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  יפסכ יתקוח דעס לש שדח לדומב ךרוצה :המדקה .1

 דעסל םילשמ יתקוח דעסכ תיתקוח תוכז לש תינוטלש הרפה ןיגב הקיספה ריצי העיבת תליעב ריכהל שיה

 ןוידל הנורחאל התלע 1,תיתקוחה הכפהמה זאמ ילארשיה טפשמה תא הקיסעה רשא ,וז הלאש ?הקיקחה תולטב לש

 רתונ הלש ינויערה סיסבה ךא ,וזכ הרכה לולשל ןיא יכ קספנ העושי תכלהב .ןוילעה טפשמה תיבב בחרומ בכרה ינפב

 לע תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש ישילשה בלשה ןמ קלחכ הז ךלהמל תינויער הקדצה עיצא הז רמאמב 2.ןויע ךירצב

 בלשה( תיתקוחה תוכזה תרדגה בלש ןיב ןיחבהל שיש םשכ 3.טרפב העיגפה העצוב וסיסב לעש קוחה תויתקוח

 בלש ןיבל הלא םיבלש ינש ןיב ןיחבהל שי ,)ינשה בלשה( הלבגהה תקספ יאנת יפל התרפה תעיבק בלש ןיבל )ןושארה

 םורתל רמאמה שקבמ ךכב .תיתקוח הפורתכ תירשפא הקיספה ריצי העיבת תליעב הרכהה יכ איה הנעטה .דעסה

 טרפל אקווד ואל ךא 4קקוחמל םינווכמה םידעסב הכ דע דקמתהל התטנ רשא ,תויתקוח תופורת ןיינעב תורפסל

 םירשקהב ןכו 5הקיקחל רשאב תיסחי תולטב וא יוויצ לש םירשקהב רקיעב זכרתה לארשיב וז היגוסב קוסיעה .עגפנה

 תושרה לא וא קקוחמה לא ,ומצע קוחה לא תונווכמ הלא תויתקוח תופורת 6.קוחה ךותל האירק לש םיינשרפ

 יבלשב תויוצמ ןיידע לארשיב תויתקוחה תופורתה .ןידכ אלש העגפנ ותוכזש טרפה לא אקווד ואל ךא תעצבמה

 ןווגמ לש תינטרפ הריקס ךורעל רמייתמ ינניא הז רמאמב 7.ןתקיספל תינויער תרגסמ השבגתה םרטו ,תוחתפתה

 תויתקוח תופורת שוביגל היוארה המרונב קר תדקוממ הנעטה 8.לארשיב םייוארה וא םימייקה םייתקוחה םידעסה

 בוציעל תינויער תרגסמ הנושארל הדימעמ – הל עיצאש תונשרפה יפל – העושי תכלה יכ ןעטא .טרפל תונווכמה

 םדא ובש בצממ ענמיהל שי ויפלש ןורקיע תעבוקה ,וז תימידקת הכלה סיסב לע .טרפל תונווכמה תויתקוח תופורת

 תופורתל תדחאמ הייצפסנוקכ "דעסל תוכזה" לש ןויער ןייפאל שקבא ,םידעס לוטנ רתוויי הרפוה תיתקוחה ותוכזש

  .טרפל תונווכמה תויתקוחה

 ולוכ קוחה יכ הנקסמל עיגמו קוחה תויתקוח לע תיטופיש תרוקיב ךרוע ץ"גב רשאכ ,דעסל תוכזה ןויער יפל

 רשפא .טרפה תבוטל תנווכמה תיתקוח הפורת קינעהל יתקוחה דעסה בלשב ךמסומ אוה ,יתקוח אל אוה וקלח וא

 הארוה יכ עובקל טפשמה תיב יאשר ךכיפל .םירחא םידעיל תונווכמה תורחא תופורת םע רבטצמב וז הפורת תתל

 ,וז העיבק תווללו הלטבו תיתקוח אל איה )תוקתנתהה ינופמ יוציפל הליעה דוחיי תארוה ןוגכ( קוחב תמיוסמ

 רבעמו לעמ םלוה יוציפל הקיספה ריצי העיבת תליעב הרכה תומדב תיתקוח הפורת תעיבקב ,קקוחמל תנווכמה

 אלש העיגפה היפלשו ,תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה ירדגב תישענש ץ"גב לש הכרעהב תינתומ וזכ העיבק .קוחל

 .טרפה לש דעסל תוכזב תדרפנו תיאמצע העיגפ המיקמ )וקלחב ולו( יתקוח אלה קוחה סיסב לע התשענש טרפב ןידכ

 םא .טרפב ןידכ אלש העיגפה ןוקיתל תמלוה תיתקוח הפורת לש "םחתמ" לע רבדל ןתינ ,ןעטא ךכ ,הזכ הרקמב

 תומדב יתקוח דעס עובקל ץ"גב יאשר ,תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתממ לפונ וז העיגפל הקינעמ הטישהש הנעמה

 םחתמה לש ףסה תמרב דומעתש ידכ טרפל תנתינה הנגהה תא םילשהל התרטמש הקיספה ריצי העיבת תליעב הרכה

                                                             
  .)תיתקוח תונשרפ קרב :ןלהל( )1994( 791 תיתקוח תונשרפ – ישילש ךרכ טפשמב תונשרפ קרב ןרהא 1
 .)העושי ןינע :ןלהל( )18.6.2014 ,ובנב םסרופ( ע"לס תלהנמ – לארשי תנידמ 'נ העושי 7703/10 א"ע 2
 טפוש קרב :ןלהל( )2004( 234–034 תיטרקומד הרבחב טפוש קרב ןרהא :ואר תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש םיבלשה תשולש ןיב הנחבהל 3
  .)תיטרקומד הרבחב
 .)1998( 435 ,433 ד לשממו טפשמ "תויתקוח תופורת" סורג לאונמע 4
 .)״תולטבה תזרכה תייעשה״ לזרמ :ןלהל( )2005( 39 ט לשממו טפשמ "תולטבה תזרכה תייעשה" לזרמ לאגי 5
 ,ובנב םסרופ( תויח )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 36 'ספ ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה 'נ השמ 5771/12 ץ"גב 6

18.9.2014(.  
 םייוצמ דוסי-יקוח תרפה לע םידעסה" :21 ש"הב ונייע( )2015( 605 ול טפשמ ינויע "הרבע יעגפנ תויוכז לש יתקוחה דמעמה" רודנב לאירא 7
  .)"םייתקוח םידעס לש האלמ הרות לארשיב השבגתה םרט תאזה תעלו ,תוחתפתה יבלשב ןיידע
 טפשמ ישעמ "'םייתרבח םידעס' רחא שופיחה" דוד ןוריל ;)"קקוחמה דגנכ תינפומ ןתלועפש" תופורתב תודקמתה( 4 ש"ה ליעל ,סורג ואר 8
  .)תויתרבח תויוכזב העיגפל הקיזב תופורתב תודקמתה( )2011( 122 ,110 ,109 ד
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 ,יתקוח דמעמ הל שיש העיבת תליעב הרכהב רבודמ .קדצה ןמ דעס קוספל ץ"גב לש הבחרה ותוכמסמ קלחכ רומאה

   .תיתקיקח הרכהב תינתומ הניא איהו

 דחא הנקב הלוע ,תיתקוח הפורתכ העיבת תליעב הרכהל תוידוחיי תוקדצהב ריכמ רשא ,דעסל תוכזה ןויער

 הפולח רמאמה עיצמ וז ךרדב 9.יטרפה טפשמה לומל ירוביצה טפשמה לש ותוידוחיי תא דדחל שקבמ רשא םרזה םע

 ןיב שטשוטמ לובג החינמ רשא 10,תויתקוחה תולוועה תנירטקודל םירבדה חתפב הגצוהש הלאשב ןוידה לועיתל

 תללוש איה ךכיפל 12.היגוסה תרדסהל ןיקיזנה יניד לש תינויערה תרגסמה תא תמתורו 11יטרפל ירוביצה טפשמה

 13.תיחרזא תוניידתהל תלעותמ רשא תישיא העיבתל ירוטוטטס ןוגיע תבייחמו הקיספה ריצי תושדח תוליעב הרכה

 קסוע וניא יחכונה רמאמה 15.הל תודגנתהל וא וז הנירטקודב 14הכימתל םינושה םימעטב ךשמתמ ןויד םייק תורפסב

  .יתקוחה טפשמה לש םילכב תיתקיספ הליעב הרכהה תלאש תא ןוחבל שקבמ אוהש ןוויכ ןירשימב הב

 הזכ לדומ יכ ןועטל ןתינ ?יתקוחה טפשמה ןמ יוציפל תוכז לע ססובמה ,הזכ לדומ חתופ םרט הכ דע עודמ

 הבושת םלוא .טרפב העיגפה תא קיספמ אוה ,יתקוח אל קוח לטבמ טפשמה תיב רשאכ :וב ךרוצ רדעיה לשב חתופ אל

  :םיירקיע םיבצמ השולשב הנעמ קפסמ וניא הקיקחה תולטב דעס .תקיודמ הניא וז

 רבדב המילשמ העיבק בייחמ הקיקחה תולטב דעס יכ איה ןוילעה טפשמה תיבב תלבוקמה השיגה :1 בצמ

 איה תולטבה תזרכה רשאכ 16.)תיביטקפסורפ וא תיביטקא ,תיביטקאורטר( תולטבה תזרכה לש התלוחת

 העיגפל הנעמ ןתונ וניא ךא תידיתעה העיגפה תא קיספמ דעסה .רתועל רשאב ערפמל תלעופ הניא איה ,תיביטקפסורפ

 תועצמאב הנעמל הכוז הניא וז העיגפ .תולטבה תזרכה לש התלוחת דעו רבעב השחרתהש יפכ טרפב תיתקוח אלה

  .קוחה תולטב דעס

 התליחת תייעשה לע הרומו תולטבה תזרכה לש התליחת דעומ תא עבוק טפשמה תיב רשאכ :2 בצמ

 תבייחמ היעשהה תפוקתב תעגפנה תוכזה ילעב לש םהיתויוכז ןיד תלאש ,)תיסחיה תולטבה תנירטקוד תרגסמב(

 ףיסוהל תאז םעו ,)תיביטקאורטר הלוחת( ותקיקח םוימ לטבתי קוחה יכ עובקל לוכי טפשמה תיב .תדרפנ תוסחייתה

 ךא .שדח קוח קקוחי היעשהה תפוקת ךותב יכ איה הייפיצה הזכ הרקמב 17.םיוסמ דעומל דע העשות וז האצות יכ

 ןיבל ןידה קספ ןתמ ןיבש םייניבה תפוקת תא הסכמ וניא אוה ךא ,הזכ קוח קקחנ ןכ םאו ,הזכ קוח קקחנ אל םא

 ,המאתהב ,לטובש קוחהמ היעשהה תפוקתב וא רבעב המרגנש ןידכ אלש העיגפה ,ףקותל שדחה קוחה לש ותסינכ

  .הנעמל הכוז הניא

                                                             
 טפושה ,יחכונה רמאמב עצומל דוגינב .)2011( 17 ו םירבדו ןיד "טפשמב תואדוו-יאו תולובג שוטשט ,םימוחת שוטשט לע" תימע קחצי 9
 .יתקוחה טפשמה ןמ תורישי העיבת תוליעב הרכהה לאיצנטופ לש םוצמצ אקווד םימוחתה ןיב הנחבהה דודיחמ רוזגל ורמאמב הטנ תימע
 "ןילמוג-תועפשהו לובג ימוחת – יטרפ טפשמו ירוביצ טפשמ" זרא-קרב הנפד :ואר םימוחתה ןיב הפיפחה תא שיגדהל הטונה הנוש השיגל
  .)1999( 95 ה לשממו טפשמ
  .)תויתקוח תולווע זרא-קרב :ןלהל( )1993( תויתקוח תולווע זרא-קרב הנפד 10
  .)2010( 435–434 א ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד 11
 ד"פ הרובחתה דרשמ 'נ ןגר 746/07 ץ"גב לשמל ואר .יטרפה טפשמה ןמ קלחכ תויתקוחה תולוועה תנירטקוד תא ןייפאל לבוקמ הקיספב 12
  .)2011( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל דל 'ספ ,530 )2(דס
 )2013( 415 ילכלכ ילהנמ טפשמ – ג ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד ;178–175 ׳מעב ,10 ש"ה ליעל ,תויתקוח תולווע זרא-קרב ואר 13
 ןוטלשה ידי-לע תויוכזב העיגפ לש הרקמב ירוביצה טפשמה ןמ תדחוימ העיבת תליע לש ןויערה םושייל ךלמה ךרד"( )ילכלכ זרא-קרב :ןלהל(
  .)"הב ריכתש הקיקח לע תססובמ תויהל הכירצ

 יקוח ןדיעב תויתקוח תולווע" זרא-קרב :ןלהל( )2006( 133 ,103 ט לשממו טפשמ "דוסיה יקוח ןדיעב תויתקוח תולווע" זרא-קרב הנפד 14
 תועצהלו וז הנירטקודב הכימתל .)"תבזכאמ האצות"כ תויתקוחה תולוועה תנירטקודב תכמותה החנמ הכלה לש הרדעיה ןויפא( )"דוסיה
 תויוכזב העיגפ ןיגב יוציפ – 'דובכה רוזאב םיבאכ'" ןוטיב תעפי ואר ,תויטסינימפ תודותמב שומישב רתיה ןיב ןיקיזנה יניד ירדגב החותיפל
  .)2006( 178 ,171 ,150 ,137 ט לשממו טפשמ "תויתקוח
  .)2012( 5 במ םיטפשמ "הימונוטואב העיגפ לש הילוגלג – הקעד אקע אד" בקעי ףסא 15
 'נ הלאדע ןינע :ןלהל( )2006( 350 ,202 )2(אס ד''פ ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 7052/03 ץ"גב 16
  .)םינפה רש
  .)2003( 323 ,317 )3(דמ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ זרופ 2994/90 ץ"גב 17
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 ןתינ ובש יטפשמה ךילהב ,יפיצפסה רתועב העיגפל הנעמ ןתינו ,הלא תוכושמ לעמ םיגלדמ רשאכ םג :3 בצמ

 הנעמל הכוז הניא םהב העיגפה .טפשמה תיבל ורתע אלש םימוד םיעגפנ לש םניינע ןודנ אל קוחה תולטב לש דעסה

 ןיקיזנה יניד רשאכ בצמה הז .יטרפה טפשמה ירדגב הנעמל הכוז הניא םג איה םיבר םירקמב .יתקוחה ךילהה ירדגב

 יאדו .לטובש קוחה סיסב לע תינוטלשה תושרה תולהנתהב םשא חכוה אלו ,תוריהז תבוח לש המויקב םיריכמ םניא

 תקזח לע ךמתסהל תושרה הלוכי ךכל המדקש הפוקתה לכב זא יכ ,תיביטקפסורפ איה קוחה תולטב רשאכ רבדה ךכ
  .תויתקוחה

 תוכזב העיגפה םצע לע תססובמה השדח הליעל תישעמ תועמשמ שי הלאה םייסופיטה םיבצמהמ דחא לכב

 תולשלתשה .תוקתנתהה תינכות ינופמ לש םניינעל עגונ עצומה לדומב ךרוצה תא םיגדמה ןחבמ הרקמ .תיתקוחה

 טרפה יוציפ לש דעסב םלשומ אוה ןיא רשאכ קפסמ ונניא קוח תולטב לש דעס המכ דע תדמלמ וז השרפב םיניינעה

 ,2005–ה"סשתה ,תוקתנתהה תינכת םושיי קוחב תוארוה המכ ןוילעה טפשמה תיב לטיב 18הזע ףוח תשרפב .עגפנה

 דעס אוה הליעה דוחיי תארוה לוטיב 19.ומצע קוחב עובקה יוציפה רדסהל תוידבלב העבקש הליעה דוחיי תארוה ןהבו

 – קוחב עובקה יוציפה רדסה יכ עבק טפשמה תיב .יוציפ לש םילשמ יתקוח דעס עבק אל טפשמה תיב .תולטב לש

 םימיוסמ םירקמב קינעהל לולע – 20םינופמב השקה העיגפל יפסכ הנעמ תתל הדעונש "םייוציפ תפורת" רידגה ותואש

 תיינפהב קפתסה אלא םילשמ יוציפ לש יתקוח דעסב ןוילעה טפשמה תיב ריכה אל וז העיבק ףרח 21.רסח יוציפ

 הלא – םינופמהמ קלחב העיגפה הז םיניינע בצמב 22.יוציפה תמלשה ךרוצל יללכה ןידב תומייקה תוליעל םיעגפנה

 העיגפה ,ליעל היגולופיטה יפ לע .ןידה קספב הנעמל התכז אל – רסח יוציפ תניחבב ירוטוטטסה יוציפה היה םניינעבש

 ןידה קספ ןתמ רחאל יוציפה תא עובתל ושרדנ הלא לכ .)3 בצמ( םהימודבו )1 בצמ( םירתועהמ קלחב הנכ לע הרתונ

   24.תואכרעלו 23תוירוטוטטסה תואכזה תודעוול תינטרפ היינפ תועצמאב

 .תוקתנתהה יעגפנל םלוה הנעמ תתל ידכ השרפ התואב ןתינש יתקוחה דעסב היה אל יכ רמול ןתינ םויכ

 ךא ,"הטמלמ חמצי" יתקוחה דעסה ידכ ,תוינוידה תואכרעב השדח הליע חותיפל הפיצ ןוילעה טפשמה תיבש ןכתיי

 ףולחב םג יכ 2010 תנשב העבק 25םינופמב יתנידמה לופיטה תא הנחבש תיתכלממה הריקחה תדעו .הבזכנ וז הייפיצ

 יוציפל תשרדנה המלשהה ,הדעווה תשיגל 26.תועיבתהמ קלחב לופיטה םלשוה םרט תינכותה עוציב זאמ םינש שמח

 העבק םיפסונ םיאצממ יפלו הז עקר לע 27.םיאנת אללו דיימ םיעגפנה םינופמל ןתניהל הכירצ התייה יתקיקחה

 המוגע הנומת ףשוח האצותה ןחבמו יוניפה רחאל םינש שמח .םינופמב הלופיטב הלשכ לארשי תנידמ" יכ הדעווה

 םינופמה לש םמוקיש תכאלמ ]...[ יוציפה הבוגל רשאב הנידמה לומ תונושה תואכרעב םיניידתמ ןיידעש שי ]...[ רתויב

                                                             
  .)הזע ףוח ןינע :ןלהל( )2005( 481 )2(טנ ד"פ ,לארשי תסנכ 'נ הזע ףוח תירוזאה הצעומה 1661/05 ץ"גב 18
  .621 ׳מעב ,םש 19
  .582 ׳מעב ,םש 20
 תויורשפא תניחבמ היואר המרל םינופמה םילארשיה תויוכזב העיגפה תא איבי יללכה ןידל היינפ רשפאיש רדסה"( 961–861 ׳מעב ,םש 21
 םירקמב יושע ,םיילאודיווידניא םיטביה לעו םייטרדנטס םיטביה לע יונבה ,קוחב יוציפה ססובמ וילעש ]...[ לדומה ]...[ םהלש יוציפה
  .)"תויתקוח הדימ תומא יפ-לע שרדנה יוארהו ןגוהה יוציפהמ לפונש יוציפל איבהל םימיוסמ
  .)"יללכה ןידה תועצמאב רסח-יוציפ לש ותמלשהל תורשפאה"( 621 ׳מעב ,םש 22
  .582 ׳מעב ,םש ואר ,קוחבש םייוציפה רדסה תא ,תינורקע ,לביקש ימל םייוציפ תלבקל ךילהה תא הוותמ תואכזה תודעו ןונגנמ 23
  .621 ׳מעב ,םש ואר .קוחל ץוחמ הליע סיסב לע עבתו קוחבש םייוציפה רדסה תא ,תינורקע ,לביק אלש ימל 24
 הנשמה תושארב( ןורמושה ןופצו ףיטק שוג ינופמב תוכמסומה תויושרה לש ןלופיט אשונב תיתכלממה הריקחה תדעו ןובשחו ןיד ואר 25
  .)6.6.2010 ,אצמ והילא טפושה )זא וראותכ( ןוילעה טפשמה תיב אישנל

 .328 ׳מעב ,םש 26
  .204–194 ׳מעב ,םש 27
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 םויה םצע דע תטפושה תושרה תא קיסעהל תוכישממ תוקתנתהה תינכותב ןרוקמש תועיבת 28."המויסמ הקוחר

  29.הזה

 יתקוחה דעסה דצל עבוקו ףסונ דעצ ךלוה טפשמה תיב היה וליא הלא םיישקמ קלח עונמל ןתינ היה יתשיגל

 .יללכה ןידה תוארוהב הנתומ וניאש יתקוח יוציפ לש השדח העיבת תליעב הרכה לש יתקוח דעס קוחה תולטב לש

 אלל תונושה תואכרעבו תואכזה תודעווב םינוידב תדמועו היולת רושעכ ךשמב הלאשה הרתונ וזכ הערכה רדעיה לשב

 םיכילהל תפתושמה תינורקעה הלאשב קסעש ,העושי ןיינעב ןידה קספל דע ,תאז .םינופמב העיגפל םלוה הנעמ ןתמ

 תינורקע הרכה םנמוא .היגוסב קוספ ףוס וניא ,דיימ ןעטאש יפכ ,אוה ףאו ,תוינוידה תואכרעב ולהנתהש םיברה

 ,השדח העיבת תליעב וזכ תינורקע הרכה ךא ,םיעגפנה לש תיטרקנוק תוניידתה תרתיימ הניא יפסכ יתקוח דעסב

 תוניידתהה תא דקמלו תויטרואת תויטפשמ תוקולחמ רתייל הלוכי התייה ,היתולובגל ראתמ יווק תקיספב הוולמה

 ינופמב לופיטה תולשלתשה .טרפב העיגפל םלוהה הנעמה ןתמ תא רצקל ךכבו ,יתדבועה רושימב תוינוידה תואכרעב

 ישעמה ךרוצה יכ שגדוי .הז רמאמב עצומה לדומה ץומיאב ישעמה ךרוצל תבאוכ המגוד אופא ונל תקפסמ תוקתנתהה

 השדח הליע לש התילכת .טרפל יוציפ ירדסה ללוכ וניא הליחתכלמ יתקוח אלה קוחה ובש הרקמב רתוי דוע קחוד

  30.הז קוח קקחנ אלוליא היה ובש בצמל יתקוח אלה קוחה ןמ עגפנה תא ברקל איה וזכ

 רבודמ ןיא .הקיקח תולטבל הקיזב יוציפ לש יתקוח דעסב ,ורקיעב ,קסוע הז רמאמב לדומה יכ ףיסוהל בושח

 םייוציפה תכלה 31.ץ"גבב םייוציפה תכלה הלח ןניינעבש ילהנמה טפשמה לש תומרונ לש תינוטלש הרפה ןיגב יוציפב

 לש דעס םימילשמה םייתקוח םידעס אל יאדוו ,םייתקוח םידעסב הניינע ןיאו ,תיתקוחה הכפהמל המדק ץ"גבב

 הכפהמל המדק ,עודיכ ,וז הכלה םג 32.המדא תכלה לע ססובמ ונניא עצומה לדומב יוציפה ןכ ומכ .הקיקח תולטב

 ינש ןיבש םיסחיב תנגועמ איהש דמלמ יתדבועה הסיסב :תאזמ הרתי .םייתקוח םידעסב הניינע ןיאו ,תיתקוחה

 דוסיה יקוחב ןגועמ הז רמאמב עצומה לדומל ינויערה סיסבה .תינוטלשה תושרל טרפה ןיבש םיסחיב אלו םיטרפ

 הכפהמל ומדקש ,וללה תוכלהה .תיתקוחה הניחבה לש ישילשה בלשה תא חתפל ותרטמ .םדאה תויוכז ןיינעב

 .הקיקח תולטב לש רשקהל ידוחיי עצומה לדומה .ןהב יולת וניא הז ךא ,עצומה לדומב ךומתל תויושע ,תיתקוחה

 םימעטמ טרפה לש יוציפ קידצהל ידכ םהב שיש טרפב ןידכ אלש העיגפ לש םירחא םירשקהב "לפטל" דעונ אל אוה

  .םירחא

 רבדב העיבקל תיתקוחה הניחבה לש ישילשה בלשב יטופישה תעדה לוקיש איבי דימת אל יכ ריהבהל שי דוע

 העיגפה תקספהל תואיבמ ןה םא ןוחבל שי הלא תופורתל עגונב םג .תורחא תויתקוח תופורת ונכתיי .קוחה תולטב

 לככו ,לטוב אל קוחהש ןוויכ תכשמנ טרפב העיגפהש לככ .ליעל יתעצהש םיבצמה תייגולופיטל המודב ,טרפב

 רמאמב עיצאש הדימה תמא יפ לע םלוה יתפורת הנעמל תוכוז ןניא רבעב השחרתהש העיגפה ןכו תכשמנה העיגפהש

  .עגפנה טרפה יוציפל יפסכ יתקוח דעס לש לדומב ישעמ ךרוצ םייק ,הז

 ןויער תא ססבל שקבא ןכמ רחאל .יטרואתה ןוידל חתפכ העושי תכלה תא גיצא הליחת :ךכ יונב רמאמה

 טפשמב דעסל תוכז לש הייצפסנוק ססבל שקבמ רשא יטרואת ךלהמ אוה ןושארה :םיכלהמ ינש רואל דעסל תוכזה

 אלו המלשה ןועטה רסחכ יטרפה טפשמב םימייקה םירדסהה תא שרפל אבש ינשרפ ךלהמ אוה ינשה ;יתקוחה

 דוסיה יקוחמ תורישי ,תומיוסמ תוביסנב ,רוזגל רשפאמ הלא םירבטצמו םיבולש םיכלהמ לש רצותה .ילילש רדסהכ

 ןתינ .תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לש תופורתה תרותמ קלחכ הקיספה ריצי העיבת תליע םדאה תויוכז ןיינעב

