ
 תושלחהה דצל ,ךכו .ןומיא ינוב םידעצל תרגסמ תווהל אלא ,רורטב המחולל םיפתושמ םינונגנמ תמקהל
 םייטמולפידה ,םיינוגראה( היבאשמ תיברמ תא התנפה תירבה ,ינוכית חרזמה דצב גולאידה לש תינגרואה
  .םירחא םינוויכל )םייסנאניפהו

 
 םי תונידמל ו''טאנ ןיב םיידדצ-וד םיגולאיד תוקזחתה דצל ,ינוכית םיה גולאידה תושלחהל תפסונ הביס
 עיגמ הז רשאכ ,םהרבא ימכסהו ולסוא ימכסה תורמל .ינוכית םיה גולאידה לש תוינגורטהה איה ,תוינוכית
 ,לארשיל דוגינב .תאצמנ איה ובש יפרגואיגה בחרמהמ קלחכ תמאב המצע תא האור הנניא לארשי ,ו''טאנל
 הנידמכ לארשי לש יכרעה דמימה .יברעמ קהבומב ונניא הירי'גלאו םירצמ ,הינטירואמ לש בוצימה
 תניחבמ תיטירק תאזה הדוקנה .ו''טאנ לומ הלש הרישי הדובע טשפמ ינוכית חרזמה בחרמב תיטרקומד
 .ילארשיה ץוחה דרשמ לש ודיצמ ו''טאנ-לארשי יסחי לש תיוושכעה הייארה

 
 םע תחא הרושב חרכהב תודמוע ןניא ןוכיתה םיה ןגא תונידמ לש תויגטרטסאהו תויגולונכטה תולוכיה םג
 ו''טאנ ןיב הלועפה ףותיש .ןוגראל םורתל תלוכיהו תיכרעה הסיפתה תניחבמ רעפ םייק .תוילארשיה תולוכיה
 תונידמ רמולכ ,)'וכו םיבאשמ לוהינ ,יגולונכט חותיפ ,תולישמ( תולוכי תיינבב דקמתמ MENA תונידמ בורל
 ,םיטעמ אל םימוחתב ,םצעבו .ןוחטיב תיקפסל ו''טאנ ינייעב תבשחנ לארשי דועב ,ןוחטיב לש תוינכרצ ןהש
  .תועובק ו''טאנ תורבחל סחיב המידק םידעצ המכ תאצמנ לארשי

 
 תילארשיה ןוחטיבה תכרעמ לש DNA-ה
 

 דוחיאל לארשי ירירגש .ו''טאנ םע הלש םירשקה תקמעהל לושכמ התוויה המצעב לארשי ,תומיוסמ תוניחבמ
 םימויאה רואל םלוא ,תירבה םע הלועפה ףותיש תבחרה לע םינשה ךרואל וצילמה ץוחה דרשמו יפוריאה
 ךרדב יזכרמ לושכמ ,ךכ .תופידע ךכל וקינעה אל תינוחטיבה תכרעמב ,לארשי הדדומתה םמיע םיימויקה
 הנחבש ,ו''טאנ םע היסחי תא תילארשיה ןוחטיבה תכרעמ לש תמצמוצמה הסיפתה היה םיסחיה תקמעהל
 .השביבו ןוכיתה םיב םיפתושמ םיליגרת לש תיאבצה המזירפה ךרד קרו ךא טעמכ הלאה םיסחיה תא
 יאו''טאנה קושה תחיתפ ,תויאבצ תוישעת םודיק( ו''טאנ םע לארשי יסחי לש רתוי תינללוכה הסיפתה
 החתפתה )דועו ןוציק יבצמ םע תודדומתה ,ףרוע ןוחטיב ומכ םיאשונב תידדצ-וד הדימל ,תילארשי תומזיל
 אל הדימב ןיידע היולתו ,תונורחאה םינשה עברא/שולשב קר תילארשיה ןוחטיבה תכרעמ ךותב םצעב
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 םיטקפסאה חותיפב תובישח םיהזמש ןוחטיבה תכרעמ ךותב רשק ישנאב רמולכ ,ישונאה ןפב הטעומ
  .ו''טאנ םע הלועפ ףותישל םינושה
 

 הובגה ףסומה ךרעה .תידדצ-בר הדובעב תלגרומ הנניאש ,תיאבצה תילארשיה תוברתה היה ףסונ לושכמ
 םג ,דחי דובעל תונוש תונידממ תואבצל םירשפאמש ,הלש היצזירדנטסה יכילהת אוה ו''טאנ לש רתויב
 תורמל .תונכותו תורמוח ,יאבצ דויצל סחיב ,תירמוח הניחבמ םגו תויאבצ תויצפסנוקו םיכילהת תניחבמ
 דומלל םינשה ךרואל השפיח אל לארשי ,לשמל םיה ליח םע דחי דובעל לגרומ ילארשיה ריוואה ליחש
  .ול הצוחמש םימרוג לומו ל''הצ ךותב תידדצ-בר הדובע לש תוסיפתו תוטיש םינפהל דציכ ו''טאנמ
 
 ,תירבה תוצרא ירק ,רתויב תובורקה התירב תולעב םע לארשי לש היסחיל םג סחייתהל ךירצ הזה רשקהב
 ןוחטיבה תוכרעמ םע םיימיטניא םירשק תילארשיה ןוחטיבה תכרעמ התנב םינשה ךרואל .הינטירבו הינמרג
 ןיעידומה ךרעמו ,ינקירמאה אבצב םימרוג לומ דובעל לגרותמ ל''הצ .התירב תולעב לצא תוליבקמה
 ללגב ,היצזירדנטסה םלועב .םיתפרצה םגו םיטירבה ,םינמרגה ,םיאקירמאה םע תוקודה לעופ ילארשיה
 לכ לומ תונטרפב לועפל עדוי ל''הצ ,הינמרגמ םגו תירבה תוצראמ לודגה ילארשיה ינוחטיבה שכרה
 תונויסינ הארנכ וחנזוה ,הלאה םיינטרפה הלועפה יפותישב העקשהה ללגב .הלאה תוינוחטיבה תוישעתה
  .התוללכב תיטנלטא-ןופצה תירבה לומ הלועפה ףותיש תא קימעהל
 
 תירבה תוצרא-לארשי יסחי
 
 ,)ןיבר קחצי זאד ןוחטיבה רש( תילארשי המזוי תובקעב םינומשה תונש ףוסב ודלונ ו''טאנ לארשי יסחי
 תוינוחטיבה חותיפה תוינכותל השיג תניחבמ ו''טאנ תורבחל תירבה תוצראב לארשי לש הדמעמ תאוושהל
  .תונידמה יתש ןיב םיינוחטיבה רקחמהו חותיפה שכרה יסחי רופישו תוינקירמאה
 
