
 םיטפשמ תעה בתכ   תספדומה רמאמה תסרגב םייופצ םיינכט םייוניש

1 

 

 ?קוחל םיתייצמ םיטפוש םאה

 **רמה יתיאו יאלוזא םייח ,*לייא-לזג ןרוא

 

 2 .................................................................................................................................... אובמ

 4 ........................................................................................................................יטרואית עקר

 4.................................................................................... םיללכל הרשמ ילעב לש תויצ רסוח

 5...................................................................................... םישדח םיללכל םיטפוש תודגנתה

 9.......................................................... תויצה תדימ לע ינתאה אצומהו רדגמה ,ליגה תעפשה

 11 ................................................................................................. ןישנועה קוחל 113 ןוקית

 14 .......................................................................... םולשה טפשמ יתבב קוחל תויצה – 1 רקחמ

 14 ............................................................................................................. רקחמה תורעשה

 16 .................................................................................................................רקחמה תטיש

 16 ................................................................................................................ רקחמה ילכ

 17 .......................................................................................................... יולתה הנתשמה

 17 ............................................................................................ םייולת יתלבה םינתשמה

 18 .......................................................................................................................... תואצות

 18 ................................................................................................ תירואית הקיטסיטטס

 19 ........................................................................ םחתמ תעיבק לע םיעיפשמה םינתשמה

 26 ................................................................................. ןוילעה טפשמה תיבב תויצה – 2 רקחמ

 26 ....................................................................................... רקחמה תטישו רקחמה תרעשה

 27 .......................................................................................................................... תואצות

 27 ....................................................................... ןוילעה טפשמה תיבב קוחל תויצה ףקיה

 29 ......................................ןוילעה טפשמה תיבב קוחל תויצה ףקיה לע ןמזה ףולח תעפשה

 30 .................................................................................................................................... ןויד

 30 .................................................................................. קוחל תויצה לע קתו וא ליג תעפשה

 31 .............................................................................................................. ןימו ינתא אצומ

 31 ............................................. הקיקחה רחאל תונושארה םינשב םיהובגה תויצה-יא יפקיה

 32 ............................................ םולשה טפשמ יתבב ןמזה ףולחב קוחל תויצה רועישב לודיגה

 33 ........................................................................... ןוילעה טפשמה תיבב קוחל תויצה ףקיה

 36 ..............................................................................................................................תונקסמ

 

 .הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ןקיד *

-לשניו ןרק ,ןפוג תנע ,קהנריב לאכימל הדות .הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ירגוב **
 יפתתשמ ,רעניש םדא ,לגש ינרק ,איגש ריאי ,יאנק תור ,ןניק-ונאיצילוס ןנער ,רהוז ףסוי ,לגרמ
 ,ביבא לת תטיסרבינואב ,ןליא רב תטיסרבינואב םיטפשמל תוטלוקפב םייתקלחמה םירנימסה
 היגולונימירקל רפסה תיב לש יתקלחמה רנימסה ,ימוחתניבה זכרמבו םיקסעו טפשמל זכרמב
 לש הנושארה הטויטל םהיתורעה לע ,הפיחב תילילפה טפשמה תכרעמ לע רנימסה ידימלתו הפיחב
  .הז רמאמ



 

2 

 אובמ

 תורחאו הלאכ תוארוה לש ]...[ ןתפיכאב םיישקה רבדב הייריעה תונעטב שממ שי וליפא"

 ןיד תושעל הלוכי הניא הייריעהש רמול ךרוצ ןיא – ונתעד הווחנ אל הז ןיינעבו – קוחבש

  1".קוחל דוגינב לועפלו המצעל

 

 תוברסמה ןוטלש תויושר יפלכ ןוילעה טפשמה תיב תדמע תא תאטבמ חיתפבש האבומה

 ןידה המ םלוא .תוחונ רסוח וא תוהובג תויולע ,ילהנמ ישוק לש םימעטמ ןידה תא םשייל

 ?תטפושה תושרה איה דיבכמה קוחל תייצל תשרדנה תושרה רשאכ

 םיטפושה ,השדח הכלה העבקנשמ וא ,שדח קוח קקחנשמ יכ איה תלבוקמה הסיפתה

 םלועה תוסיפתמ םיעפשומ תויהל םייושע םיטפוש םנמא .דימ םתוא םיצמאמ

 ,םדא לככ ,םיעפשומ םג םה .קוחה תא םשרפב ןהב םידדצמ םהש היגולואידיאהמו

 רורב קוחב רבודמ רשאכ םלוא .ןידה לש יוגש םושייל איבהל תויושעש תוישונא תויטהמ

 קוחהש ןיב ,ףקותל ותסינכ םע דימ ול ותייצי םיטפושש חינהל לבוקמ ,םהילא הנפומה

  .ואל ןיב םהיניעב ןח אשונ

 םולש יטפוש לש תויצה תדימ לש תיריפמא הקידב תועצמאב וז היגוס ןחוב ונרקחמ

 )113 ןוקית :ןלהל( ןישנועה קוחל 113 ןוקית תוארוהל ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפושו

 הרומה שדח ינויד רדסה ,רתיה ןיב ,עבק ןוקיתה 2.ףקותל ותסינכ רחאל תונושארה םינשב

 עובקל םיטפושל הרומ רדסהה יביכרממ דחא .וקמנל ךיאו ןידה תא רוזגל דציכ םיטפושל

 .םשאנה לש ומשאו ,ויתוביסנו הריבעה השעמ תרמוח יפל הריבעל םלוה שנוע םחתמ

 לוקישל הפופכ הניא )םחתמ :םג ןלהל( םלוה שנוע םחתמ עובקל הבוחה :הרורב וז הארוה

 תויצה תדימ לש ןה תיריפמא הניחב תרשפאמ איה ךכיפל 3.םיגירח הל ןיאו ,יטופיש תעד

 ןוקיתל תויצה תדימ לש הניחבה .וז תויצ תדימ לע םיעיפשמה םיטפושה ינייפאמ לש ןהו

 העבוהש תודגנתה ,ףקותל ותסינכל םיבר םיטפוש לש םתודגנתה לשב םג תניינעמ הז

  .םהלש ןידה יקספבו ונתנש תואצרהב

 ןידה ירזגמ עברמ רתויב המיוק אל םחתמ עובקל הבוחה םולשה טפשמ יתבבש ונאצמ

 ןכש ,קוחל תויצה תדימ לש תרכינ רסח תכרעהב רבודמ השעמל .תרקחנה הפוקתב ונתינש

 הבר קוחל תויצה תדימ זאש ,רסאמ שנוע עבקנ ןהבש תוטלחה קר ונחב רקחמה ךרוצל

 לידבהל ,תויצ-יא לש הרקמכ םחתמ עובקל הבוחהמ האלמ תומלעתה קר ונרדגהו ,רתוי

 השינע םחתמ ןוגכ ,ירפסמ אלו טשפומ םחתמ ועבקש םיטפוש ,ךכ .תיקלח תומלעתהמ

 םא בר קפסש ףא ,קוחל ותייצש ימכ וגווס ,"רסאמ תונש המכל רסאמ ישדוח המכ ןיב"ש

 ,קוחה לש תורחא תוארוהמ תומלעתה ,דועו תאז .תויצ הזכ םחתמ תעיבקב תוארל ןתינ

 םע דדומתהל ךרוצהמ ענמיהל ידכ ,הרומאה הרדגהב הללכנ אל איה םג ,רתוי תויתוהמ

 רועיש ,הז םצמצמ שוריפ תורמל .ליטמ קוחהש תובוחה לש רתוי תיביטקייבוס הכרעה

 ותחפו רתוי בוט קוחה עמטוה ,ןמזה ףלחש לככ יכ אצמנ ,תאז םע .רכינ קוחל תויצה-יא

                                                   
 .)2000( 477 ,468 )1(דנ ד''פ ,ופי-ביבא-לת תייריע 'נ סה הד 2126/99 ץ"גב 1
  .)קוחה וא ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוח 2
 ןועיט ירדסה לע ססבתהב םינתינה ןיד ירזג לע קוחה תלוחתל רשאב ולעוהש תוקפסל סחייתנ ךשמהב 3
  .73 ש"ה דיל טסקט :ןלהל ואר .שנועל
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 הבוחל תויצה רועיש ,ופקותל קוחה תסינכ רחאל םינש שולשכ ,2015 תנשב .ותרפה ירועיש

 וענמנ םנמא םיבר ךרדה תליחתבש דמלמ הז אצממ .אלמ טעמכ היה םימחתמ עובקל

  .םולשה טפשמ יתבב ול תייצל הבוחה העמטוה ןמזה ףולחב ךא ,קוחה תא םייקלמ

 גוס לש העפשה האצמנ אל .קוחל תויצה תדימ לע ועיפשה םינייפאמ וליא םג ןחב רקחמה

 םיטפושה לש ינתאה אצומה םג .הארוהה םויק תדימ לע םימשאנה ינייפאמ וא תוריבעה

 קהבומ םאתמ אצמנ ,דגנמ .קוחל תויצה תדימ לע םיעיפשמ ואצמנ אל םהלש רדגמה וא

 םיטפוש .תושדחה קוחה תוארוה תא לבקל ותייטנ תדימל ולש קתווה וא טפושה ליג ןיב

 רומאכ .רתוי תובר םימעפ קוחה תושירדמ םלעתהל וטנ רתוי םיקיתו וא רתוי םירגובמ

 תויצה רפסמ םינש ףולחבו ,קוחה עמטוה ,ןמזה ףלחש לככ ,ולא םיטפוש ברקב םג ,ליעל

  .אלמ טעמכ היה קוחל םהלש

 ,קוחל ןוילעה טפשמה תיב לש וסחיב יונישמ עבנ תויצה תדימב יונישה םא ןיבהל ידכ

 םהבש םירקמב קר ונדקמתה .ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש תויצה ףקיה תא םג ונקדב

 טפשמה תיב עבקש םחתמה תא ץמיא אלו שנועה לע רוערע לביק ןוילעה טפשמה תיב

 היונש הניא םחתמ עובקל ןוילעה טפשמה תיב לש ותבוח ולא םיקיתב ןכש ,יזוחמה

 וזמ הברהב התוחפ 113 ןוקיתל ןוילעה טפשמה תיב לש תויצה תדימש ונאצמ .תקולחמב

 לש תויצה רועיש ,םולשה טפשמ יתב תמועלש ונאצמ ,ךכמ בושח .םולשה טפשמ יתב לש

 ועימטה םולשה יטפוש לכ דועב .ןמזה ףלחש לככ תחפו ךלה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש

 ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ,דוהא היה אל קוחהש יפ לע ףא קוחל תייצל הבוחה תא

 םיכלוה םירועישב וז הבוחמ םלעתהל תובר םימעפ וכישמה ,רוערע תאכרע ןיא םהילעש

 ןוילעה טפשמה תיב תומלעתהש ךכל תוקזח תויצקידניא ונאצמ .ןמזה ףולחב םילדגו

 ןוצר תועיבש רסוחמ עבונה ,ןווכמ תויצ-יאמ אלא תולשרתהמ תעבונ הניא קוחהמ

  .קוחהמ

 לש תויצ-יאב םיקסועה םירקחמה תא גיצנ ןושארה וקלחב .ךכ הנביי רמאמה ךשמה

 לש ךר תויצ-יא לש תועפות ואצמ םירקחמ המכ יכ הארנו ,הקיספלו קוחל םיטפוש

 םירשפאמהו הקיקחב םיעובקה םיגירחב רתי שומיש תועצמאב רקיעב – קוחל םיטפוש

 לש תוטלחה ונייהד ,השק תויצ-יא םיארמה םירקחמ ןיא טעמכ ךא ,הנממ תוטסל

  .םיגירח ול ןיאו תמכסומ ותועמשמש קוח רוריבב תורפמה םיטפוש

 ירזג 585 לע ססבתמ רקחמה .םולשה טפשמ יתבב ונרקחמ תטיש תא רוקסנ ינשה קלחב

 תיקוחה הבוחה לש הרפהה ףקיה תא ןחובו ,םולשה טפשמ יתב לש םיטפוש 70 לש ןיד

 ,ויאצממ יפל .רקחמה תואצות לע חוודנ ישילשה קלחב .ןידה רזגב השינע ימחתמ עובקל

 רועיש ,רתוי םירגובמ םיטפושהש לככו ,תוחפל 26% לש רועישב קוחה תא םירפמ םיטפוש

 ותייצ םירגובמ םיטפוש םגו תכרעמב עמטוה קוחה ןמזה ףולחב ,תאז םע .רתוי ןטק תויצה

 לש תויצה רועיש לע םינותנ יעיברה קלחב איבנ הז אצממ רואל .אלמ טעמכ ףקיהב ול

 םייטפשמה םירזועהו םיטפושה ולביקש תורשכהה לעו ,קוחל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש

 .תויצה ירועישב היילעל ולא םינותנ ןיב רשקה תא ןוחבל ידכ ,קוחה אשונב תואכרעה לכמ

 םימחתמ ועבק אלש םיטפושל ריעה ןוילעה טפשמה תיב ,אסיג דחמ יכ הארנ הז קלחב

 ,םיהובג םירועישב ,םה םג וענמנ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש אסיג ךדיאמו ,קוחב שרדנכ
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 תיבב תויצה תדימ תא לידגה אל ןמזה ףולח ,םולשה יטפושמ הנושב .קוחל תייצלמ

 .הז רקחממ תורזגנה תונקסמבו תואצותב ןודנ ישימחה קלחב .ןוילעה טפשמה

  

 יטרואית עקר

  םיללכל הרשמ ילעב לש תויצ רסוח

 ילעב ידי לע קוחה תרפהל תוביסה 4.ןידל דוגינב םילעופ תירוביצ הרשמ ילעב תחא אל

 םירחא םיבר םילוקישו היגולואידיא ,הדובעה סמוע ,םילגרהה .תונווגמ ןה הרשמ

 םיתיעל .ןידה םויקמ תוענמיה ידיל ,תומלש תויושר םג םיתיעלו ,םידיקפת ילעב םיאיבמ

 ןמ תבייחתמה תרהצומה תוינידמה תא תרתוסה תוינידמ םהיתולועפב םיצמאמ םידיקפ

 שומיש ונייהד ,"ךר תויצ-יא" לש גוסב רבודמ בורל  5.םהל םיפופכ םהש תויחנהה ןמו ןידה

 תוכמתסה וא ,םיללכה תא רתוסה ןפואב ןידב הרשמה ילעבל הנקומה תעדה לוקישב

 ךכ .םיגירח םירקמב תוינידמהמ תוטסל תושרה תא תוכימסמה תוארוה לע תחוור

 יבתכ תא וניש ,ידמ םירימחמ קוחב ועבקנש םישדח םומינימ ישנועש ורבסש םיעבות

 ידכ רתוי םילק םיפיעסב םימשאנ ומשאוה םהבש םושיאה יפיעס תא ורימהו םושיאה

 םידושח םילאשתמ םיתיעל םירטוש תירבה תוצראב ,המודב 6.קוחה תושירד תא ףוקעל

 ריהזהל הבוחה םוקת אלש ידכ ,בוזעל הרואכל םיישפוח םדועב ,םתוא םירצוע םהש ינפל

 הרהזא ,)Miranda תרהזא( יטפשמ יווילל תוכזהו הקיתשה תוכז רבדב םידושחה תא

 תוילאודיווידניא תוטלחה ןניא ולא תולועפ 7.הריקחה תוליעיב עגפת םירטושה תסיפתלש

 הבותכש וזמ הנוש ,תרחא תוינידמ השעמל תרצויה תפרוג השיג אלא תוינידמהמ תוטוסה

  8.רפס ילע

-יא" ןאכ הנכנש המב ,שרופמב קוחה תא םירפמ הרשמה ילעב םיטעמ םירקמב תאז םע

 ,ךכ .םיללכה תא רוריבב הרפמ דרפנב הטלחה לכש ועמשמ השק תויצ-יא ."השק תויצ

 לכ םירטושל ןיא םהבש םירקמב חוכב יתטיש יתרטשמ שומיש לע םיעיבצמ םירקחמ

 לועפל שי םיתיעלש םירטוש לש םתסיפתמ עבונ הז שומישש ררבתהו 9,חוכ ליעפהל תוכמס

                                                   
 ,Dissenting from Within: Why and How Public Officials Resist the LawAdam Shinar , :ואר 4

40 FLA. ST. U. L. REV. 601, 643-644 (2013). 
5 UBLIC PNDIVIDUAL IN ITHE  ILEMMAS OFD ,UREAUCRACYBEVEL L-TREETS ,IPSKYLICHAEL M 

SERVICES (New-York NY: Russell Sage Foundation 30 Anniversary Expanded Edition, 2010) 
 .)Lipsky :ןלהל(
6 Making the Crime Fit the Penalty: The Role of Prosecutorial DiscretionDavid Bjerk,  
 Under Mandatory Minimum Sentencing, 48 J.L. & ECON. 591, 603-609 (2005).  
7 Police Interrogation in the 1990s: An Empirical Study of assell & Bret S. Hayman, CPaul G.  

the Effects of Miranda, 43 UCLA L. REV. 839, 881-884 (1996). 
 Richard J. Medalie, Leonard Zeitz & Paul Alexander., Custodial Police Interrogation :םג ואר

in our Nation's Capital: The Attempt to Implement Miranda, 66 MICH. L. REV 1374 (1968), רקחמ 
 םיענמנ הריבה ןוטגנישוו ירטוש יכ הארהו ,"Miranda"-ה יללכ לש םתלבק רחאל ךומסב ךרענש יריפמא
 .ולא םיללכ םשיילמ תחא אל
 .5  ש"ה ליעל ,Lipsky :ואר 8
9 The Causes of Police Brutality: Theory and Evidence on Police Use of Robert e. Worden, 

Force, in AND JUSTICE FOR ALL:  UNDERSTANDING AND CONTROLLING POLICE ABUSE OF 

FORCE 31, 39 (1995) )חוכב רתוימ שומישל חוכב םזגומ שומיש ןיב הנחבהה לע םידמוע(.  
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 ידיקפש םיארמ םג םירקחמ 10.תובותכה תוארוהה יפ לע אקווד ואלו "בוחרה ןויגה" יפ לע

  11.םהילא םינופל עייסל םתלוכי תא תוליבגמה תושרופמ תויחנה םיפקוע החוור

 ןחבמ יניצק דציכ הארה דחא רקחמ ,ךכ 12.הדובעה סמוע אוה תויצה-יאל םילוקישה דחא

 ילב םג ןיירבע רעונ שדחמ םיגווסמ תירבה תוצרא לש ןוכיתה ברעמב רעונל טפשמ תיב לש

 תא םצמצל םהל רשפִא ןקותמה גוויסהש םושמ קר ,תיניינע הקדצה לכ ךכל התייהש

 םהילע לקהו ,םהלש הדובעה סמוע תא ןיטקהל וז ךרדבו םירענ םתוא םע תושיגפה רפסמ

 םירושע השולשכ ינפל םיטפושל וצפוהש םינולאש ,ץראב 13.םהל ובצוהש םידעיב דומעל

 תוברועמ הקיספה הרסא הבש הפוקתב םג ןועיט ירדסה תכירע ודדוע םיטפושש ופשח

  14.םיכילהה תא לעייל ידכ ןכ ושעו ,תאזכ תיטופיש

 םישדח םיללכל םיטפוש תודגנתה

 .םיטפוש לש תויצ-יאב םיקסוע םיטעמ םירקחמ קר םלוא ,תויצ-יאב תקסוע הפנע תורפס

 םא םג קוחה תרפהמ וענמיי םיטפוש ,םירחא הרשמ ילעב תמועלש חינהל תוביס המכ שי

  .יוגש אוהש םירובס םה

 תמלעתמ תרחא תושרב תודיקפהשכ .קוחה תפיכאו םושיי לע םינומא םיטפוש ,תישאר

 םילסופ םג םיתיעלו ,התטלחה תא םירקבמ םיטפושה ,הילע םילחה םיינוידה םיללכהמ

 םיללכה םויק לע רתוי דיפקהל םיטפושל םורגל היושע וז הסיפת .ינוידה םגפה לשב התוא

 םניא םמצע םהש םיטרדנטס םירחאל םידימעמ םהש םדגנ ןעטיי אלש ידכ ,םהילע םילחה

  .םהב םידמוע

 חיטבהל איה ,םיטפושה םילעופ המשלש הרטמה ,תטפושה תושרה לש תילכתה ,תינש

 הרשמה ילעב לש תילכתה וליאו קוחה םויק אוה םיטפושה לש דעיה .םיוקי קוחהש

 ,החוורה תא םדקל  איה ,םירומ וא םירטוש ,םיאפור ,םיילאיצוס םידבוע ןוגכ ,םירחאה

 לאכ קוחל סחייתהל םייושע ולא הרשמ ילעב ןכל .ךוניחה וא ירוביצה רדסה ,תואירבה

 לע הרימש לע םידקפומ םיטפושש ןוויכ .ולא םידעי תגשהל ךרדב םתוא ליבגמה לושכמ

 שי ןכלו ,םהלש ינוגראה דעיהמ קלח םג איה םהילע תלטומה הלבגהה ,קוחה  ןוטלש

 15.םירחא הרשמ ילעבמ קוחל תויצל רתוי לודג לקשמ ונתיי םהש תופצל

                                                   
10 NDERSTANDING U  :USTICE FOR ALLJND A in ,The Violence Prone Police OfficerHans Toch, 

AND CONTROLLING POLICE ABUSE OF FORCE 99, 105-107 (1995).  
EACHERS T ,OPSC ,USHENOM C.ICHAEL MOODY AND M-AYNARDM W.TEVEN S ואר 11