                                                             
  .466 ׳מעב ,םש 28
  .)5.5.2016 ,ובנב םסרופ( 2005–ה"סשתה ,תוקתנתהה תינכת םושיי קוח יפל תדחוימה הדעווה 'נ ביתנ 1185/15 ם"עע הנורחאל ואר 29
 קפסמ םייוציפ רדסהב הוּולת איה םא תיתקוח אהת וז העיגפ"( 621 ׳מעב ,18 ש״ה ליעל ,הזע ףוח ןיינעב העבקנש הדימה תמא יהוז 30
  .)"יוניפה אלוליא ויה ובש בצמל םינופמה תא ברקיש
  .)1982( 96 ,85 )4(ול ד"פ ,תואירבה רש 'נ מ"עב הדגימ 688/81 ץ"גב 31
 .)1955( 1666 ט ד"פ ,יול 'נ מ״עב לארשיב תימואלניב הרבח המדא 140/53 א"ע 32
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 ןיקיזנה יניד לש הדימה תומאב היולת הניא איהש הז ןבומב ,"םשא אלל תיתקוח הלווע" וזכ תיתקוח הפורת תונכל

 תיתקוחה הפורתה .טרפב ןידכ העיגפ ןיגב הפורתב רבודמ ןיאש שיגדהל בושח .תינוטלש תונלשר לש המויקבו

 תינתומ איהו ,תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש םיבלש השולש רבדב תלבוקמה המגידרפה לע תססובמ תעצומה

 דגנ תירשפא תרוקיבל סחייתא ינשרפה ךלהמב ןוידה תרגסמב .טרפה לש תיתקוח תוכזב ןידכ אלש העיגפ תחכוהב

  .תויתקוחה תולוועה תפולחל "תודמציה"ב תכמותה תרוקיב ,השדח הליעב ריכהל העצהה

 התועמשמו העושי תכלה .2

 תויוכז ןיינעב דוסיה יקוחמ תורישי העיבת תליעב ריכהל תורשפאה ןמ הקיספה הגייתסה העושי תכלה דע

 תיאמצע תיתקוח הפורתב ריכהל םוקמ שי יכ איה תנמתסמה הייטנה" יכ קספנ 33םיובננט ןיינעב םנמוא .םדאה

 רתוי םירחואמ ןיד יקספבו ,שומימ ידיל האב אל וז הייטנ ךא ,"דוסיה יקוחב תנגועמה תוכז העגפנ ובש םוקמב

 תומייק תורכומ תוליע לש הביחרמ תונשרפ ביבס תויתקוחה תולוועה תנירטקודב תיתקיספה הרכהה הבצייתה

 ךכב בשחתהב" רתיה ןיב הקמונ יתקוחה טפשמה ןמ תורישי תיתקוח הלווע חותיפמ תוגייתסה 34.יטרפה טפשמב

 ומכ 35")תונושה תונגהה תמגוד( םייתרוסמה ןיקיזנה יניד תרגסמב םימייקש הלא תמגוד ןוזיא ינונגנמ וחתופ םרטש

 התייה תינוטלש תונלשר רדעיהב 36."יתקוחה טפשמה ינידל ןיקיזנה יניד ןיב יתבר תולובג תצירפ" ינפמ ששחה םג

 יפל 37,"קקוחמה לש וחתפל בצינה רגתא" איה השדח העיבת תליעב הרכה יכ העושי תכלה דע תלבוקמה הסיפתה

 וז הקיספ 38."יטרפה טפשמה םוחתמ תונעטב ןודי אל קדצל הובגה טפשמה תיבש קפס ןיא" יכ רבעב ץ"גב קספ

 לש חותיפ תועצמאב אלו יטרפה טפשמה לש םילכ תועצמאב תויתקוח תויוכז לע הנגה לש "תינלדב" המגמ הפקיש

  .טרפה תבוטל םינווכמה םייתקוח םידעס תרות

 הרכהב יוצמ העושי תכלהב שודיחה 39.וז היגוסב ילארשיה טפשמה קוסיעב הנפמ תדוקנ איה העושי תכלה

 תורשפאב ץ"גב ריכה – הזע ףוח תכלה – רתוי תמדקומ השרפב .תיתקוח הליע םוקת םהבש םירקמל הדימ תמאב

 תורכומ תוליע חוכמ 40תוקתנתהה תינכות םושיי קוחל רבעמו לעמ ףסונ יוציפ עובתל תוקתנתהה תינכות ינופמ לש

 טפשמה תיבבו ,התחדנ םתשקב .לדגומ יוציפל השקבב הנידמל םירתועה ונפ וז הכלה תובקעב 41."יללכה ןידב"

 העושי תכלה .יוציפה תלדגהל יללכה ןידב תרכומ הליע ןיא יכ קספנ ,הטלחהה לע תיטופיש תרוקיב ךרע רשא ,יזוחמה

 יללכה ןידב תמייקה הליעה רשאכ הקיספה ריצי השדח הליעב הרכהל חתפה תא הריתוה ךא וז העיבק הרשיא

 הנוכנ התייה ,ירקיעה ןידה קספ תא הבתכש ,רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה 42."םידעס לוטנ" עבותה תא הריתומ

 קוחב םייוציפה ירדסה יכ םיעבותה וחיכוה וליא תקדצומ תויהל הלוכי התייה תיתקיספ העיבת תליע יכ 43חינהל

 םניא םהש וא םיריבס יתלב דוסי תונורקע לע םיכמסנ םהש הז ןבומב ,םדוסימ םייוקל" תוקתנתהה תינכות םושיי

                                                             
  .)םיובננט ןיינע :ןלהל( )2003( 383 ,377 )1(חנ ד"פ ,מ"עב ץראה ןותיע תאצוה 'נ םיובננט 9185/03 א"ע 33
 .)2008( -162–159 ,145 חל םיטפשמ "חוכ-יסחי תרגסמב תונלשרב תוירחאהו ןיקיזנה ינידב ןויוושה ןורקע לע הנגהה" ןוטיב תעפי 34
  .)שודק ןינע :ןלהל( )2012( ןילביר אישנל הנשמה לש וניד קספל 38 'ספ ,םילוח רוקיב םילוחה תיב 'נ שודק 1303/09 א"ע 35
 .תימע טפושה לש וניד קספל 72 'ספ ,םש 36
 .)2012( 1207 ב ךרכ תוירחאה תולובג – ןיקיזנ יניד דעלג לארשי 37
  .)3.10.2011 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 3 'ספ ,לארשיל תמייק ןרק 'נ ןמרופ הקבר ןובזע 5889/08 ץ"גב 38
 תיתקוח תוכזב העיגפב ריכהל ןתינ םא הלאשה"( רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 20 'ספ ,2 ש״ה ליעל ,העושי ןינע 39
  .)"ונטפשמב הערכוה םרט םייוציפל הליע המצעלשכ המיקמה העיגפכ

  .2005–ה"סשתה ,תוקתנתהה תינכת םושיי קוח 40
  .745–744 ׳מעב ,18 ש״ה ליעל ,הזע ףוח ןינע 41
 ,הדעונ הקיספה ידי-לע תיתקוח העיבת תליע תריצי"( רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 27 'ספ ,2 ש״ה ליעל ,העושי ןינע 42
  .)"]יללכה ןידב וא דחוימ ןידב[ םידעס לוטנ עגפנה ראשיי ,תיתקיספ הליע חוכמ םייוציפ תקיספ אלל םהבש םירקמל ,ללכ ךרדב

  .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 27-ו 26 'ספ ,םש 43
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 ועבוקב העיבתה תא ןוילעה טפשמה תיב החד ןיינעה תוביסנב 44."םניגב תוצפל היה יוארה ןמש קזנ ישאר ןיגב םיצפמ

 העבקנ ךכב 45."ןגוהו יואר" אוהש יוציפ םיעבותל קינעה ירוטוטטסה רדסהה ןכש ,החכוה אל וז הדימ תמא יכ

 ריתומ ןידה ובש םוקמ הקיספה ריצי תיתקיספ הליעב הרכהל חתפ תחתופה השדח תינורקע הדימ תמא הנושארל

 אוהש יוציפל איבהל החוכב ןיא ךא ,ןידב הליע תמייק רשאכ וא ,"םידעס לוטנ" העגפנ תיתקוחה ותוכזש םדאה תא

 רשא ,םייקה רדסהה הקול ובש 47"ידוסי לשכ"ל בשחיהל םילולע הלא םיבצמ טפשמה תיב יניעב 46."ןגוהו יואר"

  .תיתקיספ העיבת תליעב הרכה תומדב תיטופיש תוברעתה קידצמ

 אל ,תיתקוח הליע םוקת םהבש םירקמל השדח הדימ תמא תעבוקה ,וז תימידקתו תינורקע העיבק ףרח

 העיבתה רומאכ התחדנ ןיינעה תוביסנב ןכש ,הרומאה הדימה תמאל ינויערה סיסבה תלאשב טפשמה תיב ביחרה

 שי ?הקיספה ריצי העיבת תליעב הרכהל ינויערה סיסבה אופא והמ .הקיספה ריצי השדח הליעב ריכהל תיתדוקנה

 תופורת לש הרותמ קלחכ דעסל תוכז לש ןויערל תנווכמכ העושי תכלהב העבקנש תינורקעה הדימה תמא תא ןיבהל

 ךלהמה סוסיבל .וב שרופמ ןוידל הכוז אוה ןיא ךא ,העושי תכלה יפד ןיבמ ץבצבמ הז יטרואת ךלהמ .תויתקוח

  .רמאמב אבה קלחה שדקוי יטרואתה

  דעסל תוכז :יטרואתה ךלהמה .3

 יפסכה יתקוחה דעסה תילכתו תינויערה הקדצהה 1.3

 48.םיטרפ לש תויתקוח תויוכז לע הנגה איה ,היבלש לכ לע ,תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש הבושח תילכת

 לארשיב 50.ללכב ימואל-ןיבה טפשמב םדאה תויוכז יניד לשו 49לארשיב תיתקוחה הכפהמה לש תוילכתה תחא יהוז

 עודיכו ,תיתקוחה הניחבה לש ינשה בלשב תויתדימה ןורקע תועצמאב רתיה ןיב תישענ תויתקוח תויוכז לע הנגהה

 ישילשה בלשה תועצמאב תויתקוח תויוכז לע הנגהב תקסוע תעצומה הזתה 51.בחרנ קוסיע וב םייק ילארשיה טפשמב

 .ןידכ אלש ירק ,תיתדימ אל איה טרפב העיגפה יכ עבקנ רבכ הז בלשב .יתקוחה דעסה בלש – תיתקוחה הניחבה לש

 העיגפה ןוקיתל טרפה לש העיבת תליעב הרכה .ןידכ אלש העיגפה ןיגב תיתקוחה הפורתה תלאש תא ררועמ הז בלש

 הדעונ אל איה ןכש ,תויתדימה ןורקע םושיימ קלח הנניא וזכ הליעב הרכה 52.תיתקוח הפורתל בשחיהל היושע וב

                                                             
  .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 32 'ספ ,םש 44
  .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 59 'ספ ,םש 45
 Candian Charter of Rights and Freedoms, Part 1 of the Constitution סיסב לע הדנקב תרכומ "ןגוהו יואר" לש הדימה תמא 46

Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act, 1982, C 24(1): 

"Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of 
competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances". 

 ,Nelles v. Ontario, [1989] 2 S.C.R. 170. :ואר הדנקב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ("appropriate and just") וז הדימ תמא םושייל
196 (Can.);Vancouver (City) v. Ward, [2010] 2 S.C.R. 28 (Can.)  

 .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 33 'ספ ,2 ש״ה ליעל ,העושי ןיינע 47
48 (2008) 17ORT TAW OF LUBLIC POWARDS A T ,ORNFORDCOM T; תידוהי הנידמב יטרפה טפשמב תויתקוח תויוכז" קינבוטנוג ןושרג 
 .)2013( 67–66 ,57 זט םיקסעו טפשמ "תיטרקומדו

  .)2000 ,םיכרוע רימז קחציו ןהכ 'ה םייח( 351–350 ,349 א ךרכ םיבתכ רחבמ "תיתקוחה הכיפהמה" קרב ןרהא 49
50 1, 121 (2014) AWLIGHTS RUMAN HNTERNATIONAL IO TNTRODUCTION IDVANCED A ,HELTONS L.INAH D; Jason N. E.  

Varuhas, The Public Interest Conception of Public Law: Its Procedural Origins and Substantive Implications, 26 in PUBLIC 
LAW ADJUDICATION IN COMMON LAW SYSTEMS: PROCESS AND SUBSTANCE (John Bell et al. eds., 2016) )ןלהל: Varuhas, 

Public Law(  ("[T]he function of human rights law[…] is concerned to ensure the strong protection of individual interests") 
. 

  .)2010( היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה :טפשמב תויתדימ קרב ןרהא 51
52 , 82 .EVR L. .ICHM88  Compensation for Constitutional Torts: Reflections on the Significance of Fault, John C. Jeffries,

90 (1989) ("A right without a remedy is, if not meaningless, at least incomplete [...] Possible remedies include criminal 
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 דעס איה .53תיתקוח יתלבה הלועפל "הרשכה" וא הקדצה שמשל הדעונ אל איה .תיתדימל טרפב העיגפה תא ךופהל

 םידעס לש תלבוקמה המגידרפב תבלתשמ וזכש הפורת דציכ 54.טרפב ןידכ אלש תיתקיקחה העיגפה ןוקיתל יתקוח

  ?לארשיב םייתקוח

 תרות לש ינויערה סיסבל בשחנ 55,לבוקמ טפשמ לש תוטישב רכומ רשא ,"תוכזה רחא דעסה ךלי" ןויער

 תויתקוח תופורתכ אלש .הז ןויער םישגהל התואנה ךרדה יהמ ןבומכ איה הלאשה 56.לארשיב תויתקוחה תופורתה

 הטישה הקסע טרפה לש וקזנ ןוקית תלאשל עגונה לכב ,קוחה ךותל האירק וא קוחה לוטיב ןוגכ ,קקוחמל תונווכמה

 ךרוצל ןיקיזנה ינידב תשמתשמ רשא ,"תיתקוח הלווע" לש הנירטקודה תועצמאב ןויערה תמשגהב תילארשיה

 ןיב רוריבב הניחבמ הניא רשא תיביטמרונ תוילאוד לש הסיפת תאטבמ וז ךרד .תויתקוח תויוכז לע הנגהה תמשגה

 ןקתמ קדצ לש םיחנומב עבקנ דעסכ יוציפה ךא ,יתקוחה טפשמב תרכומ תוכזה .יטרפה טפשמל ירוביצה טפשמה

 העיגפ לש המויק םיבייחמ םניא יטרפה טפשמה לש תופורתה יניד 57.יטרפה טפשמה לש יתפורתה חישל םיינייפואה

 תוכרעמ תא רידסהל ךרוצב םתדיל 58.תיתקוחה תוכזה ןויער ביבס ובצוע אל םהו ,אקווד תיתקוח תוכזב ןידכ אלש

 ישיא-ןיב ןורקיע לע םיססובמ םה ןכל 59.ןוטלשה לומ לא טרפל תמלוהה הפורתה תא אקווד אלו םיטרפ ןיב םיסחיה

-תוססובמ תויתקוחה תולוועה תנירטקודב ךשמתמ ןויד םייק 61תירבה תוצראב ןכו תילארשיה הטישב 60.םשא לש

 םילשמ דבור ותונכל ןתינש דבורב תקסוע תעצומה הזתה .ןירשימב וז היגוסב תקסוע הניא המישרה ,רומאכ .םשאה

 אלש העיגפ ןיגב העיבת תליעב ריכהל הקדצה שי םא איה הלאשה .תויתקוח תופורת לש דבורה אוה ,וז הנירטקודל

 תולוועה תנירטקודמ בייחתמש יפכ יטרפה טפשמב תרכומ הליע ידכ הלוע הניא וז רשאכ םג תיתקוח תוכזב ןידכ

  .תויתקוחה

                                                             
prosecution, declaratory or injunctive relief, administrative discipline, and civil fines, as well as compensatory damages");  

Alfred Hill, Constitutional Remedies, 69 COLUM. L. REV. 1109, 1149 (1969) ("[T]here may be constitutional entitlement 
to a particular remedy for redress of a particular constitutional wrong if general authority to grant such remedies (for 
example, injunctions, damages) exists under the law constituting the court (federal or state); and […] there is no reason to 

believe that, as a general proposition, certain remedies or classes of remedies do not qualify for such constitutional 
entitlement"); LISA TORTELL, MONETARY REMEDIES FOR BREACH OF HUMAN RIGHTS: A COMPARATIVE STUDY 167 (2006) 

("once it has been established that a right has been breached, the monetary remedy is considered as .one of a number of 
remedial options") 

 תליע תחכוה תובקעב ןתנייש יוציפה אמש ששחל הפושח הניא וז המישרב עצומה לדומה יפ לע תיתקיספ העיבת תליעב הרכה ךכל יא  53
 ,13 ש״ה ליעל ,ילכלכ זרא-קרב :ואר הז ששחל .ןידכ אלש תינוטלש הטלחה הסיסבב איהש תינוטלש הטלחהל היצמיטיגל קינעי  וזכ העיבת
  .395 ׳מעב

54  The Constitutional Status of Tort Law: Due Process and the Right to a Law for the Redress of John C.P. Goldberg, 
Wrongs, 115 YALE L.J. 524, 593, fn. 359 (2005) .   

 55 [is] among  ubi jus ibi remedium("the maxim  (2005) 94URISPRUDENCE JROBLEMS OF PSIC LASC ,Jr.ODES R E.OBERT R
the principles of Anglo-American law") . 

 יטרפה טפשמה לש תופורתה יניד סיסבב םג םייק הז ןויער .436 ׳מעב ,4 ש״ה ליעל ,סורג ;725 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 56
 לאינד 'פורפ לש ותוגהב םינויע – לאינד רפס "יחרזאה דוקל תופורתה קוחמ ;הפורתל תוכזהמ – הזוח תרפה בלשב תופורת" ןהכ ילינ(
 וז הלוחתל( הנידמה לע םג עודיכ םילח יטרפה טפשמה לש תופורתה יניד ללככ .))2008 ,םיכרוע ףפוקסורג רפועו ןהכ ילינ( 78 ,57 ןמדירפ
 378–371 ,347 ה םיקסעו טפשמ "יחרזאה סקדוקה תעצהב תופורתה קרפ לע םירוהרה – ץקועה לעו שבדה לע" רדא הדוהי ואר היישקלו
 ,יתקוחה טפשמה לש תופורתה ינידב םילחה םילוקישל םיהז םניא יטרפה טפשמה לש תופורתה ינידב םילחה םילוקישה ,םלואו .))2006(
 ,ןהכ( תופורתה לע תונתהל םיאשרש ,םידדצה ידי לע הנושארבו שארב תערכומ יטרפה טפשמב "תוכז"ה תמצועש ךכב בשחתהב רתיה ןיב
  .))םיזוח ןהכו ןמדירפ :ןלהל( )2011( 612 ד ךרכ םיזוח ןהכ ילינו ןמדירפ לאינד ;70 ׳מעב ,םש
 ,ORTELLT ;)2005( 511 ,469 ז לשממו טפשמ "תירסומה הייליהקב תורבחכ םדאה דובכל תוכזה :םלוע אלמ םדאה דובכ" ןמכייר ןונמא 57
  .170–169 'מעב ,52 ש"ה ליעל

58 14 (2011)-1, 10 L.ORT T J. 4, Remedies, Rights, and Properties.Hanoch Dagan,  
59  .AMBRIDGEC, 67 Separation?Damages in Tort and Under the Human Rights Act: Remedial or Functional Jenny Steele, 

L.J. 606, 616-617 (2008) . 
60 ORT T in, Loss, Agency, and Responsibility for Outcomes: Three Conceptions of Corrective JusticeStephen R. Perry, 

THEORY 24, 40 (Ken Cooper-Stephenson and Elaine Gibson eds., 1993) . 
61 . 1117 (1989)EVR L. .AV 75, Bivens, Chilicky, and Constitutional Damages Claims, .Gene R. Nichol 
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 תונבותל תביוחמ הניא וז טבמ תדוקנ .יתקוחה טפשמל "תימינפ" איהש טבמ תדוקנמ וז הלאש ןוחבל שקבא

 .יטרפה טפשמל ירוביצה טפשמה ןיב 62"תומלש לש תויטנרהוק"ל הפיאשה תוברל ,תיביטמרונה תוילאודה תשיג לש

 יחכונה רמאמה קסוע הבש העיבתה תליע .יטרפה טפשמב תרכומ העיבת תליע לש המויקב היולת הנניא הבושתה ןכל

 ינאש הלאשה .יטרפה טפשמב תרכומ העיבת תליע המק אל ןהבש תוביסנב תיתקוח תוכזב ןידכ אלש העיגפ הניינע

 תרוקיב לש ישילשה בלשה ןמ ילרגטניא קלחכ ,תיטופיש הריציב ,וזכ העיבת תליעב ריכהל ןתינ םא איה ןוחבל שקבמ

  63.קוחה תויתקוח לע תיתקוח תיטופיש

 דעסה .ישוק ררועמ וניא הזכ דעס טופישה תוכמס רושימב יכ רמולו םידקהל בושח וז הלאשל הנעמב

 תושגומה תויתקוחה תוריתעב 64םייתקוח םידעס קוספל הבחרה ותוכמסמ קלחכ ץ"גב תוכמסל ןותנ עצומה יתקוחה

 תנווכמ – 66תיתקוחה הכפהמב הרכוהש היגולודותמב – ץ"גבב תיתקוח תיטופיש תרוקיבל תוכמסה תלעפה 65.וינפל

 67.הנשמ תקיקחב ןיבו תישאר הקיקחב העובק איהש ןיב ,תיתקוח אלה תיללכה המרונה לא בורל יתקוחה דעסה תא

 :קוחה יפלכ יתקוחה דעסה ןווכמ ,יתקוח םגפ הב לפנ יכ עבקנש רחאלו ,תישאר הקיקח לש תויתקוחה תנחבנ רשאכ

 תיללכה המרונה לש תויתקוחה תנחבנ רשאכ 69."קוחה ךותל האירק" וא 68תיעשומ םיתיעל איהש קוחה תולטב

 תולטב :הנשמה תקיקח יפלכ יתקוחה דעסה ןווכמ ,יתקוח םגפ הב לפנ יכ עבקנש רחאלו ,הנשמ תקיקחב העובקה

                                                             
 הניא יטרפהו ירוביצה טפשמה יפנע ןיב "תומלש לש תויטנרהוק"ל הייפיצה ותשיגל .70 'מעב ,48 ש״ה ליעל ,קינבוטנוג ואר הז גשומל 62
 המיאתמ הז עקר לע יכו )78–77 ׳מעב ,םש( הרבחה לש דוסיה יכרע רבדב ישממ סוזנסנוק הב ןיא וזה תעלש ,תילארשיה הרבחב תילאיר
 תואצותב ינוש ,רתיה ןיב ,התאצותש םינוזיאו תורשפ תססובמ )81–78 ׳מעב ,םש( "םולש לש תויטנרהוק" לש הסיפתה תילארשיה הרבחל
  .)91 ׳מעב ,םש( יטפשמ ףנע לכב תולבקתמה תויטפשמה
 טרפב ןידכ אלש העיגפל הקיזב "תילהנמ" הליע .תעצבמה תושרה לש תוטלחה לע תילהנמ תיטופיש תרוקיבב קסוע וניא יחכונה רמאמה 63
 ירדגב .העגפנ תיתקוח תוכז יכ העיבקב היולת הניא םג איה ;יתקוח אל אוה תילהנמה תושרה הלעפ וחוכמש קוחה יכ העיבקב היולת הניא
 תוביסנב התשענ – הערכהל הלשב םרט ותויתקוחש הזכ וא יתקוח חוכמ – תוכמסה תלעפה יכ הנעט הלעתש רשפא תילהנמ תוניידתה
 וא יוויצ לש דעסל הקדצה ססבל היושע וזכ הנעט .)תילהנמ תיטופיש תרוקיב תליע תמייק ירק( ןידכ אלש טרפב עגופה ןפואב תומיוסמ
 .וז המישר תרגסממ גרוח םהב ןוידש ,םירחא םימעטמ תאז ךא ,יוציפ

 ןניא ]ץ"גב לש[ טופישה תויוכמס"( .)2005 ,תישיש הרודהמ( 163 א ךרכ לארשי תנידמ לש יתקוחה טפשמה הנידמ קרבו ןייטשניבור ןונמא 64
 .)"קינעהל ךמסומ ומצע האור אוהש םידעסה םג ךכו ,השעמל תולבגומ
 ףקות ןיינעל תוריתעב ןוידה" לזרמ לאגי( ץ"גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב תוררבתמ קוחה תויתקוח-יא רבדב תונעטה לש ןבור בור 65
 .תוינויד תואכרעב םייתקוח םידעס תקיספב קסוע וניא רמאמה .)2015 ,םיכרוע 'חאו קרב ןרהא( 3 ש"ה ,168 ,167 אצמ והילא רפס "קוחה
 קוספל תוינוידה תואכרעה לש ןתוכמס שומימב ןוסיר קידצהל םייושע ,)הרישי אלו הפיקע( הפיקתה ןפואב ינושה ןכו םיידסומ םילוקיש
 לש םיימושיי םירשקהב ןדה קלחב ,רמאמה ךשמהב הרצקב ךכל סחייתא .רמאמה תרגסממ גרוח וז היגוסב טרופמ ןויד .הלאכ םידעס
  .)ךליאו 204 ש"ה ביבס( עצומה לדומה
 .234–034 ׳מעב ,3 ש״ה ליעל ,תיטרקומד הרבחב טפוש קרב 66
 םיילהנמ םיניינעל טפשמה יתבבו ץ"גבב תילהנמה תיטופישה תרוקיבה ןיבל ץ"גבב תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה ןיב ןאכ ןיחבמ ינא 67
 ש"ה ליעל ואר( ילהנמה טפשמב תוגוהנה תרוקיבה תוליע יפ לע תעצבמה תושרה לש םילדחמ וא תוטלחה ,תולועפ תפיקתל תנווכמ רשא

