
הז עובשב  םייזכרמ  םיניינע 

רבמבונב 2015  9  - 3

(: חווידה תפוקתל  ץוחמ   ) ןורחאה עגרהמ  םינוכדע       

תוחוכ ורי  רבמבונב , לש 12  תומדקומה  רקובה  תועשב  ןורבח , ריעב  ילהא־לא  םילוחה  תיב  לע  הטישפ  ךלהמב  םיימוקמ , תורוקמ  יפמ  םיינושאר  םיחוויד  יפ  לע 
. םילוחה תיבב  לופיט  לביקש  לפוטמ  ורצעו  יניטסלפב  תוומל  םיילארשי  םיברעתסמ 

תפנ  ) ראנ ידאו  םוסחמבו  תיחרזמה  םילשוריב  רבמבונב ,  10 ־ב הרואכל  הריקד  תונויסינ  ינשב  ןב 16 , רענ  םהב  םיניטסלפ , ינשב  תוומל  ורי  םיילארשי  תוחוכ 
. תיחרזמה םילשוריבש  באז  תגספ  תולחנתהב  הלקה  תבכרב  ילארשי  חטבאמ  ועצפו  ורקדש  םיניטסלפ  םידלי  ינש  ועצפנו  ורונ  םוי  ותואב  םילשורי .)

דחא ילארשיו  םיניטסלפ  השיש  וגרהנ  רבמבונב ,) דע 9   3  ) חווידה תפוקת  ךלהמב  ךשמנש  שובכה , יניטסלפה  חטשה  יבחרב  תומילאה  לגב 
העשתו םיניטסלפ  לארשיבו 77  שובכה  יניטסלפה  חטשב  וגרהנ  רבמבונב   9 ־ל רבוטקואב  ןיב 1  םילארשי .  13 ־ו םיניטסלפ  ועצפנו 573 

(7,040  ) ועצפנ וא  ( 58  ) וגרהנש תיברעמה  הדגה  יבשות  םיניטסלפה  ןיינמ   [1]. םילארשי תוחפלו 128  םיניטסלפ  ועצפנו 8,135  םילארשי ,
(. המאתהב  5,868 ־ו  53  ) הלוכ תנשב 2014  וליבקמ  תא  רבע  רבכ  רבוטקואב  זאמ 1 

םילחנתמו םילייח  תוחפלו 11  םיניטסלפ  השולשו  לובגה , רמשמב  רטוש  דחא , ילארשיו  םיניטסלפ  השימח  וגרהנ  חווידה  תפוקת  ךשמב 
םיגורהה םיניטסלפ . ועציבש  יריו  תוסירד  תוריקד , לש  םיתמואמ  םיעוריאו  הרואכל  םיעוריא  הנומשב  ועצפנ , דלי , םהב  םילארשי ,

תוירקתה לכ  תקולחמב . תויונש  תוירקת  המכו  המכ  לש  ןהיתוביסנ  םירבג . השולשו  תב 72 , ןהמ  תחא  םישנ , יתש  םיללוכ  םיניטסלפה 
םייתש ןויצע ,) שוג  תמוצבו  ןוניע  תיבב  ןורבח , ריעב   H2 ־ו  H1 םירוזאב לוחלחב ,  ) ןורבח תפנב  שמח  תוברל  תיברעמה , הדגב  ושחרתה 

םחל תיב  תפנב  תיליע  רתיב  תולחנתהל  הסינכב  תחא  תירקת  םכש , תפנב  הרתעז  םוסחמב  תחא  היליקלק , תפנב  הילו׳גל׳ג  םוסחמב 
. ןימינב עבג  תולחנתהה  דיל  שיבכב 60 , תחא  תירקתו 

םינבא וכלשוה  הבש  הנגפה  ךלהמב  סנוי , ןא׳חל  חרזממ  הזע , תא  הפיקמה  תכרעמה  רדג  דיל  ןב 23  יניטסלפב  תוומל  ורי  םיילארשי  תוחוכ 
םודאה רהסה  תדוגא  לש  האופר  דבועו  םישנ  יתש  םידלי , תוחפל 107  םהב  םיפסונ , םיניטסלפ   570 תילארשי . תיפצת  תדמע  לע 