COUNSELORS STORIES FROM THE FRONT LINES OF PUBLIC SERVICES 6-8 (2003), הרקמ ראותמ םש 
 הל רשפאתש תינוכמ שוכרל לכותש ידכ תונופה תחאל םיפסכ הצקה םיללכל דוגינב רשא החוור דיקפ לש
 לעפי םא יכ וניבהבו ,תורחא תורטמל ודעונ םיפסכה יכ חוודמ ודועב ,הקוחרו השדח הדובעב דובעל ליחתהל
 )הנופל עויס( ןוגראה תרטמ תמשגה תא ףידעה אוה ךכב .תלטבומ ראשית הנופה ,םייביצקתה םיללכה יפ לע
 .גוהנל דציכ ול ורוהש תויחנהה ינפ לע
 ,5 ש"ה ליעל ,Lipsky ואר ,תירטוז תודיקפ לש תוטלחהה תלבק יכילהתב הדובעה סמוע לש ותויזכרמל 12
 .3 קרפ
13 Restructuring Probation in England and Wales: Lessons Judith Rumgay & Mary Brewster, 

from an American Experience, 76  PRISON J. 331 (1996) 340-341. 
 הקיקח ירקחמל ןוכמה( יתאוושה עקר לע השעמו הכלה :לארשיב ןועיט תוקסע ןמ תנקו ןונרה והילא 14
  .110-101 'מעב ,)1981 ,רקאס ירה ש"ע יתאוושה טפשמלו

 ןוטלש ןורקע" :וירבדל .51 'מעב ,)2004( 33 ז לשממו טפשמ "טפושכ ידיקפת לע" קרב ןרהא :לשמל ואר 15
 ותלחנ וניא םישדח םילכ רוציל קקוחמל ןותנה שפוחה] ...[ םמצע םיטפושה לע הנושארבו שארב לח קוחה
 חנומ ונדיקפת תא םישגהל ונחוכ .תולבגומ ונלש םינבמה תא םינוב ונא ןתועצמאבש תויבוקה .טפושה לש
 ."תונשיה תויבוקה תועצמאב םישדח םינבמ בצעל ונתלוכיב
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 לש תולועפה תיברממ הנושב ,לוכ ןיעל תומסרופמו תויולג תויטופישה תוטלחהה ,תישילש

 תא רפהלמ םיטפוש עיתרהל יושע רבדהו ,לשמל ,תויחא וא םיילאיצוס םידבוע ,םירומ

  .םיללכה

 הרשמ ילעב דועב ,םיבייחמ םימידקתו הקיקח יפל קוספל םישרדנ םיטפושה ,תיעיבר

 הניאש היצלוגר וא םיילהנמ םיגרד ידי לע תבתכומה תוינידמ חוכמ בורל םילעופ םירחא

  .תונוש תואצותל ליבוהל יושע אוה םג הז לדבהו ,הקיקח

 םימייקה םירקחמה .קוחל םיטפוש לש תויצב תקסוע הניא טעמכ רקחמה תורפס

 םיבר םירשקהב יכ ואצמ םירקחמ ,לשמל .תויצה םצעב אלו תויצה ןפואב ודקמתה

 שומיש תועצמאב ,תירוקמה ותילכת םע בשייתמ וניאש ןפואב ןידה תא םישרפמ םיטפוש

 ונייהד ,"השק תויצ-יא"ב םיקסוע םניא ולא םירקחמ םלוא .ןידב םיעובקה םיגירחב בחרנ

 המכ ,המגודל ."ךר תויצ-יא" ליעל ונרדגהש המב אלא ,קוח תארוה לש תשרופמ הרפה

 תוצראב השינעל תוילרדפה תויחנההמ תוטסל תוכמסב שומישה ףקיה תא ונחב םירקחמ

 תועצמאב תובר םימעפ תופקענ השינעה תויחנה םש םינוש תוזוחמבש וארהו ,תירבה

 Campbell תכלה לש העפשהה תא ןחב רחא רקחמ 16.םיגירח םתואב תיסחי בחרנ שומיש

 ב"הרא לש ןוילעה טפשמה תיב Campbell ןיינעב 17.יאקירמאה םירצויה תויוכז םוחת לע

 יניד יפל ןגומ רמוחב שומיש יכ הקזח העבקנ הבש ySon,18 תכלה תא ,הבר הדימב ,ךפה

 ,רומאכ .ןגוה שומישל בשחיי אל ,חוור תקפה םשל וא תוירחסמ תורטמל ,םירצוי תויוכז

 יתבו ,תאזכ הקזחל דוע םוקמ ןיאש עבקנו שרופמב וז הכלה התנוש Campbell ןיינעב

 הריציב שומישה םא םטילחהב םייטנוולרה םילוקישה לולכמ ןיב ןזאל םיכירצ טפשמה

 םיילרדפה טפשמה יתב לש תוטלחההמ 7%-כבש הארה רקחמה ,תאז תורמל .ןגוה אוה

 19.הלטובש הנשיה Sony תכלה לע ךמתסהל םיטפושה וכישמה אשונב

 המרופרה ץומיא רחאל ךומס תירבה תוצראב ךרענ ונרקחמל המ תדימב המוד רקחמ

 יבחרב םיבר םיילרדפ םיטפוש ושרדנ המרופרה תקיקח םע 20.םש השינעל תילרדפה

 יטופישה תעדה לוקיש תא הפיפכהש ,המרופרה תויתקוח תא ןוחבל תירבה תוצרא

 תויתקוח לש הפיקתה .תילרדפ ןיד תריזג תוביצנ ידי לע ועבקנש תויחנהל השינעב

 תויחנהה יכ Mistretta ןיינעב טילחה ןוילעה טפשמה תיבש דע הכישמה תויחנהה

 וא יעזג-ינתאה אצומה ,קתווה ,ליגה לש תקהבומ העפשה אצמ אל רקחמה 21.תויתקוח

 רקחמה םגש ףא .תיתקוח הניא המרופרהש עובקל םהלש הייטנה לע םיטפושה לש רדגמה

 תויחנה לש השדח המרופר םושיי לע טפושה לש םינייפאמה תעפשה תא ןחב רומאה

                                                   
16 The Social Context of Guidelines  Brian D. Johnson, Jeffery T. Ulmer & John H. Kramer,

Circumvention: The Case of Federal District Courts, 46 CRIMINOLOGY 737 (2008). ואר 
 Stephen J. Schulhofer & Ilene H. Nagel, Plea Negotiations under the Federal Sentencing:םג

Guidelines: Guideline Circumvention and its Dynamics in the Post-Mistretta Period, 91 NW. U. 
L. REV. 1284 (1996). 

17 (1994)Rose Meusic, Inc., 510 U.S. 569 -.Campbell v. Acuff 
18 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984). 
19  .AP U. 156 ,2005-An Empirical Study of US Copyright Fair Use Opinions, 1978Barton Beebe, 

L. REV. 549, 601-602 (2008). תכלה ינפל Campbell תכלה רוכזא תועצמאב וקמונ תוטלחההמ 41%-כ 
Sony. 

20 Charting the Influences on the Judicial Gregory C. Sisk, Michael Heise & Andrew P. Morriss, 
Mind: An Empirical Study of Judicial Reasoning, 73 N.Y.U. L. REV. 1377 (1998). 

21 S. 361 (1989)Mistretta v. United States 488 U..  
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 ןוילעה טפשמה תיב לש הערכהה ינפל ןכש ,תויצה תדימ לע ונממ קיסהל רשפא-יא ,השינע

 ןכלו ,תויתקוח תויחנהה םא הלאשל הרורב הבושת התייה אל ,היגוסב תירבה תוצרא לש

 .תויצ רסוחכ הרידגהל ןתינ היהש הערכה התייה אל

 טפשמה םוחתב – רחא יטפשמ ףנעב ךרענ םיטפוש לש תויצה תדימ לע ףיקמ יתומכ רקחמ

 יתבב םיטפוש לש תיתגלפמה הייטנה תעפשה תא ןחב רקחמה 22.תירבה תוצראב ילהנמה

 לע )םתוא הנימש אישנה תוהז יפ לע העבקנש( תירבה תוצראב םירוערעל םיילרדפ טפשמ

 השרפתהש הכלה  Chevron,23 ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש םידקתל תויצה תדימ

 ואצמ םירקוחה .התוכמס םוחתב קוחה שוריפב תיסחי בחרנ תעד לוקיש תושרל הקינעמכ

 תושרה לש תעדה לוקיש תא לבקמ ונייהד( תושרה תדמע תא רתוי רשאמ טפשמה תיב יכ

 לש הדמעל תיטילופ הטונ בכרהב םיטפושה דחא תוחפל םא )Chevron תכלהל םאתהב

 בכרההמ עונמל ידכ תושרה תדמעב ךומתי דחא טפושש קיפסמ יכ איה םתנעט .תושרה

 םמע בשוי רשאכ הכלההמ םיטוס םניא בורה יטפושש םיקיסמ םה .םידקתהמ תוטסל

 םישרמ םה דגנמ .הייטסה תא ,טועימ תעד תועצמאב ,ףושחל יושעה טועימ טפוש ןידל

 תחא תיטילופ הדמעל םיטונ בכרהה יטפוש תשולש לכ רשאכ הכלהל תוחפ תייצל םמצעל

   .םידקתל תויצ-יא םע תבשייתמה

 )תיתגלפמה הייטנה( םייטופישה םינייפאמהמ דחא ןיב רורב רשק הארמ הז רקחמ דועב

 וא הז ינטרפ הרקמל עגונב עובקל רשפא-יא יכ ןאכ םג םיריהבמ םירקוחה ,תויצה תדימל

 Chevron תכלה םגש ןוויכמ תאז 24.ואל םא Chevron תכלהל ותייצ םיטפושה םא רחא

 .םימיאתמה םירקמב קוחה שוריפב התעט תושרהש עובקל םיטפושה לע הרסא אל

 רועישש ךכמ תעבונ םידקתל תוחפ םיתייצמ תיטילופ םידיחא םיבכרהש םתנקסמ

 רועישמ רתוי ןטק היה תושרה לש התעד לוקיש תא ולביק ולא םיבכרה םהבש םירקמה

 תויצ-יאב םש רבודמ ןכאש עובקל השק הז םעטמ .תאז ושע םיברועמ םיבכרהש םירקמה

  .תיטילופ היטהמ ,עדומב חרכהב אלש ,עפשוהש םידקתה לש םושייב אלו םידקתל

 .םתואמצע לע םירמוש םיטפושש וארה םירקחמ לארשיב םג ,השינעה םוחתל רוזחנ םא

 תושר תשקבב םיטפוש השולש לש בכרהב ןודל ןוילעה טפשמה תיב טילחה 2001 תנשב ,ךכ

 המ ריהבהל ידכ" ,ןידכ אלש םיהוש תעסהו הקסעה ,הנלה לש הריבעב ןיד רזג לע רוערע

 ,"ביט'ח תכלה" ךכ רחא הנוכש ,ןידה קספ ."ןודנה גוסהמ תוריבעב היוארה השינעה תמר

 םדא אוה וליפאו – ]וז הריבעב עשרוהש ימ לע[ וילע רוזגל שי" :השינעל הרורב היחנה ללכ

 יוצירל רסאמ שנוע – והשלכ קחוד ךרוצ תמחמ וא תומימת ךותמ וישעמ השעש בושייה ןמ

 ,"ליגרה רדגמ תואצויה תוביסנב" אלא ,"תוריש תודובעב ורימהל תורשפא ןתמ ילב לעופב

                                                   
22 Judicial Partisanship and Obedience to Legal Doctrine: Frank B. Cross & Emerson H. Tiller, 

Whistleblowing on the Federal Courts of Appeals, 107 YALE L.J. 2155 (1998) )ןלהל: Frank B. 
Cross & Emerson H. Tiller (.   

23 v. Natural Res. Def. Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984).Chevron U.S.A., Inc.  
24 Frank B. Cross & Emerson H. Tiller, 2165 'מעב  ,22 ש"ה ליעל:“While one may disagree with 

the rationale and even question its sincerity, it is impossible to demonstrate conclusively that 
any particular opinion's rationale for nondeference is insincere or disobedient. Nevertheless, the 
opinion may be disobedient, as conclusive demonstrations of sincerity are also lacking. By 

looking at a pattern of cases, we strive to test for disobedience”.  



 

8 

 ,תאז תורמל 25.הלאכ תוביסנ םניא ילכלכ חרוכו יקנ רבעש רהבוה ןידה קספב רשאכ

 ירחא ונתינש ןידה ירזגמ 70%-מ רתוי יכ הארה הכלהל תויצה תדימ תא ןחבש רקחמ

 הטלחהב הככור ביט'ח תכלהש ינפל דוע ,לעופב רסאמ שנוע וללכ אל ,הטלחה התוא

 הקיקחל םיתייצמ םניא הרובעתל טפשמה יתבש םיארמ םירקחמ ,המודב 26.תרחא

 הקיספלו ,תורכשב הגיהנ לש הריבעב הליספ םייתנש לש םומינימ ישנוע תלטה תבייחמה

 הז שנועמ הייטס םירשפאמה םיגירחה יכו תונתהל ןיא ירעזמה שנועה תא ללככש העבקש

 טפשמה תיב םירקמהמ 80%-ב טעמכ יכ אצמ דחא רקחמ ,השעמל .דואמ םימצמוצמ

 םג ולא םיאצממ ששיא רחא רקחמ 27.קוחב עובקש הזמ לק שנוע םיעשרומה לע ליטמ

  28.ןיד יכרוע ברקב וכרענש םירקס לע ךמתסהב םגו הברהב בחר םגדמ תועצמאב

 ומכ ,ןידה לש וחורמ תובר םימעפ םיטוס םיטפוש יכ תודמלמה ,ולא תואמגוד םג ךא

 הנומתהש ףא .ןידל תייצל הרורב תונברסב תוקסוע ןניא ,תירבה תוצראמ תואמגודה

 ןידה תוארוהל ןתינש השקומ שוריפמ וא םיגירחב שומישה יובירמ תרייטצמה תללוכה

 דוגינב לעפ ּהטילחהש טפושה יכ ,דרפנב הטלחה םושל עגונב רמול ןיא ,תויצ-יא לש איה

 רדגמ תואצוי תוביסנל רומש תויהל רומא היהש גירחב שומישש רמול ןתינ ,ךכ .ןידל

 שומישה םירקמהמ וליאב עובקל השק םלוא ,תויצ-יא ףקשמ ,םירקמהמ 70%-כב ,ליגרה

 דחא לכבש ןכתיי .תייצל בוריסמ עבנ אוה םהמ וליאבו ןידה יפ לע קדצומ היה גירחב

 הרקמ ותוא תוביסנש ורבס םה ,גירחה לע ןעשיהל וטילחה םיטפושה םהבש םירקמהמ

 רתי שומיש תאטבמ תללוכה הנומתה דועב .קוחה וא הקיספה לש םינוירטירקב תודמוע

 עובקה גירחה לע ןעשיהל טפשמה תיב רחב ובש ,דרפנב ןיד קספ לכב תוננובתה ,םיגירחב

 .תייצל תונברס לע תדמלמ חרכהב אל ,ןידב

 לש המויק םיפשוחה םידחא םירקחמ םג םנשי 29,ןוסקוט וי'תמ הארהש יפכ ,תאז םע

 הרורבו תמכסומ הבוחמ תוטוסה תוטלחה ונייהד ,תייצל הרורב תיטופיש תונברס

 םיללכל םיטפוש לש תויצ-יא לש םיהובג םירועיש הארה דחא רקחמ ,ךכ .ןידב העובקה

 ,םיטפוש ברקב ךרענש רקס לע ךמתסהש ,רקחמה 30.תירבה תוצראב םיעבשומה תייחנהל

 לוהינ םוחתב םישדחה םיללכהמ םיברש הארה ,טפשמה יתבב הרשמ ילעבו ןיד יכרוע

 םע דדומתהל דעונש קוח לש ומושיי תא ןחב רחא רקחמ .םימיוקמ םניא םיעבשומה

 טפושה לע ךילה לכ םותב יכ עבק קוחה .תויגוציי תונעבות תשגהל סיסב תורסח תושקב

 םימעטמ תושקב שיגה אוה םא ,םידדצהמו ןידה יכרועמ דחא לכל עגונב שרופמב ןייצל

 םירקמה בורב יכ אצמנ .תיתייארו תיטפשמ הניחבמ תוססובמ ויה ויתושקב םאו םילוספ

                                                   
 )2001( לקריט 'י טפושה לש וניד קספל 4-5 'ספ ,769 )1(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ביט'ח תעלט 5198/01 פ"ער 25
26 Do Sentencing Guidelines Increase , Ayal, Hagit Turjeman & Gideon Fishman-Oren Gazal

Prosecutorial Power: An Empirical Study, 76 LAW & CONTEMP. PROBS. 131 (2013). םינותנה 
 פ"ערב תמיוסמ הדימב הככור הכלההש ינפלו ביט'ח ןיינעב ןידה קספ ןתמ רחאלש הפוקתל םיסחייתמ

 .)12.2.2006 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ םלאס ובא דמחומ 3674/04
 .)2015( 955 ,933 דמ םיטפשמ "תורכשב הגיהנ תוריבעב השינע ירעפ" טדטשנזייא ימימו לאיומ ןורמוש 27
 .)2016( 321 אי טפשמ ינזאמ "יריפמא טבמ – תורכשב הגיהנ לע לארשיב השינעה" םיובננט םהרבא 28
 שנועהמ וגרח הרובעתה יטפוש יכ הלוע ,םתוחכונב ונודנש םימשאנ לש ןיד ירזג קר םינחוב םא ,השעמל
   .םירקמהמ 88%-כב ירעזמה
29 . 901 (2015)EV. L. RHI82 U. C, Judicial Resistance and Legal Change, Matthew Tokson )ןלהל: 

(“Tokson”. 
30 Compliance -NonJudicial Nullification? Judicial Compliance and Agor, -Paula L. Hannaford

with Jury Improvement Efforts, 28 N. ILL. U. L. REV. 407, 419 (2007). 
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 תלבקל םישורדה םיבאשמהו ןמזה לשב הארנה לככ ,וז הארוהמ םימלעתמ טפשמה יתב

 םיעשרומהמ 30% יכ אצמ יאקירמא רקחמ 31.ללכ הב םיניינועמ םניא םידדצהש הערכה

 לעופב רסאמ םיימוימ ךומנ שנוע וציר ,וקיסקמ וינו הנאידניאב תורכשב הגיהנ תוריבעב

 םיטפושל ריתה אל ,לארשיבכ אלש ,םש קוחהש ףא – קוחב עובקה םומינימה שנוע –

 32 .הז שנועמ גורחל

 תויצ-יא לש םירקמ וגיצהש םירופסה םירקחמה ,ןורחאה רקחמה טעמל יכ ןייצל ןיינעמ

 םג .םיטפוש יפלכ תונפומה תוינויד תוארוהל תויצ-יאב םלוכ וקסע ,םיטפוש לש השק

 לש הקמנהה תביתכ ןפוא אוה ונניינע ןכש ,תאזכ תינויד הארוהב דקמתמ ונלש רקחמה

 ותייצ אלש םיטפושש ןכתיו ,תוהמה לע עיפשהל היושע הרודצורפהש ןבומ .ןידה רזג

 שיש ףא .קוחל םיתייצמ ויה וליא םירזוג ויהש הזמ הנוש שנוע םג ורזג ,תוינוידה תוארוהל

 ירה 33,קוחב ועבקנש םייתוהמה םייונישה תא ץמאל םג םיברסמ םיטפושהש ששחל סיסב

 ויאצמממ קיסהל רשפא היהי אל ,הזה רקחמה לש דוקימה םג ומכ יטרואיתה עקרה רואל

 לש תויצה תדימ תניחבל אקווד ,ינש דצמ .םיינויד םניאש םיקוחל תויצה תומר ןיינעל

 יתוהמ ןיד תפיכאמ לידבהל( םיטפושכ םהיפלכ םינפומה םיינויד םיקוחל םיטפושה

 םיפוג םירקבמ תחא אל םיטפוש ןכש ,תדחוימ תובישח )םיניידתמה םידדצה יפלכ הנפומה

 היה ןכלו ,םיפוג םתוא יפלכ תינפומה ,תינויד םג ,הקיקחמ םימלעתמה םירחא םיינוטלש

   .םהילא ןירשימב תונפומה תוארוה םייקל רתוי ודיפקי םהש תופצל ןתינ

 תלבוקמה הסיפתה ,תאזכ תיטופיש תונברס םיפשוחה םירקחמה טועימ לשב ,םוקמ לכמ

 םג 34.הל ותייצי םה ,םיטפושה יפלכ תנווכמה תשרופמ קוח תארוה ירקמב יכ איה

 םהלש םיקוח לש םמויק תגצהב וקפתסה ,הז םוחתב םימייקה םיטעמה םירקחמה

 רשקבו םיטפושה לש םינייפאמב ללכ וקסע אלו ,יטופיש תויצ-יא לש ההובג המר האצמנ

 ,ינתאה ואצומ ,טפושה ליג ןיב רשקה ןחבנ םרט ךכ .הקיקחל םהלש תויצה תדימ ןיבו םניב

  .םיללכל ולש תויצה תדימל םיפסונ םינייפאמו רדגמה

 