 ,רתועה ףקות התואש תעצבמה תושרה לש תמיוסמ הלועפ וא הטלחה ןתניהב ,קהבומ יטרקנוק דצ בורל שי תילהנמה תוניידתהלש ןוויכ .)48
 ,רהוסה יתב תוריש ביצנ 'נ םואבנזור 10076/02 ץ"גב :לשמל( רתועה תבוטל םינווכמה םידעסל – ץופנ אל ךא – שרופמ יוטיב הקיספב ןתינ
 הטלחהב הלפנש תויקוחה-יא רבדב העיבקה תא תוולל איה הייטנה .))2006( קרב )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 21 'ספ ,857 )3(אס ד"פ
 תליע לש המויקב עירכהל ילבמ יטרפה טפשמב העיבת תוליע סיסב לע תוינוידה תואכרעב תדרפנ תוניידתהל רתועה תיינפהב תינוטלשה
 טפושה לש וניד קספל 25 'ספ ,םינפה רש 'נ ןורוד 8371/09 ץ"גב :לשמל( ילהנמה טפשמה לש םידעסה תרגסממ קלחכ "תילהנמ" העיבת
  .))ןורוד ןינע :ןלהל( )2010( ןמלגופ

 )5(גנ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ חמצ 6055/95 ץ"גב ;)1997( 417 ,367 )4(אנ ד"פ ,רצואה רש 'נ לארשיב תועקשהה ילהנמ תכשל 1715/97 ץ"גב 68
 תעד לש ןידה קספל 474 'ספ ,18 ש״ה ליעל ,הזע ףוח ןינע ;)2002( 671 ,640 )3(ונ ד"פ ,תסנכה ר"וי 'נ ןורוא 1030/99 ץ"גב ;)1999( 284 ,241
 וראותכ( אישנה לש וניד קספל 42 'ספ ,1 )1(בס ד״פ ,ןוחטיבה רש 'נ ברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה - הלאדע 8276/05 ץ"גב ;בורה
 ,רצואה רש 'נ םדאה תויוכז תביטח ,םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 2605/05 ץ"גב ;)ןוחטיבה רש 'נ הלאדע ןיינע :ןלהל( )2006( קרב )זא
 קספל 35–34 'ספ ,500 )3(גס ד״פ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 8823/07 פ"שב ;)2009( שיניב האישנה לש הניד קספל 65-ו 59 'ספ ,545 )2(גס ד״פ
 האישנה לש הניד קספל 54–51 'ספ ,142 )1(דס ד״פ ,תותד ינינעל רשה 'נ ל"ז ילאיתוקי 4124/00 ץ"גב ;)2010( ןילביר האישנל הנשמה לש וניד
 'נ ןסח 10662/04 ץ"גב ;)21.2.2012 ,ובנב םסרופ( שיניב האישנה לש הניד קספל 64 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ רלסר 6298/07 ץ"גב ;)2010( שיניב
 תלשממ 'נ רסנ 8300/02 ץ"גב ;)ןסח ןיינע :ןלהל( )2012( שיניב האישנה לש הניד קספל 73–71 'ספ ,728 )1(הס ד״פ ,ימואל חוטיבל דסומה
 'ספ ,תסנכה 'נ םדא 7146/12 ץ"גב ;)רסנ ןינע :ןלהל( )22.5.2012 ,ובנב םסרופ( שיניב )זא הראותכ( האישנה לש הניד קספל 54 'ספ ,לארשי

 ךות לוטיב( )םדא ןיינע :ןלהל( )16.9.2013 ,ובנב םסרופ( ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 44–43 'ספו לברא תטפושה לש הניד קספל 118–116
 ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 191–188 'ספ ,לארשי תלשממ 'נ תילארשי הריגה תוינידמ  ןתיא 8425/13 ץ"גב ;)םייק ירוטוטטס רדסה תלחה
  .)15.4.2015 ,ובנב םסרופ( רצלמ טפושה לש וניד קספל 61 'ספ ,תסנכה 'נ ירנבא 5239/11 ץ"גב ;)22.9.2014 ,ובנב םסרופ(

 לש הניד קספל 39–53 'ספ ,6 ש"ה ליעל ,השמ ןינע ;שיניב )זא הראותכ( האישנה לש הניד קספל 60–55 'ספ ,68 ש״ה ליעל ,רסנ ןינע 69
  .)2014 ,ובנב םסרופ( תויח )זא הראותכ( תטפושה
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 ,יתקוח דעס ונניאש ךלהמ – המרונה תונשרפמ הנושב( 71הנשמה תקיקח ךותל האירק וא 70תיעשומ םיתיעל איהש

 לוטיב לש יתקוח דעס קספנ םהבש ןידה יקספב .)72תיתקוח אל איה המרונה יכ העיבק תובקעב השענ אוה ןיא ןכש

 73.תיתקוח אלה המרונה ןמ העגפנ ותוכזש טרפה תבוטל ןווכמה דעסב ןויד רדעיה רכינ תישאר הקיקח תארוה

 תינוידה האכרעב העיבת שיגהל לוכי יתקוח םגפ םהב לפנש הנשמ תקיקחמ וא קוחמ עגפנ יכ ןעוטש םדא ,הרואכל

 הז הוותמ .ותומדקל בצמה תבשהו העיגפה ןוקיתל םייקה ןידב תרכומ תישיא העיבת תליע תמייק םא תיחרזאה

 תרכומ העיבת תליע לש המויקב התרגסמב הנתומ אוה רומאכ ךא 74,תויתקוחה תולוועה תנירטקוד יפ לע ירשפא אוה

 קזנה ןוקיתל ץ"גבב תויתקוח תופורת יניד לש סופרוק ומצעב חתיפ אל ץ"גב .)תונלשר ןוגכ( יטרפה טפשמב

 ףרח )הנשמה תקיקח וא קוחה תויתקוח לע( תיתקוחה תוניידתהה ירדגל ץוחמ רתונ רבדה .טרפל םרגנש יטרקנוקה

 לש םילוקישה ךרעמ תא חרכהב ףפוח ונניא תיתקוחה תוניידתהב םילוקישה ךרעמ היפלש תלבוקמה הנבותה

  75.תיחרזאה תוניידתהה

 בלש ןיב ןוידה לש לוציפ העבקש ,הזע ףוח תכלהב םיניינעה תולשלתשה איה ךכל תקהבומה המגודה

 תישיאה העיבתה תליע רוריב לש בלשה ןיבל ,)הזע ףוח תכלה( קוחה תויתקוח לע תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה

 לש טבמה תדוקנמ בייחתמ ונניא הז לצופמ הוותמ ,יתשיגל .)העושי תכלה( רוערעה תאכרעבו תוינוידה תואכרעב

 ןידב ףקתשמה לוציפה .הז רמאמב גיצא ותואש דעסל תוכזה ןויער רואל רקיעבו ,תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה

 תויתקוח תופורת לש הרורב הייצפסנוק הכ דע השביג אל רשא תילארשיה תיתקוחה הטישב רסחה לע דמלמ םייקה

 תיטופישה תרוקיבה תרגסמב רבכ קוספל – יוצר םג ןעטאש יפכו – ןתינ הלא תופורת .טרפה תבוטל תונווכמה

 תיתקוחה ותוכזש רתועה לש ונידל רשאב תשרופמ העיבק רוזגל ןתינ הנממש ,וזכ הייצפסנוק רדעיהב .תיתקוחה

 תויתקוח-יאל עגונב תינורקעה העיבקה :םלש ונניא יתקוחה דעסה בלש ,תיתקוח אל המרונמ ןידכ אלש העגפנ

 תיתקוחה תוכזה 76.טפשמה תיב לש וחתפל הריתעה תא איבהש רתועל עגונב תיטרקנוק העיבקב הוולמ הניא המרונה

                                                             
 תופתוש 4264/02 ץ"גב ;)2011( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 68–76 'ספ ,122 )3(דס ד״פ ,םינפה דרשמ 'נ דבועל וק 11437/05 ץ"גב 70
  ץ"גב ;)12.12.2006 ,ובנב םסרופ( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 32–31 ,18 'ספ ,ןילבעא תימוקמה הצעומה 'נ ןילבעא םילדגמה

 :ןלהל( )2008( שיניב האישנה לש הניד קספל 17-ו 14 ,6 'ספ ,715 )4(בס ד''פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ מ"עב "ימואלה דקפמה" 10203/03
  .)ימואלה דקפמה ןיינע

 לש דעסל וושה .)יצוביק רדסה ךותל האירק( )1994( 767–764 ,749 )5(חמ ד"פ ,ץיבולינד 'נ מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע-לא 721/94 ץ"גב 71
 ,היעשהה תפוקת םות דע טפשמה תיבב םייתקוח םייניב ירדסה תעיבקב הוולמ הזרכהה .יתקוח םגפ בקע תונקת תולטב לע תיעשומ הזרכה
 'ספ ,םינפה רש 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 2651/09 ץ"גב :תויתקוחה תשירד תא םייקמה רדסה עובקל קקוחמל רשפאל הדעונש

 ליעל ,םדא ןיינע ואר – יתקוח םגפ בקע קוח תולטבל עגונב – המוד ןויערל .)15.6.2011 ,ובנב םסרופ( רגיצנד טפושה לש וניד קספל 46-ו 28
  .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 44–43 'ספו לברא תטפושה לש הניד קספל 118–117 'ספ ,68 ש״ה
 ,ובנב םסרופ( שיניב )זא הראותכ( האישנה לש הניד קספל 15 'ספ ,לארשי תרטשמ 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 3809/08 ץ"גב 72

-יתלב העיגפ ןיגב הפורת הניא תמצמצמ תונשרפ"( 435 ׳מעב ,4 ש"ה ליעל ,סורג :םג ואר .)חרזאה תויוכזל הדוגאה ןינע :ןלהל( )28.5.2012
  .)"יתקוח-יתלב וניא קוחהש הנקסמל הליבומ תמצמצמ תונשרפ ןכש ,תיתקוח
 ןניינעל ונשרדנ אל .תינורקעה המרב ולהנתה ונינפלש תוריתעה" יכ שיניב האישנה הפיסוה ובש ,68 ש״ה ליעל ,ןסח ןיינע אוה ךכל גירח 73
 הילא האצותה חכונו ,םינש ךרואל יטפשמה בצמה יונישל תורתועה ולהינש קבאמב בשחתהב ,תאז םע ]...[ םירתועהו תורתועה לש ינטרפה
 קספל 72 'ספ ,םש( "]תילהנמה תושרה[ ינפב שדחמ ןניינע תא איבהל ,ילאוטקא ןיידע רבדהש לככ ,תורתועל רשפואי יכ יוארה ןמ ,ונעגה
  .)שיניב האישנה לש הניד

  .779 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב ;114 ׳מעב ,14 ש״ה ליעל ,"דוסיה יקוח ןדיעב תויתקוח תולווע" זרא-קרב 74
 ,םיכרוע 'חאו רלדא ןפטס 408 ,363 ןיקסוסוא-קרב הקילא רפס "הדובעה טפשמב הלוחתה – יטרפה טפשמהו תויתקוח תויוכז" קרב ןרהא 75

 הפקיהמ רתוי הבחר ןוטלשה תויושר דגנכ טרפה לש תיתקוחה תוכזה לש הפקיה"( )"יטרפה טפשמהו תויתקוח תויוכז" קרב :ןלהל( )2012
 תונורקעה ןיב ינושב אוה ךכל םעטה .תוהזל איבמ וניא ]...[ םייתשה ןיב ברה ןוימדה ]...[ טרפ דגנכ טרפ לש תיתקוח-תתה תוכזה לש
 .)"םיינזאמה תופכ לע םייוצמה םיכרעהו

 וניא טפשמה תיב"( )2008( תויח )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 37 'ספ ,406 )4(בס ד"פ ,רצואה רש 'נ יתנחלא 2911/05 ץ"גב וושה 76
 לטב םיוסמ רדסה יכ ועבוקב .הנעמ אללו תוסחייתה אלל דיתעלו רבעל וז העיבק לש היתואצות תא ריתוהלו תולטב תעיבקב קפתסהל לוכי
  .)"ותעיבק םושייל תומיאתמה םיכרדל ןכו ךכב תוכורכה תוירשפאה תוכלשהל ותעד ןתיל טפשמה תיב לע ]...[
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 תקיספ 78.ותפורת יהוז .םדאל הנפוי תוכזה תרפה ןיגב יוארה דעסהש שקבתמ ןכלו – 77םדאה דובכ – םדאל תינקומ

 תוכזב העיגפה תא לולשל( תויתקוחה תופורתה יניד לש תיללכה תילכתה ןמ תשקבתמ טרפה יפלכ ןווכמה דעס

 תרגסמבש רשפא 80.העגפנש תמיוסמה תיתקוחה תוכזה לש תילכתה ןמ ןכו )79הידברו היביכרמ לכ לע תיתקוחה

 81.ןהל רבטצמבו תורחא תויתקוח תופורת לע ףסונ וז תיתקוח הפורת ןתנית תיתקוחה תוניידתהה

 העיבת תליעב הרכה תללוש רשא הטישה לש תיתוהמ הערכהב רבודמ השעמל הכלה יכ ןועטל ןתינ דגנמ

 רובס ינא רומאכ 82.יטרפה טפשמה ןידב תרכומ הליעל תונפל שיש אוה ןידהו ,דוסיה יקוח סיסב לע הרישי תיתקוח

 הז ןיד דיל הביצה ,ןוילעה טפשמה תיבב בחרומ בכרהב הערכוהש ,העושי תכלה ,הנורחאל דע ןידה היה הז םא םג יכ

 הברה "תיתקוח" הקדצה תלעב העיבת תליעב הרכה ,תומיוסמ תוביסנב רוכזכ ,הללש אל העושי תכלה .הלאש ןמיס

 הז חתפ ךרד סינכהל אוה רגתאה .חתפנ יטרואת ןוידל חתפה .יללכה םייקה ןידב תורכומה העיבתה תוליעמ רתוי

 תיביטמרונה תוילאודה יפקשמ ךרד היגוסה תא הנחב רשא ,הכ דע הגוהנ התייהש השיגל הפולח ביצמ רשא ןכות

  ?וזכש תיתקוח הפורת קידצמש יטרואתה ךלהמה והמ :המוקמל הלאשה תרזוח .תויתקוחה תולוועה תרותו

 ותוכזש רתועה – טרפה ובש בצממ ענמיהל שיש ןויערה גצוה הבש ,העושי תכלהב היוצמ הבושת תישאר

  ."דעסל תוכז" תונכל שקבאש רתוי הבחר הזתל הניפ ןבא יהוז ."םידעס לוטנ" רתוויי – ןידכ אלש העגפנ תיתקוחה

 83.בכרומ אוה דעסה ןיבל תיתקוחה תוכזה ןיב סחיהש הדבועה תא שטשטל האב אל תעצומה הזתה יכ שיגדהל בושח

 יכ – םיטסילאירה ברקב רקיעב – םירובסה שי עודיכ 84.דעסה ןיבל תוכזה ןיב תוהז העמשמ ןיא דעסל תוכזב הרכה

 הניא תעצומה הזתה 86.תידדה העפשהבו תוידדה יסחיב רבודמ יכ םירובסה שי 85.דעסה ןמ אקווד תרזגנ תוכזה

                                                             
 לארשיל סנכיהל תוכזה – תויוכזה תחא קר ."םדא"ל ןלוככ ןבור תוקנעומ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב תועובקה תויתקוחה תויוכזה 77
 וא חרזאל הנותנ קוסיעה שפוח :דוסי-קוחב העובקה ,קוסיעה שפוחל תוכזה .)ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל )ב(6 ׳ס( חרזאל הנותנ –
 .)קוסיעה שפוח :דוסי-קוחל 3 ׳ס( בשות
 תרוקיבה לש ישילשה בלשה ירדגב םייתקוח םידעס קוספל טפשמה תיב לש ותוכמסל סחייתמש ,יתקוחה "דעס"ה ןיב ןאכ ןיחבהל ןתינ 78
 הפורתל דעס ןיב הנחבהל וושה .דעסל תוכזה – עגפנה טרפה לש ותוכזל תסחייתמש ,תיתקוחה "הפורת"ה ןיבל ,תיתקוחה תיטופישה
 לש םידדצ ינש ולא ךא .)1979 ,ךרוע יקסדט דג( 27–26 1970–א"לשתה ,)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוח ןידי ירוא :יטרפה טפשמב
  .עבטמ התוא
 תוכזב העיגפה תא לולשל הדעונ תיתקוח הפורת"( 484 ׳מעב ,4 ש"ה ליעל ,סורג ;768-769 ,708 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 79
 ליע ,דוד ;)"המיאתמ הפורת אצמית תיתקוח םדא-תוכזב העיגפ לכלש ,תבייחמ םדאה-תויוכז לע תילמיסקמ הנגה"( 483-482 ,)"תיתקוח
 .110 ׳מעב ,8 ש״ה
 תיתקוחה תוכזה לש יבויחה דממה ןיבל ילילשה דממה ןיב הנחבהה תוברל ,העגפנש תיתקוחה תוכזה יפואל לקשמ תתל שי הז רשקהב 80
 תרגסממ גרוח תויתקוח תויוכזב יבויח דממל ילילש דממ ןיב הנחבהב ןויד .)115 ׳מעב ,8 ש״ה ליעל ,דוד ;484 ׳מעב ,4 ש"ה ליעל ,סורג(
 םילוקיש"( 84 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,ןהכ :ואר .יטרפה טפשמה לש תופורתה ינידב םג ןבומכ תובישח שי תעגפנה תוכזה יפואל .רמאמה
  .)"הפורתה תלאש לע םיעיפשמ הרפהה לש הביטל םיעגונה םירחואמ םילוקישו תוכזה גוסל םיעגונה םייתלחתה
 ןוגכ ,תונקתמ תופורת תווליהל תויושע ]קוחה לוטיב לש[ הפורתל"( 485 ׳מעב ,4 ש"ה ליעל ,סורג :ואר יתקוחה טפשמב תופורת בולישל 81
 יוציפל סורג 'פורפ סחייתה םנמוא הז ורמאמב .)"וחוכמ וספתנש םיסכנ תבשה וא ,לטבה קוחה ךמס-לע התשענש תוכזב העיגפ ןיגב יוציפ
 תמלוה" הקיקחב תורכומה תוליעל תודמציהה יכ ונייצב ,תונלשרה תלווע תולובגל ץוחמ הב הרכה תללושה הדמע עיבה ךא תיתקוח הפורתכ
 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,םיזוח ןהכו ןמדירפ :יטרפה טפשמב תופורת בולישל וושה .)477 ׳מעב ,םש( "תיתקוחה הכרד תישארב היוצמה הטיש

 יתשיגל .)"םיינוממ יתלב םיקזנ לשב יוציפ ]...[ ףא םיתיעל ]...[ הפיכאה ידי לע םיאפרנ םניאש םיקזנ לשב םייוציפ הפיכאל ףרצל ןתינ"( 536
 ,ןלהל ואר .יוציפ לפכל בשחיי רבדהש ילבמ יטרפה טפשמה ןמ תופורת ןה ירוביצה טפשמה ןמ תופורת ןה תחא תיתדבוע תכסמב בלשל ןתינ
 .162-ל 160 ש"ה ןיב טסקט
 הווהמ ןכא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח"( )29.10.2013 ,ובנב םסרופ( תימע טפושה לש וניד קספל 11 'ספ ,ינולפ 'נ ינולפ 8489/12 א"ע 82
 ינפל ןתינ ןידה קספ .)"ונטפשמב רכוה םרט 'תיתקוח הלווע' תניחבב ,העיבת תליעכ וז תוכזב רישי שומיש ךא ,תויטרפלו דובכל תוכז רוקמ
 .2 ש״ה ליעל ,העושי ןינע

  .)1969( 703–663 ,346 א םיטפשמ "לארשי טפשמב ןיקיזנ תובא ןידו ןיקיזנ ןיד" ןישח לאשימ ;77–37 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,ןהכ 83
84 87, 87 (1999)  L.J.ALE Y, 109 Remedy Gap in Constitutional Law-The RightJohn C. Jeffries,  )ןלהל: -RightJeffries, 

Remedy Gap ( ("there will always be some shortfall between the aspirations we call rights and the mechanisms we call 
.remedies") 

85 857, 873 (1999) .EVR L. .OLUMC, 99 Rights Essentialism and Remedial EquilibriationDaryl J. Levinson,  )ןלהל: 
Levinson, Rights Essentialism ( .(“constitutional rights are inevitably shaped by, and incorporate, remedial concerns") 

86 259, 281 (2000) (“Rights cannot sensibly be  L.J.ALE Y, 110 Disaggregating Constitutional TortsJohn C. Jeffries, 
.crafted apart from remedies, or vice versa. Each depends on, interacts with, and helps define the other") 
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 איה – 88תורחא תוטישבו 87ילארשיה טפשמב תלבוקמה השיגל תביוחמ איה .הלא תושיג יפלכ הדמע טוקנל תשרדנ

  .דעסל תמדוק תוכזה יכ השיגה

 תויתקוח תחנה םשבש ןועטל ןתינ םנמוא .םידעס לוטנ רתונ רתועה ובש בצממ ענמיהל שי ,וז השיג יפל

 המרב תיטופיש תרוקיבל תדגנתמה הסיפת ךותמ לשמל ,תומרונ לש ןתויתקוח דגנ תוריתע דדועל אלש תנמ לעו קוחה

 הבש ,ונתטישב וז הנעט ןועטל השק היהי םלוא .םידעס לוטנ רתוויי רתועה ובש בצמ רשפאל אקווד הטינ ,וזכ

 יכ עבק טפשמה תיבש העש .תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש םיבלש השולש לש תססובמ תיתקוחה היגולודותמה

 תעד לוקיש שי טפשמה תיבל םנמוא .יתקוח דעס תועצמאב וז העיבק םילשהל שי ,תיתקוח תוכז לש הרפה החכוה

 תיתקוח תיטופיש תרוקיבב בושחו ילרגטניא קלח אוה דעסה יכ אצומה תדוקנ ךא ,ותועשהל וא הז דעס םצמצל

  89."תדחוימ הקדצה" תבייחמ ונממ תוענמיהו

 דוסי ןורקע קר תפקשמ הנניא "תוכזה רחא דעסה ךלי" תשיג יכ רמול ןתינ העושי תכלה תובקעב ,יתשיגל

 תיתקוח תוכזב הרכהל סיסב הב שי :הזמ רתוי אלא 91,יתקוח דמעמ לעב אוהש 90,לארשיב תיתקוחה הטישה לש

 םילשהל שקבמו "תוכזה רחא דעסה ךלי" תשיג םע דחא הנקב הלוע וז המישרב דעסל תוכזה ןויער 92.דעסל תיאמצע

 יטרקנוק ןויערב רבודמ .הרפהה םצעמ תיעבט עבונה תופורתה ףקיה יוהיזב ךורכה רגתאב דומעל ןויסינב התוא

 ,יתקוח אל אוה וקלח וא ולוכ קוחה יכ הנקסמל עיגמו קוחה תויתקוח לע תיטופיש תרוקיב ךרוע ץ"גב רשאכ ויפלש

 תינפומ הניא הקדצה ,תורחא םילימב .טרפל תנווכמה תיתקוח הפורת יתקוחה דעסה בלשב קינעהל ךמסומ אוה

 .הזתה ךרוצל ססבל שקבמ ינא התואו ,הלש הבחרהל אלא הטישב תרכומה דעסל תוכזל

 ירדגב המק וז תוכז .יתקוח אל אוהש קוחמ עגפנ רשא טרפל םלוה דעס תקנעה התילכת דעסל תוכזה

 קוחה תויתקוח-יא רבדב העיבק ,וז השיג יפל .יתקוח אל אוה קוחה יכ עבק טפשמה תיבש רחאל תיתקוח תוניידתה

 עגפנה טרפל ןווכמה דעסב םג אלא תעצבמה תושרל וא תקקוחמה תושרל ןווכמה דעסב קר הוולמ תויהל הכירצ הניא

 תויוכז לע תיבטימ הנגה – םדאה תויוכז ןיינעב דוסיה יקוח סיסבבש תירקיעה תילכתה .יתקוח אלה קוחה ןמ

 תא קזחל ןוצרה םע תבשייתמ טרפל ןווכמה יתקוח דעסל הקדצהה .דעסל תיאמצע תוכזב הרכהב תכמות – 93םדאה

 תניחבבו תוכזב העיגפה יוהיז בלשב קר אל טרפה לש ותוחכונ תא השיגדמ איה 94.יתקוחה טפשמב טרפה לש "לוק"ה

 לוטיב( תקקוחמה תושרה יפלכ ןווכמה דעסה יכ ןועטל ןתינ םנמוא .תיתקוחה הפורתה בלשב םג אלא התויתדימ

                                                             
  .703 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 87
88  L. .OLUMC, 93 Some Confusions about Due Process, Judicial Review, and Constitutional RemediesRichard H. Fallon, 

REV. 309, 337 (1993) )ןלהל: Fallon, Some Confusions(  ("Claims of entitlement to judicial review, whether statutory or 
non-statutory, often presuppose the existence of rights to remedies");  Hill, 1113–1112 'מעב ,52 ש"ה ליעל. 

 ,Kent Roach ואר ."יתקוח גולאיד" לש םילוקישב בורל היוצמ וזכ הקדצה .79 ׳מעב ,5 ש״ה ליעל ,״תולטבה תזרכה תייעשה״ לזרמ 89
Constitutional, Remedial, and International Dialogues about Rights: The Canadian Experience, 40 TEX. .INT'L L.J. 537, 

546–547 (2005). 
 .590 'מעב ,18 ש״ה ליעל ,הזע ףוח ןיינע 90
  .)"יתקוח דמעמ תלעב איה ףאו ,תוכזהמ תרזגנ הפורתה .דוסיה-יקוחב העובק תוכזה"( 768 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 91
 רשא ןגוה ךילהל תיתקוחה תוכזה לש תב-תוכזכ תספתנ דעסל תוכזהש ןוויכ ,רתוי טושפ ינויער ךלהמב רבודמ תירבה תוצראב יכ רעוי 92
 לע . David Schuman, The Right to a Remedy, 65 TEMP. L. REV. 1197, 1198, fn. 6 (1992)ואר .הקוחל 14 ןוקיתב שרופמב היונמ
 לש תורחא תוטישב םג ךכו ,תירבה תוצראב רכומ תיאמצע תיתקוח תוכזכ "תוכזה רחא דעסה ךלי" לש ןורקיעה ןויפא לש ךלהמה הז עקר
 Tracy A. Thomas, Ubi Jus, Ibi Remdium: The Fundamental Right to a Remedy under Due Process, 41 ואר ,לבוקמה טפשמה

SAN DIEGO L. REV. 1633, 1637 (2004) (“the  right to a remedy was expressly recognized in Anglo-American law”); Donald 
H. Zeigler, .Rights, Rights of Action, and Remedies: An Integrated Approach, 76 WASH. L. REV. 67, 71 (2001). 