יניטסלפה חטשה  יבחרב  םיילארשי  תוחוכ  םע  םירחא  םיתומיעו  תונגפה  דועבו  וז  הנגפהב  ועצפנ  ודיקפת , יולימב  קסעש  תיניטסלפה 
ועגפנ הזע  תעוצרב  םיעוצפהמ   62% ־ו תיברעמה  הדגב  םיעוצפהמ  תוחפל 11%  הזע . תעוצרב  ודעות  וללה  םיעוצפה  ןיבמ   6% שובכה .

תטיסרבינוא דיל  ועגפנ  םיניטסלפה  םיעוצפהמ  טעמכ 30%  עימדמ . זג  תפיאשמו  ימוג  יעילקמ  ועגפנ  םירתונה  תיברמו  היח , תשומחתמ 
. הטיסרבינואה חטש  דיל  עובק  ןפואב  םיבצומה  םיילארשי  תוחוכ  םע  ותמעתהש  םיטנדוטס  רקיעב  םרכ ,) לוט  תפנ   ) ירוד׳ח

קסע תירקתה  תעב  הזעב , םיגיידה  תדוגא  ירבדל  חיפרל . ברעמ־םורדמ  גילפהש  ןב 18  יניטסלפב  תוומל  םיירצמ  תוחוכ  ורי  רבמבונב   5 ־ב
. םייניטסלפ םימב  גידב  ריעצה 

, היחמ תורוקמלו  םיתורישל  השיג  םישבשמו  םיכשוממ  םיבוכיעל  םימרוגה  תיברעמה , הדגה  ימוסחמב  רתוי  םירומח  קודיבו  שופיח  ילהנ 
ךותמ  32  ) עתפ ימוסחמ  לש  רתויב  הובגה  רפסמה  עובשה  ךלהמב  דעות  וז  הפנב  ןורבח . תפנב  תולבגהה  תרמחה  םע  דבב  דב  םניעב  ורתונ 
־לא םיטילפה  הנחמ  ארודו ; זו׳ג־לא  ידאו  םיענ , ינב  םירפכל  תוסינכה  ןורבח ; ריעל  תוסינכ  שולש  לש  ןיגוריסל  המיסח  לע  ףסונב  (, 130

דע ינב 15  םישנא  לש  םתשיג  תא  םיילארשי  תוחוכ  ורסא  ןורבח  ריעב  ךכ , לע  ףסונב  שיבכל 60 . ןורבחו  ריעס  תא  רבחמה  תמוצהו  ראוופ ;
. םדקומ םושיר  ורבע  רשאו  הז  רוזאב  םיררוגתמש  ימ  טעמל  ןורבח , ריעה  לש   H2 רוזאב םימיוסמ  תובוחרל   25

רבוטקואב 2015 זאמ 9  בצוהש  םוסחמ  וריסהו  םוסחמב , דומע־לא  סאר  רוזאב  םיכרד  םסח  םיילארשי  תוחוכ  ופילחה  תיחרזמה  םילשוריב 
םוסחמה תא  תוחוכה  וריסה  ןכ  םילוחה . תיבל  השיגה  תא  תיתועמשמ  שביש  רשאו  הירוטקיו , הטסוגוא  םילוחה  תיב  דיל  רוט־א  רוזאב 

םילשוריב תונוכש  הנומשב  תורישי  ועגפש  םילושכמ  אצמנב 26  ויה  רבמבונב   9 ־ל ןוכנ  אבוט . םוא  רוזאב  םיכרד  ימסח  ינשו  ישארה 
. שפנ ףלא  תוכרעה 134  יפ  לע  הנומ  ןתייסולכואש  תיחרזמה ,

רתויב הובגה  םירצעמה  רפסמ  םיניטסלפ . ורצעו 190  תיברעמה  הדגה  יבחרב  רצעמו  שופיח  יעצבמ   122 ־מ רתוי  ולהינ  םיילארשי  תוחוכ 
לש םהידרשמל  חוכב  םיילארשי  תוחוכ  וסנכנ  עובשה  ךלהמב  םיפסונ  םיעוריאב  (. 25%  ) םילשורי תפנב  הירחאו  (, 28%  ) ןורבח תפנב  דעות 