 תויצה תדימ לע ינתאה אצומהו רדגמה ,ליגה תעפשה

 תדימ לע םיטפושה ינייפאמ תעפשה תא ונחב אל יטופיש תויצ-יא לע םירקחמ ,רומאכ

 םינתשמה תעפשה ,םירחא רוביצ ידבוע לש תוגהנתה וחתינש םירקחמב םג .תויצה

 םיללכה בוציע לע – ליגו רדגמ ,ינתא אצומ ,עזג ןוגכ – תוטלחהה לבקמ לש םיישיאה

 דחא תא הכרע וליטרופ ןונש 35.הנחבנ אל טעמכ ,םהל תויצהו םיירוביצ םינוגראב

                                                   
 .936-940 'מעב ,29 ש"ה ליעל ,Tokson :ואר 31
32 Judicial Disobedience of the Mandate to Imprison H. Laurence Ross & James P. Foley, 

Drunk Drivers, 21 LAW & SOC'Y REV. 315 (1987). 
 .ןלהל 67 דע 65 ש"ה דיל טסקט ואר 33
 טפשמה תיב לש םימידקתל טפשמ תואכרע לש תויצה תייגוסב תודקמתה ךות ,תלבוקמה השיגה תריקסל 34
 .907-905 'מעב ,29 ש"ה ליעל ,Tokson :ואר ,תירבה תוצראב ןוילעה
 :ואר .םתוא ףפוכל הייטנהו םיללכל תויצה תדימ לע רדגמה תעפשה תא ונחבש םירקחמ המכ אוצמל ןתינ 35
,Shannon Portillo & Leisha DeHart-Davis, Gender and organizational rule abidance 69 PUBLIC 

ADM. REV. 339 (2009) )ןלהל: Gender and organizational rule abidance(, םירקחמ ןיא טעמכ םלוא 
 .ינתא אצומו קתו ,ליג ומכ ,הז רקחמב םיקסוע ונא םהבש םירחא םינייפאמב ודקמתהש
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 עזגו רדגמ ,ליג תוצובקמ םידיקפ הנייאר איה 36.וז היגוס ונחבש םידיחיה םירקחמה

 סוסיבל םיילמרופה םיללכה לע םהלש תונעשיהה תדימ תא דומאל ןויסינב ,תונוש

 אסיג דחמש ןוויכ ,תילאוד תועמשמ םיללכל תויצל יכ הקיסה איה תונויארהמ .םתוכמס

 תמגופ םהיפלכ תוביוחמ לש תּוארנ ,אסיג ךדיאמו ,דיקפל המצוע םיקינעמ םיללכה

 הירואיתה 37."םיללכה סקודרפ" רקחמב התנוכ וז העפות .רוביצה יניעב דיקפה תימדתב

 השלוח לע תוצפל דעונ ללכל תויצה היפלש רקחמ תורפס לע הססבתה וליטרופ העיצהש

 ,םינבל ,םירבג םידיקפ יכ התהיז איה ,וזמ הרתי 38.ןוגראה ךותב טרקורויבה לש תיסחי

 םיללכב םינד םניא טעמכ ,)רתוי תוקזח תוצובקל הרואכל םיכייתשמה( הדימעה ליגב

 םניא םיללכה יטרפש רחאמ .םתעד לוקיש תא ליעפהל םהל תרשפאמש הדבוע ,ןירשימב

 ,םיריעצו רוע יהכ םישנא ,םישנ ,םתמועל 39.םתוא "ףפוכל" רתוי לק ,יפיצפס ןפואב םינודנ

 תיטרקורויבה תוכמסה לש תוילמרופ תורימאב םישמתשמו םיללכב הרגשבש רבדכ םינד

 םידיקפל תקפסמ םיללכ םע תאזה הרישיה היצקארטניאה .תינוגראה תוכמסל סיסבכ

 תוידוחיי םיכרדב תעדה לוקיש תא הליבגמ םג איה ךא 40,תוכמס סויגל המצוע יבאשמ

 תוצובקל םיכייתשמה לש תוכמסה תנעטש רחאמ 41.םידיקפה לש יתרבחה סוטטסל

 סוטטס לע ךמתסהל םילוכי םניאש ןוויכו ,רתוי תופוכת םיתעל תרגתואמ ,תוחפ תוקזח

 תוכמסה לש ילמרופה דממה 42.תוימשר תויוכזו םיללכ לע ךמתסהל םהילע ,הנגהכ יתרבח

 :םיללכ לש סקודרפ ינפב םידיקפה תא דימעמ ןכ לעו ,תרוקיבל החותפל התוא ךפוה

 תא תכפוה וז תוכמתסה ךא ,םתוכמסל חתפמכ םיילמרופ םיללכ לע ךמתסהל םהילע

 וא םיקיתו םיטפוש לש הייטנה תשלוחש םג ןכתיי 43.תיתוכאלמל םתוכמס לש תּוארנה

 הטישה יפ לע רתוי תובר םינש ולעפש ימכ ,םהלש ישוקמ תעבונ קוחל תייצל םירגובמ

  44.יונישל םתלועפ ךרד תא םיאתהל ,הנשיה

                                                   
36  .OCS & .DMA, 44 The paradox of rules: rules as resources and constraintsShannon Portillo, 

 הנומשמ םייתלשממ םימרוג 49 םע  הצחמל םינבומ תונויאר הכרע תרקוחה .)"Portilo" :ןלהל( (2012) 87
 ברקמ 30-ל תחתמ םליגש םילאשנ ורדגוה "םיריעצ"כ .תויתרטשמ תוקלחמ עבשו תוימוקמ תויושר
 :תוצובק יתשל וקלחנ םילאשנה .םירטושה ברקמ 25-ל תחתמו ,תוימוקמה תויושרב םיטרקורויבה
 הובג יתרבח סוטטסל םיכייתשמהו )םיריעצ ,םישנ ,רוע יהכ( תיתרוסמ ךומנ יתרבח סוטטסל םיכייתשמה
 ,ןכ ומכ .ךומנ סוטטס תלעב תחא הצובקמ רתויל ךייתשהל ולכי םילאשנה .)הדימעה ליגב ,םינבל ,םירבג(
 תצובקב תוללכיהה לש הכרע תא תללוש הניא ,דחא ןבומב הובג סוטטס לש הצובקב תוללכיהש החנהב
 רמולכ( תוצובקה שולשמ תחאל ךייתשהש ימ לכ ךומנה סוטטסה תצובקב תרקוחה הללכ – ךומנ סוטטס
 .)םיריעצ וא רוע יהכ ,םישנ

 .104 'מעב ,םש 37
 ועמשוה םימוד םינועיטש הארנ  .35 ש"ה ליעל ,Gender and organizational rule abidance: ;םש 38
 .ROSABETH M  :לשמל ואר .םינוגראב םישנ לש ןמוקימ לש רשקהב טעמ אל ,רתוי םימדקומ םירקחמב

KANTER, MEN AND WOMEN OF THE CORPORATION (Basic Books, 1977). 
  .104 'מעב ,36 ש"ה ליעל ,Portilo :ואר 39
 .םש 40
 .םש 41
 .תעמתשממ רתוי תשרופמ ,תילמרופ-יאמ רתוי תילמרופ ןכל איה םתוכמס ,וליטרופ יפל .םש 42
 םירחוב םה ,ןותנ בצמ לכב ללכל דגנתהל וא תייצל לאיצנטופ שי םיטרקורויבלש ףא ןהיפלש תונעט שי 43
 Zachary W. Oberfield, Rule Following and Discretion at :לשמל ואר .הביקע תחא תוהז

Government’s Frontlines: Continuity and Change During Organizational Socialization, 20 J. 
PUB. ADMIN. RES. & THEORY 735, 753 (2010). 

Age and Adaptation to Swarowsky & Markus Leiz,  Cornelia Niessen, Christine :וושה 44
Changes in the Workplace, 25 J. MANAGE PSYCHOL 356 (2010) )ססובמה רקחמ תועצמאב םיארמ 

 ,Niessen :ןלהל( )ןוגראב םייונישל םמצע םיאתהל רתוי םישקתמ רתוי םירגובמ םידבועש םינולאש לע
Swarowsky & Leiz(. 
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 .ינתוכיא רקחמ היה וליטרופ לש רקחמה םג ,םוחתב םירקחמה תיברמ ומכ יכ ןייצל שי

 ,םיריעצ ויה םהמ םיטעמ קרו ,םירטוש 24-ו םידיקפ 25 םע תונויאר לע ךמתסה רקחמה

 ולביקש תוטלחהה תא ןחב אל רקחמה ,םוחתב םירחא םירקחמ ומכ .םישנ וא םירוחש

  .םתלועפ לע םהלש ימצע חוויד אלא םיקדבנה

 .םיללכל ולש תויצה תדימ לע דיקפה לש קתווה תעפשה תא ונחבש םירקחמ ונאצמ אל

 רתוי בר ישוק היהי םיקיתו םידיקפל ,רתוי םישדח םיללכב רבודמש לככ יכ רובסל ןתינ

 םידיקפ ,וליטרופ לש היאצממ רואל .םהלש םיקיתווה םילגרהה בקע ,םתוא ץמאל

 םתואל תוחפ םיפופכ שיגרהל ןכלו ,תיאמצע תוכמס ילעב שיגרהל םג םייושע םיקיתו

 ונידיב ןיא ,רומאכ ,תאז םע .רפהל וששחי תכרעמב רתוי םישדחה םידיקפהש ,םיללכ

  .הז הנתשמ ונחבש םימדוק םירקחמ

 םהש שנועה תרמוח לע ליגה תעפשה תא ונחבש םירקחמ םנשי םיטפוש תוטלחה אשונב

 רומאכ ונאצמ אל ,םוקמ לכמ .םידיחא םניא םהיאצממו 46,םתוליעי לע םג ומכ 45,םיליטמ

 םה הבש תוריהמה לע וא קוחל םיטפוש לש תויצה לע ליגה תעפשה תא ונחבש םירקחמ

   .שדח ןידל םילגתסמ

 ,םיטפוש לש תויצה תדימ תקידב תועצמאב רומאה רסחה תא אלמל שקבמ הז רקחמ

 113 ןוקית – ןירשימב םהיפלכ הנפומה שדח קוחל תויצה תדימ לע םיעיפשמה םינתשמהו

  .ןישנועה קוחל

 ןישנועה קוחל 113 ןוקית

 רבוע .ןידה תריזגל תינבומו תרדוסמ הטיש הנושארל עבק ןישנועה קוחל 113 ןוקית

 שנועה תעיבקב םיטפוש תוחנהל םירומאה םילוקישל רשאב תוארוה קוחב ויה אל ןוקיתל

 ונהנ ,הקיספב העבקנש ,ןידה רזג תא קמנל תיללכה הבוחהמ ץוח .םתליקש ןפואל רשאבו

  .ןידה תריזגב בחר שפוחמ םיטפושה

 ןוקיתב ורדגוה ,יתוהמה ןידה תניחבמ .ןידה תריזג ךילהב הכפהמל איבה ןוקיתה

 וטרופו 50,העתרהו 49רוביצה םולש לע הנגה 48,םוקיש 47,המילה :ןידה תריזגל םילוקישה

 החכוהה תדימ העבקנ תיתייאר הניחבמ 51.ןידה תריזג לע עיפשהל תורומאה תוביסנה וב

                                                   
 ,The Multilevel Context of Criminal Sentencing: Integrating Brian D. Johnson :לשמל ואר 45

Judge-and County-Level Influences, 44 CRIMINOLOGY 259 (2006) רתוי םיריעצ םיטפוש יכ אצמש 
 Martha A. Myers, Social Background and the Sentencing Behavior of דגנמו ,רתוי םירימחמ

Judges, 26 CRIMINOLOGY 649 (1988) רתוי םירימחמ אקווד רתוי םירגובמ םיטפוש יכ האצמש.  
Age, Tenure and Productivity of the US Supreme Court: Joshua C. Teitelbaum , :לשמל ואר 46

Are Term Limits Necessary?, 34 Fla. St. U. L. Rev. 161 (2006) )לע ליגה לש הרורב העפשה אצמ אל 
 RICHARD A. POSNER, AGING AND OLD Age ch. 8 (1995) ;)ןוילעה טפשמה תיב לש תוליעיה תדימ
 לש ,דואמ םירגובמ םיאליגל םיעיגמ םהשכ קר םלוא ,ליגה םע תעגפנ ןכא םיטפוש לש םתוליעי יכ אצמש
 Mita Bhattacharya & Russell Smyth, Aging and Productivity Among ;תוחפל הנש םינומש

Judges: Some Empirical Evidence from the High Court of Australia, 40 Austl. Econ. Papers 199 
 ליגל םיברקתמ םהשכ תדרוי זאו םינשה םע הלוע םיטפוש לש תויביטקודורפהש ואצמ( 209-210 (2001)

  .)השירפ
 .ןישנועה קוחל ב40 'ס ואר 47
 .קוחל ד40 'ס ואר 48
 .קוחל ה40 'ס ואר 49
 .קוחל ז40-ו ו40 'ס ואר 50
 .קוחל אי40-ו ט40  'ס ואר 51
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 העבקנ ,ונניינעל רקיעה הזו ,תינויד הניחבמ 52.תורומאה תוביסנה סוסיבל תשרדנה

 םחתמ תא עובקל טפושה לע ןושארה בלשב .ןידה רזג תעיבקל תטרופמ הטיש ןוקיתב

 השעמ תרמוחל םאתהב ,םיירשפא םישנוע לש יברמו ירעזמ חווט ונייהד ,םלוהה שנועה

 גורחל םא עובקל טפושה לע ינשה בלשב 53.םשאנה לש ומשא תדימו ויתוביסנב הריבעה

 בלשב ,גורחל אלש טילחה םאו ,רוביצה לע הנגה וא םוקיש ימעטמ עבקנש םחתמהמ

 עוציבב תורושק ןניאש תוביסנב בשחתהב ,םחתמה ךותב שנועה תא עובקל וילע ישילשה

 לכ 54.)ותחפשמבו וב םירושקה םירחא םילוקישו םשאנה לש ילילפה ורבע ןוגכ( הריבעה

 הקמנהה תבוחמ קלחכ ,הבותכה הטלחהב םיטרופמ תויהל םיבייח וללה םיבלשה

  55.קוחב העובקה

 םיביכרמב קסע תרוקיבהמ קלח 56.םיטפושה ברקב טלוב הדהא רסוחב לבקתה קוחה

 רצוי קוחהש ברה לוברסב וחטוה םיירקיעה תרוקיבה ירבד םלוא ,קוחה לש םייתוהמה

 ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב תאישנ .ןיד רזג לכ תביתכל תעכ שרדנש ברה ןמזהו

 טפשמ יתבב דוחייב ,רוציי אוהש סמועה לע קוחה תא הרקיב ,רנילרב הרובד תטפושה

 הלשממל יטפשמה ץעויה 57.םיבר ןיד ירזג בותכל םישרדנ םיטפושה םהבש םולשה

 םורגי קוחהש רמא זוזמ ינמ ןוילעה טפשמה תיב טפושכ ןהכמ םויכש ימו ,הרבעשל

 58.השינעב תודיחא – תירקיעה קוחה תרטמ תא גישי אלו ,םירוערע יובירו ךילהה לוברסל

 תא לוקשל ךירצ טפשמה תיב ותעדל יכ דנלילוה תשרפב ןידה רזגב בתכ ןזור דוד טפושה

 רומא וניא אוה ,הנידע איה ןידה תריזג תכאלמש ןוויכ ךא ,קוחב םיעובקה תונורקעה

 תיב טפוש תושעל לידגה 59.קוחל ןוקיתב תורדגומה תושקונה תורגסמה יפ לע לועפל

 זובזב" תא ,קוחה יפ לע ןידה תריזגב ךורכש לוברסה תא ףקתש םהש ירוא ןוילעה טפשמה

 רשאו תלחות ול ןיאש קוחו "תיתקיקח הלקת" ותוא הניכו ,בסמ אוהש "םיבאשמהו ןמזה

 60.ותונשל תסנכה לע

 םיטפושה לכ ,ךכ .ןוקיתה אשונב םיטפושל ונפוהש םינולאשמ םג התלע וז תיתרוקיב השיג

 הלילשב וביגה ,ןוקיתל םסחי תא ןחבש ,ירוסמ רדה לש הרקחמב םינולאשה לע ובישהש

 רזג יכ בתכ רחא ;"תלברוסמל ןידה תריזג תא ךפה ןוקיתה" יכ ןייצ דחא טפוש .ויפלכ

 בתכ ישילש ;רתוימ ןמז תלזוגו הדיבכמ הקמנההו תינכט הביתכ בייחמ םויכ בתכנה ןידה

 לפכוה הביתכה ןמז" יכ ןייצ יעיברו "ןידה תריזג תביתכ ןמז תוכשמתהל םרוג ןוקיתה" יכ

 ללכו ללכ הניא רתויב תיתועמשמה העפשהה" יכ ןולאשב ןייצ רחא טפוש ;"שלוש אל םא

                                                   
 .קוחל י40 'ס ואר 52
 .קוחל )א(ג40 'ס ואר 53
 .קוחל )ב(ג40 'ס ואר 54
 .קוחל די40 'ס ואר 55
  TheMarker 22.5.2012 "םישי אלו ךבוסמ :השינעב םתעד לוקיש םוצמצל קוחה דגנ םיטפושה" זר הליה 56

www.themarker.com/law/1.1713446 . )זר :ןלהל(. 
 .םש 57
 ,21.5.2012 טסילכלכ "הכשלה תוניחב תא םויה רבוע יתייה אל ינא :ןמאנ" ילרוג השמ :ואר 58
 3571735,00.html-www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L. 