 םע )SPECIAL RELATIONS( ''םידחוימ םיסחי''מ םינשה ךרואל התנהנ לארשי ,תיגטרטסאה המרב
 לע המיתחה םע ,ןדייב אישנה לש ילוי שדוחב לארשיב ורוקיבב הגרדמ ולע הלאה םיסחיה .תירבה תוצרא
 רבמטפס שדוחב ומייק ,תופתושה תרגסמב 6.תונידמה יתש ןיב תיגטרטסא תופתושל םילשורי תרהצה
 הלועפ ףותישל דחויש ,ןהיניב ןושארה ריכבה יגטרטסאה גולאידה תא תירבה תוצראו לארשי יגיצנ ןורחאה
 הלעש אשונ ,תידדה הנגהל תירבב אלו תיגטרטסא תופתושב רבודמש ןייצל בושח ,תאז םע 7.יגולונכט
 אל םלועמ לבא ,)הלשממ שארכ ןהיכשכ בוש אשונה תא הלעה טנב ילתפנ( םינשה ךרואל םעפל םעפמ
  .תיתימא תינידמ תינכותל לישבה
 
 הרתיי ןוטגנישוול םילשורי ןיב הבורקה תינוחטיבה תוימיטניאה ,ןוחטיבה תכרעמו ל''הצל סחיב רכזוהש יפכ
 םיסחיה ,הכופה תולכתסהבו ,ו''טאנ םע תיגטרטסא תופתושב ךרוצה תא תוילארשי םינייעב תמייוסמ הדימב
 תירבה תוצראש הדבועה רואל רקיעב .תירבה תוצרא םע םיסחיה גורדשל תיתועמשמ ומרת אל ו''טאנ םע
 םילשורי רובע ץירמת וויה אל תירבה תוצרא םע לארשי יסחי רמולכ .ינוכית םיה גולאידב קלח הלטנ אל
 ןיב רתוי הדח הנחבא לארשיב תחמוצ תונורחאה םינשב קר .תיטנלטא ןופצה תירבה םע היסחי תא קימעהל
  .ו''טאנ לארשי יסחיל תירבה תוצרא לארשי יסחי
 
 

 םיסחיה רופישל חתפ םיחתופה םיינוגראו םייטילופואיג םייוניש .ד

 
6 The Jerusalem-US Startegic Partnership Joint Declaration, White House, 14 July 2022. 
7 FACT SHEET: US-Israel Strategic High-Level Dialogue on Technology, White House, 30 Sept. 2022. 
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 םגו ,תובחר תויטילופואיג תורומת ןובשחב תחקל תצלאנ םילשורי ו''טאנ םע היסחי תא שדחמ ןוחבל האובב
 תורומתה ,םילושכמה דצב םלוא .תונורחאה םינשב ומצעב רבוע ןוגראהש תומרופרהו םיונישה תא
 בחרמב לארשי רובע תושדח תויונמדזהל תודוסי םג םיחינמ המצע תירבב םייונישהו תויטילופואיגה
  .יאו''טאנה
 

  דמעמה ,םיכרצה ,דוקימה ,הלעפהה תסיפת - ו''טאנ ךותב םייוניש .1
 

 תירבה תוקזחתה ,הניארקואב המחלמה
 

 ,תיטנלטא ןופצה תירבל רשאב ןדייב לשממ לש ותסיפת תא ןחבמל הדימעה הניארקואל תיסורה השילפה
 רצק ןמז .תיפוריאה תשביה לומ ומדוק רציש עסשה תא ןקתל ותנווכ לע תוריחבב ונוחצינ רחאל ריהצה רשא
 דגנ תיצנ הדמע ןוטגנישו הצמיא ,ו''טאנ לש הפתוש אלא הרבח הניא הניארקואש תורמלו ,השילפה רחאל
 םצעב וריזחה ,)הניארקואל יאבצ עויס( םיריבכ םייסנאניפ םיעצמאב התוולש ,תינקירמאה הדמעה .היסור
  .תירבה לש תויטנוולרה תא םייחל
   

 ,תירבה לש תויטנוולרה תניחבמ קר אל .ומצע יבגל ו''טאנ לש הסיפתב הכיפהמ הררג הניארקואב המחלמה
 תירבה לש תיטילופה המורתה תניחבמ םג אלא ,ןוגראל תירבה תוצרא לש שדחמ התמיתר תניחבמ וא
 עסנ ןוגראה ל''כזמ ,ו''טאנל דנלניפו הידבש תופרטצה תא םדקל ידכ ,לשמל .םילבולגו םיירוזיא םייונישל
 ול שיש ו''טאנב הנבהה הלחליח ,ךכ .)Shuttle Diplomacy( יקניסלהו םלוהקוטש ,הרקנא ןיב בושו ךולה
 ,ףסומ ךרע רציילו תירבה תא דכלל קר אל ,תרמוא תאז .ןתמו אשמ  ליבוהלו םדקל לוכיש ימ לש רירש םג
  .ןתמו אשמ תלבוה לש תולגוסמ םג אלא ,ולש ןוחטיבה תסיפת לכ תא תונשלו תוחוכ זיזהל
 
 החרזמו הנופצ הינפ
 
 הניארקואב המחלמה – יטילופ ןקחשכ םג לבא ,יגטרטסא ןקחשכ לכ םדוק – ו''טאנ לש תוקזחתהה דצב
 ךישמת ,תירבל דלניפו הידבש לש היופצה תופרטצהה .רתוי ךוראה חווטל םג ןוגראה לע עיפשהל היושע
 ,ןוכיתה םיה ןגאמ תוקחרתהה תא הארנכ ליבקמבו ,יסורה בייואה לומ ,החרזמ ןוגראה לש היצטניירואה תא
 תשדוחמה הדנ'גאל ןמיס .םילבגומ רבד לש ופוסב םה םיישונאהו םיינוחטיבה ,םייסנניפה םיבאשמה ירהש
 שדקוהש רוקיב ,טסוגוא שדוח ףוסב ,הדנקב ו"טאנ ל''כזמ לש ורוקיבב תוארל היה ןתינ ךוראה חווטל תאזה
 תיטקראה הצעומה תורבח הנומש ךותמ עבש ,ו''טאנל דלניפו הידבש תופרטצה םע .יטקראה רוזיאל
   .)היסור ןבומכ איה תינימשה( תיטנלטא ןופצה תירבה תורבח הנייהת
 

 דלניפו הידבש ,הניארקואב המחלמה ינפל דוע .ו''טאנ לש דחוימב תויביטקא תופתוש ןהיתש דנלניפו הידבש
 םע תיעצבמ הלועפ ופתישש )הניארקואו ןדרי ,היגרואיג ,הילרטסוא םע דחי( תונידמ שש לש הצובקב וללכנ
 Enhanced( ו''טאנ םע קימעמ הלועפ ףותישל תדחוימ תרגסמל ןכ לע וכזשו ,םינש ךרואל תירבה

Opportunity Partners(. ו''טאנ לש תומישמבו ,ובוסוקב ו''טאנ תוחוכב תיעצבמ הפתתשה לשמל הידבש 
 ןהלש היופצה תופרטצהה ןכל .הניבוגצרה-הינסובל ו''טאנ תוחוכב הפתתשה דלניפ .ןאטסינגפאבו קאריעב
 תיטילופ תונכתיה וא תוריבס ןיאש ןוויכ ,תאזה הניחבהמ דואמ הנוש לארשי לש בצמה .תיעבט איה ו''טאנל
  .ו''טאנ לש םיעצבמל םילארשי תוחוכ תופרטצהל לארשיב
 