םהל ומרג  ןורבח ,) תפנב  תויולחנתה  דגנ  םיריעצו  תימאלסאה  הקדצה  תדוגא  יתרבח , יונישל  ראוודא   ) םייתלשממ אל  םינוגרא  השולש 
. רחא דויצו  תומלצמ  םיבשחמ , ומירחהו  םיקזנ 

היינב ירתיה  רדעיה  ןיגב  םירוגמ , ינבמ  םניאש  םינבמ  ינש  תוילארשיה  תויושרה  וסרה  תיחרזמה  םילשוריבש  רבכומ־לא  לב׳ג  תנוכשב 
.68 ־ל הנשה  תליחת  זאמ  תיחרזמה  םילשוריב  וסרהנש  םינבמה  רפסמ  תא  איבמ  הז  ןותנ  םיניטסלפ .  21 ־ב ועגפ  תוסירהה  םיילארשי .

םדא ינב   5,000 ־כ תרשמה  דגסמ  דגנ  הסירה  וצ  םימוד , םיקומינב  תוילארשיה , תויושרה  ואיצוה  תיחרזמה  םילשוריב  ףסונ  עוריאב 
. ןאווליס תנוכשב 

היעקוב־לא הסמוח  םיעורה  תליהקב  תויחה  תויניטסלפ  תוחפשמ   13 רבמבונ , תליחתמ  תישילשה  םעפבו  עובשה , ךלהמב  תויונמדזה  יתשב 
־לא הסמוח  םיילארשי . םייאבצ  םינומיאל  םוקמ  תונפל  תנמ  לע  תועש ,  18 ־ו שש  ךשמל  ןהיתבמ  ורקענ  םידלי , ןהב 46  סאבוט ,) תפנ  )

תויושרהש םיחטשב  תומקוממה  םיבשות ) הנומ 5,000  ןתייסולכואש   ) תויניטסלפ םיעורו  םיאודב  תוליהק   38 ־מ תחא  איה  היעקוב 
לשב תונשנו  תורזוח  תוריקע  םע  תודדומתמ  הלא  תוליהקמ  תובר  שא .)" חטש   )" םייאבצ םינומיאל  רוגס  חטשכ  ורידגה  תוילארשיה 

. םייאבצ םינומיא 



תצובק ידיב  ןב 15  דלי  לש  ותאכה  ןהב  ןורבח , ריעה  לש   H2 רוזאב ודעות  םשוכרו  םיניטסלפ  דגנ  םילחנתמ  תופקתמ  עברא  תוחפל 
רוזאב תוחפשמ  לע  ומייאו  םייניטסלפ  םיתב  לע  םינבא  ודיי  עברא  תיירק  תולחנתההמ  םילחנתמ  םהבש  םידרפנ  םירקמ  השולשו  םילחנתמ ,

. םיילארשי תוחוכ  תוחכונב  הדיימור , לתו  ראהו׳ג  לב׳ג 

ודוי תוירקתה  לכב  ליעל . ורכזנש  יריהו  הסירדה  הריקדה , יעוריא  לע  ףסונב  םשוכרו , םילחנתמ  לע  םיניטסלפ  לש  תופקתמ  שמח  לע  חווד 
ועצפנו הללאמרו , םילשורי  םחל , תיב  ןורבח , תופנב  תוילארשי  יושיר  תויחול  ילעב  בכר  ילכ  לע  הרעבת , קובקב  קרזנ  ןהמ  תחאבו  םינבא ,

. םילחנתמ השולש  ןהב 

ליט תוחפל  םיילארשי  תוחוכ  ורי  תרחמל  קזנ . וא  םיעגפנ  לע  חוודש  אלב  לארשי  םורדב  התחנ  יניטסלפ  שומח  ןוגרא  ישנא  וריש  הטקר 
, הזעל םיילארשי  תוחוכ  וסנכנ  תופסונ  תודרפנ  תויונמדזה  יתשב  םיעגפנ . לע  חוודש  אלב  שומח , ןוגראל  ךיישה  רתא  רבעל  דחא 