 טפושה לש וניד קספל 14 'ספ , ינרצ וטסנרא סאילא ללה 'נ לארשי תנידמ 12-01-10291 )א"ת יזוחמ( פ"ת 59
 'מע ,ץראה "אלמה ןידה רזג ,דנלילוה תשרפ" םג ואר .)ינרצ ןיינע :ןלהל( )13.5.2014 ,ובנב םסרופ( ןזור דוד

  . \www.haaretz.co.il/news/law/1.2319943ג ,413.5.201 11
News1  "תיתקיקח הלקת – השינעב תעדה לוקיש תיינבה :םהש ירוא ןוילעה ש"מהיב טפוש" ןיול רמתיא 60

26.5.2014 00.html?t=152900-349092-D-www.news1.co.il/Archive/001. 
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 ."ןידה תריזג תעב טפושה לע לטומה רתוימהו לבסנ יתלבה לטנב ךא אלא יתוהמה רושימב

 סמועהו לוברסה לע דוחייבו ,ןוקיתה לע םיטפושה ברקב תרוקיבהש הלוע הז רקחממ

   61.תפרוגו הבחר איה ,רצוי אוהש

 םייק קוחה דוע לכ ,תרוקיבה תורמל יכ עובקל םיטפושה ודיפקה המצע הקיספב ,תאז םע

 טפשמ יתבו ןוילעה טפשמה תיב וריהבה ןיד יקספ המכב .טפשמה יתב תא בייחמ אוה

 ומייקל םישרדנ םה ,וילע תרוקיבה תורמל יכו ,םיטפושל ןווכמ רומאה קוחה יכ ,םירחא

 תואכרעה לע דציכ תוחנמ תוקיספ המכב עבק םג ןוילעה טפשמה תיב 62."בותכה תריזג"כ

 םג  ,קיתו קית לכב השינע םחתמ עובקל שי יכ שרופמב ןייצו 63,קוחה תא םשייל תוינוידה

 64.שנועה ןיינעל ןועיט רדסהל ועיגה םידדצה םא

 לש הזמ רתוי םייתוהמ םינבומב ומושיי ןפואל עגנ קוחל טפשמה יתב לש הדהאה רסוח

 םייונישה תא לבקל ושקתה ,ןוילעה טפשמה תיב םללכבו ,טפשמה יתב .םחתמה תעיבק

 םוקישה לש ונרק תא תולעהל שקיב קקוחמה ,ךכ .גישהל קקוחמה הסינש םייתוהמה

 טפשמה תיב ,הרתי הרמוח תולעב ןניאש תוריבעב יכ עבק ןוקיתה .השינעה ילוקיש ךותב

 .םוקישל שממ לש יוכיס חכוה םא ומוקיש ילוקיש יפ לע םשאנה לש ושנוע תא רוזגל יאשר

 ,םוקישל שממ לש יוכיס שי רשאכ םג יכ םימדקומ םיבלשב רבכ ועבק ,דגנמ ,טפשמה יתב

 עגפי הזכ רסאמ םא םג םימשאנ לע רסאמ ישנוע ולטוי תאז לכב ,הרתי הרמוח ןיאשכ םגו

 ישממ ששח שי רשאכ הרמוחל םחתמהמ גורחל קוחה תייחנה ,המודב 65.םמוקישב

 ןחבש רקחמ .הקיספב תטלחומ טעמכ תומלעתהל התכז ,תוריבע עצביו רוזחי םשאנהש

                                                   
 תוריבע לש הרקמב יטופישה תעדה לוקיש תיינבהל המרופרה לע יטסיביטקורטסנוק טבמ ,ירוסמ רדה 61
 תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח( 49-50 ?תוהמ וא הקירוטר :םידליב תוללעתה
 .)2016 ,הפיח
 ,ובנב םסרופ( רצלמ 'ח )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 14 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 512/13 פ"ע 62

 ררועמ אוהש םיישקל ןכו ותרטמ תא גישה 113 ןוקית םאה היגוסל ןאכ סנכנ ינא ןיא"( )4.12.2013
 איהש ,קקוחמה תווצמל ,ןבומכ ,םיפופכ ונא ירהש ,הקיטקרפב ןהו הימדקאב ןה וילע תחתמנש ,תרוקיבלו
 14 'ספ ,59 ש"ה ליעל ,ינרצ ןיינע ואר .)"לארשי תנידמ 'נ ינולפ ןיינע" :ןלהל( )" ]...[ 'בותכה תריזג' תניחבב
 דובכה לכ םע ,אהת רשא יתעד אהת" :בתכ קוחב תרוקיב תחטה רחאל רשא ,ןזור דוד טפושה לש וניד קספל
  ."]...[ םייקה קוחה הוותמב לועפלו ישאר תא ןיכרהל הווצמ יננה – תרחא קקוחמה עבק אל דוע לכ ,יתדמעל
 תנידמ 'נ דעס דמחומ 8641/12 פ"ע ואר קוחה םושיי ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש םיחנמ ןיד יקספל 63
 לארשי תנידמ 'נ רבא'ג ינב דמחא 4910/13 פ"ע ןכו ,)דעס ןיינע :ןלהל( )5.8.2013 ,ובנב םסרופ( לארשי
  .)29.10.2014 ,ובנב םסרופ(

 רצלמ 'ח )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 12-19 'ספ ,62 ש"ה ליעל ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ ןיינע :ואר 64
 רשפאל ידכו ןוידה תויבמופ ,תופיקש חיטבהל ידכ ןועיט רדסה ךרענ רשאכ םג השינעה םחתמ תא עובקל שי(
 פ"ע ;)טפשמה תיב ינפב םרושיא יבלשב ןהו םתכירע יבלשב ןה ןועיטה ירדסה לש רתוי הקומע הרקב

 םסרופ( ןייטשניבור 'א )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 'ח 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ הסיאמח רמע 9246/12
 פ"ע ;)הסיאמח ןיינע :ןלהל( )"]...[ קית לכב קקוחמה תווצמ איה השינעה םחתמ תעיבק"( )24.3.2014 ,ובנב

 לע"( )6.7.2014 ,ובנב םסרופ( רגיצנד טפושה לש וניד קספל 20 'ספ ,ןורהא ידיוד 'נ לארשי תנידמ 5953/13
 בלשב ,תגהונה השינעה תוינידמלו ןידה תוארוהל םאתהב השינעה םחתמ תא הליחת עובקל טפשמה תיב
 בשחתהב שנועה תא עובקל – רשואמ חווטהש לככו ,םידדצה ומיכסה וילע השינעה חווטל ותוושהל ,אבה
 ןועיט רדסה ךרענ םהבש םירקמב םחתמ עובקל הבוחל עגונב קופקפ ,הנורחאל ,ואר ךא .)"ןועיטה רדסהב
 םסרופ( לטרבליז 'צ טפושה לש וניד קספל 18 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ 'ץיבונרפש ןוויא 2524/15 פ"עב ,שנועל
 שנועה םחתמ תעיבק רבדב תשרופמ הארוה ללוכ וניא 113 ןוקית"( )'ץיבונרפש ןיינע :ןלהל( )8.9.16 ובנב
  .)"הקיספב ךכל תיללכ המכסה השבוג םרטו ,ןועיט רדסה תרגסמב םכסומ השינע חווט וא ףר םייקתהב
-רב יתיא ,יאלוזא ןרק( 546-548 ,שיניב תירוד רפס "םלוהה שנועה םחתממ הגירח" לייא-לזג ןרוא ואר 65
 תנידמ 'נ ןיקלג ידנגֿ  6943/16 פ"ע ;)לייא-לזג ןרוא :ןלהל( )2016 ,םיכרוע ץישפיל רחשו קרב ןרהא ,בוט-ןמיס
 םלוה שנוע םחתמ עובקל הבוח הקיספב תחא השיג יפלש ףא יכ עבקנ וב( )28.1.2018 ,ובנב םסרופ(  לארשי
 סחיב תררבמה האכרעה ןמ שרדנל רשאב תורחא תושיג םג ןנשי״ ,שנועל ןועיט רדסה ךרענ רשאכ םג
 .)״םכסומ השינע חווט ללוכה ןועיט רדסה תרגסמב שנוע תעיבקל
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 םחתמהמ טפשמה תיב גרח ובש דחא ןיד רזג ולו אצמ אל ,קוחה םושיי תא תיריפמא

 לוקיש לש ודמעמ תא דואמ דע ליבגהל קקוחמה תשירד םג 66.רוביצה לע הנגה ימעטמ

 ירקחמה עדיב ןיא יכ הריהבה םנמא קוחה תעצה .הקיספב דהוא סחיל התכז אל העתרהה

 ןכלו ,תישיא וא תיללכ העתרה תמדקמ השינעב הרמחה יכ החנהל קפסמ סיסב םייקה

 הרמחהה יכ "שממ לש יוכיס" חכוה םא קר ןובשחב ואבוי העתרהה ילוקיש יכ קוחב עבקנ

 סיסבכ העתרהה לוקיש תא ןייצל רבעבכ וכישמה טפשמה יתב םלוא ,העתרה םדקת

 "שממ לש יוכיס" לש יאנתהש ,קוחה תבוח ידי תאצל ידכ ולו ,ןייצל ילב ,השינעב הרמחהל

 67.םייקתה העתרהל

 תדימש חינהל ריבסש ףא .הטושפ הניא תיתוהמ הניחבמ קוחה םושיי תניחב םלוא

 לע הנגההו םוקישה ילוקישב שומישה תדימו ,ידמ הבר העתרהה ילוקישב שומישה

 ,דרפנב הטלחה לכל עגונב עובקל רשפא-יא ,קוחה חור יפ לע השרדנש וזמ הנטק רוביצה

 תא ללש אל קקוחמה .ותוא וחנהש םילוקישה תריחבב קוחה תא רפה טפשמה תיב םא

 לש יוכיס" ומכ םייוטיב תועצמאב וביחרהל וא וליבגהל שקיב אלא יטופישה תעדה לוקיש

 לוקישל ןותנ הרקמו הרקמ לכב םמושיי ןפואו םהלש שוריפהש ,"ישממ ששח" וא "שממ

 רידגהל רשפא-יא "שממ לש יוכיס" תוארהל השירדהמ תומלעתהה תא םג .יטופיש תעד

 יאנתה תומייקתה תא ןחב טפשמה תיבש ןכתיי ןכש ,קוחל תויצ-יאכ הרקמו הרקמ לכב

  .ןידה רזגב תאז ןייצלמ ענמנ קרו

 יפ לע .הברהב הטושפ םימחתמ תעיבק לש תיסחי תינכטה הארוהל תויצה תניחב ,דגנמ

 םלוהה שנועה םחתמ תא ןושארה בלשב עובקל טפשמה תיב לע ןידה תריזג ךילהב ,קוחה

 תיב לש תוחנמה תוקיספב םג .וז הארוהל גייס לכ קוחב ןיא 68.הבותכה הטלחהב וטרפלו

 ללכל .ןיד רזג לכב םחתמ עובקל שרופמב םיחנומ טפשמה יתב ,אשונב ןוילעה טפשמה

 ,ותוא רפה וא קוחל תייצ טפשמה תיב םא רוריבב עובקל ןתינ ךכיפל .גירח ןיא רומאה

 תא ןוחבל הגירח תונמדזה ונידיב ןתונ קוחל 113 ןוקית ,וז ךרדב .הרקמו הרקמ לכב

 םיטפוש וליא ןוחבל םג ומכ ,םהילע םילבוקמ םניאש םיקוחל תייצל םיטפוש לש הייטנה

  .רתוי רפומ קוחה םיאנת וליאבו ,רתוי םיקוחה תא םירפמ

  םולשה טפשמ יתבב קוחל תויצה – 1 רקחמ

 רקחמה תורעשה

 עברא .םולשה טפשמ יתב יטפוש ברקב קוחל תויצה ףקיה תא ןחב ןושארה רקחמה

 :הז רקחמב ונחבנ תורעשה

 םהלש סותאהו קוחל תויצה לע םינומא םיטפוש – קוחל םיתייצמ דימת אל םיטפוש .1

 לש יבמופה ןמוסרפ ,ךכ לע ףסונ .םחורל וניא רבדה רשאכ םג ול תייצל םליבוהל רומא

 תרעשה תאז תורמל .קוחהמ םלעתהל םיטפוש לש הייטנ ןסרל יופצ תויטופישה תוטלחהה

                                                   
 לע השינעב יטופישה תעדה־לוקיש תיינבה ןיינעב קוחה ןוקית לש העפשהה" ןולג לבנעו לגרמ-לשניו ןרק 66
 .)ןולגו לגרמ-לשניו :ןלהל( )2016( 252 ,221 חל טפשמ ינויע ,"םירסאמ תריזג

 .546-547 'מעב ,65 ש"ה ליעל ,לייא-לזג ןרוא ואר 67
 .קוחל די40 'ס ואר 68
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 בוט םיריכמש ימכ םיתיעל םמצע וארי םיטפוש ,םירחא הרשמ ילעב ומכ יכ איה רקחמה

 דוחייב ,קוחל תייצל אלש ורחבי םיתיעל ןכלו ,תכרעמה יכרוצ תא קקוחמהמ רתוי

 ,ליעל וניארהש יפכ .רתוימכ םהיניעב ספתנש סמוע םהילע ליטמה ינויד קוחב רבודמשכ

 קקוחמה תוברעתהמ םיטפוש לש המוד הדילס .יונישה תא ודהא אל םיבר םיטפוש

 יעוצקמה סותאה 69.םלועב םירחא תומוקמב םג תרכינ השינעב יטופישה תעדה לוקישב

 לש תילנויספורפה הסיפתה ינפמ םירקמהמ קלחב תוחפל החדיי קוחל תופיפכ לש

 לכב השינעה ילוקיש ןיב ןזאל םתוכמסב תיתקיקח תוברעתהל םוקמ ןיאש ,םיטפוש

 תוארוהב ןידה תריזג ךילה תא לברסל םוקמ ןיא יכ הסיפתה ינפמו 70,הרקמו הרקמ

  .םהילע לטומה הדובעה סמוע לע תופיסומה

 לש היאצממ לע ךמתסהב – קוחל תוחפ ותייצי םידוהיו םירבג ,רתוי םירגובמ םיטפוש .2

 םיטפוש ונייהד ,םידוהיו םירבג ,רתוי םירגובמ םיטפוש יכ ונרעיש 71,ליעל וליטרופ

 םיטפוש .םימחתמ תוחפ ועבקי ןכלו ,םיללכל תוחפ תייצל םמצעל ושרי ,הקזח הצובקמ

 תריזגב םילגרומ םהש ןוויכמ םג קוחל תוחפ ותייצי )רתוי םירגובמ בורל ןכלו( םיקיתו

 לככו ,קוחה ףקותב עבקנש שדחה הקמנהה הנבמל תופיפכ ילב ,הנשיה תנוכתמב ןידה

 םיטפושש ונרעיש ,דגנמ 72.םילגרהה תא תונשל רתוי םהילע השקי ךכ ,רתוי םיקיתו םהש

 ,ךובסה קוחה םע דדומתהל םהיתולוכי תא גיצהלו רתוי םמצע חיכוהל וסני רתוי םישדח

  .בסמ רבדהש לטנה תורמל

 ןמזה ףולח תעפשה – תחפת ול תויצה תדימ ,קוחה תקיקחמ רתוי בר ןמז ףולחיש לככ .3

 רתוי בוט שרשומ קוחה ,ןמז ףלוחש לככ ,אסיג דחמ .םינוש םירושימ ינשב לועפל היושע

 ,קוחה תקיקחמ ןמז ףלחש לככ ,אסיג ךדיאמ .רבגי ול תויצהש תופצל שי ןכלו ,תכרעמב

 םג השעמל יכו ,קוחהמ חור תרומ םיעיבמ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םג יכ רתוי ררבתה

 םניאש םיטפוש רקבמ וניא אוה ויתוקיספבו ,קוחל תייצמ וניא ןוילעה טפשמה תיב

 טפשמ יתב יטפושל תתואת ןוילעה טפשמה תיבמ תבשונה חורה יכ ונכרעה .קוחל םיתייצמ

 תעמ ןמז ףולחיש לככ ול תויצה םוצמצל םורגת ןכלו ,קוחל תייצל ךרוצ ןיא יכ םולשה

  .ותקיקח

 רשאכ – קוחל תוחפ ותייצי םיטפושה ,שנועל ןועיט רדסה םיכרוע םידדצה רשאכ .4

 רדסהב דוחייב ןוכנ רבדה .רתוי ךומנ רוערעל יוכיסה ,שנועל ןועיט רדסה םיכרוע םידדצה

                                                   
 ,Sentencing Guidelines in England and Wales: Missed Mandeep K. Dhami לשמל ואר 69

Opportunities, 76  LAW & CONTEMP. PROBS. 289, 301 (2013))לע ולאשנש הילגנאב םיטפושש הארמ 
 ליעל ,Tokson ;)1-5 לש םלוסב 3.5 לש ןויצ עצוממב ונתנ ,תוליעומ השינעה תויחנה יכ הנעטל םתמכסה
 ןהש ורבס ,וקקחנ הלאשכ השינעה תויחנהל ודגנתה תירבה תוצראב םיילרדפ םיטפוש( 954 'מעב ,29 ש"ה
 םיטפושה בור ,תויחנהה תא רשאל ןוילעה טפשמה תיב תטלחה דעו ,םהלש תעדה לוקיש תא ידמ תוליבגמ
 .)תויתקוח יתלבכ תויחנהה תא ולספ אשונב ונדש
 וז השיג רקבמה )1990( 21 9 א םילילפ "הטיפשה רחאלש םירוהרה – 'קדצ' תשינע" ןהכ םייח םג ואר 70
 ןיא .םיהולא םתוא ןנחש היציאוטניאב יד ,קדוצ ןיד רוזגל ידכש םיטפושה ןמ םיבר לש םתנומא" ורמואב
 דימ םהל הלגמ םניע תעיבט :רוקחו בושח קימעהלו תוליקשו םילוקיש לע רקי יטופיש ןמז זבזבל ךרוצה ןמ
 חוכמ ,טפושה לע החנ תעלוקה השוחתהו ,דבלב השוחתל ןיינע איה שנועה תדימ .קדוצ ונניא המו קדוצ המ
 ."שדוקה חור ומכ ,ודיקפת
 .36 ש"ה ליעל ,Portillo :ואר 71
 Judges commonly are elderly men, and are“ :ורמואב תאז ןייצש סמלוה לדנוו רבילוא ירבד ואר 72

more likely to hate at sight any analysis to which they are not accustomed, and which disturbs 
repose of mind, than to fall in love with novelties” Oliver Wendell Holmes, Law in Science and 

Science in Law 12 HARV. L. Rev. 443, 455 (1899). 
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 .וליטהל טפשמה תיבמ םישקבמו םכסומ שנוע םיעיצמ םידדצה ותרגסמבש "רוגס" ןועיט

 ,)ןועיטה ירדסה לכב טעמכ הרוקש יפכ( םידדצה תצלמה תא לבקמ טפשמה תיב רשאכ

 ךרענ רשאכ םג יכ הריהבה הקיספה םנמא .דואמ ךומנ הזכ ןיד רזג לע ורערעיש יוכיסה

 ששחה םלוא 73,קוחה תוארוה לומל רדסהה תא ןוחבל טפשמה תיב לע ,שנועל ןועיט רדסה

 תרכינ הדימב ןטק רתוי ההובג האכרע לש תרוקיבל דומעת טפשמה תיב תטלחהש

 תוצלמה תא לבקל טפשמה יתב תא תדדועמה הרורבה הקיספה ,ןכ לע רתי .ולא םירקמב

 קוחב עובקש ךוראה חותינהש רובסל םיטפושל םורגל היושע ,ןועיט ירדסהב םידדצה

 ןיאש ורבסש םיטפוש ויהש םג ןכתיי .העודי ךילהה לש תיפוסה האצותהש םושמ ,רתוימ

 תיבש דע תוחפל ,שנועל ןועיט רדסה וכרע םידדצה םהבש םירקמב םימחתמ עובקל הבוח

 רדסה וכרע םידדצה םהבש םירקמב יכ ונרעיש ךכיפל 74.תרחא עירכי ןוילעה טפשמה

  .השינע ימחתמ תוחפ עבקיו ,קוחל תוחפ תייצי טפשמה תיב ,שנועל ןועיט

 רקחמה תטיש

 רקחמה ילכ

 "רואדפ" ,"ןידקת" ,"ובנ" םייטפשמה עדימה ירגאממ וקפוהש םינותנ לע ססובמ רקחמה

 יבחר לכב םולשה טפשמ יתב יטפוש 70 לש ןיד ירזג 585 ללוכ םגדמה ."טפשמה טנ"ו

 םיטפוש 63 ,תוטפוש 25 ,םיטפוש 45( 26.2.2015 םוי דעו 1.1.2013 םוימ ונתינש ,ץראה

 ובש הרקמ לכבו ,10.7.2012 םויב ףקותל סנכנ קוחל ןוקיתה .)םיברע םיטפוש 7-ו םידוהי

 םאתהב ןידה תא רוזגל טפושה שרדנ ,ופקותל קוחה תסינכ ירחא הנתינ ןידה תערכה

 ופקותל קוחה תסינכל םדוק הנתינ ןידה תערכה יכ הלע המיגדה תעב םא .קוחה תוארוהל

 ירזג קר ומגדנש ןוויכו( םגדנ אל ןידה רזג ,)קוחה יפ לע לועפל בייח היה אל טפושה ןכלו(

 ומגדנ אל םידחא ןיד ירזג קר ,ופקותל קוחה תסינכ רחאל הנש יצח תוחפל ונתינש ןיד

 הפוקתב רסאמ ישנוע וליטה יכ אצמנש םולשה יטפוש לכ תא ללכ םגדמה .)וז הביסמ

 ןידה ירזג עצוממ ךכו ,ןיד ירזג הרשע רתויה לכל ופסאנ תטפוש וא טפוש לכמ .הרומאה

 רסאמ וא לעופב רסאמ שנוע םהב לטוהש ןיד ירזג קר וללכנ םגדמב .8.357 לע דמוע טפושל

 יתב םלוא ,רסאמ ישנועל תלבגומ הניא םחתמ עובקל הבוחה םנמא .תוריש תודובעב

 תדימ תא ןוחבל ונטלחה ונאו ,רסאמ שנוע םירזוג םה רשאכ רתוי הילע םידיפקמ טפשמה

 יפל םגש רורב םהבש םיקיתב ונייהד ,טפשמה יתב םע רתויב םילקמה םיאנתב תויצה

 ירזג םגדמב וללכנ אל הז םעטמ .םחתמ עובקל שי ,ומשייל גוהנ ובש ןפואה יפל םגו ןידה

 אצויכו סמ תוריבע ,היינבו ןונכת ןוגכ( םיימוקמ םיניינעו תוילכלכ תוריבע םניינעש ןיד

  .)הלאב

                                                   
 תנידמ 'נ ינולפ 3659/13 פ"ע ;64 ש"ה ליעל ,הסיאמח ןיינע ;62 ש"ה ליעל ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ ןיינע ואר 73
 ךא .)10.12.2013 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ םולש יבא 6371/12 פ"ע ;)24.3.2014 ובנב םסרופ( לארשי
 תיללכ המכסה השבוג םרט יכ עבקנ ,ינולפ ןיינעל הינפהה תורמל ,םש ,64 ש"ה ליעל ,'ץיבונרפש ןיינע ואר
 .היגוסב
  .64 ש"ה ליעל ,'ץיבונרפש ןיינע 74
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 אלב ונתינש ןיד ירזגב וקסעי םיחותינה תיברמ ,השק תויצ-יאב םידקמתמ ונאש ןוויכ