 תילכתה יפ לע תוכזה לש הפקיה תעיבק בגא םישגהל הדעונ תוכזה ותואש לאידיאה תמשגהל איה הנווכה תמיוסמ תיתקוח תוכזל רשא 93
  .)2014( 294 א ךרכ היתונבו תיתקוחה תוכזה :םדאה דובכ קרב ןרהא :רתויב בחרה ףקיהה תא הל תנתונה
 9 ה לשממו טפשמ "ירוביצה טפשמב יטרפה לוקה" רגרבצלז יליעו גומלא תימלוש ואר ירוביצה טפשמב יטרפה לוקה קוזיחב הכימתל 94
 )2016( 22 ,5 טל טפשמ ינויע "טפשמב םדאה לש ומוקמ לע – זכרמב םדאה תא םישל :רבד-חתפ" זרא-קרב הנפד :הנורחאב םג ואר ;)1999(
  .)"םידעסה יניד לש םבוציע לע םג עיפשמ טפשמב דיחיה לש ומוקמ"(
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 םלוא .ךכב ךישמהל לכוי אל רבעב וב עגפש המ רבד ירהש ,טרפה רובע ,יקלח ולו ,םיוסמ דעס םג אוה )לשמל קוחה

 לוטיבמ ,ללכ עפשומ וא ,רכשנ טרפה אצוי חרכהב אל ,תאזמ הרתי .רבעב השחרתה רבכש העיגפה תא ןייאל ךכב ןיא

 ןווכמה דעסב קפתסהל רוחבל לוכי טפשמה תיב .ןיפיקעב קר יתקוחה דעסה ןמ עפשומ טרפה ,םוקמ לכמ .קוחה

 ןתונה דעס תעצבמה וא תקקוחמה תושרל ןווכמה דעסב תוארל ןיאו ,הרקמה תוביסנב יולת רבדה םלוא .קקוחמל

   .יתקוחה טפשמב טרפה לש "לוק"ה תא השיגדמ רשא ,דעסל תוכזה לש הטבמ תדוקנמ טרפב העיגפל םג הנעמ חרכהב

 ןיא םלוא .קוחה תולטב לש יתקוח דעסל הקיזב ,ורקיעב ,יפסכה יתקוחה דעסה תא ססבמ עצומה לדומה

 .קוחה תולטב רבדב תימדקמ העיבק ,יחרכה יאנתכ ,בייחמ אוה יכו ,הז רשקהל קר לבגומ עצומה לדומה יכ רמול

 הניחבה לש ינשה בלשה לש אצוי לעופ איה וז העיבק .קוחה תויתקוח-יא רבדב תימדקמ העיבק בייחמ לדומה

 תבייחמ הניא םיאתמה יתקוחה דעסה ליהמת "תריזג" תיתקוחה הניחבה לש ישילשה בלשה ירדגב םלוא .תיתקוחה

  .יטופיש תעד לוקישל הנותנ יתקוחה דעסה תריזג .קוחה תולטב רבדב העיבק

 ןווכמה דממ – יתקוחה דעסה בלש לש םייאמצע םידממ ינש ןיב הנחבה לע ססובמ עצומה לדומה וז הדוקנב

 ,יטופישה דעסה םא הניחב בייחמ דעסל תוכזה ןויער םושיי .טרפה יפלכ ןווכמה דממ תמועל ןוטלשה תויושר יפלכ

 תא קר םישגמ קוחה תולטב דעס בורל יכ ליעל יתנעט .םירומאה םידממה ינש תא םישגמ ,קוחה תולטב תמגוד

 ךרדב קוחל השדח תונשרפ ץומיא תמגוד ,רחא יטופיש דעס ןכתיי ךא .)ןוטלשה תויושר יפלכ ןווכמה( ןושארה דממה

 ,אל םאו .דעסל תוכזה ןויער תא םישגמ הזכ דעס ,ךכ ןכא םאו .םידממה ינש תא םישגיש 95,קוחה ךותל האירק לש

 הז דעס םג יכ םא( םיעגפנה תצובק וא טרפה לש רישי יוציפ תמגוד ,רחא יעצמאב דעסל תוכזה ןויער תא םישגהל שי

 לש םיוסמ םושיי תליספ איה הזכ דעסל המגוד .טרפל םינווכמ םה ףאש םיפסונ םידעס ונכתיי 96.)םיאתמ דימת וניא

 תושרב הצמואש יפכ תיתקוח אל תונשרפ תליספ וא 97)"קוחל ץוחמ לא האירק"( תעצבמה תושרה ידי לע קוחה

 ול הנגה ןתמ לש ךרדב טרפל ןהו ןוטלשה תויושרל ןה ןווכמ הז דעס םא 98.היתחת תרחא תונשרפ ץומיאו תעצבמה

  .דעסל תוכזה ןויער תא םישגהל יושע אוה ,וב העיגפה תא ורציש ינוטלש לדחמ וא הלועפ ינפמ ול םימודלו

 דעסל תוכזה תמשגה .טרפל ןווכמה דממב ירק ,טרפל הנעמ ןתמב תדקמתמ יפסכה יתקוחה דעסה תילכת

 םיוסמ ןונגנמ שורד ישעמה רושימבש ןוויכ ,תואכרעל השיגה תוכז םע דיב די תכלוה טרפה יפלכ ןווכמה דממב

 תוכז לכ לש אלא אקווד תואכרעל השיגה תוכז לש תרזגנ הניא דעסל תוכזה ךא 99.ותוא ףוכאיו דעסה תא קינעיש

 הומכ ,יתקוח דעס אלל תיתקוח תוכז" יכ איה הרופאטמה 100.טרפב ןידכ אלש העיגפ החכוה הניינעבש תיתקוח תוכזו

 תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש לדומ לכב יחרכה ביכרמ איה דעסל תוכזב הרכהש איה תועמשמה 101."לצ אלל םדאכ

                                                             
   .שיניב )זא הראותכ( האישנה לש הניד קספל 60–57 'ספ ,68 ש״ה ליעל ,רסנ ןיינע ואר לארשיב הז יתקוח דעס םושייל 95
96 , 1405 (2007) ("Money 1387 .EVR L. .ALC 5, 9Structural Reform RevisitedJohn C. Jeffries Jr. & George A. Rutherglen, 

damages are most likely to prove effective against extreme or egregious constitutional violations") . 
  .)2016( 62 ,33 ח רתא לע םיטפשמ "דועו תולשב" רודנב לאירא ואר לארשיב הז יתקוח דעס תעצהל 97
 .יתקוחה דעסה בלש ינפל תמייתסמ תיתקוחה תיטופישה תרוקיבהש ןפואב "תמייקמ" תונשרפ ץמאמ טפשמה תיב ובש בצמכ אלש ,תאז 98
  .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 42 'ספ ,68 ש״ה ליעל ,םדא ןינע :ואר היתולבגמו תמייקמ תונשרפל

99  Goldberg, 605 'מעב ,54 ש"ה ליעל. 
–179 'מעב ,50 ש"ה ליעל ,HELTONS ;113-114 ׳מעב ,8 ש״ה ליעל ,דוד( ימואל-ןיבה טפשמב םירשקה ןווגמב תרכומ דעסל תיאמצע תוכז 100

 Yahli ואר ילילפה ימואל-ןיבה טפשמב יפסכה דעסה לע .)186 ׳מעב ,םש( יגהנמה ימואל-ןיבה טפשמה לש המרונל תבשחנ איהו )186
Shereshevsky, Monetary Compensation as a Remedy for Fair Trial Violations under International Criminal Law, 18 NEW 

CRIM. L. REV. 71 (2015).  
 Thomas R. Phillips, The Constitutional Right;;92 ש"ה ליעל ,Schuman :לשמל ואר תירבה תוצראב תיתקוח תוכזכ דעסל תוכזה לע

to a Remedy, 78 N.Y.U. L. REV. 1309 (2003). 
  :תוכזה תפיכא תא השיגדמ רשא תרחא הרופאטמ עיצה סמלוה טפושה .780 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 101

“"Legal obligations that exist but cannot be enforced are ghosts that are seen in the law, but that are elusive to the grasp” 
.(Ex parte United States, 257 U.S. 419, 433 (1922))  
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 תוינידמ ילוקיש םיבצינ תטשפומה הרופאטמה ירוחאמ יכ שיגדהל בושח 102.תיאמצע תטפוש תושרב תכרענ רשא

 םילוקישה ביבס חישב שודיח ןאכ עיצהל רמייתמ ינניאו ,הלא םילוקיש לע ןעשנ הז רמאמ .לקשמ ידבכ םייביטמרונ

 איה רמאמה תרטמ 104.העתרהו תוגהנתה תנווכהו 103ןקתמ קדצ ילוקיש םהבו ,םייתקוח םידעס תקדצהל םינושה

 יואר" דעסל השירדל ןכות תקיצי ידכ ךותב דעסל תוכז לש רכומה ןבומה לע ףסונ ךבדנ עיצמה יטרואת לדומ גיצהל

  .ילארשיה יתקוחה רשקהב "ןגוהו

 יתקוח דעס לש ילמינימ ףר םייק יכ איה 105"ןגוהו יואר" דעסל השירדה תועמשמ ,עצומה לדומה יפל

 לכב עבקנ הז ילמינימ ףר 107.דעסל תיתקוחה תוכזב העיגפ הווהמ הזמ לפונ רשא יטרפה טפשמב ןתינש דעס 106.םלוה

 םשכ 109.הב העיגפה תמצועו )'וכו יוטיב שפוח ,ןיינק( 108העגפנש תמיוסמה תיתקוחה תוכזה תובישח יפל ופוגל הרקמ

 תיתקוח הפורת 110.םלוה יתקוח דעס לש "הרקת"ב םג הריכמ תעצומה הזתה ,םלוה יתקוח דעס לש "הפצר" תמייקש

 איהו ,תויתדימה ןורקעל הפופכ דעסל תוכזה םג תיתקוח תוכז לככ 111.טרפב העיגפל אלמ הנעמ תבייחמ הניא תמלוה

 ןיבש חווטב אוהש םחתמב היוצמ דעסל תיתקוחה תוכזה לע הנגהה ךכיפל .הפקיה אולמ ידכ הנגהל תיאכז הניא

 םחתמ" תונכל ןתינש המ תא רצוי ינש דצמ תויתדימה ןורקעל דחא דצמ דעסל תוכזה ןיב בולישה .הרקתל הפצרה

  112.יתקוח אל קוחמ טרפב ןידכ אלש העיגפ ןיגב "תמלוהה תיתקוחה הפורתה

 רשא – הלא תונורקע .יתקוחה טפשמה תונורקע לש תרזגנ איה הבושתה ?הזכש "םלוה" םחתמל בשחיי המ

 ,ןכא .תיתקוח-תתה המרב תוגוהנה תומרונה ןמ ןבומכ םימלעתמ םניא – קדצ לש ןיינעכ העושי תכלהב ותצמות

 ףקיה תא הרידגמש תיתקוח-תת הקיקח תועצמאב יטרפה טפשמב ןתינ טרפב ןידכ אלש העיגפל ינושארה הנעמה

 העיבת תליע עבוקה קוח 113.יטרפה טפשמב תרכומ העיבת תליע ירדגב תמיוסמה תיתקוחה תוכזב העיגפה ןיגב דעסה

 .תויטרפל תיתקוחה תוכזל תיתקוח-תת הנגה קינעמש קוח אוה ,לשמל ,תויטרפל תיתקוחה תוכזב העיגפ ןיגב תיקיזנ

                                                             
 וושה .1638 'מעב ,92 ש"ה ליעל ,Thomas ואר תיטופיש תרוקיב תכירעב תיאמצע תטפוש תושר ןיבל דעסל תוכזה ןיב הקודהה הקיזל 102
 Art 13 of the European Convention for the Protection of Human Rights and( תיפוריאה הנמאה לש 13 'ס לש תונשרפל

Fundamental Freedoms, September 3, 1953, 213 U.N.TS 222(:  
"[A]rt 13 of the European Convention on Human Rights […] require that the grievance handler is independent of the public 

body" (Andrew Le Sueur, Designing Redress: Who Does It, How and Why?, 20 Asia Pacific L. Rev. 17, 42 (2012)). 
103 03 (2001)9 .EVR L. .AG, 35 ortsCorrective Justice and Constitutional TBernard P. Dauenhauer & Michael L. Wells, . 
104  Rights EssentialismLevinson, , הבשה תליעב הרכהל תוקדצהה תחאכ העתרהה לוקישב תיתקיספ הרכהל .889 'מעב ,85 ש"ה ליעל 
 קספל 22 'ספ ,הנבי ןג תימוקמה הצעומה 'נ מ"עב חותיפו הינב ירמד ח.י 4708/14 א"ע :ואר )הבשה לש דעסל םג ךכו( רוביצ תויושר יפלכ
   .)24.8.2015 ,ובנב םסרופ( ןמלגופ טפושה לש וניד

 .רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 59 'ספ ,2 ש״ה ליעל ,העושי ןינע 105
106 Thomas, 1641 'מעב ,92 ש"ה ליעל (“[T]he Court established a constitutional floor entitling the plaintiff to a minimum of  

adequate relief”); 1642 'מעב ,םש (“A meaningful remedy is one that is minimally adequate and effective at ensuring the 
.protection of the attendant right”)  

 should be recognized as imposing a (“the Due Process Clause 362 'מעב ,88 ש"ה ליעל ,,Some Confusions Fallon וושה 107
general duty on government officials to behave 'rationally' in their selection of both ends and means, and state tort law 

.should be deemed inadequate if it fails to meet this minimal requirement”)  
108 1242, 1269 (1979)  .EVR L. .ALC, 67 es: A Remedy for the Violation of Constitutional RightsDamag.Jean C. Love,  
109 Goldberg, 614–613 'מעב ,54 ש"ה ליעל.  
 .613 'מעב ,םש 110
111 Thomas, 1642 'מעב ,92 ש"ה ליעל(“A meaningful remedy […]  requires an adequate remedy that is satisfactory although 

it need not be complete relief, or the plaintiffs preferred  relief”) . 
112 sSome Confusion Fallon,, 360–358 'מעב ,88 ש"ה ליעל; Thomas, 1642 'מעב ,92 ש"ה ליעל (“A meaningful remedy ensures a 

base minimum requiring some modicum of relief in a case beyond the simple statement of a violation of law”).  
113 207, 243 (2013) .EVR L. .AV, 99 The Liability Rule for Constitutional TortsJohn C. Jeffries, Jr.,  )ןלהל:Liability  Jeffries,

Rule(. 
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 115.תורחא תוטישב םג גוהנ ךכו 114,תיתקוח תיטופיש תרוקיבל הפופכ הלא םיאשונב תינכדע הקיקח לארשיב ,עודיכ

 ןיאו ,יעבדכ תמשגומ דעסל תוכזה יכ רמול ןתינ ,"םלוה" הנעמ לש ומויק לע תדמלמ יתקוח-תתה דעסה תונשרפ םא

 הנעמ תויהל לולע וז תיתקוח-תת הקיקח ירדגב ןתינש הנעמה םלוא 116.המילשמ תיתקוח הפורת הנממ רוזגל הקדצה

 ףקיה תמועל ותרגסמב םינגומה םיסרטניאה ףקיה תניחבמ ןיב ,דעסל תוכזה לש טבמה תדוקנמ םלוה אל

 תמצוע תניחבמ ןיבו ,יתקוחה טפשמב ורדגוהש יפכ העגפנש תמיוסמה תיתקוחה תוכזה ףקיהב םינגומה םיסרטניאה

 תוכזה המק הלא תוביסנב 117.םלוה הנעמל תוכזה לש יתקוחה םומינימה ףרמ תלפונ רשא ותרגסמב תנתינש הנגהה

 ירדגב רבכ טרפב ןידכ אלש העיגפל "םלוה" הנעמ תקנעהל הקדצה תססבמ איה תויתדימה ןורקע םע בולישבו דעסל

 תחא .תונוש םיכרדב תושעיהל הלוכי דעסל תוכזה לש התמשגה ,תויתדימה ןורקעב בשחתהב .תיתקוחה תוניידתהה

 ןקתל התילכתש השדח העיבת תליעב הריכמה תיטופיש הריצי תועצמאב איה – יחכונה רמאמה שדקומ הלו – ןהמ

 ,ךכ וא ךכ 118.תורחא םיכרד םג ונכתיי ."תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמ"ל סנכית ךכו ,טרפב העיגפה תא

 המשגהל ןתינש ןיינעכו יטופיש תעד לוקישל ןותנה ןיינעכ( לארשיב יתקוחה דעסה לש םילבוקמה םינייפאמה

 םיישק( םיילסרבינואה וינייפאמו )תולטבה תזרכה תייעשה ןוגכ םינוש םימעטמ ללשיהל ףאו םינווגמ םיעצמאב

 תוכזה היפלש תעצומה השיגב םיבלתשמ הלא םינייפאמ .דעסל תוכזב תעצומה הרכהה תא םיללוש םניא 119)הפיכאב

 הנגהה אולמל הכוז הניא איה ןכל 120.הפקיה אולמ ידכ תנגומ הניאו תיסחי איה ,תיתקוח תוכז לככ ,דעסל תיתקוחה

  .תויתדימה ןורקע תא םימייקמ רשא םינוש םיאנתב התוא לולשל ןתינו ,תיתקוחה

  תינויערה הקדצהה םושיי 2.3

 תדוקנמ תויתקוחה תויוכזה לע תמלוהה הנגהה ןיב רעפהש ךכל תעדה תא תתל שי תעצומה השיגה םושייב

 ,הז רעפ 121.לבוקמ טפשמ לש תוטישב עודי יטרפה טפשמה לש םילכב לעופב ןהל תנתינש הנגה ןיבל תיתקוח טבמ

 יושע יתקוח-תתה דעסה תא עבוק רשא קוחה .השדח העיבת תליעב הרכה תומדב יתקוח דעס קידצמ וניא ,ומצעלשכ

 תנווכמ םדוקה קלחב הטרופש תינויערה הקדצהה .תיתקוח תיטופיש תרוקיב ינפמ ןגומ וא ומצעלשכ יתקוח תויהל

 וניינעבש ,רחא קוח לש תויתקוח-יא ןיגב םילשמ יתקוח דעס שקבתיש רשפא )יתקוח אוהש( הז קוח לש ודיצלש ךכל

 ,תורחא םילימב .השדח העיבת תליעב הרכה לש יתקוח דעס קספנ וניינעבשו ,תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה תכרענ

 ,תמיוסמ תיתקוח תוכזב ןידכ אלש העיגפל הקיז לעב תויהל רומאה רעפה לע ,דעסל תוכז רבדב הקדצהה םוקתש ידכ

 הרדסהה אשומב ינושה לש יעבט רצות אוה ןכש ,ומצעלשכ רעפב יד ןיא .תיתקוחה תוניידתהל סיסבה איהש

 טפשמב תויוכזה ,דגנמ .ןוטלשל טרפה ןיב םיסחיה תא רידסהל הנושארבו שארב ודעונ תויתקוח תויוכז :תיטפשמה

                                                             
 םא הלאשב הנתומ אהי יתקוחה ופקות ]...[ תופורת ןיינעב רדסה עבקי רשא הקיקח רבד"( 705 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 114
 The asserted congressional authority“) 1143 'מעב ,61 ש"ה ליעל ,Nichol םג ואר .)"הלבגהה תקספ לש היתושירד תא םייקמ ומצע אוה

to bar constitutional damages actions without providing adequate alternative remedies […] is inconsistent with our 
.traditions of judicial review”) 

  .1135 'מעב ,םש 115
 many constitutional wrongs […] do have either direct common law analogues or are the types of“)4113–1133 'מעב ,םש 116

individualized injuries that have traditionally provided the bases for compensatory damages awards”) . 
 .1142 'מעב ,םש 117
 תבטה תלילש :תיתקיספ העיבת תליעב הרכהל לוקשה יתקוח דעס ןתנייש רשפא ןויוושל תיתקוחה תוכזב העיגפ לש תומיוסמ תוביסנב 118
 דרשמ 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה - ידוהי םזילרולפל זכרמה 4805/07 ץ"גב :וושה .עגופה ףוגה ןמ תיתלשממ הכימת וא סמ
 םיכרדב ןוידל .101–100 ,85–84 ׳מעב ,48 ש״ה ליעל ,קינבוטנוג ;)2008( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 83 'ספ ,571 )4(בס ד״פ ,ךוניחה
  .123 ש"ה ןלהל ואר תופסונ

119 . 735, 753 (1992) EVR L. .ALC S., 65 When Rights Encounter Reality: Enforcing Federal RemediesBarry Friedman, . 
120 Thomas, 1643 'מעב ,92 ש"ה ליעל (“As a fundamental right, however, the right to a remedy can still be denied if that denial 

is necessary to a compelling state interest”) . 
121 1, 64 (2014) (“American understanding of  .EVR L. .OLUMC, 114 Public Rights of ActionImplied Seth Davis, 

constitutional rights expanded to encompass interests the common law did not protect”) . 
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 ןרהא 'פורפ הנורחאל בתכש יפכ 122.םיטרפ ןיב םיסחיה תא רידסהל הנושארבו שארב ודעונ יתקוח-תתה לבוקמה

 ןוטלשה תויושרל טרפ ןיב םיסחיה וניינעש יתקוח-תת טפשמ שוביגב ןובשחב םיחקלנה םיכרעהו םיסרטניאה" ,קרב

 טרפ ןיב םיסחיה וניינעש יתקוח-תת טפשמ שוביגב ןובשחב םיחקלנה םיכרעהו םיסרטניאהמ םינוש תויהל םייושע

  123."טרפל

 תויושרל טרפה ןיבש םיסחיב ןובשחב םיאבומה םיסרטניאב קר וניינע תויתקוח תופורתל ןאכ עצומה לדומה

 תוניידתה ירדגב ןוטלשה תויושרל טרפה ןיבש םיסחיב הלח ססבל שקבמ ינא התואש העיבתה תליע .ןוטלשה

 תיטנוולר איה .םיטרפ ןיב םיסחיב הלח הניא תעצומה הליעב תיטופיש הרכה ךכיפל .םיטרפ ןיב םיסחיב אלו תיתקוח

 איה – דעסל תיתקוחה תוכזה לש תרזגנכ – וזכ הליע לש יתקוחה דמעמה לשב .ןוטלשל טרפ ןיב םיסחיה רושימל

 איה .תיתקוח-תתה המרב ןוטלשל טרפ ןיב םיסחיה רושימב תומייקה תופורתה לש הזמ הובג יביטמרונ דמעמ תלעב

 הנעמל טרפב ןידכ אלש העיגפל התוללכב הטישה לש הנעמה תא איבהל ידכ תומייקה העיבתה תוליע יבג לע תפסוותמ

-תת המרונ לש לוטיבל איבהל היושע תיתקוח המרונש םשכ 124.תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמב יוצמ רשא

 .תיתקוח-תתה המרונב עבקנש יפכמ תיתקוח הפורת לש רתוי בחרנ ףקיהל איבהל היושע תיתקוח המרונ ךכ ,תיתקוח

 עורגל ילבמ( ןוטלשל טרפה ןיבש םיסחיה רושימב 125לארשי חסונ "יתקוחה לבוקמה טפשמה" חותיפ לש ךרדה יהוז

 ןיב – רומאה רעפהש איה וז השיג לש האצותה 126.)םיטרפ ןיבש םיסחיה רושימב ותלוחתו יתקוחה טפשמה חותיפמ

 העיבת תליעב הרכהל איבמ – יטרפה טפשמה לש םילכב לעופב תנתינה הנגהה ןיבל יתקוחה רושימב היוארה הנגהה

 הנגהה רשאכו ,טרפה לש תמיוסמ תיתקוח תוכזב העיגפ החכוה :םירבטצמ םיאנת ינש םייקתהב קר הקיספה ריצי

  .תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתממ תלפונ וז העיגפל יטרפה טפשמה לש םילכב לעופב תנתינה

 דעס הנקמ וא )תוניסח תארוה לשמל( ללכב דעס תללושה הארוה – יטרפה טפשמב דעס תארוה לכ ,הרואכל

 תשרודה הארוה לשמל( דעסה תא הנתמה וזכ וא ,)יוציפ תרקת לשמל( דעסל הרקת תעבוקה וזכ וא 127,דבלב יתרהצה

 סיסב לע תיתקוח תיטופיש תרוקיבל תעצומה השיגה יפ לע הפושח – 128תרחא ךרדב ותוא הליבגמ וא )םשא תחכוה

 תדוקנ יהוז .יתקוח ומצעלשכ אוה יתקוח-תתה יתפורתה ןידהש איה אצומה תדוקנ .איה אל ךא ;דעסל תוכזה ןויער

-תתה יתפורתה ןידה רשאכ םג ,תאזמ הרתי .םינידה תרימש תקספ חכונל תישעמ הניחבמ רתויב תרבתסמה אצומה

 הנושב( ומצעלשכ הז ןידש חרכהב רמול ןיא ,תמלוהה תיתקוחה הפורתה ןתממ תגרוחה האצות "קיפנמ" יתקוח

 "תלעפה" ,תעצומה השיגה יפל 129.יתקוח אל אוה )ירקיעה ךילהב תיתקוח תיטופיש תרוקיבל דמוע רשא קוחהמ

 רשא יפיצפס קוח היפלש תימדקמ הנקסמ תובקעב קר תירשפא השדח העיבת תליעב הרכהל הקדצהכ דעסל תוכזה

                                                             
122 . 393, 442 (2003) (“The EVR L. C.L.-C.R. RV., 38 HThe Constitutional Tort Action as Individual RemedyJames J. Park, 

common law primarily defines rights between private individuals rather than the rights of individuals against the 
.government”) 

 םיירקיעה םיסרטניאה ןיב רתוי דח לובג וק טטרסל תשקבמה השיגל .409 ׳מעב ,75 ש״ה ליעל ,"יטרפה טפשמהו תויתקוח תויוכז" קרב 123
 Donal Nolan, Negligence ואר ,יטרפה טפשמה ינידב םיסרטניאה ןיבל )יתנידמ יתקוח טפשמבו ימואל-ןיבה טפשמב( םדאה תויוכז ינידב

and Human Rights Law: The Case for Separate Development, 76 MOD. L. REV. 286 (2013). 
 when state law falls short state courts must recognize causes .of")  354 'מעב ,88 ש"ה ליעל ,,Some Confusions Fallon וושה 124

action and supply remedies not authorized by state law") 
 קחציו ןהכ 'ה םייח( 285 ,275 א ךרכ םיבתכ רחבמ "תינויצוטיטסנוקה הבישחה לע" קרב ןרהא ואר ,"יתקוח לבוקמ טפשמ" יוטיבל 125
  .)2000 ,םיכרוע רימז