 םיפסונ ןוחטיב ימוחתב הרכהו )דירדמ תדיעו( ו''טאנב המרופרה
 
 לש הרושל םיכרד תפמ עיצה רשא ,ןוגראה רובע ןנוכמ ךמסמ ו''טאנ תוריכזמ המסריפ 2021 ראורבפב
 םיררועתמ םייגולונכט םימויא םע דדומתהל ךרוצה תא וללכ ךמסמב תונבותה .2030 תנש תארקל תומרופר
 םע תודדומתה ,ילנויצנבנוק אל קשנל יחרזאה ףרועה לש תוכרעיהה תובישח ,תיתוכאלמ הניבו רבייס ומכ
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 ,ןוחטיבה ימוחתב תונשדחב קוסיעה לכש הנבהה התייה תפסונ הבושח הנבות .דועו ימלוע רורט לש הצופת
 רזגמה םע הרופ רתוי הברה הלועפ ףותיש בייחמ ,םיגולונכטה םירגתאה תנבהבו םישדח םילכ רוצייב
 תויקנע םע גולאיד לש הינב אלא ,סנלסקא רפ תויאבצ תוישעת םע הלועפ יפותיש קר אל רמולכ .יטרפה
 .)יאבצ/יחרזא( תוישומיש-וד תויגולונכט תורציימש תורבח םע םגו ,תויתרבחה תותשרהו הנכותה
   

 הביל תומישמ לש שדחמ הרדגה :וללה תומרופרה םודיקל םייזכרמ םינגוע השולש הרידגה ו''טאנ תגהנה
 ,)רורט ,ןיס ,היסור( םימויא לש תשדוחמ הכרעה ,)יפותיש ןוחטיב ,םירבשמ לוהינו העינמ ,הנגהו העתרה(
 .תירבה לש )הקוזיח( הנוגיעו
 

 לש יביטקלוקה ןוחטיבה דמימב זכרתהל יאמ שדוחב דירדמ תדיעו תא הפחד הניארקואל תיסורה השילפה
  .ינוחטב הלועפ ףותיש לש דמימבו םירבשמ לוהינ לש דמימב םג הזכרתה הדיעווה ,ליבקמב לבא .הפוריא
 Like Minded( תובורק תונידמ םע תופתושב ןוחטיב ךרעמ תיינב םצעב ותועמשמ הזה ןורחאה דמימה

Countries( היירפירפב םג אלא ,הפוריא תמדא לע קר אל ןוחטיבו טקש חיטבהל ידכ ,תירבב תורבח ןניאש 
  .דחוימב יטירק הזה דמימה ,לארשי רובע .ו''טאנ בחרמ לש
 
 תובורק תופתוש .הקירפאבו הקירפא ןופצב ,ןוכיתה חרזמב יתנוזתה ןוחטיבה אשונ איה ,ךכל תחא המגוד
 םג ורותב ליבוהל לולע הזכ םויא .יתנוזת ןוחטיב יא לש םויאה םע תודדומתמ ,)לשמל םירצמ( ו''טאנ לש
 הקירפא ןופצמ תונידמ וב ,ילבולגה היגרנאה רבשמ ןבומכ אוה ,ינש אשונ .ילאיצוסו ינוחטיב רבשמל
 .יזכרמ דיקפת קחשל תולוכי )לארשי ,םירצמ ,הירי'גלא(
 
 ,תופתוש םע הלועפ יפותישל הלש םילכה תא תעכ תדדחמ ו''טאנ ,תורטמה לוחתיאו תומרופרה עקר לע
 הילע םכסוהש תינורקעה המרופרה לבא .חותיפ יכילהתב תעכ אצמנ הלאה םילכה דודיח .לארשי םע ללוכ
 לש תרגסמה וישכע דע .תורבח אל תונידמ םע הלועפה ףותיש תורגסמ תניחבמ יתועמשמ יוניש רבכ תללוכ
 .םייתנשל הלועפ ףותיש לש םירטמרפ העבק )Individual Partner Program( תישיא תופתוש תינכת
 תינכותה לש תדמתמ המאתה ךות ,םינש עבראל תאזה תרגסמה תא ךיראהל םכסוה דירדמ תדיעווב
 הלועפה ףותיש תינכות תא שבגל רבוטקוא שדוחב ולחה ו''טאנו לארשי .םידדצה לש םינתשמה םיכרצל
 לרטנל רומאש המ ,תואבה םינשה עבראל ךכל םירטמרפה תא רומאכ רידגת רשא ,םידדצה ןיב השדחה
 םג רומא םכסהה .הלועפה יפותישו ךמסימה לע לארשיב תיטילופ תוביצי יא לש ןאכל וא ןאכל תועפשה
  .תורבחה לכ לש המכסה ךירצמ דעצ לכ וב ,בורקב תונידמ 32 לש ו''טאנב םיכילהת טשפל
 

 לארשי לש יטילופואיגה הבוצימב םייוניש .2
 

   םהרבא ימכסה
 

 תיטילופואיג המדא תדיער וללוח ,ןאדוסו וקורמ ,ןדרי ,תויורימאה םע תיאקירמאה תוסחב םהרבא ימכסה
 .ו''טאנל לארשי ןיב שדחמ םיסחיה בוציעו יפוא לע םג ךשמהב עיפשהל היושעש ,ול רבעמו ןוכיתה חרזמב
 .וקורמ םע ינוחטיב הלועפ ףותישל םכסה לע 2021 רבמבונב ץנג ינב ןוחטיבה רש םתח ,םימכסהל ךשמהכ
  .ןיירחב םע ינוחטיב הלועפ ףותישל םכסה לע לארשי המתח ,הנשה ראורבפב
 
 בר הלועפ יפותיש םג תעכ םיחמוצ ,םהרבא ימכסה לש בחרמב םיידצ-ודה הלועפה יפותישל ךשמהב
 לארשי הפרטצה ,2020 רבמצדב .ו''טאנ לומ לארשי לש תויביטקרטאה תא קזחל םרותב םייושעש ,םיידדצ
 וילא ןוגרא – Internatioanl Security Alliance(8( םינפה ןוחטיבו םינפה ידרשמ לש תימואלניב תירבל
 רש סניכ 2022 ץרמב .היקבולסו דרפס ,רופגניס ,לגנס ,הילטיא ,וקורמ ,ןיירחב ,תפרצ ,תויורימאה תוכייש