 הבוחהש ורבס םיטפושהמ קלחש ןכתיי ,ליעל רומאכ ןכש ,שנועל ןועיט רדסה ךרענש

  .שנועל ןועיט רדסה יפ לע ןתינ ןידה רזג רשאכ הלח הניא םימחתמ עובקל

  יולתה הנתשמה

-כ ןכ אל םאו ,1-כ הז הנתשמ ונדדיק ,ןידה רזגב והשלכ השינע םחתמ עבקנ רשאכ :תויצ

 תועובש המכ לש רסאמ ןיב" ןוגכ ,ללכ ירפסמ וניאש םחתמ םג ונרדגה ןושאר בלשב .0

 רדגומ םחתמ בייחמ קוחה לש ריבס שוריפש ףא ,קוחל תויצכ "םישדוח המכ לש רסאמל

 םחתמ וב עבקנ אלש ונייהד ,הרורב הרוצב קוחה רפוה ובש הרקמ קר ךכיפל .תירפסמ

 ירפסמ םחתמ עבקנ יתמ םג ונחב הנומתה תמלשהל ,תאז םע .תויצ-יאכ רדגוה ,והשלכ

 תירפסמ הרוצב רדגוה ויתולובג ינשמ דחא תוחפל ובש םחתמ ונייהד ,תוחפל תיקלח

 עבקנ יתמ ןכו ,)"םישדוח השולש לש לעופב רסאמ ןיבו יאנת לע רסאמ ןיבש שנוע" ,לשמל(

 רסאמ תנש יצח ןיב" ,המגודל( םיירפסמ ויתולובג ינשש םחתמ ונייהד ,ירפסמ םחתמ

 .)"רסאמ תנשל

 

 םייולת יתלבה םינתשמה

 תוזוחמל םיימוטוכיד םינתשמ השימח( טופישה זוחמ תא וללכ םייולת יתלבה םינתשמה

 טפושה רדגמ ,)האוושהל סיסב שמשמ ביבא לת זוחמו ,הפיחו םילשורי ,ןופצ ,םורד ,זכרמ

 ,)ידוהי אל=1( םשאנה לש ינתא אצומ ,)ידוהי אל=1( טפושה לש ינתא אצומ ,)תטפוש=1(

 המכ ,)ותאדוה יפ לע עשרוה םשאנה=1( האדוה ,)ילילפ רבע םשאנל שי=1( ילילפ רבע

 ,ןימ ,שוכר ,תומילא ,םימס( םושיאה בתכב תירקיעה הריבעה גוסל םיימוטוכיד םינתשמ

 שגוה=1( םשאנ ריקסת ,)האוושהל סיסב תושמשמ לארשיל הסינכה קוח לע תוריבעו ,רחא

 יפ לע עשרוה םשאנה=1( האדוה ,)עגפנ ריקסת שגוה=1( עגפנ ריקסת ,)ןידה רזגל ריקסת

 ןקות ויפ לעו ןועיט רדסה םשאנה םע ךרענ=1( םושיאה בתכל רדסה ,)טפשמב ותאדוה

 ןיינעל תומכסה ללכש ןועיט רדסה םשאנה םע ךרענ=1( שנועל רדסה ,)םושיאה בתכ

 ליג ,)םינשב ןידה רזגל ףקותל ןוקיתה תסינכ ןיב ףלחש ןמזה( ןוקיתה זאמ םינש ,)שנועה

 םינשב טפושה קתו( קתו ,)ףקותל ןוקיתה תסינכ תעב טפושה ליג( ןוקיתה תעב טפושה

 .רורב היה אל םשאנה לש ינתאה ואצומ םירקמ הנומשב .)ףקותל ןוקיתה תסינכ תעב

 היה אל םירקמ השולשב .ץופנה הרקמה לע ססבתהב ידוהי םשאנהש ונחנה ולא םירקמב

  .ילילפ רבע םשאנל ןיאש ונחנה ולא םירקמב .ילילפ רבע םשאנל םא רורב
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 תואצות

 תירואית הקיטסיטטס

 םינותנב ןויע .םיירקיעה םינתשמה לש תויוחיכשהו םיעצוממה תא הגיצמ ןלהל 1 הלבט

 .והשלכ השינע םחתמ עובקל השירדל םיטפושה ותייצ ןידה ירזגמ 74%-ב קר יכ דמלמ

 ףרה תוחפל םא ונייהד ,תוחפל תיקלח ירפסמ השינע םחתמ עבקנ םא םינחוב רשאכ

 הלוע דוע .67%-ל דרוי תויצה רועיש ,הרורב תירפסמ הרוצב םוחת היה םחתמה לש ןוילעה

 לבוקמ ,תאז םע .םירדגומ ויתוצק ינשש השינע םחתמ עבקנ ןידה ירזגמ 51%-ב קר יכ

 ענמנ ,ןוילעה ףרה ומכ גוס ותואמ שנוע ללוכ וניא השינעה םחתמ לש ןותחתה ףרה רשאכש

 ןוגכ םחתמ עובקל לבוקמ ,לשמל ,ךכ .ןותחתה ףרב שנועה תדימ תא ןייצלמ טפשמה תיב

 ףרב הנתומה רסאמה ךשמ תא ןייצל ילב ,"לעופב רסאמ תנש יצח דע יאנת לע רסאממ"

 ,יזכרמה שנועה גוסל עגונב קר עבקנ םחתמהש איה הרצונש הקיטקרפהש ןוויכמ ,ןותחתה

 תוענמיהב תויצ-יא תוארל ןתינ םא קפס ,הז םעטמ .רתויב רומחה שנועה גוס ונייהד

 םחתמל ךליאו ןאכמ סחייתנ אל ךכיפלו ,ויתוצק ינשב ירפסמ םחתמ עובקלמ םיטפושה

 ,תויצ-יא הווהמ םחתמ תעיבקמ תטלחומ תוענמיה יכ רורב םלוא .תויצל דדמכ ירפסמ

 רועישש ןאכמ 75.תויצ-יא םחתמכ ירפסמ ןוילע ףר עבקנ אל ובש בצמ םג תוארל ריבסו

 ירפסמ וניאש םחתמ תעיבק םא( 26% ןיב ענ קוחל םיטפושה ותייצ אל םהבש ןידה ירזג

 דחאב תוחפל ירפסמ תויהל ךירצ םחתמה םא( 33% ןיבו )קוחל תויצל בשחיהל ךירצ ללכ

 ,שנועל ןועיט רדסה םידדצה וכרע םהבש םיקיתה תא םגדמהמ םיקנמשכ .)ויתולובגמ

 היה רשא םחתמ עבקנ 83%-ב ,והשלכ םחתמ טפשמה תיב עבק םיקיתהמ 91%-ב יכ הלוע

 םחתמה תולובג ינששכ ,אלמ ירפסמ םחתמ עבקנ 66%-בו ויתולובגמ דחאב תוחפל ירפסמ

  .אלמ תויצמ םיקוחר ןיידע ךא רתוי םיהובג תויצ יפקיהב רבודמ .םירדגומ
  

                                                   
 אוצמל ןתינ ןותחתה וא ןוילעה ףרב רפסמ עבקנ אל םלוא והשלכ םחתמ עבקנ םהבש םירקמל תואמגוד 75
 טפושה לש וניד רזגל 9 'ספ הטיבש דמחומ 'נ לארשי תנידמ 30040-03-14 )ס"כ םולש( פ"ת :הלאה ןידה ירזגב
 רסאמ ישדוח רפסמל יאנת לע רסאמ ןיב אוה יוארה שנועה םחתמ" ,)15.07.14 ,ובנב םסרופ( ןונרא ביבא
 ,םחתמה לש ןותחתה ףרה תא טפשמה תיב עבק םיתיעל .ןלהל 75-77 ש"ה ואר תופסונ תואמגודל ."לעופב
 ,ןאדיג רמוע 'נ לארשי תנידמ 23887-02-13 )'יח םולש(  פ"תב ,המגודל .ןוילעה ףרה תא רידגהלמ ענמנ ךא
 יוארה השינעה םחתמ יכ רובס ינא" :עבקנ )26.02.13 ,ובנב םסרופ( ץישפיל לאיחי טפושה לש וניד רזגל 9 'ספ
 םירקמב ."רסאמ ישדוח רפסמל רסאמ שדוח ןיב ענ ,םירחא םימוד םירקמ לש םבורב םג ומכ ,הז הרקמב
 ףרהש ףא ,תירפסמ רדגוה םחתמה תוצקמ דחאש ןוויכ ,קוחל תויצ תפקשמכ הטלחהה תא ונרדגה ולא
 .רדגוה אל ןוילעה
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 םגדמה רואית :1 הלבט

 םיקיתה לכ שנועל םירדסה אלל 

 /עצוממ הנתשמ 

  תוחיכש

 /עצוממ ןקת תייטס

 תוחיכש

 ןקת תייטס

  26.  .28 זכרמ זוחמ
  23.  .18 םורד זוחמ
  05.  .05 ןופצ זוחמ
  20.  .23 םילשורי זוחמ

  15.  .15 הפיח זוחמ
  36.  .35 )השיא( טפושה ןימ
  09.  .08 )ידוהי אל( טפוש אצומ
  43.  .42 )ידוהי אל( םשאנה אצומ

  62.  .63 םשאנל ילילפ רבע
  88.  .85 םושיאה בתכ תודועב האדוה

  12.  .11 לארשיל הסינכ תריבע
  14.  .13 םימס תריבע
  31.  .33 תומילא תריבע
  25.  .28 שוכר תריבע
  04.  .04 ןימ תריבע
  14.  .12 תרחא הריבע

  49.  .57 םשאנ ריקסת שגוה
  02.  .02 עגפנ ריקסת שגוה
  52.  .42 ןועיט רדסה היה

  24.  0 שנועל ןועיט רדסה היה
 5.94756 6.2183 6.020 6.42 ףקותל סנכנ קוחהשכ טפושה קתו
 7.274 47.32 7.410 47.39 ףקותל סנכנ קוחהשכ טפושה ליג

  51.  .63 ירפסמ םחתמ עבקנ
 תיקלח ירפסמ םחתמ עבקנ םאה

 תוחפל

83.  .67  
  74.  .91 והשלכ םחתמ עבקנ

N 448 585 

 

  םחתמ תעיבק לע םיעיפשמה םינתשמה

 המר( יכרריה לדומב התשענ םחתמ עבקייש יוכיסה לע םינושה םינתשמה תעפשה תניחב

 ןיב שיש רשקה תא ןובשחב איבהל ידכ ,)טפושה תמר = 2 המר ,הטלחהה תמר = 1

 ונכרע ,םיחותינה לכב ימוטוכיד אוה יולתה הנתשמהש ןוויכ .טפוש לכ לש תוטלחהה

  .)multilevel logistic regressions( רומאכ תומר יתשב תיטסיגול היסרגר

 קתוול םיטפושה יאליג ןיב יופצה םאתמב ןומט הרומאה הניחבב םייופצה םיישקה דחא

 תא םינמסמ םיריצהו ,תחא תטפוש וא טפוש תנייצמ הדוקנ לכ ,ןלהל 1 םישרתב .םהלש

 קזח יבויח רשק ונשי ,םישרתב תוארל ןתינש יפכ .2014 תנשב טפושה לש קתווהו ליגה

 ןוויכמ ,םלשומ יראניל רשק וניא רשקהש ףא יטופישה קתוול טפושה ליג ןיב ידמל
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 קר םהבש םילדומ ונכרע הז םעטמ .םינוש םיאליגב םדיקפתל םינוממ םינוש םיטפושש

 ,הנומתה תמלשה םשל .סנכנ קתווה קר םהבש םירחא םילדומו ,חותינל סנכנ טפושה ליג

 ןיב רומאה רשקה רואל םלוא ,חותינל וסנכוה קתווה ןהו ליגה ןה םהבש םילדומ םג גיצנ

 ןוילעה טפשמה תיב תערכה דעש ןוויכ ,ןכ ומכ .ולא םילדומ שוריפב רהזיהל שי ,םינתשמה

 רזג רשאכ הלח הניא םימחתמ עובקל הבוחה יכ ורבס םיטפושהמ קלחש ןכתיי היגוסב

 אל םהבש םגדמב םיקיתל קר סחייתת ןלהל הניחבה ,שנועל ןועיט רדסה יפ לע ןתינ ןידה

  .שנועל ןועיט רדסה ךרענ

 .םהלש קתווהו םליג יפל םגדמב םיטפושה לכ :1 םישרת

 

 

 העפשה התייה אל חותינל הריבעה גוסו טופישה זוחמ תסנכהל ,ונכרעש םיחותינבש ןוויכ

 ןלהל 2 הלבט .וטשפל ידכ חותינהמ ולא םינתשמ ונדרוה ,תואצותה לע תיתועמשמ

 ליגה .םינוש םילדומ השולשב ,הרומאה תיטסיגולה היסרגרה תואצות תא תראתמ

 ליג םג וללכנ ןושארה לדומב .ףקותל ןוקיתה לש ותסינכ םויב ודדמנ טפושה לש קתווהו

 ליגהו ללכנ קתווה ישילשב .אל – קתווה ךא ללכנ ליגה ינשה לדומב .קתווה םגו טפושה

  .לדומהמ רסוה
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קתוול טפושה ליג ןיב רשקה
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 שנועל ןועיט רדסה רדעהב והשלכ םחתמ תעיבק לע םיעיפשמה םינתשמה :2 הלבט

 OR (SE) OR (SE) OR (SE) 

 0.831 0.825 0.898 )השיא( טפושה רדגמ
(0.520) (0.481) (0.484) 

 5.731 5.955 4.776 )ידוהי אל( טפושה ינתא אצומ
(6.383) (8.579) (8.260) 

 2.125 2.139 1.971 )ידוהי אל( םשאנה ינתא אצומ
(0.989) (1.084) (1.077) 

 1.517 1.513 1.533 ילילפ רבע
(0.666) (0.662) (0.664) 

 0.644 0.643 0.616 ןחבמ ריקסת
(0.307) (0.326) (0.326) 

 1.322 1.320 1.324 םושיאה בתכ תודבועב האדוה
(0.949) (0.958) (0.958) 

 0.881 0.887 0.880 םושיאה בתכל רדסה
(0.440) (0.446) (0.444) 

 ***5.504 ***5.576 ***5.195 )םינש( קוחל ןוקיתהמ ןמזה
(2.290) (2.433) (2.419) 

 *0.864  **0.872 קתו
(0.040)  (0.054) 

 0.986 ***0.855  ליג
 (0.039) (0.063) 

Const. 3.678 2799.581 1943.897 
(3.552) (6,697.703) (5,616.525) 

Ln(sigma u) 0.486 0.454 0.441 
(0.644) (0.613) (0.620) 

Ρ .331** .324** .321** 
(0.143) (0.134) (0.135) 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001  N=448 

 .קוחל תויצה ףקיה לע העפשה האצמנ אל ונחבנש םינתשמה תיברמל יכ הלוע הלבטהמ

 תא תונמל ןתינ םילדומה תיברמב םהלש תקהבומ העפשה האצמנ אלש םינתשמה םע

 םיטפוש לש תקהבומ אל הייטנ תוארל ןתינ יכ ףא( םיטפושה לש ינתאה אצומהו ןימה

 ,ינתאה ואצומ ,םשאנה לש ילילפה רבעה ,)םידוהי םיטפושמ רתוי קוחל תייצל םיברע

 בתכל ןועיט רדסה וא םושיאה בתכ תודבועב האדוה ,ךילהב ןחבמ ריקסת לש ומויק

 זוחמל םג העפשה ונאצמ אל ,ןאכ תחוודמ הניאש תדרפנ הקידבב רומאכ .םושיאה

  .הריבעה גוסלו טופישה

 .קוחל תויצה ייוכיס לע םינתשמה ינש תעפשה תא ונחב ןושארה לדומב ,קתוולו ליגל רשא

 רתוי ןטק קוחל תייציש יוכיסה ךכ ,רתוי קיתו טפושהש לככ יכ הלוע לדומהמ

)OR=0.864, P<0.05(, לשב ,תאז םע .תייצל יוכיסה לע עיפשמ אצמנ אל ליגה םלוא 

 תא ינשה לדומב ונחב ךכיפל .תוריהזב הז ןותנ אורקל שי ,קתוול ליגה ןיב הובגה םאתמה

 אצמנ ליגה הז לדומב .םייולת יתלבה םינתשמה ןיב קתווה תא לולכל ילב ליגה תעפשה

 תא ונקדב ישילשה לדומב .)OR=0.855, P<0.001( קוחל תייצי טפושהש יוכיסה לע עיפשמ
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 תויצהש הארמה ,תקהבומ העפשה האצמנ ןאכ םגו ,ליגה תא לולכל ילב קתווה תעפשה

 טעמ ליגה תעפשהש אופא הארנ .)OR=0.872, P<0.01( רתוי קיתו טפושהש לככ ןטק קוחל

 ,םירומאה םינתשמה ןיב הובגה םאתמה רואל רומאכ םלוא ,קתווה תעפשהמ רתוי הקזח

 .דחי םג םינתשמה ינש וא קתווה ,ליגה םע לדג תויצה רסוח םא עובקל רשפא-יא

 האצמנ אל )ןיד ירזג 137 ,םיטפוש 54( שנועל ןועיט ירדסה ויה םהבש םיקיתה תקידבב

  .)ןאכ תוחוודמ ןניא תואצותה( תויצה תדימ לע קתוול וא ליגל תקהבומ העפשה

 םג הליבוה )אלש ולאו שנועל רדסה ךרענ םהבש ולא( וידחי םיקיתה לכ תקידב יכ ןיוצי

 העפשה ליגל יכ ונאצמ ,חותינב ללכנ אל קתווה הנתשמ רשאכ .םימוד םיאצממל איה

 אצוה ליגה רשאכ .)OR=0.924, P<0.01( קוחל תייצי טפושהש יוכיסה לע תקהבומ

 התייה העפשהה תוקהבומ יכ םא ,קוחל תויצה ףקיה לע העפשה קתוול יכ אצמנ ,לדומהמ

 .)ןאכ םיחוודמ םניא וז הקידב לש םיאלמה םיאצממה( )OR=0.943, P<0.1( תילובג

 לכ םיגצומ הז םישרתב .ןלהל 2 םישרתב םג תוארל ןתינ תויצה תדימ לע ליגה תעפשה תא

 טפוש לכ לש הדומעה .)X-ה ריצ( 2014 תנשב םליג יפל םירדוסמ םהשכ ,םגדמב םיטפושה

 וללכ אלש םיקיתה ךותמ ,והשלכ םחתמ טפושה עבק םהבש ןידה ירזג רועיש תא תגציימ

 טעמכ ותייצ ,50 לע הלע אל 2014 תנשב םליגש םיטפוש יכ תוארל ןתינ .שנועל ןועיט רדסה

 ףקיה ,דגנמ .שנועל ןועיט ירדסה וכרענ אל םהבש םיקיתב תוחפל ,קוחה תוארוהל דימת

 .הברהב ךומנ היה 50 ליג לעמ םיטפוש לש תויצה

 2 םישרת

 

 רדגומ היה אל הז םחתמ םלוא ,םלוה שנוע םחתמ ועבק םנמא םיטפושהמ קלח ,רומאכ

 ירפסמ םחתמ עובקל ותנווכב ןיא יכ שרופמב טפושה ןייצ דחא הרקמב ,ךכ .תירפסמ

 יוארה שנועה יכ רמוא אלא םירפסמב שנוע םחתמ עובקל יתאב אל םוקמ לכמ" :עבקו

 ,רחא הרקמב 76."שממ לעופב רסאמל דע תוריש תודובעב וצוריש שיש ,רסאמ ישדוח אוה

 רסאמ ןיבו הנתומ רסאמ ןיב ענ ,םשאנה עשרוה ןהב תוריבעב השינעה םחתמ" יכ עבקנ

                                                   
 .).13203.12 ,ובנב םסרופ( 4 'מע ,רביש ליג 'נ לארשי תנידמ 12-07-44119 )צ"לשאר םולש( פ"ת 76
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 טפושה ליג יפל שנועל רדסה ןיאב והשלכ םחתמ םע ןידה ירזג זוחא
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 םשאנה עשרוה ןהב תוריבעל םלוהה שנועה םחתמ" עבקנ ישילש הרקמבו 77;"]...[ לעופב

 הפוקתל לעופב רסאמ ןיבל ,לעופב רסאמ לש ביכר תללוכ הניא רשא תישחומ השינע ןיב ענ

 78."הרצק

 רורב ,ונתעדל .קוחל תויצכ הלאכ םירדגומ אל םימחתמ תעיבק תונכל ןתינ םא בר קפס

 ךותמש ןוויכמ ,תישאר .ירפסמ םחתמ עבקי טפשמה תיבש התייה קקוחמה תרטמ יכ

 ויתולובגש רוזאל אלו ,םוחת חוורמל הנווכה יכ ןיבהל ןתינ "םחתמ" הלימה לש שרושה

 ידכ קוחה תא םשיימ אוה םהבש ןידה יקספב ,ןוילעה טפשמה תיב םג ,תינש .םימומע

 חווט אלו ,השינעל רורב ירפסמ םחתמ עובקל דיפקמ ,תורחאה תואכרעה תא תוחנהל

 יואר השינע םחתמ תעיבק" יכ עבק ןוילעה טפשמה תיב םג ,השעמל 79.םימומע ויתולובגש

 ןוקית יאנתב תדמוע הניאו "ידמ המומעו הבחר איה 'רסאמ תונש רפסמ ביבס ענ'ה הזככ

 ,םחתמה ידצמ דחאב ולו ,ירפסמ לובג עבוק וניא טפשמה תיב םא ,ולא םימעטמ 113.80

 םינתשמה תא שדחמ ונחב ךכיפל .קקוחמה תשירדל יתימא תויצב רבודמ ןיא יכ ונל הארנ

 תוחפל רשא םחתמ עבק טפשמה תיב ובש בצמכ רדגוה תויצו ,קוחל תויצה לע םיעיפשמה

 שנועה םחתמ יכ טפשמה תיב עבק םא ,ךכ .ירפסמ היה )ןוילעה ללכ ךרדב( ויתולובגמ דחא

 תייצש ימל בשחיי אוה ,םישדוח השולש לש רסאמ ןיבו יאנת לע רסאמ ןיב אוה םלוהה

 המכ לש רסאמ ןיבו יאנת לע רסאמ ןיב אוה םלוהה שנועה יכ עבקנ םא ,דגנמ .קוחל

  .וז הרדגה יפל קוחל תויצל רבדה בשחיי אל ,םישדוח

 