  .397–396 ׳מעב ,75 ש״ה ליעל ,"יטרפה טפשמהו תויתקוח תויוכז" קרב ואר הז רשקהב יתקוחה לבוקמה טפשמה חותיפל 126
127 Goldberg, 602-603 'מעב ,54 ש"ה ליעל. 
 לש היצפסנוקה רואל ןהלש תונשרפ בייחמה ןפואב ,דעסל תוכזה ןיבל הלא תולבגמ ןיב חתמל .תונשייתה וא הליע דוחיי תוארוה ,לשמל 128
  .1205-1202 'מעב ,92 ש"ה ליעל ,Schuman :ואר דעסל תוכז

 לשמל ואר .יתדימ-יתלב וא יתורירש אוה רשאכ ,לשמל .םירחא םימעטמ םג יתקוח-יתלבכ לספיהל לולע תישאר הקיקחב עובקה ןידה 129
  .68 ש״ה ליעל ,ןוחטיבה רש 'נ הלאדע ןיינע
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 תיתקוח העיגפ תחכוה :םירבטצמ םיאנת ינשב רומאכ רבודמ .טרפב ןידכ אלש עגופ תיתקוח תיטופיש תרוקיבל דמוע

 תא ןוחבל טפשמה תיב לוכי םיאנתה ינש םימייקתמ ובש הרקמב .תמלוהה הפורתה םחתממ הגירח תחכוהו

 ףרח – ףקתנה קוחה לש ולוטיבמ ענמיהל לוכי טפשמה תיב ,לשמל .ללוכ דעס רוחבלו תועיגפה ןיב הייצקארטניאה

 תא דימעיש ומצע ףקתנה קוחב העובקה הפורתל ביחרמ שוריפ לש הוותמב רוחבלו – יתקוח אל אוהש העיבקה

 .קוחה ךותל האירק לש תרכומה הפורתה ירדגב עצבתהל לוכי הזכ ךלהמ .רומאה םחתמה ףרב דעסל תוכזב העיגפה

  130.תורחא תופולח םג ונכתיי

 ביחרמ שוריפ לש הוותמב איה הנושארה .תופולח דוע ףיסוהל תשקבמ דעסל תוכז רבדב ןאכ תעצומה השיגה

 וא ףקתנה קוחה לש( הזכש ינשרפ ךלהמ םיתיעל ךא .ינשרפ ןגוע הזל שי ןכא םא ,יטרפה טפשמב העובקה הפורתל

 תוביסנב 131.םינידה תרימש תקספ חוכמ תוברעתה ינפמ ןגומ ןידהש וא ,ירשפא יתלב אוה )יטרפה טפשמב ןידה לש

 העיבתה תוליעל תפסוותמה השדח תיתקיספ העיבת תליעב הרכה לש הוותמב היינשה הפולחל תונפל ןתינ הלא

 תוכזב ןידכ אלש העיגפל הקיזב ,התוללכב הטישב ןתינש דעסה תא דימעהל התילכת 132.יללכה ןידב תורכומה

 שרופמב ללוש יטרפה טפשמה ןיא דוע לכ ,תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמ ףרב 133,טרפה לש תמיוסמה תיתקוחה

 ילילש רדסה רבדב הז גייס .תיתקוח המצעלשכ איה וזכ הלילש דוע לכו ,)"ילילש רדסה"( וזכ תיתקוח הפורת תקנעה

 האירק לש תרכומה תרגסמב םיירשפא םניא הלא םיוותמ ינש .רמאמה ךשמהב וב קוסעאו ,בושח אוה םייקה ןידב

   .יטרפה טפשמה ךותל האירקב אלא ףקתנה קוחה ךותל האירקב רבודמ ןיאש טושפה םעטה ןמ קוחה ךותל

 תיתקוחה תוכזה :הלש הילגר לע תדמוע תחא לכש תויתקוח תויוכז יתש ןיב הנחבה רצוי עצומה לדומה

 העיגפה תא חתנל שי רומאכ .םלוה דעסל תיתקוחה תוכזהו )יוטיבה שפוח לשמל( עגופ ףקתנה קוחה הבש תמיוסמה

 רבטצמב סחייתמ רשא ללוכ דעס אהי הריתעב רבד לש ופוסב ןתנייש יתקוחה דעסה ךא ,דרפנב תומרונהמ תחא לכב

 הפורתל סיסבכ דעסל תוכזה לש הקדצהה המק ,תיתדימ אל איה תמיוסמה תוכזב העיגפהשכ .תועיגפה יתשל

 לש תיתקוחה הניחבה לש ישילשה בלשה ירדגב תישענ וזכ הרכה .השדח העיבת תליעב הרכה לש תיאמצע תיתקוח

 תיתקוחה תוכזב תדרפנ העיגפ תרצוי תמיוסמה תיתקוחה תוכזב העיגפהשכ .תמיוסמה תיתקוחה תוכזב העיגפה

 הקיספה ריצי השדח הליעב הרכה-יא .תויתדימב דעסל תוכזה תא םישגהל הבוח תלטומ טפשמה תיב לע ,דעסל

 הדיצמ םעפה – דעסל תוכזב העיגפל המצעלשכ בשחיהל הלולע עצומה לדומה יפ לע תבייחתמ וזכ הרכה ובש םוקמ

  134.תטפושה תושרה לש

 אובב 135.תיתדימ העיגפכ וזכ העיגפ קידצהל הבוח תלטומ – תטפושה תושרה תוברל – ןוטלשה תויושר לכ לע

 םיידסומ םילוקיש רתיה ןיב וררועתי ,דעסל תוכזב העיגפה תויתדימ תניחב רושימב וז התבוח דבכל תטפושה תושרה

                                                             
 היצגרגא :רבטצמ טקפא תנירטקוד תארקל" יכדרמ בידנו םייהדנולב רמז ואר הז רשקהב ןובשחב םיאבה םירחא םייתקוח םידעס ינשל 130
 תינויערה תרגסמה לע ןעשנ - "ינטלומיס שומיש רוסיא" דעס - ןושארה דעסה .)2014( 620 ,569 דמ םיטפשמ "תיתקוח תיטופיש תרוקיבב
 ונניא השעמל - תקקוחמה וא תעצבמה תושרה תוסחייתהל אשונ תיינפה - ינשה דעסה .)622-623 ׳מעב ,םש( קוחה ךותל האירק לש תרכומה
  .)627 ׳מעב ,םש( יתקוחה דעסה תקיספ בלשל םידקמ ךילה אלא יתקוח דעס

  .)2.4.2015 ,ובנב םסרופ( תימע טפושה לש וניד קספל 6 'ספ ,ןוחטיבה רש 'נ תקמ 2284/15 ץ"גב 131
 םא"( 395 ׳מעב ,75 ש״ה ליעל ,"יטרפה טפשמהו תויתקוח תויוכז" קרב :םיטרפ ןיב םיסחיה רושימב דעסל תוכזה לע הנגהל וושה 132
 ןויקינב ץוחרל םילוכי םניא )לבוקמה טפשמה ירדגב( טפושהו )הקיקחה ירדגב( קקוחמה .ותוא רוציל ךירצ – םייק ונניא יטרפה טפשמה
 לש יביטקייבואה טביהל יוטיב ןתיל וחוכב היהי רשא )ןיינעה יפל יתכלה וא יתקיקח( שדח ןיד תריציל איבהלו תשעתהל םהילע .םהיפכ
   .429 ,427 'מעב ,122 ש"ה ליעל ,Park םג ואר .)"תויתקוחה תויוכזה

133 Thomas, 1642 'מעב ,92 ש"ה ליעל it must actually work to effectuate the  -(“a meaningful remedy must be actualized 
purpose of the right”). 

134 Goldberg, 596–595 'מעב ,54 ש"ה ליעל (“True, one can imagine a situation in which a litigant could claim that the right  
to a law of redress requires recognition of a cause of action […] the claim would be directed at the courts themselves, 

.demanding that they remedy the rights violation by exercising their power to define new wrongs")  
 הנגהל תיתקוחה תוכזה" קרב ןרהא ואר ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח יפל תויתקוחה תויוכזה תא דבכל תטפושה תושרה לש התבוחל 135
  .)2015( 34 ,1 זי לשממו טפשמ "דובכהו ףוגה ,םייחה לע
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 .עצומה לדומה יפ לע םיימיטיגל םילוקיש ולא 137.םירחא םיידסומ-ןיבו םיידסומ םילוקישו 136"יטופיש ןוסיר" רבדב
 דעסה םוצמצל םינווגמ םילוקישל לקשמ תתל שי הז ןורקיע יפלו 138,יתקוחה תויתדימה ןורקעל ףופכ יתקוחה דעסה

 רושימב ץ"גבל ןותנה בחרה תעדה לוקישמ קלחכ – הלא םילוקישל לקשמ ןתמ 139.ותקיספמ תוענמיהל וא יתקוחה

 םילוקישה .תינורקעה התקדצה תא לולשל אל ךא תעצומה תיתקיספה הליעה תא םצמצל יושע – יתקוחה דעסה

 תיסחי תולטב לש הסיפתה תא םהילע ססבל גוהנש ,םיידסומו םיירוביצ םיסרטניא לע םיססובמ רשא םימצמצמה

 תויוכזל היואר הנגה תקנעה – םדאה תויוכז ינידו יתקוחה טפשמה לש תירקיעה תילכתל םיפופכ ,יתקוחה רושימב

 תועצמאב דעסל תוכזה תפיכאל חרכהב איבת אל דעסל תוכזב העיגפ יתשיגל ןכל .תויתדימב םמשייל שי 140.תויתקוח

 יטופיש דעס תומדב :לשמל ,תונוש םיכרדב עצבתהל היושע דעסל תוכזה לע הנגהה .השדח העיבת תליעב הרכה

 רעפה םלשויש ידכ השדח העיבת תליעב תיתקיקח הרכהל תיטופיש הצלמה רמולכ ,תמייקה הקיקחה ןוקיתל ארוקה

 הליעב הרכהה דעס לש היעשה עובקל ןתינ ןכ ,תולטב לש דעס תייעשה עובקל ןתינש םשכ 141.םלוה היהי הנעמהו

 ילוקישב בשחתמ רשא יתקוחה דעסה בלשל תלבוקמה המגידרפה םע תעצומה הקדצהה תבלתשמ ךכב .תיתקיספ

 ףא עצבתהל לוכי תקקוחמה תושרה ידי לע השורדה הקיקחה םודיק ןכל .יביטרפואה דעסה תעיבקב םינוש תוינידמ

 בחרממ הנהנ קקוחמה .העיבת תליעב הרכה אקווד ואלו שורדה ףרב םידמועה םינווגמ םידעסב הרכה תועצמאב אוה

 תיתקיקח תונעיה יכ ריבס .תיתקוח תיטופיש תרוקיבל ןבומכ הפופכ ותריחב 142.תונושה תופולחה ןיב הריחבב ןורמת
   .הז רמאמב עצומכ ,הקיספה ריצי השדח העיבת תליעב הרכהמ ענמיהל טפשמה תיבל רשפאת וזכ תיטופיש הצלמהל

 תליעב הרכה לש יעצמאב קר אלא דעסל תוכזה ןויער תמשגהל םיירשפאה םיעצמאה לכב ןודל רמייתמ ינניא

 לשב ןתינש דעסב םרוקמש םירחא םיביכרמ ףסוותהל םילוכי הז ביכרמל .תיתקוח הפורתכ הקיספה ריצי העיבת

 תוכזב תעגופה הקיקחה תולטב לש יתקוח דעס קוספל לשמל ןתינ .תמיוסמה תיתקוחה תוכזב תיתקוחה העיגפה

 םירתוס םניאש םידעס ינשב רבודמ .השדח העיבת תליעב הרכה לש םילשמ דעסב ותוא תווללו תמיוסמה תיתקוחה

 ריתוהל הטונ תטלשה השיגה ,רוכזכ .דיתע ינפ הפוצ דעס והז בורל .קקוחמל ןווכמ הקיקחה תולטב דעס .הז תא הז

 השחרתה רשא םיוסמה טרפב תיטרקנוקה העיגפה ןוקיתל סחיב רקיעבו ,רבעל סחיב הז דעס לש תוכלשהה תא

 יפל .יטרפה טפשמה יפ לע תויחרזאה תואכרעל הנותנ הב הרכההש תדרפנ הלאשכ ,ולית לע קוחה דמע הבש הפוקתב

 תייגוס תא םג ררועמה ןפואב המלש תויהל הכירצ תיתקוחה הניחבהו ,וזכ הקיטקרפל םוקמ ןיא ,עצומה לדומה

                                                             
136 . J L.ALE Y, 91 The Discretionary Constitution: Institutional Remedies and Judicial LegitimacyWilliam A. Fletcher, 

635, 649 (1982);  Theodore Eisenberg & Stephen C. Yeazell, The Ordinary and the Extraordinary in Institutional 
Litigation, 93 HARV. L. REV. 465, 493 (1980).   

 םיכמותה םילוקישל .488–485 ׳מעב ,4 ש"ה ליעל ,סורג ;577–477 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב ואר הלא םילוקיש טוריפל 137
  .64 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,םיזוח ןהכו ןמדירפ ואר ,יטרפה טפשמב םג יתפורתה בלשב בחר יטופיש תעד לוקיש תיינקהב

   .95 ׳מעב ,5 ש״ה ליעל ,״תולטבה תזרכה תייעשה״ לזרמ 138
 םייטרפ םיסרטניא ףקשל םיכירצ תופורתה יניד .תויטולוסבא תופורת ןיא ךכ תוטלחומ תויוכז ןיאש םשכ"( 483 ׳מעב ,4 ש"ה ליעל ,סורג 139
  .)"דחאכ םייתכרעמו

 ליעל , ,Public LawVaruhas ואר םדאה תויוכז לע הנגהה תילכת ינפמ תוחדיהל םיידסומה םילוקישה לע היפלש רתוי תצרחנ השיגל 140
 The public interest approach to remedies […] is out of place in a field specifically constituted to ensure“) 27 'מעב ,50 ש"ה

.protection of individual rights and interests") 
 להנימ ,לארשי תנידמ 'נ קיסרק 2390/96 ץ"גב ואר ,העיבת תליעב הרכה תומדב אקווד ואל ,יתקיקח ןוקיתל "תיטופיש הצלמה"ל 141
 'ספ ,ופול 'נ ןוחטבה דרשמ - םילומגתה ןיצק 7335/10 ם"עע ;)2009( שיניב האישנה לש הניד קספל 6 'ספ ,625 )2(הנ ד״פ ,לארשי יעקרקמ
  .)29.12.2013 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל זנ-ו אי

142 Nichol, 1144 'מעב ,61 ש"ה ליעל(“As it is certainly possible for more than one remedy to meet the minimum requirements 
of protection, […] it would seem appropriate to afford at least some deference to reasonable congressional remedial 

determinations”) ; Hill, 1118 'מעב ,52 ש"ה ליעל. 
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 ךירעמ טפשמה תיבו ,טרפב תיטרקנוקה העיגפה ןוקיתל םייקה ןידב תרכומ הליע תמייק םא ,ןבומכ 143.דעסל תוכזה

 הליע תמייק ןיא םא םלוא 144.הנוכנ הקיטקרפ יהוז ,תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמב תדמוע איה יכ שארמ

 ךמסומ אוה ,רומאה םחתמב תדמוע הניא איה יכ שארמ ךירעמ טפשמה תיב ךא תמייק איהש וא ,םייקה ןידב תרכומ

 וילע )ןלהל( םימיאתמה םירקמב .דעסל תוכזה לש הייצפסנוקה רואל םירבדה תא ןוחבל עצומה לדומה יפ לע בייחו

 דעס ןיב הריתס ןיא .םירחאה םייתקוחה םידעסל רבטצמ יתקוח דעסכ הקיספה ריצי השדח העיבת תליעב ריכהל

 .דיתעל ןווכמה דעס תמועל רבעל ןווכמה דעסה ןיב הריתס ןיא ןכל .קקוחמל ןווכמה דעס ןיבל טרפה תבוטל ןווכמה

  .תונוש תוילכת תתרשמ רבטצמב וללה םידעסה תקנעה

 ןתינ ?הקיספה ריצי העיבת תליעב הרכה לש ךרדב הריחבמ סונמ היהי אל םיבצמ וליאב :םייניב םוכיס

 וניא םייקה יתקוח-תתה ןידה רמולכ ,הטישב רסח וניינע ןושארה יסופיטה בצמה .םייסופיט םיבצמ ינש לע עיבצהל

 ןתינ אלש תויה .תמיוסמה תיתקוחה תוכזב ןגומה סרטניאב ןידכ אלש העיגפל )עמתשמ וא שרופמ( ללכ הנעמ ןתונ

 עבותה רתונ ובש בצמב רבודמ העושי תכלה ןושלב 145.דעסל תוכזב תיאמצע העיגפ תרצונ ,םייקה ןידב ללכ הנעמ

 )תמיוסמה( תיתקוחה תוכזב העיגפל תיטפשמה הטישה לש םלוה הנעמ ףקשמ ונניא הזכ םיניינע בצמ ."םידעס לוטנ"

 תויושר לע הבוח הלח )תמיוסמה תוכזב ןידכ אלש העיגפה דצל( דעסל תוכזב תדרפנה העיגפה חכונל .טרפה לש

 קקוחמה לש ודיקפת והז הנושארבו שארב .הנעמה רדעיה תויתקוח תא ןוחבל ,תטפושה תושרה תוברל ,ןוטלשה

 דוביכב איה ףא תבייחה ,תטפושה תושרה לש התבוח ,רסחה תא אלממ וניא קקוחמה םא ךא 146,הז רסח אלמל

  .ןכ תושעל ,תויתקוחה תויוכזה

 .םייקה יתקוח-תתה ןידב יוציפ וא העיבת תליע תמייק .הטישב רסח ןיא ובו ,רתוי ץופנ ינשה יסופיטה בצמה

 ומויקב תמיוסמה תיתקוחה תוכזב טרפב ןידכ אלש העיגפה ןוקיתל שקובמה דעסה תא תונתהל יושע םייקה ןידה

 הטישב םייקה דעסהש ךכל איבת אל וז הינתה יכ שרדנ ,ןאכ תעצומה השיגה יפ לע .תונלשר ומכ םיוסמ יאנת לש

 תוכזה לש הייצפסנוקה רואל דרפנב תנחבנ םייקה ןידה לש הבושתה .תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתממ לפונ

 םחתממ לפונה הזכ ירק ,קפסמ אל דעס קינעמ יתקוח-תתה ןידהש הנקסמל עיגהל לוכי טפשמה תיב הרואלו ,דעסל

 םחתממ לפונהו 147ירוביצה וא יטרפה יתקוח-תתה טפשמב ןתינ רשא רומאה דעסהשכ .תמלוהה תיתקוחה הפורתה

 רבודמ םא – תפסונ תינשרפ הלאש תררועתמ 148,תיתקוח המצעלשכ איהש הקיקחב ןגומ תמלוהה תיתקוחה הפורתה

                                                             
 תלאשל םג סחייתהל ץ"גב תא בייחת רשא השדח הכלהב ןבומכ רבודמ ,השדח העיבת תליעב הרכה הניינע תיתקוחה הפורתהש לככ 143
 דימלא חונמה ןובזע 'נ מ"עב תויתשתו ןיינב הנוב ללוס 8925/04 א"ערב העבקנש הכלהה ןמ הז ןיינעל שיקהל ןתינ היהי .הלש ןמזב הלוחתה
  .)2006( קרב )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 22 ,4 'ספ ,126 )1(אס ד''פ ,ל״ז דימחלא דבע

 טפושה לש וניד קספל 9 'ספ ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ-לארשי תנידמ 'נ מ"עב טרופסקא רשב ירצומ סרג-ופ 2118/12 א"על וושה 144
 יוציפ הוותמ המשיי הנידמה" תאז לכב ירוטוטטס יוציפ רדסה לש ורדעיה ףרח יכ םש עבק טפשמה תיב .)5.7.2015 ,ובנב םסרופ( רגיצנד
 תכלה לע ססבתהב יוציפל םירתועה תנעט תא החד ,רתיה ןיב ,הז םעטמו ,"םוטיפב וקסע רשא םיאלקחה לש עירכמה םבור י"ע לצונ ןכאש
 םיחנומב ,טפשמה תיב לש ותסיפת לע דמלל ידכ שי םירתועב העיגפל קפסמ הנעמ ןתיל ידכ יתלשממה יוציפה ןונגנמב יד יכ העיבקב .העושי
 יוציפ רדסה יכ טפשמה תיב לש הערכה תעמתשמ הבש תפסונ המגודל .תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמב דמוע יוציפה יכ ,הז רמאמ לש
 1408/15 א"ער ואר ,ומצע יוציפה ןונגנמ תלעפהב תעדה לוקיש תניחבב ודקמתהב ,הרומאה הדימה תמא תא ףקשמ םיוסמ ירוטוטטס
  .)23.7.2015 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( האישנל הנשמה לש וניד קספל אי–ט 'ספ ,תואלקחה דרשמ לארשי תנידמ 'נ הקיאתעלא

145 Goldberg, 362–622 'מעב ,54 ש"ה ליעל (“a state has violated the right to a law for the redress of wrongs by not providing 
.such law”) 

 ןיינע :ןלהל( )2006( שיניב )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 52 'ספ ,461 )1(אס ד"פ ,יאבצה עבותה 'נ בורכששי 5121/98 פ"ע 146
 .)בורכששי

 6948/13 א"ער ואר ,קפסמ רדסהכ רכוה רשא תונקתב עובקה יוציפ רדסהל .הנשמ תקיקחב וא תישאר הקיקחב עובקה יוציפ רדסה ןוגכ 147
 ןיינע :ןלהל( )13.12.2015 ,ובנב םסרופ( לדנה טפושה לש וניד קספל 9 'ספ ,155 מ"עב יפותיש בשומ ףיטק 'נ םייוציפ ןרקו שוכר סמ להנמ
 ,ובנב םסרופ( לארשיב םיסימה תושר 'נ תיללכ תואירב יתוריש 5416/13 ץ"גב ואר תישאר הקיקחל סחיב המוד העיבקל.)שוכר סמ להנמ

10.2.2016(.  
 ,2 ש״ה ליעל ,העושי ןיינע( "םיריבס יתלב דוסי תונורקע לע" תכמסנ איהש רמול רשפא יא רשא יטרפה טפשמה לש הקיקחה איה וזכ 148
 "תנסחמ" רשא םינידה תרימש תקספב תנגומ רשא יטרפה טפשמה לש הקיקח וא )רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 32 'ספ
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 איבהל ידכ השורד ןכא איה םא( הקיספה ריצי המילשמ העיבת תליעב הרכהל רשאב ילילש רדסה תעבוקה הקיקחב

 רדסהב רבודמ ןיאש תויהל לוכי וז תינשרפ הלאשל הנעמה .)תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמ ירדגל דעסה תא

 העיבת תליעב הרכה תועצמאב יטרפה טפשמב ןתינש דעסה תא םילשהל תטפושה תושרה לש התבוח זא וא .ילילש

 תוכזה לש תיתקוחה טבמה תדוקנמ תמלוהה המרל התוללכב הטישב ןתינש דעסה תא הלעת רשא הקיספה ריצי

 .דעסל

 ובש ,יביטיזופ ךלהמו )ליעל( יטרואת ךלהמ – םימילשמ םיכלהמ ינש לע רוכזכ תססובמ תעצומה השיגה

  .אבה ףיעסה קסוע

 תיתקוחה תוכזל היואר הנגהב רסח :יביטיזופה ךלהמה .4

 ללוש ונניא יטרפה טפשמה היפלש טפשמה תיב לש תיביטיזופ תימדקמ הכרעהב ךורכ יטרואתה ךלהמה

 אלו הטישב "רסח" רבדב הנקסמ השורד ,תיתילכת תונשרפ לש םיחנומב .הקיספה ריצי תיתקיספ הליעב הרכה

 יחכונה רמאמב רשפא יא ,םירבדה עבטמ .החילצל הלק הנניא יטרפה טפשמה לש וז תינשרפ הכושמ 149.ילילש רדסה

 תליע .ילילש רדסה לש "הרוגח" ןביבס שי םא ןוחבלו יטרפה טפשמב העיבתה תוליע לכ תא ףיקמ יופימ תופמל

 .ןיינקו רשוע תיישע ,םיזוח ,ןיקיזנ :יטרפה טפשמה לש םיפנעהמ דחא לכב תררועתמ תינוטלש תוליעפ ןיגב העיבת

 רדסה" אוה התוא ללוש וא העיבת תליע עבוקה יטרפה טפשמה לש יפיצפס יתקיקח רדסה םא הלאשל הבושתה

 הנעטב דקמתהל שקבא .םיפנעה לכל ןאכ סחייתהל העיריה הרצק 150.רדסה לכ לש תיתילכת תונשרפב היולת "ילילש

 שקבא ןכמ רחאל .יתקוח דעסכ השדח העיבת תליעב תיתקיספ הרכה םיללוש םניא יתקוח-תת ןידכ ןיקיזנה יניד יכ

  .וזכ העיבת תליע שומימל ישעמ לדומ גיצהל

 

 יתקוח דעסכ תיתקיספ העיבת תליעב הרכה ללוש וניא יתקוח-תתה ןידה 1.4

 הנגהה .יתקוח דמעמ תלעב איה .יתקוחה טפשמה לש תופורתה ינידמ קלח איה תעצומה העיבתה תליע

 תרזגנה היוארה הנגהה ןמ הבחר תויהל היושע איה וזככו ,תיתקוחה הדימה תמאמ תרזגנ םדאה תויוכז לע היוארה

 תוארוה שרפל וא רידגהל ןיא .הז לדומ תללוש הניא יתקוח-תת ןידכ ןיקיזנה תדוקפ .תיתקוח-תתה הדימה תמאמ

 קוחב העובקה תרחא הארוה לכ ומכ ,דוסי קוחב העובקה תוכזש ןאכמ 151.תויתקוח-תת תומרונ סיסב לע תויתקוח