 
 .2020 רבמצדב 10 ",לגנסו וקורמ ,ןיירחב ,תויורימאה דוחיאל לארשי ןיב וגוסמ ןושאר ינוחטיב-ינידמ הלועפ ףותיש" ,םינפ ןוחטיבל דרשמה  8 
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 תאו תירבה תוצרא תא םג ,םהרבא ימכסה תונידמל ףסונב ללכש ,בגנה םורופ תא דיפל ריאי זאד ץוחה
 ורוקיב תעב תימשר ךנחנ תויורימאהו ודוה ,תירבה תוצרא ,לארשי ןיבI2U2  ימואלניבה םורופה .םירצמ
 םהרבא ימכסה רואל תרבוג החירפמ הנהנ םירצמ תוסחב ירוזאה זגה םורופ םג .ןדייב אישנה לש לארשיב
 .לארשי תעכ הכוז הל תירוזאה היצמטיגלהו
 

 דוקיפהמ תירבה תוצרא םע לארשי לש ינוחטיבה הלועפה ףותיש תא ריבעהל םג ורשפיא םהרבא ימכסה
 רקיעש )Central Command( םוקטנסה ,יאקירמאה זכרמה דוקיפ רבע לא םיאקירמאה לש יפוריאה
 אלא ,תילובמיס קר הנניא הזה רבעמה תועמשמ .ןוכיתה חרזמהו ידוהה סונייקואה ,ץרפמה רוזאב ותוליעפ
 םינומיאו םיליגרת ןווגמב תופתתשה לש תויורשפא ל''הצ ינפב תחתופו ,בחר הדימ הנקב תיעצבמ םג
 םיאקירמאה לש תירב ינב םירחא תואבצ םע םגו ,ונלש בחרמב תולעופה תויאקירמאה תודיחיה םע םירישי
 .)ץרפמה תונידממ דועו םירצמה ,םינדריה ,םידוהה ,םינטסיקפה ,םידועסה תוליחה(
 

   תיפרגואיגה תופתושב בושח ךבדנ –תינלהה תירבה
 

 - ו''טאנב תואלמ תורבח יתש - ןיסירפקו ןווי ,לארשי ןיב תונורחאה םינשב המקרנש תיגטרטסאה תירבה
 ךבדנ ןבומכ הווהמ היגרנאה םוחתב הלועפה ףותיש .ןוגראה םע םילשורי לש היסחי תניחבמ םג תיתועמשמ
 תוברקתמ ןיסירפקו לארשי ,לשמל .ילבולגה היגרנאה רבשמ עגר לע רקיעב ,תשלושמה תירבב בושח
 ךותמ ,דואמ ההובג םכסהל עיגהל םידדצה ינשב היצביטומה .ישי/הטידורפא זגה הדשל רשאב הרשפל
 ומזי ותואש זגה םורופב דואמ תוליעפ תונידמה תשולש .יגטרטסאה הלועפה ףותיש תובישחב הרכה
 ,םדקל תוכישממ םג ןה .)The East Mediterranean Gas Forum – EMGF( םירצמו לארשי ףתושמב
 ומכ ,הפוריא םורד רבע לא ןוכיתה םיה ןגא חרזממ זגה רוניצ טקייורפ תא ,תינקירמאה  תודגנתהה תורמל
  .ןיסירפקו לארשי ןיב ילמשח לבכ ךרד למשחה תותשר רוביח לש תקולחמב יונש תוחפש טקיורפה תא םג
 
 ילארשי זג אוציל יפוריאה דוחיאהו םירצמ ,לארשי ןיב שלושמה םכסהה תא םג ריכזהל ךירצ הזה רשקהב
 ו"טאנב הרבח-אל הפתוש לש דמעמב ןגייר רטשמ תחת התכז םירצמ םג ,לארשי ומכ .הפוריאל םירצמ ךרד
)Major Non-NATO Ally(. לש הדמעמ תא םיקזחמ ו''טאנב תורבח תונידמ םע םיירוזיאה הלועפה יפותיש 
  .תפדעומ הפתושכ לארשי
 

 היכרות םע םיסחיה םומיח
 

 ,ו''טאנ ךותב לארשי לש הלועפה בחרמ לע תורישי עיפשמ הרקנא ןיבל םילשורי ןיב םיסחיה לומרינ/םומיח
 םיסחיה לומרינ ,ו''טאנ לש תוינכותב תילארשי תופתתשה ינפב םימסח תרסהל רבעמ .תישעמו תינורקע
 ןפואב תלעופ תחא הרבח ובש בצמ םוקמב( ו''טאנ תורבח ללכ םע לארשי רובע תיבויח הדובע תביבס רצוי

 טושפ ,תורחא םילימב .הלועפה יפותיש תומזוי תא ביחרהל התוא דדועמו ,)תוילארשי תומזוי דגנ יתטיש
 םיסחי םה תורבחה םישולש לכ םע היסחי ובש בצמב ו''טאנ ךותב הלשמ תומזוי םדקל לארשי רובע רתוי
  .םייתודידי
 

 ףקשמ הזכ ריינ לכ .הנורחאל םסרפתה רשא ו''טאנלו לארשיל ףתושמה הדובעה ריינ תא םדוק ונרכזה
 ,תינטרפה ןתדמע תא ףקשמ הדמע ריינ לכ רמולכ .תירבה תורבח לכ לש םורופב ומכסוהש תודמע
 ותוא לע וטקפ-הד המותח היכרות םג ,ו''טאנ תורבח ראש ומכש רמול רשפא ןכל .תורבחה לכ לש ,המכסהב
  .ףתושמב ומסריפ ו''טאנו לארשיש הדמע ריינ
 
 ירבח תצובק לש םישדוח השולשכ ינפל לארשיל התעגה איה םיסחיה לומרינ תכלשהל תפסונ המגוד
 יפ לע רשא ,םייכרות טנמלרפ ירבח םג הללכ הצובקה .ו"ט'אנל ץעיימה טנמלרפל םיכייתשמה טנמלרפ
  .רוקיבה ךלהמב תויביטקטרטסנוק תודמע וניגפה םיחוויד
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 ךירצ/לוכיש םיסחיה יפואו ,םינורחאה םייונישה םע דחי תוחתפנש תויונמדזהה .ה

 שבגתהל
 תינכות לש השוביג תא קימעמו ביחרמ הניארקואב המחלמה תובקעב ו''טאנ תורטמ לש שדוחמה לוחתיאה
 לוכיש תויונמדזהה ןולחב רבודמ יכ םינעוט םילארשי םיטמולפיד .תונורחאה םייתנשב לחה רבכש תומרופר
 סיסב לע םיסחיה תקמעה .תירבה םע הלש הלועפה ףותיש תא ביחרהלו קימעהל םילשוריל רשפאל
  .תוילארשיה תופיאשל המיאתמ ,תיפרגואיג תלחות לע םוקמב ןכות סיסב לע ,ירוזיא םוקמב ,יתנידמ
 

 לומ לארשי לש גולאידה .רבעב הינפב תורוגס ויהש תובר תותלד לארשי רובע םיחתופ םהרבא ימכסה
 םיה גולאידה לש ףסומה ךרעהו – תיגולואידיאו תיזיפ – םירחא תומוקמב תעכ םייקתמ תויברע תונידמ
 תרגסמ תבוטל תשלחנו תכלוהש תיפרגואיג תרגסממ רבעמה .התניחבמ חינז תעכ הארנ ו''טאנ לש ינוכית
 לש ימואלניבה הדמעמ תא קזחל יושע ,תיאבצ/תילכלכ/תיגולונכט רתוי הקזח ,הלועפ יפותיש לש תרחא
  .םידבר לש הרושב לארשי
 