 הרדגהה יפל קוחל תויצה  אוה הב יולתה הנתשמהשכ ,היסרגרה תגצומ ןלהל 3 הלבטב

 ,םחתמל תוחפל דחא ירפסמ לובג עבקי טפושה יכ השירדה ונייהד ,רתוי הדיפקמה

 תואלבטהמ ולעש ולאל םימוד םיאצממה .שנועל ןועיט רדסה היה אל םהבש םיקיתב

 םיקיתווהו םירגובמה םיטפושה לש תויצה תדימ ,שנועל ןועיט רדסה רדעיהב .תומדוקה

  .תכרעמב רתוי םישדחהו םיריעצה םיטפושה לש וזמ הנטק

 

                                                   
 .).14207.7 ,ובנב םסרופ( 3 'מע ,ינולפ 'נ לארשי תנידמ 12-10-47526 )ג"ק םולש( פ"ת 77
 הנד תטפושה לש הניד רזגל 6 'ספ ,הכלמ לאירבג השמ 'נ לארשי תנידמ 13-01-47605 )ם"י םולש( פ"ת 78
 .)1.1.2014 ,ובנב םסרופ( חקל-ןהכ
 ,ובנב םסרופ(  לארשי תנידמ 'נ ייגזרבג לאואמע 1127/13 פ"ע ;63 ש"ה ליעל ,דעס ןיינע לשמל ואר 79

15.1.2014(. 
 ,ובנב םסרופ( לדנה 'נ טפושה לש וניד קספל 5 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ילארשי לארה 4152/13 פ"ע ואר 80

13.8.2014(.   
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 ןועיט רדסה רדעיהב ,רדגומ ויתולובגמ דחא תוחפלש םחתמ תעיבק :3 הלבט

  OR (SE) OR (SE) OR (SE) 

 1.461 1.424 1.597  )השיא( טפושה רדגמ
(0.891) (0.751) (0.776) 

 אל( טפושה ינתא אצומ

  )ידוהי

3.184 3.233 3.145 
(3.114) (3.120) (3.030) 

 אל( םשאנה ינתא אצומ

  )ידוהי

1.992+ 2.010+ 2.006+ 
(0.750) (0.754) (0.752) 

 0.754 0.751 0.766  ילילפ רבע
(0.262) (0.257) (0.258) 

 0.992 0.989 0.949  ןחבמ ריקסת
(0.355) (0.370) (0.370) 

 בתכ תודבועב האדוה

  םושיאה

0.614 0.587 0.593 
(0.360) (0.342) (0.345) 

 0.889 0.904 0.868  םושיאה בתכל רדסה
(0.343) (0.351) (0.348) 

 *2.220 **2.251 *2.184  )םינש( קוחל ןוקיתהמ ןמזה
(0.686) (0.694) (0.688) 

 0.974  ***0.865  קתו
(0.038)  (0.060) 

 *0.883 ***0.868   ליג
 (0.031) (0.047) 

Const. 8.523* 2972.478*** 1556.249*

* (7.372) (5,836.892) (3,843.770

) Ln(sigma u)  0.814 0.647 0.647 
(0.434) (0.452) (0.453) 

ρ   .407*** .367*** .367*** 
(0.105) (0.105) (0.105) 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001  N=448 

 

 ןועיט רדסה ךרענ םהבש םיקיתב קוחל תויצה ןיבו קתווה וא ליגה ןיב רשקה לש הקידב

 תויצה ןיבו קתווה ןיב תילובג תוקהבומב רשק אצמנ םלוא( קהבומ אצממ התלעה אל

 ,OR=1.096, P=0.054( שנועל ןועיט רדסה ךרענ םהבש םיקיתב ,ןאכ ותרדגה יפל קוחל

N=137(. ןאכ תופרוצמ ןניא וז הקידב תואצות(. 

 יפל םג .ןלהל 3 םישרתב תויצל ליגה ןיב רשקה רבדב םיאצממה תא תוארל ןתינ ןאכ םג

 תרכינ הדימב ךומנ הלעמו 50 ינב םיטפוש לש תויצה רועיש יכ אצמנ ,תויצה לש וז הרדגה

  .רתוי םיריעצ םיטפוש לש תויצה רועישמ
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 3 םישרת

 

 ,קתווה וא ליגה אוה תויצה תדימ לע רתוי עיפשמה הנתשמה םא םשרתהל תוסנל ידכ

 ,םהלש קתווה יפל םירדוסמ םיטפושה רשאכ תויצה ירועיש לש המוד האוושה םג ונכרע

  .ליגה יפל אלו

 4 םישרת

 

 

 

 .ליגה תעפשהמ תוחפ תיעמשמ-דח תויצה לע קתווה תעפשה יכ הארנ ליעל םימישרתהמ

 הז םשורש תורשפאה תא לולשל רשפא-יא םינתשמה ןיב הובגה םאתמה לשב ,תאז םע

 .קתווה לש וא ליגה לש איה תויצה תדימ לע העפשהה םא עובקל רשפא-יא ןכלו ,העטומ

 אל ,שנועל ןועיט רדסה ךרענ אל םהבש םיקיתל רשאב וגצוהש יפכ םיאצממה יכ ןיוצי

  .ןועיט רדסה ךרענ םהבש םיקיתה תא םגדמל ונפסוהשכ םג תרכינ הדימב ונתשה

 תויצה רסוח םא קודבל ונטלחה ,םילוע קוחל תויצה ירועיש ןמזה ףולחב יכ ונאצמש ןוויכ

 ןמז רובעכ ךכו ,קוחה תעמטה לש ךילהת קר וא תכשמתמ הדמע אטבמ רקחמב הלגתהש

0%
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80%
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 תוחפל יקלח ירפסמ םחתמ םע ןידה ירזג זוחא
 טפושה ליג יפל שנועל רדסה ןיאב
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 תוחפל יקלח םחתמ םע ןידה ירזג זוחא
 טפושה קתו יפל שנועל רדסה ןיאב
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 ןיאב והשלכ םחתמ םע ןידה ירזג זוחא
 טפושה קתו יפל שנועל רדסה
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 םויס רחאלש הפוקתהמ םיקית האמכ ונקדב ךכ םשל .םיאלמ טעמכ ויהי תויצה ירועיש

 ,ןיד ירזג 100-כ ךותמ יכ התלעה הקידבה .הנש התוא ףוס דעו 2015 ץרממ ונייהד ,רקחמה

 יכ אופא הארנ 81.אלמ תויצ ,םימחתמ תעיבקל הבוחל םיטפושה ותייצ אל העבראב קר

 ןייפאמ תויצה רסוח יכ איה וז הקידבמ הנקסמה .אלמ טעמכ ךפוה תויצה םינשה ףולחב

 ןמזה ףולחב וליאו ,ןוקיתה תלבקל הכומסה הפוקתב םירגובמו םיקיתו םיטפוש רקיעב

 תוירשפאה תוביסה לע דומענ .ול םיתייצמ םיטפושה לכ טעמכו ורקיעב עמטומ ןוקיתה

   .ךשמהב תויצה יפקיהב הז יונישל

 ןוילעה טפשמה תיבב תויצה – 2 רקחמ

 רקחמה תטישו רקחמה תרעשה

 תויצה ירועישב היילעה תאו ,ךרדה תליחתב לודגה תויצה-יא רועיש תא ריבסמ המ ,ןכ םא

 ןמזה ףולחב ואר םולשה טפשמ יתבש איה תחא תורשפא .םולשה טפשמ יתבב ןמזה ףולחב

 טפשמה תיב יטפוש םג יכ ליעל וניארה .קוחה עוציב לע דיפקמ ןוילעה טפשמה תיב יכ

 םעטמ 82.בותכה תריזגכ ומייקל שי יכ עבקנ ןידה יקספב םלוא ,קוחה תא ודהא אל ןוילעה

 םג ןוחבל ונטלחה ,ןמזה םע התלע םולשה טפשמ יתבב תויצה תדימש ונאצמש רחאל ,הז

 הז רקחמ לש ותרטמ ,הליחתב .קוחל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש תויצה תדימ תא

 יטפוש לש תוטלחהה לע ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תוגהנתה תעפשה תא ןוחבל התייה

 תניינעמ ןוילעה טפשמה תיבב קוחל תויצה תייגוס יכ ולעה רקחמה יאצממ םלוא ,םולשה

 רועיש ןוילעה טפשמה תיבב םגש ונרעיש ןושארה רקחמהמ םיאצממל םאתהב .המצעלשכ

  .הלעת ול תויצה תדימו קוחה עמטוי ,ןמזה ףולחיש לככ םלוא ,אלמ היהי אל קוחל תויצה

 ןיב ןוילעה טפשמה תיבב ולבקתהש שנועה לע םירוערעב ןיד יקספ ונמגד וז הקידב ךרוצל

 289 ונרתיא 83.ובנ רתאב שופיח תועצמאב התשענ המיגדה .2016 רבמצדל 2013 לירפא

 תערכהש םיכילה וא םיניטק לש ןיד יקספ ונמגד אל .הרומאה הפוקתב הלאכ םירוערע

 לש םירוערע ןיב( ולבקתהש םירוערע קר ונחב .ףקותל ןוקיתה תסינכל המדק םהב ןידה

 ץמאמ בורל אוה ,רוערע החוד טפשמה תיב רשאכש ןוויכמ )הנגהה לש ןיבו העיבתה

 ותוענמיה םא תעדל ןיא ןכלו ,יזוחמה טפשמה תיבב עבקנש םחתמה תא עמתשמב

 רוערעה םירקמ 83-ב ,ונאצמש םירוערעה 289 ךותמ .תויצ-יא הווהמ םחתמ תעיבקמ

 תיב עבקש םחתמה תא עמתשמב וא שרופמב ץמיא ןוילעה טפשמה תיבש ףא לבקתה

                                                   
 ןועיטה רדסהש ףא( ןועיט רדסה לש ומויקב םחתמה תעיבקמ תוענמיהה תא הקמינ תטפושה דחא קיתב 81
 לדבע 'נ א"ת תועיבת גלפמ - לארשי תנידמ  30154-03-12 )א"ת( פ"ת( שנועל אלו דבלב םושיאה בתכל היה
 ינפ הפוצה שנוע ןיב ענ םלוהה שנועה םחתמ" יכ עבקנ ינשה קיתב ;)18.5.2015 ,ובנב םסרופ( ידרוכ םירכ
 'נ הלמר תחולש -תועיבת לארשי תרטשמ 22213-09-13 )'מר( פ"ת( "לעופב רסאמ ישדוח רפסמ דעו ,דיתע
 עגונב םידדצה ןיב שממ לש תוקולחמ ויה אלש טפושה עבק ישילשב ;))19.11.2015 ,ובנב םסרופ( רוד ןתיא
 םסרופ( ביבח ןועמש 'נ לארשי תנידמ  1540-09-13 )א"ת( פ"ת( )ללכ םחתמ העיצה אל הנגההש ףא( םחתמל
 'נ לארשי תנידמ  11145-01-14 )ת"פ( פ"ת( םחתמ עובקל הבוחה ללכ הרכזוה אל יעיברבו ,))9.9.2015 ,ובנב
  .))27.10.2015 ,ובנב םסרופ( ירזוע דהוי
  .הדילש טסקטהו 62 ש"ה ליעל ואר 82
 יוטיבה עיפוה אלו "רוערע" הלימה העיפוה םהבש ןוילעה טפשמה תיבב פ"ע גוסמ םיכילהב השענ שופיחה 83

 ונתינו "ןיד קספ"כ ונמוסש תוטלחה קר ןובשחב ואבוה .ןלהל םיטרופמה םיכיראתב "החדנ רוערעה"
 קספ תא םוגדל שי םא תוארל ידכ ונחבנ שופיחב ולעש ןידה יקספ .)דיחי ןד ידי לע אלו( םיטפוש לש בכרהב
 וא ףקותל ןוקיתה תסינכ ינפל הנתינ ןידה תערכהש ןוויכמ 113 ןוקיתל םיפופכ ויה אלש ןיד יקספ .ןידה
  .ומגדנ אל ,הריבעה עוציב תעב ןיטק היה םשאנהש ןוויכמ
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 ריכזה אל טפשמה תיב םהבש םירקמב םג עמתשמ ץומיא ונקסה ןכ לע .יזוחמה טפשמה

 קוחה יפ לע רשא תוביסנב רוערעה תא לבקל ותטלחה תא ריבסה םלוא ,םחתמה תא ללכ

 ולא םירקמבש ןוויכ .םחתמה לע עיפשהל תורומא ןניא ןכלו הריבעה עוציבב תורושק ןניא

 םהמו ,םירתונה םירוערעה 206-ב ונדקמתה ,םחתמ עובקל ךירצ וניא ןוילעה טפשמה תיב

  .םחתמה תא ץמיא ןוילעה טפשמה תיב יכ הלע אל

 תואצות

 ןוילעה טפשמה תיבב קוחל תויצה ףקיה

 תיב עבקש םחתמה תא שרופמב ןוילעה טפשמה תיב החד ,םגדמב ןידה ירזגמ 118-ב

 עובקלמ טפשמה תיב ענמנ וללה 118-ה ךותמ םירוערע 69-ב תאז תורמל .יזוחמה טפשמה

 ברעתה םיפסונ םירקמ 69-ב .113 ןוקית תוארוה יפ לע אלש ןידה תא רזגו שדח םחתמ

 םג ךכיפלו ,יוגש וא ןוכנ היה יזוחמה עבקש םחתמה םא עובקל ילב שנועב טפשמה תיב

 )69 ךותמ 40( םירקמ םתוא בורב 84.קוחבש הבוחה תורמל םחתמ עובקלמ ענמנ אוה ןאכ

 ףא ,יזוחמה טפשמה תיב עבקש םחתמה תא ותטלחהב ללכ ןייצ אל ןוילעה טפשמה תיב

 .רוערעה אשומ ןידה רזג רואיתב אל

 

 תיב םהבש ןיד ירזג לע ובסנ )וידחי ונודנש השולש םכותמ( םיפסונ םירוערע רשע השולש

 תניינעמ ולא םירקמל ןוילעה טפשמה תיב תוסחייתה .םחתמ עבק אל יזוחמה טפשמה

 תיב רקיב )ולבקתהש םירוערע השישב וקסעש( םכותמ ןיד יקספ העבראב .דחוימב

 םחתמ עבקו ,יזוחמה טפשמה תיב לש תויצה-יא תא ,תופירחב םיתיעל ,ןוילעה טפשמה

  85.ומצעב

                                                   
 ללכ סחייתהל ילב ,רתוי לק וא רתוי דבכ שנוע תבייחמ השעמה תרמוח יכ ןייצ אוה םיבר םירקמב ,ךכ 84
 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ החרש ףיאנ 5992/13 פ"ע ,המגודל( יזוחמה טפשמה תיבב עבקנש םחתמל

 טפשמה תיב ןייצ םיתיעל .))30.12.2014 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ לארשי תנידמ 1034/14 פ"ע ;)17.03.2014
 תורושק ןניאש תוביסנו ,םחתמה לע עיפשהל תורומאה הריבעה עוציבל תורושקה תוביסנ היבוברעב ןוילעה
 ,רוערעה תלבקל םילוקישכ ,ונממ הגירחב וא םחתמה ךותב שנועה לע עיפשהל תורומאה הריבעה עוציבל
 יליסו 6006/13 פ"ע ,המגודל( יוגש היה יזוחמה טפשמה תיב עבקש םחתמה המכ דע תעדל רשפא-יא ןכלו
 םסרופ( באכר קיפש 'נ לארשי תנידמ 6761/14  פ"ע ;)06.11.2014 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ קירוש
 אלב ,יזוחמה טפשמה תיבב עבקנש םחתמל ץוחמ שנוע עבק אוה םירקמהמ קלחב .))08.02.2015 ,ובנב
 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ תאליתכא םיהרבא 939/13 פ"ע לשמל( םחתמהמ גרוח אוה יכ עובקל

 םירחא םירקמבו ,))04.11.2014 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ יואדיל דמחא 1505/14 פ"ע ;)11.11.2013
 )השינעה תודיחא ןורקע וא תויתגרדהה ןורקע ןוגכ( קוחב םיעיפומ םניאש םילוקיש טפשמה תיב ןייצ
 ךותב שנועה לע וא ומצע םחתמה לע םיעיפשמ ולא םילוקיש םא ריבסהל ילב רוערעה תלבקל םילוקישכ
 ינולפ 6602/13 פ"ע( יזוחמה טפשמה תיבב עבקנש םחתמהמ גרח לטוהש שנועה םיתיעל םא םג ,םחתמה
 )06.07.2015 ,ובנב םסרופ( ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 707/14 פ"ע ;)11.05.2015 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ
  .)דועו
 ,ובנב םסרופ( לברא 'ע תטפושה לש הניד קספל 10 'ספ ,שאווה 'נ לארשי תנידמ 2674/13 פ"עב ,ךכ 85

 שי ,יקלחה ומושיי ךות וא קוחה ןמ הייטסב תישענשכ ,ןידה תריזג" יכ לברא תטפושה העבק )22.1.2014
 וניא תורחה קוחה ויפל ןכוסמ ףאו יוצר יתלב רסמ ריבעהלו טפשמה תכרעמב רוביצה ןומאב עוגפל ידכ הב
 וראותכ( טפושה לש וניד קספל ז"ט 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 2148/13 פ"עב ;"טפשמה יתב תא בייחמ
 ,דובכה לכב ,םחתמה תעיבק יאב" יכ ןייטשניבור טפושה עבק )16.12.2014 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור 'א )זא
 וילע ,ךכמ בהלתמ וניא טפשמה תיב םא םגו ,השינע םחתמ עובקל איה קקוחמה תווצמ .הכלהכ גהנ אל
 טפושה )2.1.2014 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ ןודייב ידוע 5653/13 פ"עב ;"קקוחמה תווצמ תא אלמל
 םחתמ עובקל היה הבוח יכ הריהבמה וניד קספל 19 הקספ ואר( תויצה-יא תא רקיבש אוה לטרבליז
 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ דעס דמחומ 8641/12 פ"עב ;רורב םחתמ עובקלמ ענמנ ךא )רומאכ

 עובקל תיקוחה הבוחה לע וניד קספל 23 הקספ ואר( גרבלוס טפושה יפמ העמשנ תרוקיבה ,)5.8.2013
  .)םחתמ
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 ןידה תרפהמ םלעתה םג ןוילעה טפשמה תיב ,םינודנה 13-ה ךותמ םיפסונ ןיד יקספ ינשב

 אוצמל ןתינ רתויב ברה ןיינעה תא ךא 86.םחתמ עבק אל םגו יזוחמה טפשמה תיב לש

 תיב ולא ןיד יקספב .וז הצובקמ םירתונה ןידה יקספ תשמחב טפשמה תיב תולהנתהב

 עובקלמ ותוענמיה לע יזוחמה טפשמה תיב תא ,תופירחב תחא אל ,רקיב ןוילעה טפשמה

 תורמל ,זאו .)"רסאמ תונש רפסמ"( ויד רדגומ היה אל עבקש םחתמהש ךכ לע וא ,םחתמ

 שנועה תא ןוילעה טפשמה תיב רזג הלאה ןידה יקספ תשמח לכב ,קוחה תרפה לע תרוקיבה

 ןוילעה טפשמה תיב ןיד יקספ השימחב ,תורחא םילימב 87.קוחב שרדנכ םחתמ עובקל ילב

 ומצעב ענמנ ןיד יקספ םתואב ןמזב ובו ,תויצה-יא לע יזוחמה טפשמה תיב תא רקיב

  .קוחל תייצלמ

 ,העשרהה ןיינעל ,וקלחב רוערעה תא ןוילעה טפשמה תיב לביק םיפסונ םירוערע השישב

 ןתינ היה אל ולא םירקמבש ןוויכ .וז העיבק רואל םירערעמה לש םשנועב םג לקה ךכיפלו

 עבקנש תודבועב יונישה רואל ,יזוחמה טפשמה תיב עבקש השינעה םחתמ לע ךמתסהל דוע

 .שנועה תא עבקיש םרט השינע םחתמ עובקל רומא היה ןוילעה טפשמה תיב ,וחכוהש

 אלב ןידה תא רזגו ,הרומאה הבוחהמ טפשמה תיב םלעתה השישה ךותמ השימחב םלוא

 תיב היה םהבש םירוערע 206 ךותמ  150-ב יכ הלוע םירבדה םוכיסמ .םחתמ עובקל

 תיב לש תויצה ףקיהש ןאכמ .וז הבוח רפה אוה ,םחתמ עובקל בייח ןוילעה טפשמה

 םירוערעהמ 28% לע קר דמעו ,6 הלבטב ןלהל םג טרופמכ ,דואמ ךומנ היה ןוילעה טפשמה

  .םחתמ עובקל וילע היה םהבש

 