 .םירחא םייתקוח-תת םינידב וא םיקוחב תועובקה תוארוה ךמס לע ןבומ לבקל וא שרפתהל הלוכי הניא ,דוסי

 ןניינעש יטרפה טפשמה לש הדימ תומאב היולת הנניא ,יתקוחה דעסה בלש תוברל ,תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה

 .יתקוח דמעמ תלעב איהש ,דעסל תוכזל תופופכ הלא הדימ תומא :ןוכנה אוה ךפהה 152.םיטרפ ןיב םיסחי

 ,ןידכ אלש וגשוהש תויאר תליספל תיתקוח הליע הרכוה הבש ,בורכששי תכלה תא ימעטל שרפל שי וז חורב

 תיב ידיב הקינעה םש הרכוהש תיתקיספה הליספה תליע 153.םדאה דובכל תיתקוחה תוכזב ןידכ אלש העיגפב ירק

 .הרקמ לכ לש ויתוביסנ יפ לע תיתקוח תוכז לש הרפה בגא הגשוהש היאר תוליבק ןיינעל עירכהל תעד לוקיש טפשמה

                                                             
 יגולונכט ראואפ דסנוודא ט.פ.א 8940/14 ץ"גב( תיתקוח תיטופיש תרוקיב ינפמ םדאה תויוכז ןיינעב דוסיה יקוח תקיקחל ומדקש תוארוה
  .))18.1.2015 ,ובנב םסרופ( תימע טפושה לש וניד קספל 6 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ מ"עב

 רואנ )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 21 'ספ ,הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ אבס רפכ גנילואב 10879/02 א"ער לשמל ואר 149
  .)6.12.2006 ,ובנב םסרופ(

  .55 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,םיזוח ןהכו ןמדירפ 150
   .)ינבא ןיינע :ןלהל( )1998( קרב אישנה לש וניד קספל 5 ׳ספ ,206 )5(בנ ד"פ ,הלשממה-שאר 'נ ינבא 1384/98 ץ"גב 151
 .67 ׳מעב ,48 ש״ה ליעל ,קינבוטנוג 152
  .שיניב )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 34 'ספ ,146 ש״ה ליעל ,בורכששי ןיינע 153
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 ךמסומ ,הז ןיינעב תירוטוטטס העיבק רדעהב" היפלש הבחר הסיפתמ קלחכ הרכוה תיתקיספה הליספה תנירטקוד

 ןגהל תיביטיזופה ותבוח חוכמ ,תאז .דוסיה יקוחב תונגומה תויוכזה תרפה ןיגב םימיאתמ םידעס בצעל טפשמה-תיב

 ונל יד ]...[ הפורתה םש – תוכזה ובש םוקמב יכ תיטפשמה ונתטיש לש תיללכה הסיפתל םאתהבו הלא תויוכז לע

 חורב יכו ,ןידכ אלש וגשוהש תויאר לש ןתליספ ןיינעל ילילש רדסה ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב ןיא יכ עובקל

 הליספה תנירטקוד יכ רכינ הלא םירבדמ 154."רומאכ הנירטקוד לש הצומיא םויכ שקבתמ דוסיה קוח לש ויתוארוה

 ,ןבומכ .םשאנ לש תיתקוח תוכזב ןידכ אלש העיגפ לש בצמל תיתקוח הפורתכ טפשמה תיב יניעב הספתנ תיתקיספה

 .תויארה ינידבו ילילפה טפשמה ירדגב תיתקוח הפורתכ תיתקיספה הנירטקודה לש חותיפ ןודנ בורכששי ןיינעב

 תלאשלו תויתקוח תויוכז תרפה ןיגב םיפסונ םידעסב הרכהה תלאשל שרדנ דיתעב יכ חינהל שי" יכ קספנ ,הברדא

 תא אוצמל םהילע אהי אמש וא דוסיה-קוחמ ןירשימב םה ורזגיי םאה – רומאכ םידעס ובצועי התועצמאב ךרדה

 הז רמאמב תעצומה הנירטקודה ןהו 156תויאר תליספ לש הנירטקודה ןה 155."ול תוינוציח םיניד תוכרעמב םמוקמ

 הרפוה תיתקוחה ותוכזש טרפל תונווכמה תויתקוח תופורת לש תונירטקוד ןה )"דעסל תוכזה" תרתוכה תחת(

 רבדב ,הז רמאמב עצומכ ,תשרופמ העיבקמ תענמנ בורכששי תכלהש אוה לדבהה 157.העיגפה תא אפרל תושקבמו

 .ינורקעה רושימב תאז תללוש הניא םג איה ךא ,דוסיה קוחמ ןירשימב דעסה תריזג

 לש לבוקמה טפשמה תא הקימעה קר אל בורכששי תכלה .המע הנויגהו 158םויכ םג הפקת בורכששי תכלה

 טפשמה לש תרוסמב שדח קרפ החתפ םג אלא 159)לבוקמ טפשמ לש קהבומ ביכרמ ללכ ןכל םדוק דועש( תויארה יניד

 טפשמה תיב ךמסומ תדגונ תירוטוטטס העיבק רדעיהב יכ העיבקה לע ססובמ הז קרפ .ילארשיה יתקוחה לבוקמה

 תכלה םע וז הסיפת בוליש .תויתקוח תופורת תועצמאב תויתקוח תויוכז לע הנגהל תויתקיספ תונירטקוד חתפל

 העיבק תבייחמ תיתקיספ העיבת תליעב הרכה תלילש יכ ירק ,תיתקוחה לדחמה תרירב ךופיהל איבמ העושי

  .תשרופמ תירוטוטטס

 הכפהמה רחאלש ןדיעב .וזכ תירוטוטטס העיבק םושמ ןניא ןיקיזנה ינידב תומייקה תויוניסחה ,יתשיגל

 הנגה סורפל דוסיה יקוח לש םתילכת ןיבל ןניב חתמ םייק יכ ןובשחב איבהל הכירצ הלא תויוניסח תונשרפ תיתקוחה

 הליע לש המויק תללוש הניא ןיקיזנה ינידב תוניסחהש םשכ יכ איה יתנעט הז עקר לע 160.םדאה תויוכז לע הבחר

 דגנ תיתקוח הליע לש המויק תללוש הניא םג איה ,הדוקפל ץוחמ הנידמה דגנ רשוע תיישע ינידב הליע וא תיזוח

 ,תירלוקיטרפ הלוועל תונלשרה תלווע תא לישמהל ןתינ םויכ 161.תויתקוח תופורת לש הייצפסנוקמ קלחכ הנידמה

-ןיב הייצפסנוק לע תססובמה תיקיזנה הלוועה ןיב ןיחבהל שי 162.תרגסמ תלוועל – תויתקוחה תופורתה יניד תאו

                                                             
 .]רבחמה לש השגדהה[ 52 'ספ ,םש 154
  .םש 155
 ,Evidence (or Staying Proceedings) to Vindicate Rights in Irish and Excluding Tony Ward and Clare Leon םג ואר 156

English Law, 35 LEGAL STUD. 571, 580 (2015) ("[E]xclusion of evidence expresses the court’s view of the gravity of the 
violation and gives ‘public meaning and substantive force’ to constitutional or human rights") . 

  .)476 ׳מעב ,4 ש"ה ליעל ,סורג( "תונקתמ תופורת" – טרפה לש יוציפו תויאר תליספ – הלא תופורת הניכ סורג 'פורפ 157
  .שיניב )זא הראותכ( האישנה לש הניד קספל 41 'ספ ,72 ש״ה ליעל ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינע 158
 ןידה תיב 'נ ןירטיצ 368/86 ש"ב( יאנותיע רוקמ ןויסח :תיתקוחה הכפהמה ינפל דוע ורכוהש הקיספה ריצי תונויסחל איה הנווכה 159
 )5(זמ ד"פ ,יבר'ג 'נ רלוקס 1917/92 א"ער( חוקל–קנב יסחי ןויסחו ))1987( 337 )2(אמ ד"פ ,ביבא-לת זוחמב ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה

  .)2009( תימע טפושה לש וניד קספל 18 'ספ ,88 )3(גס ד''פ ,מ"עב לארשי םוקלס 'נ ןנחוי 8943/06 א"ער םג ואר .))1993( 764
-יקוח לש םתילכת םע תבשייתמ ]רוביצ ידבועל ןיקיזנה ינידב[ הבחר הכ הנגה םא קפס"( 792 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 160
  .)"דוסיה

 :ואר ,וזכ הייצפסנוקב תכמות איהש אלא ,דעסל תוכז לש הייצפסנוק תללוש הניא תוניסחהש קר אל היפלש רתוי תצרחנ השיגל 161
Thomas, יניד" יכ – ךכב עירכהש ילבמ – ןועטל ןתינ ותשיגל( 792 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב וושה .1643 'מעב ,92 ש"ה ליעל 

 תיביטמרונ תרגסמ תווהל – )הכיפהמ התוא ינפל( רבעב המיאתה אלו )תיתקוחה הכיפהמה רחאל( םויכ אל – םימיאתמ םניא ןיקיזנה
 .)"טרפה לש תיתקוחה ותוכז תרפה ןיגב הנידמה תוירחאל

 ןיינע :ןלהל( )1985( 124 ,113 )1(טל ד"פ ,ןודרוג 'נ םילשורי תייריע 243/83 א"ע ואר תרגסמ תלוועל תירלוקיטרפ הלווע ןיב הנחבהל 162
 .)ןודרוג
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 תוכזה ןויערמ תורזגנה העיבת תוליע לש רתוי הבחרה תינויערה תרגסמה ןיבל הל תויטנוולרה תויוניסחהו תישיא

 העוטנ היינשהו יטרפה טפשמב העוטנ תחא – יוציפה תוליע ןיב יטרואתה רעפה .יתקוח דמעמ לעב אוהש ,דעסל

 תוליע .היינשה הליעה תולובגל הנושארה הליעה תולובג ןיב הווש הרזג רוזגל ידכמ בחר אוה – יתקוחה טפשמב

 םילוקישל הנבומ לקשמ םיללוכ םניא ןהיתולובג 163.ןיקיזנה יניד תוילכת תא םישגהל ודעונ ןיקיזנה תדוקפב העיבתה

 יתקוחה טפשמב .תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה יפואו ףקיה םניינעו ,יתקוחה דעסה בלשל םיידוחיי םהש םיידסומ

 לש התמשא תדימ אלו ,ירוביצה סרטניאה תא תתרשמ הניא תמייקה הטלחהה הדימ וזיאב ,איה הבושחה הלאשה"

 רשפא )דעסל תוכזה ןויער חוכמ( תרחא יוציפ תליעל )תונלשר ןיגב( תחא יוציפ תליעמ רבעמב ךכל יא 164."תושרה

 165.תומק ,תמיוסמ תיתקוח תוכזב ןידכ אלש העיגפ ומכ ,תושדח תושירד ךא ,ולפיי ,םשא ומכ ,תומיוסמ תושירדש

 הרופתה השדח הנגה םוקת המוקמבו ,לופיל הלוכי תפרוגה תוניסחה :יוציפל עגונב "תוירחאה תוננסמ"ב ןידה אוה

 .הרומח תוירחא לש םירדסהב םג ןידה אוהו 166,תויתדימה ןורקע לע שגדב השדחה הליעה לש הקדצהה תודימל

 םירדסה שרפל איה הייטנה ,והשלכ יוציפ ול הנקמה ןפואב קוחה יפ לע םיאכזה תצובק םע הנמנ עבותה רשאכ ,ללככ

 הנמנ וניא עבותה רשאכ ךא 167.קוחב עובקל רבעמו לעמ תפסונ יוציפ תליעב הרכה םיללושכ הלא הרומח תוירחא לש

 םיכרדב רשפאל איה הייטנה ,והשלכ יוציפל ויפל יאכז ונניאו יפיצפסה יתקיקחה רדסהה יפ לע םיאכזה תצובק םע

 העיבק תועצמאב לשמל השענ רבדה 168.םידעס לוטנ רתוויי עבותה ובש בצמ ענמיי ךכו ,קוחל ץוחמ לולסמ תויתריצי

 תבחרהל רתוח טפשמה תיבש יתעדל תדמלמ וז הקיספ 169.יוציפ לפכ ללוש קר אלא ילילש רדסה עבוק וניא קוחה יכ

  170.םידעס לוטנ עגפנה טרפה רתונ ובש בצממ ענמיהל ידכ םיאכזה תוצובק

 תוליעל תוירלוקיטרפ תוליע ןיב ןודרוג ןיינעב קרב )זא וראותכ( טפושה ךרעש הנחבההמ הלאשהב ,וזכ השיג

 יחכונה רשקהבו 171,"םיסרטניאל הנגהה אולמ תא ןתיל ידכ תרגסמל תרגסממ לק רבעמ רשפאל ידכ הב שי" ,תרגסמ

 לע תאזה תילנויצקנופה השיגה תא ליחהל שי הלא םירבד ובתכנש רחאל םינש םישולש םויכ .תויתקוח תויוכזל –

 שי ןכל .םמצע ןיקיזנה ינידב תרגסמ תולוועל תוירלוקיטרפ תולווע ןיב סחיה תלאש לע קר אלו התוללכב הטישה

 ,יטרפה טפשמב רוביצה תויושר תוירחא תרזג איה ,תמיוסמ הרזגב הלחש וזכ ןיקיזנה ינידב העובקה תוניסחב תוארל

                                                             
 רסמה והמ"( )2006( קרב אישנה לש וניד קספל 8 'ספ ,603 )3(אס ד''פ ,אסומ 'נ מ"עב )1992( היינבו תיתשת שידג םרוי 9474/03 א"ע 163
 םתרטמ תרגסמב םייוציפה לש םתילכת תא ןוחבל שי וז הלאש לע בישהל ידכ ?םייוציפל יאכז קוזינה יכ הדוקפה תארוהמ הלועה יביטמרונה
 ינידל השדח תיטסילרולפ הסיפת תעצה :'הרטמל העילק'" ילאומש ןימינב ואר ןיקיזנה יניד תוילכת ןווגמ טוריפל .)"םמצע ןיקיזנה יניד לש
 ןרהא( ותומדקל בצמה תבשה איה הקיספב תרכומה תירקיעה תילכתה לארשיב .)2009( 254-245 ,233 טל םיטפשמ "םיינרדומה ןיקיזנה
  .)254 ,250 ׳מעב ,םש ,ילאומש ;)1983( 250–249 ,243 ט טפשמ ינויע "יוצרהו יוצמה ןיקיזנה ןיד :ףוג יקזנב םייוציפה תכרעה" קרב

  .)1996( 52 ,17 זכ םיטפשמ "ילהנמה טפשמב תוכמתסהה תנגה" זרא-קרב הנפד 164
 ןוגכ( תושדח תושירד ךא ,לופיל )בתכ ומכ( תומיוסמ תושירד תויושע הלוועל הלוועמ רבעמה םע"( 126 ׳מעב ,162 ש״ה ליעל ,ןודרוג ןיינע 165
  .)"תומק )תוריהז תבוח

 tend that jurisdiction to the grant of remedies Gouriet v. Union of Post Office Workers [1978] AC 435, 500 ("To exוושה 166
for unlawful conduct which does not infringe any rights of the plaintiff in private law, is to move out of the .field of private 

into that of public law with which analogies may be deceptive and where different principles apply") 
 ]שי["( )24.1.2012 ,ובנב םסרופ( ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 12 'ספ ,םוקישה ףגא ןוחטיבה דרשמ לארשי תנידמ 'נ יאכז 7097/10 א"ער 167
 17-ו 15 'ספ ,םש םג ואר .)"םיכנה קוחב םיעובקה םירדסהה לש 'הפיקע' ןויסינב רבודמ ןיאש אדוול ידכ ,העיבת לש התוהמ בטיה ןוחבל
  .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל

 תונלשר ןיגב יוציפ תעיבתב ריכהל ןתינ יכ קספנ )30.12.2008 ,ובנב םסרופ( ןוחטבה דרשמ - לארשי תנידמ 'נ תימע 9878/06 א"עב לשמל 168
 ועגפנש םיישילש םידדצ רמולכ( הילע לח אל 1950-י"שתה ,)םוקישו םילומגת( הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ קוחש םיעגפנ תצובקב
 ינרקומ יניינע םודיקל התומעה 11674/05 ץ"גב-ב םג .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 17 'ספ ,םש :ואר .)העיצפה וא תוומה עוריאמ קתונמב
 לש וניד קספל 3 'ספ ,םש( ימואלה חוטיבה קוח ןוגכ םירחא םיקוח חוכמ העיבת ללוש וניא קוחה יכ קספנ )2007( תואירבה רש 'נ תזזגה
 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספל 10 'ספ ,זפ 'נ תואירבה דרשמ – לארשי תנידמ 9106/07 א"ע דוע ואר .)ןילביר האישנל הנשמה

 לולסמב םג עובתל אוה לוכי ,תונרקהה יקזנ לשב רחא קוח יפל וא תזזגה קוח יפל םייוציפל יאכז םדא ןיא דוע לכ"( )זפ ןינע :ןלהל( )6.1.2009
 קוחה יכ הארנ היה הליחתבש םיעבות תצובק תללוכה ,םייקה קוחה לש הביחרמ תונשרפ ףיסוהל ןתינ הלא תויתריצי םיכרד לע .)"ףסונה
  .)וילופ יעגפנ יוציפ( )2010( 418 )3(גס ד''פ ,ימואל חוטיבל דסומה 'נ ןמצריוג 10771/07 ץ"גבב בורה תעד ואר ,הילע לח אל

  .)1999( 94–92 ,79 )2(גנ ד"פ ,קאמ 'נ סייו 1162/96 א"ע ;לברא תטפושה לש הניד קספל 13 'ספ ,168 ש״ה ליעל ,זפ ןיינע 169
 קספל 39 'ספ ,מ"עב 1991 )תוקזחא( תויגולונכט הסדנה – םיזרא 'נ מ"עב בכר יעגפנ חוטיב דוגיא – רנבא 10832/06 א"ע :המוד חורב ואר 170
  .)25.11.2012 ,ובנב םסרופ( רואנ )זא הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד

  .126 ׳מעב ,162 ש״ה ליעל ,ןודרוג ןינע 171
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 הטישב ןתינש דעסה תא ןחוב רשא תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמ לש ללכה תלוחת תא ךכב לולשל ילבמ

  .תיתקוח תוכזב ןידכ אלש העיגפ ןיגב התוללכב

 תלילשב םיכמותש םייללכ תוינידמ ילוקישב יתקוחה דעסה רושימב בשחתהל העינמ ןיא יכ ריהבהל בושח

 אל תבייחתמ וז הנקסמ 172.הלוכ תילארשיה טפשמה תטישב ,םקלחב ולו ,םיפקת הלא םייללכ םילוקיש .תוירחא

 העיבתה תליע תלבגהל ינויער סיסבכ םג אלא הטישב ןידה לש – תמלשומ אקווד ואל – הריבס תויטנרהוק ימעטמ קר

 ,םרות םשא ןוגכ ,יטרפה טפשמב תולבוקמה תונגהה ןמ שיקהל ןתינ היהי לשמל ךכ .הקיספה ריצי תיתקוחה

 אל םוקמ לכמו( התלילשל אקווד ואל ךא העיבתה תליע םוצמצל בורל תואיבמ רשא ,קזנ תנטקהו ןוצרמ תונכתסה

 ץוחמ תוקוקח תולווע לע םג תולח ןיקיזנה תדוקפ תוארוה ,עודיכ 173.)תוניסחה תוארוהכ תירורפאו תפרוג הלילש אל

 תורשפאה תא תחתופ ,ןאכ עצומכ ,תויתקיספ תולווע ןיבל תוקוקח תולווע ןיב הציחמה תרסה 174.ןיקיזנה תדוקפל

  175.טרפל תונווכמה תויתקוחה תופורתה רושימב םג הלא תוארוהמ שיקהל

   יפסכ יתקוח דעס תמשגהל ישעמ לדומ 2.4

 הקיקחה תולטב דעס םהבש םיבצמב הז יתקוח דעסב הרכהב ישעמה ךרוצה לע יתדמע רמאמה תליחתב

 תא רוגסל שקבא הז קלחב .תוקתנתהה תינכות ינופמ לש ןחבמה הרקמ עקר לע טרפב העיגפל הנעמ קפסמ וניא

  .עצומה יתקוחה דעסה תא ,תיטקרפ ,םישגהל לוכי טרפה דציכ םיגדהלו לגעמה

 יפסכ דעס תקיספ איה הנושארה ךרדה :תוירקיע םיכרד יתשב םשגומ תויהל יושע יפסכה יתקוחה דעסה

 רתועל יטרקנוק יפסכ דעס והז .וינפב האבוהש תיתדבועה תיתשתה סיסב לעו ץ"גבל הריתעה תרגסמב טרפל ןווכמה

 אלש ךכב הנורסח .עגפנה רתועל ידיימ דעס ןתמב וז ךרד לש הנורתי .העגפנ תיתקוחה ותוכזש םדאה אוה ,ומצע

 הלולע רתועב תודקמתהה .תיטרקנוקה העיגפה תכרעהל המיאתמה תיתדבועה תיתשתה ץ"גב ידיב אהת דימת

 .טפשמה תיבל ורתע אלש םיפסונ םיעגפנב תיתקוח אלה העיגפה לש יתמטסיס ןורתפל איבהל תונמדזהה תא ץימחהל

  .ןוטלשה תויושר יפלכ ןווכמה הז אוה הערכה בייחמה ירקיעה דממהש רובס אוה רשאכ וז ךרדב לועפל יושע ץ"גב ךא

 ןכש ,וז השדח תיתקוח הליע לש הירדגב םייוארה םידדצה םה ימ תייגוסב תינורקע הערכה תפקשמ וז ךרד

  םייק וז הערכה סיסבב .ץ"גבב תיתקוחה הערכהל ואיבהש םיצולחה םירתועל יתקוחה דעסה תא תדחיימ איה

 קספ ירדגב ןתינ יתקוחה דעסה ובש םוקמ .תיתקוח תיטופיש תרוקיב תלעפהל ןיידתמל ץירמת ןתמב יללכה ךרוצה

 176.םידדצה ןיב ךוסכסה ןורתפ אוהו יטרקנוק ךרוצ וילע ףסונ ,םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב טפשמה תיב לש ןיד

 תיתדבועה תיתשתה היוצמ םג ןוילעה טפשמה תיב ידיב יכ ךירעהל שי ,תינוידה האכרעב ליחתה ךילהה רשאכ

 ןיד קספב השרפה תא םייסלו יפסכה יתקוחה דעסה תא ומצעב קוספל תולק רתיב לוכי אוה ךכו ,הערכהל השורדה

 .דחא

 היינפב שממל ןתינ היהי התואש ,םהימודלו םירתועל השדח העיבת תליעב תינורקע הרכה איה היינשה ךרדה

 השדחה העיבתה תליע .ןוילעה טפשמה תיבב ינורקעה ןידה קספ לש ףקותל ותסינכ םע ךמסומה טפשמה תיבל

 טרפב עגופה קוחה יכ )תיתקוחה הניחבה לש ינשה בלשה תרגסמב( ןוילעה טפשמה תיב לש הרהצהה לע ססבתת

 וז העיגפ היפלש )תיתקוחה הניחבה לש ישילשה בלשה תרגסמב( ןוילעה טפשמה תיב לש העיבקה לעו יתקוח ונניא

                                                             
 ׳מעב ,14 ש״ה ליעל ,"דוסיה יקוח ןדיעב תויתקוח תולווע" זרא-קרב :ואר תויוניסחב םיעובקה תוינידמה ילוקיש תפיקע ינפמ ששחל 172

 .1644 'מעב ,92 ש"ה ליעל ,Thomas ;5 ש"ה ,117
  .)14.1.2015 ,ובנב םסרופ( זרא-קרב תטפושה לש התטלחהל  18–17 'ספ ,לארשי תרטשמ לארשי תנידמ 'נ ינולפ 6572/14 א"ער וושה 173
 הבשחמ וק 'נ לארשי תנידמ 729/04 א"ער ;)2003( 409 ,385 )6(זנ ד"פ ,מ"עב תרושקתל תילארשי הרבח ,קזב 'נ ינזרב ףסוי 5712/01 א"נד 174
  .)26.4.2010 ,ובנב םסרופ( סינורג )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 13–12 'ספ ,מ"עב

 המרב אוה – המצע תוכזה ומכ – תוכזה לש התרפה ןיגב דעסה"( 409 ׳מעב ,75 ש״ה ליעל ,"יטרפה טפשמהו תויתקוח תויוכז" קרב וושה 175
 רושימב תקיודמ וז השיג יתעדל .)"קזנ תכרעהו תויתביס ,םרות םשא ןיינעב יטרפה טפשמה לש תונושה תוארוהל ףופכ אוהו תיתקוח-תת
  .טרפל ןוטלשה תויושר ןיבש םיסחיב – דבלב שקיהב אלא – הטושפכ הלח הניא איה ךא ,םיטרפ ןיב םיסחיה

  .)30.4.2009 ,ובנב םסרופ( ןילביר )זא וראותכ( האישנל הנשמה לש וניד קספל 35 'ספ ,ירפ 'נ ןד שוג המוש דיקפ 4243/08 א"ע וושה 176
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 אל ,תוקתנתהה תינכות ינופמ לש ןחבמה הרקממ הנושב .קוחה ןמ םיעגפנה םיטרפה לש יוציפ תינורקע הקידצמ

 לש תישעמה תועמשמה .יטרפה טפשמה לש העיבת תוליע תחכוהל יללכה ןידה לא תונפל םהימודו םירתועה ושרדיי

 יואר יוציפ עובתל ידכ ךסמומה טפשמה תיבל תורישי הסיסב לע תונפל ןתינ יכ איה תיתקוח העיבת תליעב הרכה

 הרכה תומדב ,וז השדח תיתקוח הליע לש הירדגב םייוארה םידדצה תייגוסב הערכה איה ףא תפקשמ וז ךרד .ןגוהו

 םא – העמשמש העיבת תליע לבקמ עגפנה וז ךרדב .רתועה לש ובצמב םיעגפנל םג יפסכ יתקוח דעס תקיספ תקדצהב

 תינוטלש הבוח המק יכ – יתקוח אלה קוחה חוכמ העגפנ תיתקוחה ותוכז יכ תדמלמה תיתדבוע תכסמ חיכוי ןכא