 תייולת הייהתש ו''טאנ םע םיסחי תכרעמ שוביגב ויצמאמ תא זכרל תעכ ףידעמ ילארשיה ץוחה דרשמ
 םיה גולאידה תרגסמ לע רתוול אלש םיארוק לסירבב ,תאז םע .תויפרגואיג תורגסממ קתונמב ,תולוכי

 תונידמ םע םיסחי קזחל וא ,םיסחי ןתיא הל ןיאש תונידמ םע םישגפמ לארשיל עיצהל ןיידע הלוכיש ,ינוכית
  .תרחא וא וז המרב םייטמולפיד םירשק ןתיא הל שיש
 
 תפתושמה הלועפב םג יוטיב ידיל אובל לוכי היגרנאה םוחתב םירצמו לארשי ןיב םיסחיה רופיש ,לשמל
 שדוחב לסירבב םירצמ רירגש םע שגפמב .ו"טאנ םע הלועפ ףתשל ןהלש תלוכיבו ,ו"טאנ תרגסמב ןהלש
 חרזמב ןוחטיבהו םולשה קוזיחב הלש חתפמה דיקפת לע ריהק תא ו''טאנב םיריכב וכרב ,ןורחאה ילוי

 ןיבל הניב הלועפה ףותיש יסחי תא חתפלו ךישמהל תירבה לש סרטניאה תא ושיגדהו ,הקירפאבו ןוכיתה
 .תלוכיה תיינבו םינומיאה ימוחתב ןוכיתה םיה םורדב םיפתוש
 
 ןוויכל רקיעב םינופ םהרבא ימכסה תובקעב וחמצש םיירוזיאה הלועפה יפותיש ,וקורמל רבעמ ,דועו תאז
 םישגפמ לש תוקצומ תורגסמ ןיידע ןיא לארשיל ,ינוכית םיה גולאידל רבעמ .היסא חרזמ וא תויצרפמה
  .תורחא הקירפא ןופצ תונידמ םע םיילמרופ יתלב וא םיילמרופ
 
 ,ו"טאנ תרגסמב ברע תונידמו לארשי לש תפתושמה הלועפה תא םירתיימ חרכהב אל םהרבא ימכסה ,ךכו

 האיבמ לארשיש םיסכנה דחא תווהל םילוכי םהרבא ימכסה ,השעמל .הלועפה ןפוא תא תונשל םילוכי אלא
 .ו"טאנ לש ינוכית םיה גולאידה תרגסמל ףילחתכ קר אלו ,ו"טאנ ךותל המע
 

 ו"טאנל עיצהל תלגוסמ לארשי המ .1
 

 תא גיצהל תושדח תויונמדזה לארשי רובע תחתופ ,םיררועתמה םייגולונכטה םימויאב ו"טאנ לש תודקמתהה
 ןתינ םצעבו .התליחתמ רבכ ו''טאנ לש וזה המרופרה תמגמ תא התהיז תילארשיה היטמולפידה .התויסכנ
 המו תירבה םע היסחיל רשאב םילשורי לש השדחה הסיפתל המיאתמ ו''טאנ םדקמ התוא המרופרהש רמול
 .עיצהל לארשיל שיש
 

 ,ץיווש ומכ תויפוריא תופתושל רתוי הבורקו רתוי המוד המצע תא האור לארשי ,ו''טאנ םע היסחי תניחבמ
 הלועפ יפותישל ילארשיה ןובאיתה .דנליז וינו ןפי ,הילרטסוא ומכ היסאמ תופתוש וא ,הירטסואו הידבש
 תולוכיה תאו ו''טאנ םע ןהיסחי תא הלאה תונידמה לש הסיפתל בורק ו''טאנ םע םייגטרטסאו םייגולונכט
 תופתושה ןודעוממ קלח וטקפ-הד המצע תא האור לארשי .הלועפ יפותיש עימטהלו עיצהל ןהלש
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 המרב( ו''טאנ םע יעצבמ הלועפ ףותיש םא םג ,)Western European Partners( תויברעמה תויאפוריאה
 ךכל םימרוג הלאה םירטמרפה .קרפה לע תמאב דמע אל םלועמ )םיליגרתב אל ,תיתימא תופתתשה לש
 .םידדצה ינשל תיטילופ תובישח תלעב תופתושב רבודמש
 

 קר יולת ונניא תיגולונכט המצעמכ לארשי לש קזוחה .םירזגמה ןיב בלושמ יגולונכט הדובע לדומ
 דואמ םיניינועמ ו''טאנב .תילארשיה תיקסעה תוברתב עוטנ אלא ,קושבש םילארשיה םייגולונכטה םיחותיפב
 ,הימדקאל ,פא-טארטסה תורבח ןיב םיטויבמיסה םיסחיב רמולכ ,תילארשיה תיקסעה תפטעמה לדומב
 תוכרעמה ןיב דימתמ גולאיד ךות ,בחורל הדובעה .ןוחטיבה תוכרעמלו תיסנאניפה הריזל ,לשמימל
 ילוא םיארנ ןושאר טבמבש םימוחתב םג ,תיקסע תומזי תדדועמו תכמותש ,השימג הרוצב םינושה םירזגמהו
   .תירבה תורבח תא תניינעמו ,לארשיל דואמ תידוחיי ,םיינוימיד
 

 תא זוחא האמב טעמכ םימלוה ו''טאנ לש םישדחה ןיינעה ימוחת .םיינשדח ןוחטיב יתורישו םירצומ
 רבכ תחכונ לארשי ,הלועפ יפותישל יאו''טאנה טירפתה תניחבמ רמולכ .לארשי לש תויגולונכטה תוקזוחה
 ,רבייס תנגה ,הקיטסגול ,ילבולגה רורטב המחלמו ןיעידומ ףוסיא ימוחתב תונשדח .תוירוגטקה לכב טעמכ
 ,)Resilience( ףרועה תיזח לש תודימע ,)המכח תואלקח( יתנוזת ןוחטיב ,ינוציק םילקא םע תודדומתה
 םינומיא ,םישקומ קוליס ,ללח ,םיט''למ תייגולונכט ,קוחרמ האופרו תיאבצ האופר ,תירוביצ היטמולפיד
 םוחתב .לארשי לומ ו''טאנ לש תילאיצנטופהו תמייקה תוינקה תמישרמ קלח קר םה ,ימי ןוחטיב ,םיפתושמ
 המיחל יעצמא לש םידועיי תונשל תלוכיב םגו תוישומיש-וד תויגולונכטב דואמ תניינועמ ו''טאנ ,ינוחטיבה
 הייטנה .תיסופיט תילארשי תוחמתה ןה תוישומיש-וד תויגולונכט .)Reversed Engeneering( םימייק
 טאל טאל לבא ,תורבחה תונידמהמ היגולונכט תורבחל רקיעב תונפל איה ו''טאנ לש תיביטקנטסניאה
 הירטסוא ,ןפי ,ץיווש ומכ תומדקתמ תופתוש תונידמ לש תולוכיל םג קוקז ןוגראהש הרכהה לסירבב תחמוצ
 .לארשיו
 