 םימחתמ עובקל הבוחל ןוילעה טפשמה תיב תויצ :6 הלבט

 

 היה ןוילעה טפשמה תיב םהבשו ולבקתהש םירוערע

  םחתמ עובקל רומא

 עבק ןוילעה םאה

 םחתמ

 ןכ אל כ"הס

 118 49 69 יזוחמה לש םחתמה תא החד ןוילעה

 69 0 69  יזוחמה לש םחתמל סחייתה אל ןוילעה

                                                   
 תנידמ 'נ סולוב בקעי 1497/16 פ"ע ;)23.11.2016 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ סנוי דמחומ 1186/15 פ"ע 86
 .)8.12.2016 ,ובנב םסרופ( לארשי
 ,ובנב םסרופ( לברא 'ע תטפושה לש הניד קספל 11 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ גרבייט לאינד 6917/13  פ"ע 87

 לש ושנוע תעיבקמ יזוחמה טפשמה תיב ענמנ ,הרורב הניאש הביסמ יכ ריעא הז רשקהב"( )23.12.13
 תא בסהל ינא האור .)]...[ הנושארה םעפה תאז ןיאו( ןישנועה קוחל 113 ןוקית תוארוהל םאתהב רערעמה
 דמחמ 'נ  לארשי תנידמ  4815/13  פ"ע ;)"קוחל די40 ףיעסב העובקה הקמנהה תבוחל בלה תמושת
 תמושת תא םינפמו םירזוח וננה"( )1.1.2014 ,ובנב םסרופ(  םהש 'א טפושה לש וניד קספל 12 'ספ ,יבקועלא
 4741/13  פ"ע ;)"קקוחמה לש ותווצמכ ,113 ןוקיתב עובקה ךילהתה םייוקיש תנמ לע ,הלא וניתורעהל בלה
 ,ובנב םסרופ( רצלמ 'ח )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 15-13 'ספ ,הנמאענ המסוא 'נ לארשי תנידמ

 113 ןוקיתב עבקנש הוותמה יפ לע ]...[ 113 ןוקית ,עודיכ ,ףקותל סנכנ 1.06.2012 ךיראתב"( )10.6.2014
 הרקמב ]...[ השינעה םחתמ תא עובקל טפשמה תיב לע – ינשה בלש ]...[ יבלש תלת אוה שנועה תריזג ךילה
 חכ-אב ירבדב קדצה ןמ אופיא שי ]...[ השינע םחתמ לש העיבקמ דבכנה אמק טפשמה תיב ענמנ ןנד
 הוותוהש לולסמל םאתהב בישמה לש ושנוע תא אמק דבכנה טפשמה תיב רזג ול יכ ןעוטה תרערעמה
 לארשי תנידמ 'נ ןיראבג םדא 396/13 פ"ע םג ואר .)"תרחא האצותל עיגמ היהש יאדוול בורק ,113 ןוקיתב
  .)13.8.2014 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ ילארשי לארה 4152/13  פ"ע ;)1.8.2013 ,ובנב םסרופ(
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 עבק ןוילעהש םחתמ עבקש וא( םחתמ עבק אל יזוחמה

  )ויד רדגומ וניאש
7 6 13 

 עשרוה ןהיפלש תודבועה ןכלו תיקלח הכיז ןוילעה

 ונתשה םשאנה
5 1 6 

 206 56 150 לוכה ךס

 

 עובקל הבוחל תייצ אל יזוחמה טפשמה תיב םהבש םירקמ המכב ,ליעל וניארהש יפכ

 תויצה תמר תורמל יכ ןכתיי ולא םיאצממ רואל .וב ףזנ ןוילעה טפשמה תיב ,םימחתמ

 ןהילע העיפשה תייצל תוכומנה תואכרעהמ ותשירד ,קוחל ןוילעה טפשמה תיב לש הכומנה

 תיבב קוחל תויצה תדימש ףא יכ הלוע ליעל רומאהמ .קוחל תויצה תדימב לודיגל האיבהו

 תיב חתמש תרוקיבהש ןכתיי ,םולשה טפשמ יתב לש וזמ הכומנ התייה ןוילעה טפשמה

 .תויצב יתגרדה לודיגל הליבוה םחתמה עבקנ אל םהבש ןיד ירזג לע ןוילעה טפשמה

 יכ תפשוח םגדמבש ןוילעה טפשמה תיבמ םיטפושה 16 לש תויצה תדימ תקידב יכ ןיוצי

 טפוש לש היה רתויב ההובגה תויצה תדימ .קוחל תייצל עבק ךרד גהונש דחא טפוש ולו ןיא

 הדימה .)53%( קוחה יפל שרדנ רבדה םהבש םירוערעה 19 ךותמ הרשעב םימחתמ עבקש

 םגדמב תאז םע 88.ללכ םימחתמ ועבק אלש םיטפוש השולש לש התייה רתויב הכומנה

 לש תיסחי ןטקה רפסמהו םיטפושה לש ןטקה רפסמה ,ןוילעה טפשמה תיב לש םיקיתה

 לש םינייפאמה תעפשה תא ןוחבל םירשפאמ םניא םירקמהמ קלחב טפושל םיקית

  .םהלש תויצה יפקיה לע םיטפושה

 ןוילעה טפשמה תיבב תויצה תדימ לע ןמזה ףולח תעפשה

 אלא לדג אל קוחל תויצה ןוילעה טפשמה תיבב ,םולשה טפשמ יתבמ םיאצממה תמועל

 26-ב םחתמ ןוילעה טפשמה תיב עבק 2014-2013 םינשב ,ךכ .ןמזה ףלחש לככ ןטק אקווד

 25-ב םימחתמ ועבקנ 2015 תנשב ,)39.4%( ועבקל וילע היה םהבש םירוערעה 66 ךותמ

 תנשמ ומגדנש םישדוחב וליאו )22.5%( םחתמ תעיבק השרדנ םהבש 111 ךותמ םירוערע

 ןוילעה טפשמה תיב שרדנ םהבש םיקיתה 112 ךותמ השימחב קר םימחתמ ועבקנ 2016

 .]ןלהלש 5 םישרתב שחמומכ ,)4.5%( םחתמ עובקל

 

 

 

  

                                                   
 תישילשה תטפושהו ,הרשעב – רחא ,םחתמ עובקל ךירצ היה םהבש םיקית רשע דחאב ןד םיטפושה דחא 88

 .הלאכ םיקית ינשב –
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 5 םישרת

 

 תועצמאב ,םחתמ עבקי ןוילעה טפשמה תיבש יוכיסה לע ןמזה ףולח לש העפשהה תניחב

 הנתשמה ,וז הקידבב .7 הלבטב ןלהל ראותמה ,המוד אצממ הארמ ,תיטסיגול היסרגר

 ,)הנש לש 1/365 הווהמ םוי לכ( םינשב ןמזה ףולח לש ףיצר הנתשמ אוה יולת יתלבה

 אל םא 0 ךרעה תא לבקמה( ןוילעה טפשמה תיבב םחתמ תעיבק אוה יולתה הנתשמהו

  .)עבקנ םא 1-ו ,םחתמ עבקנ

 

 ולבקתהש שנועל םירוערעב ןוילעה טפשמה תיבב םחתמ תעיבק :7 הלבט

 OR( SE) 

 )םינשב( ןוקיתהמ ןמזה
0.297278*** 

(0.218223) 

 עובק
12.551157 

 (0.625714) 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001  N=129 

 תובשחתה ךרוצל המד ינתשמ 15 ונפסוה רשאכ םג תקהבומ הרתונ ןמזה תעפשה

 ולא תואצות( )OR=0.266873, P<0.001( םגדמבש םיטפושה 16 לש םיעובק םיטקפאב

  .)ןאכ תוחוודמ ןניא

 

 ןויד

 קוחל תויצה לע קתו וא ליג תעפשה

 ירועיש .תונושארה םייתנשב קוחל תויצה  לע הרורב העפשה התייה ליגל ,ונרעישש יפכ

 לש תויצה ירועישמ הברהב םיכומנ ויה םישימחמ רתוי םליגש םולשה יטפוש לש תויצה

 ילעב םהיפלש וליטרופ לש היאצממ םע בשייתמ הז אצממ .רתוי םיריעצה םיטפושה
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 בשייתמ אוה .תויחנההו םיללכה לע ךמתסהל התוחפ הבוח םישח רתוי םירגובמ הרשמ

 םוקמב םייונישל לגתסהל רתוי םישקתמ םירגובמ םישנא יכ םיארמה םירקחמ םע םג

 תא לולשל ןיא םלוא ,רתוי הרורב העפשה ליגלש הארנ ,קתוול ליג ןיב הריחבב  89.הדובעה

 אקווד םיעבונ רתוי םירגובמה םיטפושה לש תויצה רועישב םילדבההש תורשפאה

 .רתוי םירגובמ םתויהמ אלו רתוי םיקיתו םתויהמ

  ןימו ינתא אצומ

 לע טפושה לש ןימה וא ינתאה אצומה תעפשהל רשאב אצממ אצמנ אל ,תורעשהל דוגינב

 ןומט תויהל לוכי רבסהה ,טפושה לש ינתאה ואצומל רשאב תוחפל .קוחל תויצה תדימ

 אל וזש ףא ,קוחל תייצל םיברע םיטפוש לש רתוי הבר הייטנ האצמנ ןכש ,םגדמה לדוגב

  .תקהבומ התייה

 יוכיסהמ רתוי לודג טעמ יברע םשאנל םחתמ עבקייש יוכיסה יכ אצמנ ,םימשאנל רשא

 םיארמ םימדוק םירקחמ .תקהבומ הניא וז האצות יכ םא ,ידוהי םשאנל םחתמ עבקייש

 רשאכש ןכתיי 90.םיברע םימשאנ םע רתוי םירימחמ ,םידוהי םיטפוש דוחייב ,םיטפושש

 םיעובקה םיילמרופה םיכילהה לע תוחפ םינעשנ םה ,לקהל םיניינועמ תטפוש וא טפוש

 תא ריבסהל ידכ םיללכה לע רתוי דיפקהל םישקבמ םה ,םירימחמ םה רשאכ וליאו ,קוחב

 ןוויכו ,הז אצממ סוסיבל תמדקומ הרעשה ונל התייה אלש ןוויכ ,תאז םע .םתטלחה

   .ירקמ אצממב רבודמ ןיא םא ןוחבל ידכ ףסונ רקחמ ץוחנ היהי ,קהבומ וניא הז אצממש

 הקיקחה רחאל תונושארה םינשב םיהובגה תויצה-יא יפקיה

 םינשב םולשה יטפוש לש תויצה-יא לש תיסחי הובגה רועישה תא ריבסהל ןתינ דציכ

 ךכב אלא תויצ-יאב רבודמ ןיאש איה תחא תורשפא ?קוחה תקיקח רחאלש תונושארה

 הבוחה לע ודמל ןמזה ףלחש לככו ,ךרדה תליחתב ןוקיתה תא וריכה אל םיטפושהש

 תא סחייל ןייאש םירובס ונחנא ,העמטה ךילהתב רבודש ןכתייש ףא .ול ותייצ זאו ומייקל

 113 ןוקית .םימחתמ עובקל הבוחה לש המויקל תועדומ רסוחל ךרדה תליחתב תויצה-יא

 .םייעוצקמ תע יבתכבו םינותיעב וילע םיבר םירמאמ ומסרופ ותקיקח םע .לודג שער ררוע

 ותקיקח םע .תופירחב םיתיעל ,ותוא ורקיב םג ליעל וניארהש יפכו ,וב וקסע םיטפוש

 םיטפושה לכל הציפהש ,רנילרב הרובד תטפושה תושארב ,םיטפוש הנומש לש הדעו התנומ

 לא-חּוכש קוחב רבודמ ןיא .ומשייל םיטפושל עייסל רומא היהש קוחה לע רבסה ךמסמ

 לע ועדי ילילפה טפשמב םיקסועה םיטפושה לכ .ןמז ףולחב אלא וילע ועמש אל םיטפושש

                                                   
 .44 ש"ה ליעל ,Niessen, Swarowsky & Leiz :לשמל ואר 89

 תכראה יכילהב םידוהיו םיברע" שאבוש הללאטעו בניע לג ,ןניק-ונאיצילוס ןנער ,לייא-לזג ןרוא :ואר 90
 ARYE RATTNER & GIDEON FISHMAN, JUSTICE FOR ;)2009( 627 )3( חל םיטפשמ "ינושאר רצעמ

ALL? JEWS AND ARABS IN THE ISRAELI CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (1998); Guy Grossman, 
Oren Gazal-Ayal, Samuel D. Pimentel, & Jeremy M. Weinstein, Descriptive Representation 

44 (2016) .CIS .OLITP J. .MA60  and Judicial Outcomes in Multiethnic Societies. 
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 91."הז בכרומו השק ןוקית לש ותמשנו וביל" איהש ,םימחתמ עובקל הבוחה לעו ,ותקיקח

 .םימחתמ עובקל הבוחלו ןוקיתל םיעדומ ויה אל םיטפושהש חינהל ריבס אל ךכיפל

 רציש יונישל םיכסהל ושקתה ,םהבש םירגובמה תוחפל וא ,םיטפושה יכ חינהל רתוי ריבס

 תעיבקב םתואמצעל םרג אוהש הָארנש העיגפלו םהילע ליטה אוהש שדחה סמועל ,קוחה

 םיצמאמ תעקשהב ךורכ היה קוחל תויצ ךרדה תליחתבש חינהל םג ריבס  92.ןידה ירזג

 ,ולא םיללכל םיגירחב ,םישדחה ויללכב הבוט תואיקב אלבש ,ךובס קוחב רבוד ןכש ,םיבר

 ,דועו תאז .םיטפושה ידיב ויה אלש םילודג ןמז יבאשמ בייח ומושיי ,םיגירחל םיגירחבו

 תיב לש ןיד יקספ אצמנב ויה אל דוחייבו ,תלבגומ התייה קוחה לע הביתכה ךרדה תליחתב

 קוחל תויצה תא וכפה ולא לכ .ויתוארוה תא םשייל שי דציכ ומיגדהש ןוילעה טפשמה

 ,ןכאו .ךכמ ענמיהל ופידעה םיבר םיטפוש ךכיפלו ,םיבר םיבאשמ שרודה ךובס ךילהל

 ןוקיתל תויצ יכ הרעשהה תא תששאמ וירחאו קוחל ןוקיתה ינפל ןידה ירזג יכרוא תניחב

 הטישב ןידה תריזג הבייחש הלאמ רתוי םיבר םיבאשמ עיקשהל םיטפושה תא בייח

 93.הנשיה

 

 םולשה טפשמ יתבב ןמזה ףולחב קוחל תויצה רועישב לודיגה

 םילדגו םיכלוה םירועישב קוחל תייצל םולשה יטפוש תריחב תא ריבסהל ןתינ אופא דציכ

 םינשה ךלהמב ,ךכ .םיטפוש תויומלתשהב ןומט דחא ירשפא רבסה ?ןמזה ףלחש לככ

 לוקיש תיינבהו השינע אשונב םיטפוש תויומלתשה יתש הנש ידמ ומייקתה 2014–2012

 תומלתשהל ןוכמה םג הפוקת התואב 94.םיטפוש תומלתשהל ןוכמה םעטמ השינעב תעדה

 תויומלתשה .השינעב תעדה לוקיש תיינבה אשונב תויומלתשה שמח ךרע םייטפשמ םירזוע

 ,ילילפה טפשמב םיקסועה םיטפוש לש םייטפשמ םירזועל הבוח תויומלתשה ויהש ,ולא

 תויומלתשהש דואמ ןכתיי 95.קוחה יפל ןידה ירזג תביתכ ןפוא לע תוטרופמ תוכרדה וללכ

 ירזג תביתכ לש םינושה היבלש רבדב םייטפשמה םירזועהו םיטפושה תא וכירדהש ,ולא

 ומכ ,תויומלתשהה רחאלש םג ןכתיי .ול תויצה תובישח תמנפהל ועייס ,קוחה יפל ןידה

 תולע ןכלו ,קוחה יפל ןיד רזג תביתכב תוחפ ושקתה םיטפושה ,ןויסינ תשיכר רחאל םג

  .ךרדה תליחתב רשאמ רתוי הכומנ התייה קוחל תויצה

 ףלחש לככ .רתוי טושפל וללכב ךפה קוחל תויצה יכ אוה ,ומדוקל רושק ךא ,רחא רבסה

 ,קוחה תא םשייל שי דציכ וריהבהש ןוילעה טפשמה תיב לש המגודל תוקיספ ונתינ ןמזה

 ועבנש םיישקה ותחפ ךכו ,ויתוארוה תא הריבסהש תימדקא הביתכ םג הרבטצהו

                                                   
 .מ.מ.פ 'נ םידחוימ םיקיתו זכרמ רוזא תיטפשמה הדיחיה ,םיסמה תושר 14-01-47301 )א"ת יזוחמ( ג"פע 91
 .)16.06.2014 ,ובנב םסרופ( רנילרב 'ד האישנה לש הניד קספל 9 'ספ ,מ"עב

 אלא תעדה לוקיש תא טפושהמ ללוש וניא קוחה ןכש ,המודמ וא תישממ העיגפב רבודמ םא קפסש ףא 92
  .הקמנהה ךרדלו םילוקישל רשאב ותוא ןיווכמ קר

 השינעב יטופישה תעדה-לוקיש תיינבה ןיינעב קוחה ןוקית לש העפשהה" ןולג לבנעו לגרמ-לשניו ןרק :ואר 93
 לוקוטורפה ידומע רפסמב שממ לש לודיג תוארמ( )2016( 235 ,221 חל טפשמ ינויע "םירסאמ תריזג לע
 אל םהבש םיקיתב ןידה רזג ידומע רפסמב שממ לש לודיגו ףקותל ןוקיתה תסינכ רחאל ונודנש םיקיתב
 .)ןולגו לגרמ לשניו :ןלהל( )שנועל רוגס ןועיט רדסה ךרענ
  .םיטפוש תומלתשהל ןוכמה ידי לע בתוכל ורסמנ תויומלתשהה לע םינותנה 94
  .ת"מזוע ןוכמב הכרדהה תזכרמ ידי לע בתוכל ורסמנ תויומלתשהה לע םינותנה 95
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 םידומע ינשכ לש תפסותל איבה ןוקיתהש ףאש דמלמ ןכא דחא רקחמ 96.קוחה תובכרוממ

 ןידה ירזג ךרוא ןיב רעפהו ,ורצקתה ןידה ירזג ןמזה ףולחב ,ןידה ירזג לש עצוממה ךרואב

 תאז 97.דבלב דחא דומע לע התע דמע ףקותל ותסינכ ירחא הנש םכרואל ןוקיתל ומדקש

 המגודל תוטלחה המכב ,הכומנ התייה ןוילעה טפשמה תיבב קוחל תויצה תדימש ףא ,דועו

 טפשמ יתבב ףזנ תורחא תוטלחהבו 98,קוחה תא םשייל שי דציכ ןוילעה טפשמה תיב טריפ

  99.ול תייצלמ וענמנש

 ,תויצ-יאל איבהל היושע הקיקחל םיטפוש לש םתודגנתהש ףא יכ םידמלמ ולא םיאצממ

 העפות םצמצל תולוכי רוערע תואכרע לש הנווכהו תויומלתשה תועצמאב העמטה תולועפ

  .דבלב תינמז העפות היהי תויצה-יאש חיטבהלו ,המילעהל ףאו וז

 

 ןוילעה טפשמה תיבב תויצה ףקיה

 יטפוש לע ליטיש סמועה התייה ודגנ תויזכרמה תונעטה תחא ,113 ןוקית קקחנשכ ,רומאכ

 לש תימינפה הדעווה שארב הדמע ליעל רומאכש ,רנילרב תטפושה ,ךכ .םולשה טפשמ יתב

 ,ןוקיתה תוארוה לש רבסה ךמסמ תנכה תועצמאב םיטפושל עייסל התסינש םיטפושה

 תשרדנ איה יזוחמה טפשמה תיבב ןכש ,ןוקיתה םע דדומתהל ישוק היהי אל הל יכ הנעט

 םולשה טפשמ יתב יטפושל התנפוה הלש הגאדה .ןיד ירזג לש תיסחי ןטק רפסמ קר בותכל

  100.םלצא רוציי ןוקיתהש סמועלו ,ןיד ירזג רתוי הברה םיבתוכש

 טפשמה תיבב ,תוטעמ םימעפ קר תשרדנ םימחתמ תעיבק םייזוחמה טפשמה יתבב םא

 לבקמ ןוילעה טפשמה תיב םהבש םיטעמה םירקמב קר ,וניארהש יפכ .ןכש לכ אל ןוילעה

 הבוח וילע תלטומ ,יזוחמה טפשמה תיב עבקש םחתמה תא ץמאלמ ענמנו ,שנועה לע רוערע

 ולא תוארוהל תייצי ןוילעה טפשמה תיבש תופצל ןתינ היה ךכיפל .השינע םחתמ עובקל

  .קוחב

 ןוילעה טפשמה תיב יטפושמ םיבר יכ ירב ?םיכומנה תויצה ירועיש תא ריבסמ אופא המ

 101.רתוי תוכומנה תואכרעב םהיתימעמ םיבר ומכ ,קוחה תא ,הטעמה ןושלב ,ובהא אל

 הזמ רתוי הובג היה ןוילעה טפשמה תיבב קוחל תייצלמ תוענמיהה רועיש עודמ םלוא

 ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש סמועה לע ןוקיתה תעפשהש ףא ,םולשה טפשמ יתבבש