  177.העיבתה תליע תא תוביכרמה ןה העיגפה תא תוראתמו תוכזה תא תוססבמה הלא תודבוע קר .העיגפה ןיגב ותוצפל

 הליעה תויהב ?היינשה ךרדה – וז ךרדב  השדחה םייוציפה תליעב ןודל ךמסומה טפשמה תיב אופא והימ

 וידיב שיש םעטהמ םג ,הב ןודל ךמסוי םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיבש יואר ,ירוביצה טפשמה ןמ הליע השדחה

 טפשמה תיב לש ותוכמס םייקה טפשמה בצמב תאז םע .העיגפה לש יתדבוע רוריבל ץ"גב לש הלאמ םיבוט םילכ

 תומיוסמ תויגוציי תונעבותו זרכמב ןתליעש םייוציפל תונעבותל תלבגומ תוילהנמ תונעבותב ןודל םיילהנמ םיניינעל

 וריכהב השעש יפכ וז הליע חתפל ץ"גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב לע אהי ,ונכ לע הז בצמ רתוויי םא .םייוציפל

 העיבת תליעב ריכמה ינורקעה ןידה קספ תובקעב – ץ"גבל השדחה הריתעה .ילהנמה טפשמב ץ"גבב םייוציפה תכלהב

 הלא תוינויד תונוכתמ חותיפ ."תיתקוח תיגוציי הנעבות" לש תנוכתמב וא תיצוביק ,תישיא תויהל היושע – תיתקוח

 ךשמהב ךכל סחייתא .יפסכה דעסל תינויערה תיתשתה סוסיב איה תירקיעה ותרטמש ,הז רמאמ תרגסממ גרוח

 178.יתרוקיבה ןוידה תרגסמב

 אלש העגפנ תיתקוחה ותוכזש טרפ לכ יכ תורשפאה תא תללוש ןניא םיכרדה יתש יכ שיגדהל בושח תאז םע

 ,יללכה ןידב תורכומ תוליעב עירכהל תוכמסומה תוינוידה תואכרעל העיבת תשגה תועצמאב וידעס תא עבתי ןידכ

 דחא הרקמ רשאכ היפלש לארשיב תלבוקמה הסיפתה םע דחא הנקב הלוע וז השיג .יוציפ לפכב הכזי אלש דבלבו

 רשפא 179.תונורתיה ברמ תא ול העיצמה העיבתה תליעב רוחבל עגפנל רשפאל שי ,תודחא העיבת תוליע דילומ

 העיגפה ןמ יתדבועה הרואיתב הנוש ,השדח העיגפ לע דיעי יונישהו ,הנעבותל הנעבותמ הנתשת תיתדבועה תיתשתהש

  180.תוכז התואב ,תמדוקה

  יתרוקיב ןויד .5

 ןאכ םג .הז קלחב דדומתהל שקבא םמיעו ,םיישקמ ףח ונניא וז המישרב עצומה ינשרפהו יטרואתה ךלהמה

  .ישעמה רושימל יטרואתה רושימה ןיב ןיחבא

 יטרואתה רושימה 1.5

 ןוויכמ תרוקיבו ירוביצ טפשמ לש הירואת ןוויכמ תרוקיב :תרוקיב לש םיגוס ינש ןיב ןיחבהל שי הז רושימב

 רשא גוהנה םיניינעה בצמל בוט םעט שיש ןועטל ןתינ ירוביצה טפשמה לש וטבמ תדוקנמ .יטרפ טפשמ לש הירואת

 ןועטל ןתינ .דעסל תוכזב ריכהל הז רמאמב העצהה יפל שטשטימה רעפ – דעסה ןיבל תיתקוחה תוכזה ןיב רעפ םייקמ

 הליזפב השעיי – תושדח תויתקוח תויוכזב הרכה תוברל – יתקוחה טפשמה לש תושדח תומרונ חותיפש יוצר אלש

                                                             
 .)ןמצלז :ןלהל( )1991( 52 יחרזא ךילהב ןיד תיב השעמ ןמצלז הנינ ואר ,ילארשיה ןידב העיבת תליע תרדגהל תלבוקמה השיגה יפל תאזו 177
 יביטקלוק יוציפ ירדסהמ שקיה - תיתקוח תיגוציי הנעבות :יוציפה תקולחב ישוק" ותרתוכש )ג( הנשמ 'סב ,הז רמאמל 5 ס ןלהל ואר 178
  ."תיגוציי הנעבותב

  .99 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,ןהכ 179
  .52 ׳מעב ,177 ש״ה ליעל ,ןמצלז וושה 180
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 רושימל םיינייפואה םיישעמ-םייגטרטסא םילוקישב תובשחתה תללוכ רשא ,וזכ הליזפ 181.תופורתה רושימל

 לכב השלח איה וז תרוקיבש רובס ינא 182.תושדח תויתקוח תויוכזב הרכהב רתי ןוסיר לש "ריחמ"ב הכורכ ,יתפורתה

 183.תויתקוח תויוכז ףקיה לש הביחרמ הסיפת ידי לע טלשנ רשא יחכונה ןדיעב ילארשיה יתקוחה טפשמל עגונה

 אוה ששחה םלוא 184.תויוכזב הרכהה בלשב אלו יתפורתה בלשב רקיעב םייק יטופישה ןוסירה יכ המוד לארשיב

 .ןהל תנתינש תישעמה הנגהה ןיבל הטישב תורכומה תויוכזה לש בחרה ףקיהה ןיב ידמ לודג רעפ םייקש ירק ,ךופה

 ןתנייש ילבמ תויתקוח תויוכז לש תורפה ינפמ ששחה תרבגה אוהו ריחמ שי יתפורתה רושימה חותיפמ תוענמיהל םג

 תיתקיספ העיבת תליעב הרכהה תא תינורקע יתעדל ללוש ונניא תופורתל הליזפה לוקיש .יואר יתפורת הנעמ ןהל

 העיבתה תליעב הרכהה תיינתה ןוגכ ,וזכ העיבת תליעב הרכה לע תולבגמ תלטה קידצמ קר אלא יתקוח דעסכ

 רחואמ דעומל ןמזה רושימב תיתקוחה הערכהה תא החודה ,יטרפה טפשמב העיבת תוליע יוצימ ןולשיכב תיתקיספה

  .רתוי

 םולגה "ןוזיא"ה תא רערעת תיתקיספ העיבת תליעב הרכה יכ ןועטל ןתינ יטרפה טפשמה לש וטבמ תדוקנמ

 ןכש ,ילארשיה טפשמה לש יביטיזופה רושימב וזכ הנעט לבקל ןיאש ענכשל יתשקיב םדוקה קלחב .יטרפה טפשמב

 סחייתהל שקבא ןאכ .יטרפה טפשמב קר אלו התוללכב הטישב דעס תוכז לש תללוכ הסיפת יפל ןחביהל ןוזיאה לע

 תולבגמה תא שיגדמ ידסומה ןפה .יתרוסמה ןפהו ידסומה ןפה :םינפ ינש הז רושימל .ינורקעה רושימב הנעטל

 לע רוזגל םייתקוח םיניינעב קסועה טפשמ תיב לע ,תרוקיבה תנעט יפל .תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש תוידסומה

 ןהל שיש תויחרזאה תואכרעה תערכהל היגוסה תא ריתוהלו תושדח תוליעב הרכה רושימב ןוסירו קופיא ומצע

  .םייפסכ םידעס תקיספב וילע תופידע

 איה הנושארה תיתייעבה החנהה 185:תויוגש תוחנה שולש לע תססובמ וז תידסומ תרוקיבש רובס ינא

 ינרדומה ירוביצה טפשמה רואית .יוויצ לע ססובמ ירוביצה טפשמה וליאו ,יפסכ דעס לע ססובמ יטרפה טפשמהש

 186.לבוקמה טפשמה תוטיש לש יתקוחה טפשמב רתויו רתוי ץופנ ךפוה יפסכה דעסב שומישה .קיודמ ונניא וז ךרדב

 ,יפסכה דעסה תמועל יטסרד אוה – יוויצ – ירוביצה טפשמה םוחתב ץופנה דעסה יכ איה היינשה תיתייעבה החנהה

 טפשמב תינכדעה םידעסה תרותל תדגונמ וז החנה .םישדח םיפסונ םידעסב ותוא תוולל םעט ןיא אליממ ןכלו

 החנהה 187.םידעס לש ןווגמ ליהמתב הריכמ רשא תיסחיה תולטבה תרות איה ,דחאכ יתקוחהו ילהנמה ,ירוביצה

 םיבייחמ םניא ןכלו רבע ינפ הפוצ ןיד םה ןיקיזנה יניד יכ איה ,תמדוקה החנהה לש ךשמה איהש ,תישילשה תיתייעבה

 תבייחמ ןכלו ,דיתע ינפ הפוצ ןיד איה ירוביצה טפשמב תיטופישה תרוקיבה וליאו ,דיתעל תושרה דצמ תוגהנתה יוניש

 הניא וז הדוקנ םג .תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לש ןוסירה תובישח לש התשגדהב תושרה לש תוגהנתה יוניש

 םיתיעלש ןוויכ ,רבע ינפ הפוצה בושח ןפ שי ירוביצה טפשמל .ינרדומה ירוביצה טפשמה לש וינפ תא הנוכנ תפקשמ

                                                             
181 47, 78 (1998) ("the risk is  .EVR L. .AV, 84 Praise of the Eleventh Amendment and Section 1983In John C. Jeffries, Jr., 

that constitutional rights would be defined with one eye on damages liability"); Jeffries, Liability Rule, מעב ,113 ש"ה ליעל' 
248 .("Every step taken would have had a larger remedial footprint, with the probable consequence of fewer steps taken")  

182 Remedy Gap-RightJeffries, , 90 'מעב ,84 ש"ה ליעל.    
 םימעטל .)2012( 444 ,417 וט םיקסעו טפשמ "םירקבמל הבושת :חתותב הרויה קקוחמו הקדצהה תוברת ,יגולוטנואד ץוליא" קרב ןרהא 183
 MATTHIAS KLATT AND MORITZ MEISTER, THE CONSTITUTIONAL STRUCTURE ואר תויתקוחה תויוכזה ףקיה לש הבחר הרדגה דעב

OF PROPORTIONALITY 46-48 (2012) )ןלהל: KLATT & MEISTER(; תילכת' לעו תיתקוח תוכזב 'העיגפ' לע" הנידמ קרב ואר הנוש השיגל 
  .)2012( 283 ,281 וט םיקסעו טפשמ "'היואר

 ליעל ,״תולטבה תזרכה תייעשה״ לזרמ ואר .תולטבה תזרכה תייעשה לש תלבוקמה הקיטקרפב יוטיב ידיל אב יתפורתה בלשב ןוסירה 184
  .קרב )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 99-97 'ספ ,16 ש״ה ליעל ,םינפה רש 'נ הלאדע ןינע ;91 ׳מעב ,5 ש״ה

 .)2013( 221-222 א ךרכ ןיקיזנ תרופ לאירא ואר הלא אצומ תודוקנל 185
186 ORTELLT, 1-3 'מעב ,52 ש"ה ליעל.  
 טפושה לש וניד קספל 25 'ספ ,67 ש״ה ליעל ,ןורוד ןינע ואר םידעס ליהמת לש ךרדב ילהנימה טפשמב תיסחיה תולטבה תנירטקוד םושייל 187
  .ןמלגופ
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 הכלה אוהש ןפואב – תיתקוח אל הקיקח לש םג ומכ – תינוטלש תוינידמ לש לוטיבל האיבמ תיטופישה הערכהה

 190.וידחי דיתעו רבע ינפ הפוצ הזכ טבמ 189.בחר טבמ ךותמ תישענ תיתקוח תונשרפ עודיכ .188יביטקפסורטר השעמל

 ךכל םיאיבמ רשא ,יטרפה טפשמל ירוביצה טפשמה ןיב םייד םירכינ םילדבה םימייק יכ הארנ הלא םימעטמ

 "ןוזיא לש הרפהל וא הילמונאל בשחית אל הקיספה ריצי העיבת תוליעב הרכהל תויתקוחה תופורתה ןויער תבחרהש

 רדסה לש תינשרפ "הרוגח"ב תופקומ ןניא יטרפה טפשמב תורכומה תוליעה דוע לכ ,רומאכ ,תאז .םייק ןכא םא ,הזכ

  .)ליעל ואר( יביטיזופה רושימב ילילש

 הניכש המ ןיב הניחבמ רשא קרב 'פורפ לש היגולופיטב רזעיהל ןתינ תרוקיבה לש יתרוסמה ןפה תגצהל

 םמצע ןיקיזנה יניד לש חותיפ הניינע תינוציח הפורת 191.ול "תימינפ" הפורתל יתקוחה טפשמל "תינוציח" הפורת

 לשמל ,רחא קדצ ןורקעב ולש הרמה וא ןקתמה קדצה ןורקע לש הבחרה לע ססובמ הז הוותמ .םישדח תולובגל

 יתקוחה טפשמל תינוציח הפורת יהוז .תושדח תויתקיספ העיבת תוליעב הרכהל הליבומה ,יתקולח קדצ לש ןורקיע

 השדח הליעב הרכה הניינע תימינפ הפורת ,דגנמ .דוסיה יקוחל תינוציח איהש םיניד תכרעמב תנתינ איהש הז ןבומב

 רבטצמה ןויסינה לשב ףידע תוינוציח תופורת לש הוותמ ,תרוקיבה יפל .דוסיה יקוחמ תרזגנכ ומצע יתקוחה טפשמב

 תויוכזל הבוט הנגה השעמל הכלה וקינעהש העיבת תוליע לש ןחותיפב הלא תואכרעב םינשה תוברב רבצנש רישעה

 טפשמ תוטישב החתפתהש תוינוציח תופורת לש תיטפשמה תרוסמל תנווכמ וז תרוקיב ,תורחא םילימב .טרפה

 יטרפה טפשמה לש ןיקיזנה יניד .תוימינפ תופורת חותיפב ךרוצה תא – הנעטה ךכ – תרתיימ הבר הדימב רשא לבוקמ

 ןיינקה יניד 192.דועו בוט םשל ,תויטרפל ,הימונוטואל תוכזה ןוגכ ,תויתקוח תויוכז לש בחר ןווגמ לע עודיכ םיניגמ

 הנגה םא 193.התרפה ןיגב ,יוציפ לש דעס תוברל ,דעס םיקינעמו תיתקוחה ןיינקה תוכז לע םיניגמ יטרפה טפשמה לש

 היצזיתקוחה תמגמ רואל םייתרוסמה ןיינקה וא ןיקיזנה יניד לש ןוכדע עיצהל ןתינ ,הנעטה ךכ ,תקפסמ הניא וז

 ףקיה תבחרהל ילככ תויתקוחה תולוועה תנירטקוד חותיפל תויצביטומה תחא יהוז 194.ילבולגהו יתנידמה רושימב

  195.ןהילע םיניגמ ןיקיזנה ינידש תויוכזה

  – תויתקוחה תולוועה תנירטקודב םיכמותה לע תלבוקמש יפכ – וזכ הבחרהש איה וז תרוקיבל יתבושת

 ןפואב ןיקיזנה ינידב םינגומה םיסרטניאה תפמ ןוכדע לש ןורתפה 196.ןיקיזנה יניד לש תינויערה תיתשתה לע תססובמ

 תא םשיימ אוהו ,ירוביצה טפשמה לש הפיקע הלוחת לע ססובמ תיתקוחה המרב םינגומה םיסרטניאה תא ףופחתש

 ססובמה – תוינוציח תופורת לש לולסמה .ןיפיקעב קר – דעסל תוכזה ןויער תא תוברל – ירוביצה טפשמה תוילכת

 העיבתה תוליעל יתקוח דמעמ תולעב ןהש טרפה תויוכז תא ףיפכמ – תיביטמרונ תוילאוד לש הייצפסנוק לע

 אצומה תדוקנ ,םלואו .תיתקוח-תתה המרב תועובקה "תוירחאה תוננסמ" תוברל ,ןיקיזנה יניד לש תולבוקמה

 המרב םיעובקה ןיקיזנה יניד םויכ יתקוחה ןדיעב 197.הכופה תויהל הכירצ – וצרת םא ,"תירטמואג"ה – תיביטמרונה

                                                             
  .)2004( 269 ,241 )4(טנ ד''פ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ 'נ סינג 9098/01 ץ"גב ואר ילהנימה טפשמב ךכל אמגודל 188
  .קרב )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 3 'ספ ,151 ש״ה ליעל ,ינבא ןינע 189
190 Schuman, 1219 'מעב ,92 ש"ה ליעל looking”)-looking and forword-(“A court's constitutional law is also both backward.  
 .781 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 191
 .)2006( קרב )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 25 'ספ ,68 ש״ה ליעל ,ןוחטיבה רש 'נ הלאדע ןיינע 192
 .786 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 193
  .89 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,ןהכ 194
  .394 ׳מעב ,13 ש״ה ליעל ,ילכלכ זרא-קרב ;157 ׳מעב ,10 ש"ה ליעל ,תויתקוח תולווע זרא-קרב 195
 תוקדצהה תא םיפקשמ]ה[ ...םיינורקע םימעטב תכמתנ דוסי תויוכז לש הרפה לשב םייוציפ קוספל תורשפאב הרכהה"( 393 ׳מעב ,םש 196
   .)"ללכב ןיקיזנב תוירחאב הרכהל תולבוקמה

 וא תיתוהמ( ןיירושמ דוסי-קוחב תלטומה הבוח תרפה ןיגב םידעסה תא ףופכל ןיא"( 791 ׳מעב ,1 ש״ה ליעל ,תיתקוח תונשרפ קרב 197
 תויוכזה תא םישגהל םיכירצ ליגר קוחב םיעובקה םידעסה .ךופה אוה יתקוחה הנבמה .ליגר קוח לש תויתפורתה תוארוהל )תילמרופ
  .)"ןיירושמ דוסי-קוחב תועובקה
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 "ותונוילע" רבדב הנעטה תא םילבקמ ןיא םא םג 198.ךפהל אלו תיתקוח תיטופיש תרוקיבל םיפופכ תיתקוח-תתה

 חרכהב םינתונ םניא םהיתולבגמ לע יטרפה טפשמה יניד יכ איה עצומה לדומה לש הבושתה ,יתקוחה טפשמה לש

 הפורתה – יטרפה טפשמה לש הפורתה ןהבש תוביסנ ונכתיי ,רהבוהש יפכ .דעסל תיתקוחה תוכזב העיגפל םלוה הנעמ

 רשקהב .המילשמ תימינפ הפורתב הרכה בייחי רבדהו ,תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמל ץוחמ לופית – תינוציחה

 רתונ ובש בצמ עונמל ידכ תיחרכהו הצוחנ הפורת איה – אוה ךופהנ .תרתייתמ תינוציחה הפורתה יכ רמול ןיא הזכ

 ירבסה חוכ תרצוא הנניא תימינפ הפורתל תינוציח הפורת ןיב הנחבהה םצע ,יתשיגל ,ןכ לע .םידעס לוטנ טרפה

 םייסופיטה םירקמב ,וזכ תימינפ הפורת קידצהל שקבמ עצומה לדומה .התוער ינפ לע םיוסמ גוסמ הפורת תפדעהל

  .תינוציח הפורתב קפתסהל ןתינ היהי – דימת אל ךא – םיבר םירקמב יכ תורשפאה תא לולשל ילבמ 199,ליעל וטרופש

 ישעמה רושימה 2.5

 לדומהש ךכל תעדה תא תתל שי ,תישעמ תיווזמ תעצומה השיגה לע תרוקיבל שדקומה ,הז קלחב ןוידה חתפב

 עצומה ןויערה לש חותיפ .ישעמ חותיפלו יטרואת חיש ךשמהל הנמזה שמשמ הזככו ,ינויער ורקיעב אוה עצומה

 קרפ-תתב .לדומה לש ומושייב םיכורכה םיישעמ םיישק לש הרושל המילשמ תוסחייתה בייחמ יטרפ-ימושיי לדומל

 תונורתפה .םהבש םייזכרמ המכ לע דומעא .לדומה ץומיאב םיכורכה םיישקה לכ םע דדומתהל רמייתמ ינניא הז

  .תיתקיספה העיבתה תליע ןויפא לש םיפסונ םיטביה ,הווקמ ינא ךכ ,השעמל וריאי הז קלחב עיצהל שקבאש

 

 תטפושה תושרה לש תידסומ תורישכ רדעיה )א(

 שורדה עדיה רדעיהב ,עצומה דעסה תא חתפל תידסומ םירישכ םניא טפשמה יתבש תסרוג תשקבתמ תרוקיב

 ,רקחמ בייחל יושע ףאו תונווגמ תוינידמ תוכלשה לעבכ ספתנ טרפל ןווכמה יתקוח דעס תקיספ .םיינוגראה םילכהו

 םג העמשנש – וז תרוקיב יפל .תושדח תומרונ חותיפו תויופידע ירדס תעיבק ,תויולעו םינוכיס תכרעה ,האוושה

 תומיאתמהו תורישכה ןה תעצבמהו תקקוחמה תויושרה – 200ןיקיזנה ינידב תושדח תוליעב הרכה לש רשקהב

  201.ןעצבל תיטרקומדה היצמיטיגלה תולעב םג ןהו ,הלאכ תומישמל

 תויתקוח תומרונ חותיפב טפשמה תיב לש תיטרקומדה היצמיטיגלה תלאשב ןויד שרוד הז רגתאל הנעמ

 בורל תררועתמ טפשמה יתב לש "תיטרקומד היצמיטיגל" רדעיה רבדב הנעטה .םידעסה רושימב תוברל ,תושדח

 תילרודצורפ היצמיטיגל :םינוש םילוקיש השולשל תרתוכ איה תיטרקומד היצמיטיגל .תיתקוח תונשרפ לש חישב

 היפוסוליפ לש ןבומב ןהו תיביטמרונ הקיתא לש ןבומב ןה( תירסומ היצמיטיגל ;)ןיקת ךילהב הקוחה רושיא(

 םיכרעה םע תיתקוחה המרונל ףופכה רוביצה לש הבחר המכסה( תיגולויצוס-תילאוטקא היצמיטיגל ;)תיטילופ

 היצמיטיגלה גשומ לש הנבהב תומימעה םג ןאכמו ,רורב דימת ונניא הלא םינוש םילוקיש ןיבש סחיה 202.)הב םינגומה

 ,הז ביכרמל רשא .תיגולויצוס-תילאוטקאה היצמיטיגלה רושימב דקמתהל שקבא ןיינעה ךרוצל 203.תיטרקומדה

 ףופכה בחרה רוביצה יגיצנ םייוצמ הבש ,תקקוחמה תושרה יכ איה תיטופישה תרוקיבה ירקבמ יפב הרוגשה הנעטה

                                                             
 .139–039 ׳מעב ,75 ש״ה ליעל ,"יטרפה טפשמהו תויתקוח תויוכז" קרב 198
  .123–120 ש"הב ,םש ואר 199
 ,מ"עב םיימואלניב קזב יתורשל הרבחה ]1995[ .יס.יט.יא קרב 'נ רומ 4447/07 א"ערב ןילביר )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספ ,לשמל 200
 .)2010( 664 )3(גס ד"פ

 תמייק" ותשיגל .)2007( 493 ,489 י לשממו טפשמ "יתאוושה טבמ – תויתוירחאה תלאש :הקוח תרגסמב תיטופישה תרוקיבה" ןתוד באוי 201
  .]רוקמב תושגדהה[ )495 ׳מעב ,םש( "תיטופישה תרוקיבה ימרוג לש םתלועפב תיטרקומד תויתוירחא-תת לש תיטנרהניא הנכס

202 (2011) 97–81 62,RIGINALISM OIVING L ,ALKINB M.ACK J; , Nine Perspectives on Living OriginalismJack M. Balkin,  
2012 U. ILL. L. REV. 815, 830 (2012) . 