 תידדה הדימלב ,םיפתושמ םינומיאב ,חותיפב תופתוש תויהל תולוכי ו"טאנו לארשי .תיגטרטסא תופתוש
 .תופסונ תונידמ םע דחי םימאותמ םיינידמ םיכלהמבו םינורמתב וליפאו ,תודדומתהו המיחל תורות לש
 לוהינ ימוחתב תוילארשיה תויגטרטסאה לע דומלל ידכ לסירבמ תוחלשמ המכ ץראל ועיגה תונורחאה םינשב
 )רבייס תויתשת הנושארו שארב( תויתשת לע הנגה ,)ץוליח תוחוכ תלעפהו עבט ירבשמ ללוכ( םירבשמ
 תורות חותיפב ו''טאנ םע הלועפ ףתשל הלוכי לארשי םהב 'םייסופיט' םיאשונ םה ולא .ףרוע תנגהו

  .ןוזמ ןוחטיב אוה ףסונ יבחור יגטרטסא אשונ .םיפתושמ םינומיאבו תודדומתה
 
 רפסמ םע םגו ,ו''טאנ תורבח לכ םע םיאלמ םייטמולפיד םיסחי תמייקמ לארשי ,לשמל ם''ואה תריזל דוגינב
 תיגטרטסא תופתוש תיינבל תירשפא תיתשת החינמ וז הדבוע .תורבח-אל תופתוש תונידמ לש ןטק אל
 איה ןוכיתה םיב טיש יביתנ .הלש 'תירוחאה רצח'ב אלא ,לארשי לש םיידיימה היתולובגב םניאש םירוזיאב
 וליפא ילואו םינורמתל רתוי יעבט רוזיא .תוינידמ תויושיגר ןיידע תוולתמ הזה אשונל יכ םא ,תחא אמגוד
   .ימאלסיאה דאהי'גה תעפותב יפוריאה קבאמהו להסה רוזיא תויהל לוכי םיפתושמ םיינידמ םיכלהמל

 

 תשרדנ/תרחוב ו"טאנש לככ .ןוחטיב לש הנשמ ןלבק ו"טאנ רובע תווהל הלוכי לארשי ."עקרקב םיילגר"
 אקווד ,ןוכיתה םיה ןגאו ןוכיתה חרזמה תא םיוסמ ןבומב תחנוזו חרזמלו ןופצל הלש דוקימה תא ריבעהל
 ןיב הלועפ יפותיש תורגסמ – בוט ףילחת הרובע תווהל לוכי םיימוקמ םינקחש םע הלועפ יפותיש קוזיח
 יפותיש םלוכ ,תוינלההו לארשי ןיב תירבה ,לארשיו היכרות לש קיפאה ,םירצמו וקורמ ,תויורימאה ,לארשי

 הנשמ ינלבקכ שמשלו ,רוזאב ןוחטיבו תוביצי ססבל ו"טאנ לש םיצמאמה תא ףילחהל םילוכיש הלועפ
 .)ב"הרא לשו( ו"טאנ לש םימאותמ

 ?לארשיל קינעהל הלוכי ו"טאנ המ .2
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 לארשי המ אלו ,תידדצ-וד תופתושמ חיוורהל הלוכי ו''טאנ המ רקיעב האור תיתרוסמה תילארשיה הסיפתה
 רתוי ףא ילוא ,לארשיל עיצהל המ הברה שי ו''טאנלש רורב ,רתוי הבחר הסיפתב לבא .הנממ חיוורהל הלוכי

 ןויסינה ,יגטרטסאו יאבצ ימואלניב ןקחשכ ו''טאנ לש הדמעמ תוקזחתה .ו''טאנל עיצהל שי לארשילש הממ
 תורבח לש ההובגה תולגוסמה תמרו המיחל יעצמאו המיחל תורות לש היצזירדנטסב ןוגראב רבצנש םוצעה
 םיניינעמש םימוחתב )ןפי ,דנליז וינ ,הילרטסוא ,ץיווש( תויברעמה תורבח-אלה תופתושה לש םגו תירבה
  .לבגומ יתלב טעמכ יגולונכט/יגטרטסא/יאבצ/ינידמ לאיצנטופ רדגב ןה ,לארשי תא
 

 תא רבכ ונרכזה .הרורב ינוחטיב/ימואלניב ףוגב לארשי תובלתשה לש תינידמה תלעותה .תינידמ תלעות
 תא תכשומ ו''טאנב הרבח לכ .ןאריא לומו ןיס לומ םג ילואו ,היסור לומ ו''טאנ לש תרבוגה תויטנוולרה
 תא עימשהל הלוכי לארשי ,ו''טאנ לש הקזח הפתושכ .דחוימב התוא םידירטמה םימויאה רבע לא הכימשה
 תפסונ תרגסמ לארשי רובע שמשל הלוכי ו"טאנ .תוינידמ יעבוק לע עיפשהלו םיאשונ לש בחר ןווגמב הלוק
 תוריזב םג תינידמ תפטעמו הכימתל ןהמ תוכזל ךכבו ,תורבח תונידמ םע הלועפ יפותישו ןומא יסחי תיינבל
 .םיימואלניב תודסומבו ו"טאנל ץוחמ תורחא

 
 ינאריא רורטה .םיינעידומה םירמוחה ףותיש לגעמ תבחרהב הנומט תיגטרטסאה תלעותה .ןיעידומב ףותיש
 עדימ ימיטניא ןפואב םינקירמאה םע תקלוח לארשי ,יללכ ןפואב .דואמ ו''טאנ תא ןיינעמ ,לשמל זיסקורפו

 קר םוימויב תקלוח לארשי לבא ,תויזכרמ תויאפוריא תונידמ המכ םע דסוממ הלועפ ףותיש םג שיו ,ינעידומ
 תוילארשיה תוכרעהה לש הללכה ותועמשמ לגעמה תבחרה .תורחאה ו''טאנ תורבח םע יניעידומ עדימ טעמ
 תונידמה לכ לש הנגהה ידרשמב רבד לש ופוסב םמצע תא םיאצומש תוריינ ,ןוגראה לש הכרעהה תוריינב
 לארשי ,ליבקמב .הל םיבושחה םייגטרטסאה םיאשונה תא ףיצהל לארשי רובע תנייוצמ ךרד יהוז .תורבחה
 רבעמ רמולכ .הלש תויעבטה תופתושה חרכהב ןניאש תורבח תונידמ לש תויניעידומ תוכרעהמ תונהל הלוכי
 לארשי ,הל תובושח תויגוס יבגל ו''טאנ תונידמ ברקב )תיניעידומה( תואיצמה תנומת תינב לע העפשהל
 .המצע הלש יניעידומה לסה תבחרהל ו''טאנ תורבח תונידמ לש תויניעידומה תולוכיה תא לצנל םג הלוכי