 ?םיטעמ םירקמב קר םחתמ עובקל םישרדנ םה ןכש ,הברהב הנטק

                                                   
 לע םירוהרהו בצמ תנומת :השינעב יטופישה תעדה לוקיש תיינבה" ןיבר םרויו יקאו ביני :לשמל ואר 96
 תעיבקב המילהה ןורקע לע :םימלוה אל םימחתמ" לייא-לזג ןרוא ;)2013( 413 בנ טילקרפה "אובל דיתעה
 .)2013( 1 ו רתא לע םיטפשמ "םלוהה שנועה םחתמ

 ,םידומע 5.4 ינפ לע ערתשה ןוקיתה ינפל עצוממ ןיד רזג( 254 'מעב ,93 הרעה ליעל ,ןולגו לגרמ-לשניו :ואר 97
 .)עצוממב םידומע 6.5-כל ןידה ירזג ורצקתה הנש ףולחב .םידומע 7.5 ינפ לע וירחא דימ וליאו
 .63 ש"ה ליעל ,דעס ןיינע :לשמל ואר 98
 .ליעל 85 ש"ה ואר 99

 .56 ש"ה ליעל ,זר :ואר 100
 .60 דע 56 ש"ה דיל טסקט ליעל ואר 101
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 םיבייח םניא ויטפוש יכו ןוילעה טפשמה תיבל ללכ הנפומ וניא קוחה יכ ןועטל ילוא ןתינ

 תאזכ הדמעל סיסב ןיא םגש הארנו ,ןויגהב וא קוחב סיסב לכ ךכל ןיא יתעדל 102.ומייקל

 תא ץמאמ ןוילעה טפשמה תיב רשאכש ,ןבומכ ,ןכתיי .ןוילעה טפשמה תיב תקיספב

 ןכש ,וקמנלו הז םחתמ שדחמ ןוחבל שרדנ וניא אוה ,תורחאה תואכרעה ועבקש םחתמה

 לש םחתמה ץמוא םהבש םיקית ונמגד אל הז םעטמ .םיקפסמ תינוידה האכרעה יקומינ

 ,םחתמה תא ץמאלמ טפשמה תיב ענמנ םהבש םירקמ םתואב םלוא .הטמלד האכרעה

 אקווד ובש בצמ רצוויי ,ןכ אל םא .ויבלשל 113 ןוקית תוארוה יפ לע ןידה תא רוזגל ותבוח

 עבקנ אוה ,הנושארל ןוילעה טפשמה תיבב עבקנ שנועה םהבש תיסחי םיטעמה םירקמב

 תמאות הניא םג הרומאה הדמעה .תונכדועמה קוחה תוארוה יפל אלו ןשיה ןידה יפ לע

 רבס רשאכ םימחתמ עבק אקווד םיבר םירקמבש ,ומצע ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תא

  .קוחה םושייב וגש תורחאה תואכרעהש

 תיב יטפוש לש תונלשרב אלא ןווכמ תויצ רסוחב רבודמ ןיא יכ ןועטל איה תרחא תורשפא

 םגש םירובס ונא םלוא .םימחתמ עובקל הבוחל בל תמושת רסוח וא ,ןוילעה טפשמה

 ןיד ירזג םהידיל םילבקמ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ,תישאר .ריבס וניא הז רבסה

 הביתכה תעב םירע םה יכ ירב .םניד קספב םימחתמה תא םיריכזמו ,םימחתמ םיללוכה

 תיב תא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ורקיב תחא אל ,וניארש יפכ ,תינש .םעבקל הבוחל

 דחאב ,תישילש 103.תופירחב םיתיעל ,םלוה שנוע םחתמ עבק אלש לע יזוחמה טפשמה

 קספ םוסרפ ירחא םימי העברא ,םחתמ ןוילעה טפשמה תיב עבק אקווד םהבש םירקמה

  :ךכ בתכנ הבו תנקתמ הטלחה בכרהה איצוה ןידה

  .ןידה קספ לש רתוי םדקומ חסונ םוסרפל ררחוש הלקת בקע .1

 הינשה הקסיפב אפיסהש ןפואב ןידה קספ ןקותי ,ליעלד 1 הקסיפב רומאה חכונ  .2

  .וקחמי – הקסיפה ףוס דעו "השינעה םחתמו" םילימהמ לחה ןידה קספל 4 ףיעסל

 

 יכ תדמלמ ,ןידה קספב םחתמה עיפוה םהבש םיטפשמה תא קוחמל וז תעדומ הטלחה

 שרדנכ השינע םחתמ עבוקש ימכ תואריהלמ ןווכמב ענמיהל טפשמה תיבל בושח היה

 ףא ,המסרפל טפשמה תיב תטלחה .ידמל הגירח איה וז ןיעמ תנקתמ הטלחה 104.קוחב

 בושח היה ןוילעה טפשמה תיבל יכ תדמלמ ,ןידה קספ תאצות תא תונשל ידכ הב היה אלש

  .ןווכמ אוה םחתמ עובקל הבוחל תויצה-יאש שיגדהל

 ?קוחל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש תויצה-יאל םיירשפאה םירבסהה םהמ ,ןכ םא

 םה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לכ טעמכ .אצממה תא ריבסהל יושע ליגה ןאכ םג ,תישאר

                                                   
 ךרענש רקחממ םילוע ןוילעה טפשמה תיב לש םיכומנה תויצה ירועישל רשאב םימוד םיאצממ יכ ןיוצי 102
 קאקח תרפא ,טוגוק לגיס ואר .דבלב הנידמה לש םירוערעב תויצה ףקיה תא קדבשו הז רקחמל ליבקמב
 ,"113 ןוקיתו רוערעה תאכרע לע ?השינעב יטופישה תעדה לוקיש תיינבהמ דחפמ ימ" שיפבלג רמתיאו
 :ןלהל( )2017( הרבחו תוברת טפשמ תרדסמ לארשיב םימשאנה תויוכזו ילילפה ךילהה ,השינעהב םסרופי
 .)שיפבלגו קאקח ,טוגוק

  .ןדילש טסקטהו ליעל 87-ו 85 ש"ה ליעל ואר 103

 םוימ תנקתמה הטלחההו ,)24.10.2013 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ אפטסומ םהרבא 285/13 פ"ע ואר 104
  .102 ש"ה ליעל ,שיפבלגו קאקח ,טוגוק ואר וז הטלחה לע .28.10.2013
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 ,תינש .םיכומנ קוחל הז ליגב םיטפוש לש תויצה ירועיש ,ליעל וניארהש יפכ .50-מ רתוי ינב

 טפשמה תיב יטפוש לש תוטלחהה ,תורחאה תואכרעה יטפוש לש םהיתוטלחה ומכ אלש

 ןונגנממ ועפשוה םולשה טפשמ יתב יטפושש לככ ךכיפל .רוערעל תונותנ ןניא ןוילעה

 רבסה .ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לע עיפשה אל הז ןונגנמ ,קוחל תייצל םתטלחהב רוערעה

 ןועיט רדסה ורשיא םה רשאכ קוחל תייצל וטעימ םולשה יטפושש אצממב םג בלתשמ הז

 ,השעמל 105.םתטלחה לע רערעי אל שיאש ההובג תוריבסב חינהל ולכי םה זאש ,שנועל

 ותייצ אלש םיטפושב ןוילעה טפשמה תיב חיטהש הפירחה תרוקיבה ילסקודרפ ןפואב

 טפשמה תיב יטפוש טעמל ,טפשמה יתב לכמ םיטפוש לע הארנה לככ העיפשה ,קוחל

 תויומלתשהל עיגהל םיגהונ םניא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ,תישילש .םמצע ןוילעה

 םג .תוכומנה תואכרעב םהיתימעכ אלש ,)םיצרמכ םינמזומ םה ןכ םא אלא( םיטפוש

 ,דועו תאז .הנוילעה האכרעה לע עיפשה אל הארנה לככ קוחה לש הז העמטה ןונגנמ

 ףתתשהל םיביוחמ םניא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש םייטפשמה םירזועה

 ןתואב ףתתשה םייטפשמ םירזוע םתואמ טועימ קר ןכאו ,תויטנוולרה תויומלתשהב

 106.תויומלתשה

 ברקב תויצה תרבגהל איבה אל ןמזה ףולח עודמ הלאשל םג הנעמ םינתונ ולא םירבסה

 ,ןמזה םע רבג אל תויצה יכ קר אל םידמלמ םיאצממה םלוא .ןוילעה טפשמה תיב יטפוש

 ורבס ןוילעה טפשמה תיב יטפושש ןכתיי .ןמזה תצורמב םצמטצה םג תויצה רועיש יכ אלא

 תואכרעה יטפושל ריהבהל ידכ ךרדה תליחתב םיקית המכב םימחתמ עובקל םהילעש

 ואצמ אל םה ,העמטוה תאזה הבוחה רשאכו ,קוחה תא םייקל םתבוח תא רתוי תוכומנה

 טפשמה תיב ,רוערע ןונגנמ רדעיהב ,תורחא םילימב .קוחה םויק לע דיפקהל םעט דוע

 יטפוש ברקב קוחה תעמטהל שורד רבדהש ול הארנ דוע לכ קר קוחל תייצ ןוילעה

 םעט ןוילעה טפשמה תיב יטפוש דוע ואצמ אל ,קוחה עמטוהשמ םלוא ,תוכומנה תואכרעה

  .ויתוארוה םויק לע דיפקהל

 תניינעמ קוחל תייצלמ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תוענמיה ,ואל ןיבו ןוכנ הז רבסהש ןיב

 ברקב ןידל תייצל הבוחה תעמטהב ןוילעה טפשמה תיב לש יזכרמה דיקפתה חכונל רקיעב

 תורחאה תואכרעה יטפושב חיטהש הפירחה תרוקיבה חכונלו 107,ללכב ןוטלשה תויושר

  108.טרפב קוחל תייצלמ וענמנש

                                                   
  .הדילש טסקטהו 73 ש"ה ליעל ואר 105
 ויה ןוילעה טפשמה תיבב םיטפוש לש םייטפשמ םירזוע 11 יכ הלוע בתוכל ורסמנש ת"מזוע ןוכמ ינותנמ 106
 רשע השימחמ דחא לכלש ןוויכ .2016 דע 2012 םינשב 113 ןוקיתל תועגונה הכרדהה תויומלתשהל םימושר
 לש תיסחי ההובגה הפולחתה חכונלו ,םייטפשמ םירזוע השולש-םיינש שי ןוילעה טפשמה תיב יטפוש
 ןיוצי .ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש םייטפשמה םירזועה לש תיסחי ןטק טועימב רבודמש ירב ,םירזועה
  .םילילפב ןיד תריזגב םג םיקסוע ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה לכש
 טפושה לש וניד קספל 10 'ספ ,468 )1(דנ ,ופי-ביבא-לת תייריע 'נ סה הד יתמ 2126/99 ץ"גב :לשמל ואר 107
 תונעטב שממ שי וליפא"ש עבוקו ןידל תויצ-יא לע הייריעה תא תופירחב רקבמ טפשמה תיב( )2000( רוא 'ת
 ךרוצ ןיא ]...[ קוחבש תורחאו הלאכ תוארוה לש תוילהנימ תוריבע לש ןתפיכאב םיישקה רבדב הייריעה
 )"קוחל דוגינב לועפלו המצעל ןיד תושעל הלוכי הניא הייריעהש רמול
  .ליעל 85 ש"ה ואר 108
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 תונקסמ

 הז םיצופנ ,האלמ הניא ןידלו קוחל תירטוז תודיקפ לש תויצה תדימ יכ םיארמה םירקחמ

 דע ורקחנ אלש תובושח תועפות המכ ףשוח הז ונרקחמ ,תאז םע .םירושע השולשמ רתוי

  .תורפסב הכ

 םינידה תא רפהל םייושע ,םירחא הרשמ ילעב ומכ ,םיטפוש םג יכ הארמ רקחמה ,תישאר

 םיעגופ וא סמוע םהילע םיליטמ ,םייוגש םהל םיארנ ולאש לככ ,םהילא םינפומה

 יכ וארה םימדוק םירקחמ םג םנמא .ותוא םיאור םהש יפכ ,ילנויספורפה םדמעמב

 וא קינעמ ןידהש םיגירחב בחרנ שומיש תועצמאב ןידהמ םיתיעל םיטוס םיטפוש

 .םייקה ןידה יפ לע הרקמו הרקמ לכ לש תודבועה לש תקולחמב יונש םושיי תועצמאב

 קוחה רשאכ םג יכ הארמ הז רקחמ ,אשונב םימדוקה םירקחמה תיברמ תמועל םלוא

 אוה םא ,תבחרנ הדימב ותוא רפהל םייושע םיטפוש ,םהילא רשיה הנפומו רורבו שרופמ

 לש רכינ טועימ לצא תוחפל יכ הארנ .ונכותמ ןוצר יעבש םניא םהו םהילע דיבכמ

 לש תילנויספורפה הסיפתהמ רתוי שלח קוחל תופיפכ לש יעוצקמה סותאה ,םיטפושה

  .ןידה תריזג ךילהב םדיקפתו םדמעמ רבדב םיטפושה

 לש תוהזה יביכרמ תעפשה רבדב תורעשהה תיברמ תא םיששאמ םניא םיאצממה ,תינש

 ןיבו רדגמה וא ינתאה אצומה ןיב קהבומ רשק אצמנ אל .קוחל תויצה תדימ לע טפושה

  .תויצה תדימ

 חכונל ןיינעמ הז אצממ .תויצה תדימל יטופישה קתווהו ליגה ןיב קזח רשק אצמנ ,תישילש

 תויצה תדימל םיטפושה ליג ןיב ירשפאה רשקהמ םימדוק םירקחמ לש תומלעתהה

 תוארוה םושיי לע רתוי םידיפקמ רתוי םישדחו םיריעצ םיטפושש הלוע רקחמהמ .םיללכל

 ושח םירגובמהו םיקיתווה םיטפושה יכ הארנ .םיקיתווהו םירגובמה םהירבחמ קוחה

 .רתוי הטושפהו םהל תרכומה השיגב ךישמהלו קקוחמהמ םלעתהל רתוי הלודג תוריח

 ףיסומ אוהש סמועה לעו םרוג אוהש לוברסה לע ,קוחה לע םהלש תרוקיבה םג יכ הארנ

 וצר ,םתמועל ,םיריעצה םיטפושהש ןכתיי .ומושיי לע רתוול םתוא הדדוע ,םדיקפתל

 ןוקיתב קקוחמה עבקש ךובסה ךובמה תא חולצלו ןידה תא חתפל םתלוכי תא חיכוהל

  .שדחה קוחה

 רשאכ .שנועל ןועיט רדסה וכרע םידדצה רשאכ דרי תויצה ףקיה ,עיתפמב אלש ,תיעיבר

 םויק ןכלו ,שארמ תובר םימעפ העודי ןידה תריזג ךילה תאצות ,שנועל ןועיט רדסה ךרענ

 םירחא םירקמב םידיפקמה םיטפושל םג רתוימ תואריהל יושע ןנושלכ קוחה תוארוה

 ןטק ןידה רזג לע רוערע שגויש יוכיסה םיטפושה תכרעהלש ןכתיי ךכ לע ףסונ .קוחל תייצל

 תוחפ םידיפקמ םה הז םעטמ םג יכו ,שנועל ןועיט רדסהל םיעיגמ םידדצה רשאכ רתוי

 עובקל הבוחה יכ םירובס םיטפושש םג ןכתיי .שנועל ןועיט רדסה רחאל קוחל תייצל

 ןייצל בושח ,תאז םע .שנועל ןועיט רדסה םידדצה ידי לע גצוה רשאכ הלח הניא םימחתמ

 הכ דע יכו ,שנועה לע המכסה לש םירקמב םימחתמ עובקל הבוחל גירח עבק אל קוחה יכ

 וכרע םידדצה רשאכ םג תמייק םימחתמ עובקל הבוחהש ריהבה ןוילעה טפשמה תיב םג
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 שנועה םחתמ רואל םכסומה שנועה תא ץמאל םא ןוחבל ךירצ טפושה ןכש ,ןועיט רדסה

 109.םכסההמ םלעתהב עובקל וילעש םלוהה

 ןיב קוחל תויצה תדימב לדבה ונאצמ אל ,שנועל רדסה ךרענ םהבש םיקיתב ,רומאכ

 ,אצממ תאיצמ השקה םגדמה לדוג הז הרקמבש ןכתיי םלוא ,םירגובמל םיריעצ םיטפוש

 .שנועל ןועיט רדסה ךרענ םגדמב םיקיתהמ עברב קר ןכש

 ףקיה תא לידגה אקווד ןמזה ףולח םולשה יטפוש ברקב ,ונרעישש יפכ אלש ,תישימח

 םירזועלו םיטפושל וכרענש תויומלתשהה ,קוחה תעמטהש ןכתיי .קוחל תויצה

 ךכ ידיל ואיבה קוחל ותייצ אלש םיטפושב ןוילעה טפשמה תיב לש תופיזנהו םייטפשמה

  .טלחומ טעמכל ןמזה ףולחב ךפה תויצה ףקיהש

 לככ ןטקו ךלה אוהו ,ךומנ היה קוחל תויצה רועיש ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ברקב ,דגנמ

 רסוחו ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תוטלחה לע רוערע ןונגנמ רדעיה ,הארנכ .ןמזה ףלחש

 םיהובגה תויצה ירועישש ןכתיי .קוחל בחרנ תויצ רסוחל וליבוה ,קוחה תוארוהל םתדהא

 ןעמל קוחה תא שרפל ןוילעה טפשמה תיב לש ונוצרמ ועבנ ךרדה תליחתב רתוי טעמ

 ,ןמזה ףולחב .תואכרע ןתוא יטפוש ברקב ועימטהל םג ילואו ,תוינוידה תואכרעה

 ךרוצ תוחפ אצמ ןוילעה טפשמה תיב ,קוחה תא תושרפמה תויזכרמה תוכלהה ומסרופשמ

 לוקב ףקותל ןוקיתה תסינכ םעש םג ןכתיי ,ןיפולחל .ומושייב םיבאשמה תא עיקשהל

 תימדקאה וא תירוביצה בלה תמושת יכ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ורבס המר העורת

 לש בלה תמושת םג ,הרעסה הככששמ ,ןמזה ףולחב וליאו ,קוחל תייצל םתוא תבייחמ

 הכומנה תוביוחמה יכ רכינ ,ךכ וא ךכ .התחפ ול תייצל הבוחלו קוחל ןוילעה טפשמה תיב

  .ןמזה ףלחש לככ התחפו הכלה קוחל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש הליחתכלמ

 הז רקחמב .קוחל םיטפוש לש תויצה-יא תעפות תא ןיבהל ידכ םישורד םיפסונ םירקחמ

-יא רידגהל רתוי לקש ןוויכ ,קוחה לש תוילרודצורפה תוארוההמ תחאב דקמתהל ונרחב

 שי ירה ,תורורב תוינכט תוארוהל תייצלמ םיענמנ םיטפושה םא םלוא ,וז הארוהל תויצ

 יכ םיארמ םירחא םירקחמ ,ןכאו .רתוי תויתוהמ תוארוהל םג םיתייצמ םה ןיאש ששח

 השינעב הרמחהמ ענמיהל קוחה לש תושדחה תושירדה תא םשייל םישקתמ םיטפושה

 הגירח רשפאל ,העתרה םדקת הרמחההש שממ לש יוכיס חכוה אל םא העתרה תורטמל

 םא םשאנ לש ומוקיש ילוקיש יפל םישנוע רוזגל וא רוביצה לע הנגה תורטמל םחתמהמ

 בשחתהל שי ,תאז םע 110.הרתי הרמוח תלעב הניא הריבעהו םוקישל שממ לש יוכיס חכוה

 ,ףקותל ןוקיתה לש ותסינכמ םינש שמחכ ףולחב ,םויכ םיעצובמ ולא םירקחמש ךכב

 ןוקיתה לש תויתוהמהו תוינוידה תוארוהל תויצה ףקיה לע עיפשי ןמזה ףולחש ןכתייו

 .קוחל

                                                   
 .ליעל 64 ש"ה ואר 109
 לע הנגההו םוקישה ,העתרהה לש םדמעמ רבדב תושדחה תוארוהה תא םיפקוע םיטפושה ובש ןפואל 110
  .65 ש"ה ליעל ,לייא-לזג ןרוא :ואר שדחה קוחב רוביצה