. הריפחו המדא  רושיי  תויוליעפל 

תוברל רוגס , רבעמה  היה  רבוטקואב 2014  זאמ 24   . חווידה תפוקת  ךשמב  םינוויכה  ינשב  רוגס  רתונ  םירצמ  תטילשל  ןותנה  חיפר  רבעמ 
. יקלח ןפואב  חתפנ  םהבש  םימי  דבלמ 37  ירטינמוה , עויס  ינפב 

םא קר  שובכה  יניטסלפה  חטשל  ץוחמ  ושחרתהש  תוירקת  םיללוכ  םיחרזא  לע  הנגה  אשונב  םיירטינמוה  םיניינע  םואיתל  ם״ואה  דרשמ  ינותנ   [1]
ימ תא  קר  ללוכ  הז  חודב  םיניטסלפה  םיעוצפה  ןיינמ  ןהיעצבמכ . וא  תוירקתה  תונברוקכ  שובכה , יניטסלפה  חטשה  יבשות  ןהב  םיברועמ  ויה 

םיחוויד לע  םיססובמ  םילארשי  םיעוצפ  לע  םינותנה  םילוח . יתבב  וא  תוימוקמ  תואפרמב  חטשב , האופר  יתווצ  ידימ  יאופר  לופיט  ולביקש 
. תרושקתה יעצמאב 



( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  םיעגפנ 

תיברעמההזע הדגה 

לארשיבו שובכה  יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  ידימ  םילארשי  םיעגפנ 

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

וב הרושקה  הריקעו  םינבמ  סרה 

םיילארשיה ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיילארשיהםיגורה  ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיעוצפ 

 

םיניטסלפ ידימ  םילארשי  םיניטסלפםיגורה  ידימ  םילארשי  םיעוצפ 

 

וסרהנש םייניטסלפ  םינבמםינבמ  סרה  לשב  ורקענש  םיניטסלפ 

 

עובשה

5

1

76

21

( הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

53

2257

539

921

192

34

111

23

תיברעמההזע הדגה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

כ״הס ב-2015

8627

1021

כ״הס ב-2014

5868
10758

עובשה

1

0

12

2

( הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

77

10

13

9

5

0

4

0

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

2

2

2

0

9

9

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

66

396

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

98

493

0

2

4

0

11

19

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

84

490

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

208

969



( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) תיברעמה הדגב  םילחנתמ  תוברועמב  תומילא 

( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  לארשי  לש  תיאבצ  תוליעפ 

םולש םרכ  רבעמ  ךרד  הנממו  הזעל  תורוחס  תעונת 

 

* הזעל ילארשיה  אבצה  תושילפ 
טסוגואב 2014) דע 26  ילויב   7  ) הביאה תולועפ  תפוקת  ללוכ  אל  * 

)עובשה הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

24921

תיברעמה הדגב  ילארשיה  אבצה  לש  רצעמו  שופיח  יעצבמ 

 

הזעמ ואציש  תורוחס  ינעטמ 

 

240

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

הזעל וסנכנש  תורוחס  ינעטמ 

 

2807

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

 

חיפר רבעמ  ךרד  םדא  ינב  תעונת 

1

2

2

3

3

4

שוכרב העיגפ  לש  םיעגפנתוירקת  םע  תוירקת 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

83
128

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

107

217

122

82

150

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

7

9

1

25

12

2

תיברעמה םירחאהדגה  תומוקמל 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

925

755

887

1,571

804

233

ןיינב רחאירמוח 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

0

266

955

0

299

923

הזע הזעלךותל  ץוחמ 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 



: ףסונ עדימ  תלבקל  ונילא  ובתכ  תילגנאה . הפשב  רוקמה  אוה  אלמהו  בייחמה  חסונה  ףסונ . עדימ  תלבק  םע  םייונישל  םיפופכ  הז  חודב  םינותנה 
ochaopt@un.org
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