 םגו ,)ףוס םיבו ןוכיתה םיב ימי ןוחטיב ,םימ''בתכה םויא ,ןאריא( לארשי רובע הביל יאשונב םג רומאכ רבודמ
  .הקירפאב היחולשו הדיעק-לא לש תוליעפ ומכ 'םיילארפירפ' רתוי םיאשונב

 
 תורבחה םע ןייוצמ דובעל תעדוי ,תינוחטיבה תכרעמה רקיעבו ,תידסומה לארשי .תיעצבמ תלעות
 .הינטירב לומו הינמרג לומ םגו ,תירבה תוצרא לומ ינטרפ ןפואב דובעל תלגרותמו ,תוילארשיה תוינוחטיבה
 ,)Interoperability( ו''טאנ ומכ ץוח ימרוג לומ תיתכרעמ הדובעו םיידדצ-ברו םילרטלירט הלועפ יפותיש
 דוסי ןייפאמ איה תיתכרעמ ןיב הדובע תרשפאמש היצזירדנטס .תוילארשיה תוכרעמה לש קזחה דצה םניא
 םורתל תויושע הלאה היצזירדנטסה יכילהת לש הלכהו הדימל .תורחאו תויעצבמ ,ו''טאנ תולועפ לכ לש
 ומצע תא םיאתהל ןיינע שי ,לשמל ,ילארשיה םיה ליחב .תוילארשיה ןוחטיבה תוכרעמ לש הלועפה תושימגל
 תולייח םע ,הצוחה הדובעב םגו ,ילארשיה ןוחטיבה ךרעממ קלחכ ,המינפ הדובע רובע ,םיאו''טאנ םילדומל
  .ןיסירפק וא ןווי ומכ תירב תולעב תונידממ םי

 
 לש היצזירדנטסה יכילהת לש המנפה ,תוילארשיה תוינוחטיבה תוישעתה רובע .תיפסכ-תיתיישעת תלעות
 רובע ו''טאנ לש שכרה תיברמש ןייצל בושח .םימייק םיקווש ביחרהל וא םישדח םיקווש חותפל הלוכי ו''טאנ
 ןפואב תוניהל הלוכי הניא לארשיו ,תורבח תונידמ לש היישעתל וישכעל ןוכנ םילבגומ ויתוחוכ וא ןוגראה
 תא םאותש יאבצ דויצ ופידעי ,םינטק תואבצ רקיעב ,ו''טאנ תורבח לש תואבצ ,תאז לכבו .הז ץורעמ רישי

 רקיעב ,םינוש םייגולונכט םיחותיפו םייאבצ-יצח ,םייאבצ םירצומ לש הפישח .ו''טאנ לש היצזירדנטסה
 םינשב דואמ םיניינעמ ,)ךפיהל וא יאבצ שומישל יחרזא שומישמ רימהל ןתינש( 'םיישומיש-וד' םירצומ
 תופוכת םינוע םילארשי םייגולונכט םיחותיפ .ו''טאנ תורבח לש לטובמ אל רפסמו ו''טאנ תא תונורחאה
 הלש שכרה תא חתפת תירבה דיתעבש ןכתי יכ םינייצמ ו''טאנב םיריכב .'תוישומיש-וד' לש וזה הרדגהל
  .תורבח תונידמב תורכמנ אל/וחתופ אלש תוידוחי תויגולונכטל
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 ו"טאנו לארשי ןיב םתוהמו םיסחיה יפוא בוציעל םיחנמ תונורקע .3
 

 תילארשי תויביטקא-ורפ
  

 לע תונעשנ תורבח אל תופתושל ו''טאנ ןיב הלועפה יפותיש לכש םישיגדמ ו''טאנב .ילארשי ןובאת •
 הדימב תונתשהל היושע תאזה החסונה .)Driven Demand( תורבח-אלה תופתושה תמזוי

 ו''טאנ ןיב תוחומ רועיס תבוטל ,םדוק רכזוהש הלועפ יפותישל םילכה דודיח ךילהתב ,תמייוסמ
 לכל תחא תופתוש ךמסמ שוביג .הלועפ יפותיש לש םירוזיא שבגלו תוהזל ידכ )ידדצ וד( תופתושל
 ידכש קפס ןיא ,תאז םע דחי .הז ךילהתב ןושאר ךרד ןויצ רבכ אוה ,םייתנש םוקמב םינש עברא
 ילארשיה ''ןובאית''ה .תיביטקא-ורפ תויהל תבייח לארשי ,ו''טאנ םע הלועפה ףותיש תא קימעהל
  .ו''טאנב םיריכבה םידיקפה ברקב ,תואתשהב וליפאו ,הכרבב לבקתמ רבכ תופתושמ תומזויל
 

 לש השימגהו תנווגמה תפטעמב ןומט ילארשיה קזוחה .לארשיב ''תיאו''טאנה הליהקה'' תבחרה •
 םיריכב םידיקפו םיטמולפיד ,אבצ ,הימדקא ישנא ,םימזי לש הללכה .תימוקמה קט-ייהה תיישעת
 תליהק'' תא לידגת ,תירבה םע הלועפ יפותישל םינוויכו תועצה חותיפל הבישחה יכילהתב םירחא
  .דואמ תלבגומ םייתניב איהש ,ץראב ''ו''טאנ
 

 תושדחתמו תושדח תוריז
 

 תורגסמב תודקמתהמ ו''טאנב היצולובאה .תורבח-אלה תויברעמה תונידמה ןודעומ קוזיח •
 ףרטצהל תונמדזה לארשי ינפב תחתופ )תויטאמית תורגסמ( םירחא םילדומ תבוטל תויפרגואיג
 דצל ,דנלריא ,הירטסוא ,ץיווש תא לשמל לולכיש רחא ןודעומ וא תויפוריא ברעמה תופתושה ןודעומל
 .)יפרגואיג אל( ינש ןודעומ ותואב ,םש רבכ לארשי ,תוילארשי םינייעב .דנליז וינו הילרטסוא ,ןפי
 יכ ,שיגדהל תאז םע ךירצ .תילמרופ אל םא םג ,תולוכי תניחבמ ,תיתסיפת םש תאצמנ רבכ לארשי

 ררופל וליפאו שילחהל הלולע ןיינמהמ תורבחכ ו''טאנל דנלניפ לשו הידבש לש תימשרה ןתופרטצה
 תורבח תא ברקל ו''טאנ לש היצביטומה יכ ,תורבח-אלה תויפוריא ברעמה תונידמה ןודעומ תא
 ךרטצת איה ,הזה ןודעומל המצע תא ףרצל לכות לארשיש החנהב .תשלחנ הילא תאזה הצובקה
 דיקפת קחשת תאזה תרגסמהש ידכ ,הזה ןודעומה לש תויביטקרטאה תא שדחמ איצמהל עייסל
  .תירבה לומ יתועמשמ
 

 רואל רתוימ גולאידה וליאכ םילשוריב השוחתה תורמל .ינוכית םיה גולאידה לש שדחמ בוציע •
 ותוא איצמהל'' לאיצנטופ םויה םייק ,ברע תונידמ םע תחתפמ לארשיש םירחאה תרושקתה יצורע
 לומ לשמל חישה תפרחה .קסוע אוה ובש םיאשונה תמרב ןהו ,ולש תופתושה תמרב ןה – ''שדחמ
 המחלמ ומכ םיאשונ .םייפילח םימורופב ךרוצה תא השיגדמ הינטירואמו הירי'גלא לש ןדיצמ לארשי

 יאשונ לש הירוגטקל וסנכנ אל רבעבש ,םימ יבאשמ לוהינו עבט תונוסא םע תודדומתה ,רובדימב
  .תופתוש תונידמ םע ו''טאנ לש חישה תניחבמ םיפדעומ םיאשונל םיכפוה ,ו''טאנ

 
 תולהנתה בוציעל םיירוזאה םייטילופואיגה םייונישבו םהרבא ימכסהבש לאיצנטופה תשגדה •

 .םהרבא ימכסהל רושקש המ לכב םייתניב )Blind Spot( ןורוויע תדוקנ ןייעמ שי ו''טאנל .השדח
 םיגטרטסאהו םייטילופואיגה םייונישב בלתשהל ורובע חתפנש לאיצנטופה תא ההיז אל ןוגראה
 ימכסה לע תומותחה תונידמה תעברא .תרציימ ברע תונידמל לארשי ןיב היצזילמרונהש
 לארשי .ו''טאנ לש תורבח אל תופתוש ןלוכ ןה – וקורמו ןיירחב ,תויורימאה ,לארשי – היצזילמרונה
 םע םייגטרטסא הלועפ יפותיש תמדקמו ,וקורמ םע יגטרטסא הלועפ ףותישל םכסה לע המתח
 תא הללקש םרטו ,היצזילמרונל ןיידע המצע תא המתר אל ו''טאנ ,תאז לכבו .ןיירחב םעו תויורימאה
 היגרניס םיקהל ףואשל הכירצ לארשי .רוזאב הלש תולועפהו תוינידמה בוציעב וללה תויוחתפתהה
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 לש עובק ןונגנמ  לש הרוצ לבקל הלוכי היגרניסה .היצזילמרונה תונידמ ןיבל ו''טאנ ןיב הבורק
 היצזילמרונה תונידמ לכ תא םיניינעמש םימוחתב הלועפ יפותיש לש וא ,תויטילופ תויוצעיתה
 המגוד .)הזה ןוויכב תועצה קר םה ,םילקאו םיינוציק םינקחש דגנ יניעידומ עדימ ףותיש ,ימי ןוחטיב(
 תכירצ ללגב .)I2U2( ודוהו תירבה תוצרא ,תויורימאה ,לארשי לש תעבורמה תרגסמה איה תפסונ
 ונניא ו''טאנ ,ןאכ םג .הניארקואל היסור ןיב טקילפנוקב יתועמשמ ןקחש הווהמ ודוה ,הלש היגרנאה
 תירבה תוצראמ ץוח( ןלוכש תונידמ אוה םג ללוכ בגנה םורופ .הזה חמוצה הלועפה ףותישל רבוחמ
 – תונשדחו םילקא ,היקנ היגרנא ימוחתב תומזוי םדקל ויתורטמ ןיבו ,תורבח-אל תופתוש )ןבומכ
 .תיטנלטא ןופצה תירבה לש תושדחה תורטמה תרדגה תא םימלוהש םימוחת

 
 תיאו''טאנ תוינידמ לש בוציעו ץומיא
 

 תויהל ךרוצה רבדב תורהצהה תורמל .הניארקואב ךוסכסה לע ו''טאנ לש הדמעה םע וק רושיי •
 תיאו''טאנה הדמעהמ םייתניב קוחרש םודא וקב תרצוע םילשורי ,הירוטסיהה לש ןוכנה דצב
 תורורב המצע תא םקמל תבייח לארשי ,ןיס יפלכ תינקירמאה הדמעל המודב .ןוטגנישוו תלבוהב
 לומ תילארשיה תוגיהנמה לש תיטילופ תובייוחמ הרסח ,רתוי יללכ ןפואב .יאו''טאנה הנחמב
 ורקיב אל לשמל ילארשי הלשממ שאר ףאו ילארשי ןוחטיב רש ףא( םישבגתמה םישדחה םיסחיה
 .)תוחפל םירושע ינש הזמ ו''טאנ הטמב
 

 ,המייתסה הניארקואב המחלמהש ינפל דוע .ו''טאנ ךותב יניעידומ ףותישל םכסומ ןונגנמ תיינב •
 תונוחצנב עירכמ ביכרמ הוויה ,בייקל םיתפרצהו םיטירבה ,םיאקירמאה וקפיס ותוא ןיעידומהש רורב
 תוכרעהל ,תופתושה םגו תירבה תורבח ברקב לודג אמצ שי ,דגנמ .םיסורה לומ ומשרנש םייאבצה
 לש תויגולונכטב שומיש ,הל הצוחמו הפוריא תמדא לע רורט תוצובק לש תוליעפ יבגל תויניעידומ
 תויגוסב הקמעהו הנבהל תונוש תוסיפתו תודמע לש סיסב לע ףתושמ חיש תריציו ,קוחרמ הלעפה
  .תירבה תוצרא םע םואיתב חומצל ןבומכ תבייח יניעידומ ףותישל םכסומ ןונגנמ לש היינב .תונוש

 
 םוכיס .ו

 
 תיסורה השילפה ,ו''טאנ תירב תרבועש המרופרה ,תירבה תוצראב תונורחאה תויתואישנה תוריחבה
 ללכה ןמ תאצוי תונמדזה ונינפב םיחתופ לארשי תעכ תינהנ הנממש תירוזיאה היצמיטיגלהו ,הניארקואל
 תונשדחל יאו''טאנה ןובאיתה .תיטנלטא ןופצה תירבה םע םיגטרטסאה םיסחיה תא שדחמ בצעל
 תיגטרטסא םיסחי תכרעמ וישכע תונבל םילשוריל םירשפאמ ,םהרבא ימכסה לש הינודנה דצב ,תילארשיה
  .היכרות םגו יפוריאה דוחיאה תורבח תיברמ ללוכ ,לסירב םע םג אלא ,ןוטגנישוו םע קר אל תידוחי
 
 השדחה הלשממה לש תויופידעה תמישרב בושח ךבדנ תווהל בייח הזה רגתאה ,תילארשיה היארב
 רובע יתועמשמ ינוחטיבו ינידמ סכנ הווהת ו''טאנו לארשי ןיב רתוי הבורק םיסחי תכרעמ בוציע .םוקתש
 ,ןאריא ,היגרנאה רבשמ ,םילקאה רבשמ םללכבו ,הינפב םידמועה םירגתאה םע דדומתהל האובב ,לארשי

   .ירוזיא תוביצי רסוחו רורט
 
 
 