203 -1, 7 .TUDSEGAL L .EVR .RSLMJ, 7 Jack Balkin’s Living Originalism"Foundational" Originalism? On Barak Medina  
9, 14 (2013). 
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 םימעט שי יתשיגל 204.הקוחה תונשרפב רתויב הקזחה תיטרקומדה היצמיטיגלה תלעב איה ,תויתקוחה תומרונל

 שקבא וז יתדמע קמנל ידכ .תטפושה תושרה ידי לע יוציפ תעיבקל עגונה לכב וז הנעט לש הפקות רוערעל םיידוחיי

  .קקוחמה לש תיטרקומדה היצמיטיגלה תנעטמ םיעבונה תרוקיב יווק ינש ןיב ןיחבהל

 תויולע רבדב םיילכלכו םיילאקסיפ םינייפאמ תכרעה לש רצות איה יפסכ דעס ,ןושארה תרוקיבה וק יפל

 ותאצות ,הז תרוקיב וק יפל דוע .וזכ הכרעה עוציבל םימיאתמה םילכה ןיא תטפושה תושרל יכו ,תויתרבח תולעותו

 רשא .וידממ ינש לע הז ןושאר תרוקיב וק תוחדל שי 205.תירוביצה הפוקה לע דבכ לטנ תלטהב הכורכ הזכ דעס לש

 םילכה תא תאצומ תטפושה תושרהש דמלמ םיילהנמ םיניינעב תיטופיש תרוקיב תלעפהב רבטצמה ןויסינה ,םילכל

 םיניינעב תוניידתהב טלוב רבדה .םיחמומ לש תעד תווח לע הכמתסהב רתיה ןיב ,תויפסכ תוכרעה עוציבל םישורדה

 טפשמה הדשל םג הזה תויחמומה לדומ תא קיתעהל ןתינו ,ןיקיזנ ינידו םידיגאת יניד רקיעב ,יטרפה טפשמב םיילכלכ

 ןיקיזנב העיבתה תוליעש הדבועה .יטרפה טפשמב תוניידתהה ןויסינמ דומלל ןתינ ןאכ םג ,האצותל רשא .ירוביצה

 םוצמצל איבהל יושע םנמוא רשא ,םיבר ינמ דחא לוקיש איה תירוביצה הפוקה לע הסמעמ תוליטמ רוביצ תויושר דגנ

 םיניינעב תיטופיש תרוקיב לש תיטרקומדה היצמיטיגלה םצע תלילשל איבמ רשא לוקיש אוה ןיא ךא ,יפסכה דעסה

 הקיזה יכ לבוקמ טרפב ןידכ אלש העיגפל עגונה לכב 207."ףסכ תולוע םדא תויוכז" ,עודיכ 206.םיילכלכו םיילאקסיפ

 שורד יפסכה דעסה םא 208םייפסכ םידעס תקנעהמ טפשמה תיב תוענמיהל קפסמ םעט הנניא תילכלכהו תילאקסיפה

 ןיפיקעב טפשמה תיבל ןאכ הנתינ תיטרקומדה היצמיטיגלה יכ ןועטל ןתינ ,ןבומכ 209.תויתקוח תויוכז לע הנגהל

 הניא וזכ הרכה וליאו ,ןידכ ןניאש תועיגפ ןיגב יטרפה טפשמב העיבת תוליעב הרישיה תיתקיקחה הרכהה תועצמאב

 םיניינע לע תיטופישה הערכהה לש האצותב תדקמתמ הניא וז הנורחא הנעט ךא .ןידכ תועיגפל רשאב תמייק

 וק והזו – ללכב תיתקוח תיטופיש תרוקיבל היצמיטיגלה לש רתוי קומע דבורל רשאב הפקת איהו ,םיילאקסיפ

  211.תיטרקומד הרבחב טפוש לש דיקפתהו 210יטופיש םזיביטקא לש תולאש לע הבסנ וז תרוקיב .הנוש תרוקיב

                                                             
204 1346, 1391 (2006) ("The system of  J. L.ALE Y, 115 The Core of the Case Against Judicial ReviewJeremy Waldron, 

legislative elections is […] evidently superior as a matter of  democracy and democratic values to the indirect and limited 
basis of democratic legitimacy for the judiciary [...] Legislators are regularly accountable to their constituents and they 
behave as though their electoral credentials were important in relation to the overall ethos of their participation in political 

decisionmaking. None of this is true of Justices"). 
205 784 (1978)–, 773715 .EVR L. .AP U. 126, The Judicial Power of the Purse.Gerald E. Frug,  
206  Eisenberg and Yeazell, 507 'מעב ,136 ש"ה ליעל("[T]his call for judicial deference to legislative control of the purse may  

be taken  not merely as a monitory counsel but as an absolute barrier to certain remedies […] [T]he orders courts make in 
institutional cases will, almost inevitably, have as their consequence the increased expenditure of public funds.  This fact 
cannot serve to invalidate institutional litigation however, because it proves too much. For a judicial order in almost any 

case has either as its aim or as its consequence the reallocation of resources") .  
 Richard H. Fallon, Jr., Of Justiciability, Remedies, and Public Law ואר ”institutional public law litigation“ לע דוע

Litigation: Notes on the Jurisprudence of Lyons, 59 N.Y.U. L. Rev. 1, 8 (1984). 
  .)2000( 355 ,330 )5(דנ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה-תיב 'נ טנקר 4191/97 ץ"גנד 207
 תושר םא"( )יטופיש תעד לוקיש קרב :ןלהל( )1987( 125–025 יטופיש תעד לוקיש קרב ןרהא ואר ןידכ אלש תינוטלש הטלחהל עגונה לכב 208
 לש השגדהה[ )"תיפסכ האצוה איה רבדה תועמשמ םא םג ,קוחה תא םייקל הילע תווצל טפשמה תיב לש ותבוחמ ,קוחה תא הרפמ תירוביצ
 .]רבחמה

 םישורדה םילכה טפושה ידיב שיש םילוקיש םה ...חרזאהו םדאה תויוכז ןיינעב תיטפשמ תוינידמ לש םילוקיש"( 525–425 ׳מעב ,םש 209
  .)2006( קרב )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 17 'ספ ,200 )1(בס ד״פ ,לארשי תרטשמ 'נ בורה הטמ 2557/05 ץ"גב םג ואר .)"םלקשל ידכ

210 (1978) 1117 .EVR L .ARVH 91, Reconsidering the Constitutional Common Law lsh,Thomas S. Schrock & Robert C. We. 
 ,Richard H. Fallon, Jr,, Individual Rights and the Powers of Government, 27 GA. L. REV. 343. לשמל ואר םזיביטקאב הכימתל

 Susan P. Sturm, A Normative Theory of Public:ואר ןהיניב הנחבהלו יטופיש םזיביטקא רבדב תופסונ תונעט ןויפאל .(1992) 374
Law Remedies, 79 GEO. L.J. 1355, 1379 (1990) )ןלהל: Sturm(.   

 ,The Judge as Political Colin S. Diver ואר ,ימיטיגל אלה יטילופה ודיקפת ןיבל טפושה לש ימיטיגלה ודיקפת ןיב הנחבהל 211
Powerbroker: Superintending Structural Change in Public Institutions, 65 VA. L. .REV. 43, 103–106 (1979). 
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 היצמיטיגלה לע תרוקיב וק אוה .יתקוחה דעסה בלשל ידוחיי ונניא – ינשה תרוקיבה וק אוה – הז תרוקיב וק

 אלא תיטופישה תיתקוחה הערכהה תואצות תא תפקות הניא תרוקיבה .המצעלשכ תיתקוח תיטופיש תרוקיב לש

 הנעמב 212.תויושרה תדרפה ןורקע יפל תונושה תויושרה ןיב היוארה "הדובעה תקולח" ןתניהב הלש היצמיטיגלה תא

 אוה הז ןורקיע .תויושרה תדרפה ןורקע לש )הדיחי אלו( תמיוסמ הסיפת לע תססובמ וז הדמע יכ רמול שי הז רגתאל

 תיטרקומד הערכה דוביכ רבדב תילכתה תא םדקל דעונ הז ןורקיע .חתמ ןהיניב היהיש רשפאש תוילכתל לוביק ילכ

 תושרה לש הערל לוצינ תעינמ לש תילכתה תאו 213טרפה תוריח םודיק לש תילכתה תא םג ךא ,טנמלרפב הלבקתהש

  .תויושרה ןיב החישקו תמיוסמ הדובע תקולח תעבונ ןיא הז תוילכת גראממ 214.הל תונותנה תויוכמסה תא תעצבמה

 יושע 215תונושה תויושרה ןיב תוכמסה תולובג תרדגה לע ססובמה יסאלקה תויושרה תדרפה ןורקע םנמוא

 םלוא .הרבחה לש תויתקולחהו תויתרבחה תופדעהה יוטיבב קקוחמל הפדעה קינעהלו רתוי החישק הקולחב ךומתל

 ןיב הלועפה ףותיש תובישח תא םג ןובשחב האיבמ איה .רתוי השימג תויושרה תדרפה ןורקעל תינרדומה תונשרפה

 תדרפה ןורקע לש וז הסיפת 216.תויוכמס לש בוליש הליעפמ תויושרהמ תחא לכ לעופבש הדבועה תאו תויושרה

 ץורמ" ורצי הלא תומוח אמש ששחה לשב תויושרה ןיב "תויניס תומוח" קוריפב ךרוצה תא אקווד השיגדמ תויושרה

 תויוריחל השורדה הנגהה תא ורערעיו הלוכ היטרקומדה תוביציב רבד לש ופוסב ועגפיש תויוכמס יקבאמו "תיתחתל

 218.תיתקוח תיטופיש תרוקיב ללוש ונניא אוה יכ איה םויכ תויושרה תדרפה ןורקעל תלבוקמה תונשרפה 217.טרפה

 ,יתקוחה ךלהמה יבלש לכ לע הלח איה ,תענכשמ וז הדמע םא ךא ,יחכונה רמאמה תולובגמ תגרוח וז הדמע תקדצה

 היצמיטיגלהו ,תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לש ןורחאה בלשה אוה יתקוחה דעסה .יתקוחה דעסה בלש תוברל

 תרוקיב ךורעל טפשמה תיב לש ותוכמס השעמלו ,דוסיה יקוחב – לארשיבו ,המצע הקוחב היוצמ הזכ דעס קוספל

 219.תיתקוח תיטופיש

                                                             
 וא ביצקתה תואירב" לייו הקבר ואר ,ירוטסיה-יביטמרונ עקרלו קקוחמה ידיב יביצקתה חוכה לש וזוכירל םינוש םילנויצר טוריפל 212
 ,תוריח ,טדנמ לש לקשמ-ידבכ תונורקע" ,התשיגל .)2007( 186–183 ,157 ו םיקסעו טפשמ "?תיתקוח הייארב ףידע המ – תואירבה ביצקת
 "תרחבנה תקקוחמה תושרה לש הידיב יביצקתה חוכה לש וזוכיר תא ,דחאכ םלוכ ,םיבייחמ תויושר תדרפהו תוירחא ,תויחמומ ,תוליעי
   .)187 ׳מעב ,םש(

 :סיידנרב טפושה לש ונושלב 213
[The purpose of separation of powers] “was not to avoid friction, but, by means of the inevitable friction incident to the 

”  (Myers v. United to save the people from autocracydistribution of the governmental powers among three departments, 
States, 272 U.S. 52, 293 (1926)).  ]רבחמה לש השגדהה[ 

214 506, 511 (1989)  .EVR L. .ASHWEO G 57, Why Our Separation of Powers Jurisprudence Is So AbysmalDonald Elliott, 
([The Framers may have had a] “vision that power should be divided and balanced creatively to prevent misuse”) .   

 :ואר .יטסינורכנא אוה ,יתואישנ רטשמ לש יאקירמאה רשקהב תוחפל ,יסאלקה תויושרה תדרפה ןורקע יכ םירובסה שי 215
ERIC A. POSNER & ADRIAN VERMEULE, THE EXECUTIVE UNBOUND –  AFTER THE MADISONIAN REPUBLIC 208 (2010).  

216 Sturm, 263 ש"ה ,1405 'מעב ,210 ש"ה ליעל ("[E]ach branch of government necessarily exercises a mix of functions under 
our constitutional scheme"); Thomas O. Sargentich, The Contemporary Debate About Legislative-Executive Separation of 

Powers, 72 CORNELL L. REV. 430, 433–434 (1986) . 
 ]...[ הקיקחבו הטיפשב להנימה קסוע ,המודב ]...[ הטיפשב תקסוע ונלש תסנכה"( 278 ׳מעב ,208 ש״ה ליעל ,יטופיש תעד לוקיש קרב םג ואר
 .)"עוציבבו – תיטופישה הקיקחה איה – הקיקחב םג אלא ,הטיפשב קר אל תקסוע תטפושה תושרה

217 362 (1990) ([The  AWLMERICAN AAND  ,XCLUSIONE ,NCLUSIONI -IFFERENCE DHE TLL AAKING M ,INOWMARTHA M
dynamic conception of separation of powers focuses on] "whether the branches all remain able to participate in the .process 

of mutually defining their boundaries") 
218 that objected35 (1975) ("It may […] be -1, 34 .EVR L. .ARVH 89 ,1974 Term - The Supreme Court Henry P. Monaghan, 

separation of powers principles imply that the Court has no power to enforce sub-constitutional rules against the 
executive […]Vindication of [constitutional] rights has been a traditional function of judicial review; and the 

constitutionally inspired common law described here is similarly designed to effectuate policies found in the text and 
.structure of the Constitution") 

219 1553 (1972) –1532, 1552 .EVR L. .ARVH85  Of Rights and Remedies: The Constitution as a Sword, Walter F. Dellinger,
("[W]here the judiciary independently infers remedies directly from constitutional provisions, Congress may legislate an 
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 יביטקייבואל יביטקייבוס ןיב :דעסה תדידמב ישוק )ב(

 וא יביטקייבוס אוה עגפנה יוציפל הדימה הנק םא הלאשה לע םיבר םיסומלוק וכפשנ יטרפה טפשמב

 תרוקיבה יפואב רתיה ןיב היולת הדימה הנק תלאשש רובס ינא יתקוחה טפשמה לש רשקהב 220.יביטקייבוא

 תליעב תינורקע הרכה יכ יתעצה הז רמאמב .תיתקיספה העיבתה תליע העבקנ התרגסמבש תיתקוחה תיטופישה

 תלעותמ תויהל היושע ץ"גבב תיטופישה תרוקיבה ,רחא םוקמב יתרבסהש יפכ .ץ"גבב עצבתת וזכ תיתקיספ העיבת

 תיטרקנוקה העיגפב דקמתמ רשא ,ימושייה לולסמב תישענ הרכהה םא 221.טשפומ לולסמ וא ימושיי לולסמל

 םא תאז תמועל .םיוסמה רתועל םרגנש קזנה ירק ,יביטקייבוס הדימ הנקל תויהל הכירצ הייטנה ,תיתדבוע החכוהש

 ובצמב ריבס םדאל םרגנה קזנה יפ לע ירק ,יביטקייבוא הדימ הנקל איה הייטנה ,טשפומה לולסמב תישענ הרכהה

 .תיתקוחה תוכזב העיגפה לש הנושה הייפואב ץוענ םינושה םיבצמב הליעה לש הנושה הלעפהל םעטה 222.עגפנה לש

 ילולסממ דחא לכב תחתונמ איהש יפכ – תוכזב העיגפה חותינ ךא ,דחא אוה תיתקוחה תוכזה לש יטרואתה ףקיהה

 תרוקיבה לש ןושארה בלשה ירדגב עבקנש יפכ ,תוכזב העיגפה לש הייפוא .הנוש אוה – וללה תיטופישה תרוקיבה

  .הניגב תיתקיספה העיבתה תליע יפוא תא עבוקה אוה ,תכרענ איה ובש לולסמה יפ לעו תיתקוחה תיטופישה

 לש הכרעה ילכב רבטצמה יטופישה ןויסינהמ שיקהל ןתינ היהי יביטקייבוסה הדימה הנקל עגונה לכב

 .ינוממ-אל קזנל ינוממ קזנ ןיבו ילכלכ קזנל יזיפ קזנ ןיב תונחבה תוברל 224,ילילפהו 223יטרפה יתקוח-תתה טפשמה

 ןמיע תוריבעמ ןניא ,תויתקוחה תופורתה ינידב תוטלקנ ןה םא ,הלא תונחבהש אוה ןאכ תעצומה השיגה לש הדוחיי

 ןעטמה תא ןמיע "תומירזמ" ןניא ןה .הערכה ילככ אלו הכרעה ילככ תומשוימ ןה .יוציפה לש ינויערה סיסבה תא

 רומאכ בייחמ ונניא דעסל תוכזה ןויער .ולש תוירחאה תוננסמ תאו )םשאה ןורקע תוברל( יטרפה טפשמה לש ינויערה

 הזכ ןוקית .ןידכ אלש העגפנ ותוכזש טרפה לש ובצמ תא ביטימ רשא ,הלש יתדימ ןוקית אלא העיגפה לש אלמ ןוקית

 םיידסומ-ןיבו םיידסומ םילוקיש םתואב בשחתהב רתיה ןיב 225,ותומדקל בצמה תא ואולמב בישהל רמייתמ ונניא

 ךרוצל יתייארה רושימב תוחפ הרימחמ השיג ץמאל ןתינ היהי הז עקר לע .תויתקוחה תופורתה רושימל םייטנוולרה

  .ןדמוא תועצמאב רתיה ןיב ,יביטקייבוסה קזנה תומיכ

 ,יטרפה טפשמב וניבהל לבוקמש יפכ "ילמס" יוציפל הנווכה ןיא ,יביטקייבואה הדימה הנקל עגונה לכב

 וא ימושייה לולסמב העיגפ החכוהש איה אצומה תדוקנ תיתקוחה הפורתה בלשב 226.קזנ תחכוה אלל יוציפ רמולכ

 טרפב תיטרקנוק העיגפ החכוה אל ובש בצמ ןכתיי ,טשפומה לולסמב תנחבנה העיגפב רבודמשכ .טשפומה לולסמב

                                                             
alternative remedial scheme which it considers equally effective in enforcing the Constitution and which the Court, in the 
process of judicial review, deems an adequate substitute for the displaced remedy"); Richard H. Fallon, Jr. and Daniel J. 

Meltzer, New Law, Non-Retroactivity, and Constitutional Remedies, 104 HARV. L.REV. 1731, 1786 (1991)  
 ("[T]he Supreme Court has sometimes compelled  state courts to provide constitutional remedies despite a lack of state  
.law authority for them to do so. The justification, in such cases, must come from the Constitution itself")  

  .853–753 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,םיזוח ןהכו ןמדירפ 220
  .)2014( 91–90 ,45 זל טפשמ ינויע "תטשפומ וא תימושיי תיתקוח תיטופיש תרוקיב :תיסחי תולשב" קאילופ ןנור 221
 רואיתל 'תיטקרטסבא' וא 'תטשפומ' הכרעה יוטיבב םישמתשמה שי"( 25 ש"ה 537 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,םיזוח ןהכו ןמדירפ וושה 222
  .)"תיביטקייבוסה הכרעהה רואיתל 'תיטרקנוק' הכרעה חנומבו ,תיביטקייבואה הכרעהה

 תטפושה לש הניד קספל 40–39 'ספ ,יביא 'נ לארשי תנידמ 1535/13 א"ע ואר ,יטרפה טפשמב יביטקייבוס קזנ תעיבקל הדימה תומאל 223
  .)3.9.2015 ,ובנב םסרופ( תויח )זא הראותכ(

  .)2.9.2015 ,ובנב םסרופ( ןורב תטפושה לש הניד קספל 44-ו 39–38 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ רדאקלא 5695/14 פ"ע לשמל ואר 224
 ,טימשדלוג 'נ 2005-ה"סשתה ,תוקתנתהה תינכת םושיי קוח יפל תדחוימה הדעווה 8558/13 ם"עע ואר ,2 ש״ה ליעל ,העושי ןינע תובקעב 225
  .)24.3.2015 ,ובנב םסרופ( רואנ )זא הראותכ( האישנה לש הניד קספל 19 'ספ

  .)1976 ,ךרוע יקסדט דג ,היינש הרודהמ( 575 תיללכה ןיקיזנה תרות :ןיקיזנה יניד קרב ןרהא 226
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 הקידצמ רשא ןידכ אלש תטשפומ העיגפ החכוה ךא 227,יטרפה טפשמב ונבומכ "קזנ" םייק ןיא הרואכלו ,םיוסמ

 אוה חתפמה גשומ 229.יביטקייבוא אהי התומיכו – תטשפומ – הנייפואש יפכ העיגפה ןיגב איה הפורתה 228.הפורת

 הקדצה היהתש רשפא תאז לכב ,העיגפה ןמ באכ וא לבס שח אל ומצע רתועה םא םג ןכל .קזנ אקווד ואלו העיגפ

 תא םג ומכ תיתקוחה הטישה יניעב המצעלשכ העיגפה לש יביטקייבואה הכרע תא אטבמה םיוסמ םוכסב יוציפל

 ןתרפהש תויוכז ןיגב םייוציפ תכרעהב רגתא שיש ףא 230.העגפנש תמיוסמה תיתקוחה תוכזל תסחיימ איהש תובישחה

 תועיבת ,לשמל ,ךכ .םירחא םירשקהב הז רגתאמ םיעתרנ םניא טפשמה יתב ,אקווד ינוממ קזנב יוטיב ידיל האב הניא

 טפשמב םג היואר וז השיג .הלפשהו ןובלע לש תושוחת ןיגב םייוציפ תקיספב דימתמו זאמ תוכורכ ויה ערה ןושל

 הטישה לש בלה ,הלאשהב ,תיתקוחה תוכזה אוה )ןידכ אלש( עגפנש ףוגה ,תטשפומ איה העיגפה רשאכ 231.יתקוחה

 ןורקע חוכמ וחתופש םילכב שומישב רתיה ןיב ,יתקוחה טפשמב תומיכל היוארו תירשפא וזכ העיגפ .תיתקוחה

 יושע אוהו ,ישממ אלא ילמס ונניא וז תרגסמב יוציפה 232.תויתקוח תויוכזו תונורקע ,םיכרע ןיב ןוזיאב תויתדימה

 תיביטקייבואה הדימה תמא ןיב בלשל ןתינ היהי םימיוסמ םירשקהבש ןכתיי 233.הובגה דצה לע םג תויהל

 העיגפ תחכוהב הנתומ תויהל ףיסוי דחא שיאכ הצובקה ירבחל ןתניי רשא יוציפה יכ בייחלו תיביטקייבוסל

  234.תמיוסמ תיטרקנוק

 

 תיגוציי הנעבותב יביטקלוק יוציפ ירדסהמ שקיה – תיתקוח תיגוציי הנעבות :יוציפה תקולחב ישוק )ג(

 ותאצותש ,)הנורחאו הנושאר האכרע( דחא בוביס לש ךילה הזש אוה ץ"גב ינפב ךילהה תא דחיימה ,עודיכ

 הנעטה תא איבהש םיוסמה רתועה והימ הלאשל הבר תובישח ןיא הז ןבומב .ןיינעה ילעב רתי לכ תא תבייחמ

 הייארב .םישנא לש הבחר הצובקל םרגית תיתקוח תוכזב העיגפ םירקמה לש עירכמה בורב ןכש ,ץ"גב ינפב תיתקוחה

 .המלש הצובק לש הניינע תא גציימ ירקמ עבות הבש תיגוציי הנעבות ןיעמ ץ"גבל תיתקוחה הריתעב תוארל ןתינ וז

 םיירוביצ םירתוע לש תורשפאב הרכהלו הדימעה תוכז תבחרהל תוקדצהה תחא איה ץ"גבב רתועה לש ותוהז תוילוש

 תנגומה תוכזה ןכש ,דעסל תוכזה לדומל ישוק ררועמ הזה דחוימה ינוידה בצמה .תיאמצע תויתקוח תונעט איבהל

                                                             
 .עבתנה לע תונלשרב תוירחא תלטהל יאנת אוה 1968–ח"כשתה ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפל 2 ׳סב ועמשמכ "קזנ" לש ומויק 227
 ש״ה ליעל ,קינבוטנוג :ןויוושל תיתקוחה תוכזב העיגפ לש רשקהב ,לשמל ,ךכ .התוללכב הרבחב העיגפ וזכ תטשפומ העיגפב תוארל ןתינ 228
 .83 ׳מעב ,48
 שח ןברוקהש ןיב ,דימת טעמכ םילוספ םה )תישאר הקיקחב יאדוובו( הנשמ תקיקחב עזג ןוגכ םירוסא םיניחבתב שומיש ,לשמל ,ךכ 229
 תודש תושר 'נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 4797/07 ץ"גב וושה .אלש ןיבו ותעידיל אבומ לוספה שומישהש ןיב ,ךכ שח ונניאש ןיבו לפשומ
 ןיחבתב שומישה םצעמ תעבונ תיתקוחה העיגפה הזכ הרקמב .)22.5.2012 ,ובנב םסרופ( שיניב האישנה לש התטלחהל 2 'ספ ,הפועתה
 תושוחתב תולת אלל ,יביטקייבוא הדימ הנקל תנווכמ העיבתה תליע ןכלו – תטשפומ איה העיגפה .ותוא לוקשל תונוכנה םצעמ ףא םיתיעלו
 ןפואב םיעגפנה םיטרפל קר אלו ,התוללכב תילארשיה הרבחל" אוה הז רשקהב םרגנש "קזנ"ה יכ רמול ןתינ .עגפנה לש תויביטקייבוסה
 :תשרב טפשמה "Floyd v. City of New York ןיד קספ לע תורעה שולש :תויתקוח תופורתו תידסומ הקיגול ,תוליעי" רענש םדא( "רישי
 הקיזב רבעב ושענש ולאכ תועיגפל רשאב תיתקיספ העיבת תליעב הרכה לש יתקוח דעס יתשיגל .))2013( 30 ,21 ,17 הקיספ תוראה קזבמ
  .דיתעב לוספה שומישה תא לסופה יוויצ לש דעסל ףסוותהל יושע הזכ לוספ שומישל

 עגונה לכב ןיקיזנה ינידב תילארשיה הטישב םידקת שי – םייחל תוכזה רקיעבו – תויתקוח תויוכז תכרעהל "תיביטקייבוא"ה השיגל 230
 )2008( 533–532 , 1996-ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוחב תעדמ המכסהה תנירטקוד לייא וקרק ילינ :ואר .םייחה תלחות רוציק לש קזנה שארל
 רוציקל עדומ עבותה םא הלאשב יולת וניאש ןפואב ]...[ יביטקייבוא ךרע ילעב םה םייחה היפל ]...[ השיגה הצמוא הז קזנ שאר רדגב"(
  .)"ךכ בקע תורחא תוינוממ-אל תואצותב שח וא וייח תלחות

231 755  .EVR L. .TANS, 56 Liability Rules for Constitutional Rights: The Case of Mass DetentionsEugene Kontorovich, 
,766 (2004) (“liability rules are often used to protect even hard-to-value entitlements like life and bodily integrity”). 

232 EISTERM &LATT K, 37–72 ,66–57 'מעב ,183 ש"ה ליעל;  ORALITY.MCONOMIC AND E ,AWL ,EDINAMARAK B &AMIR ZYAL E
108–116 (2010). 

 תוססבתהבו ןמזה ףולחב ךא ,ןטק היהי אוה ךרדה תליחתבש ןכתיי .אקווד ןטק םוכס תקיספ בייחמ וניא "ילמס"כ יוציפ לש גויתה 233
 הנשמה לש וניד קספל 48 'ספ ,35 ש״ה ליעל ,שודק ןיינע ואר .הליחתב רעושש הממ רתוי ףא הלעמ יפלכ "לחזי" אוה תינויערה הייצפסנוקה
 ש״ה ביבס טסקט ,437 זל טפשמ ינויע "הימונוטואב העיגפ ןיגב יוציפה הבוג לע – הלודגה הציפקה" ינבל ינויו בקעי ףסא ;ןילביר אישנל

268 )2015(.  
 ,ללוכ ןפואב הצובקה ירבח תא תוצפל ןתינ היפלש השיגה"( לטרבליז טפושה לש וניד קספ ,147 ש״ה ליעל ,שוכר סמ להנמ ןיינע וושה 234

 .)"םהלש-םהיקזנ תא חיכוהל ךרוצהמ םיעבותה-םיקוזינה תא אנד הרקמב תרטופ הניא ]...[ בישמ לכ לש וקזנ תא עובקל ילבמ ,'דחא שיאכ'
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 דעסה קלוחיו קספיי דציכ רורב אלו ,םיהוזמ אל ,םיבר םישנא לש םתוכז בור יפ לע איה ץ"גב לש תיתקוחה הקיספב

  .םהיניב

 םירדסה םיללוכ רשא תויגוציי תונעבות לש רשקהב םיגוהנה הלאל םימוד םירדסהל ןווכמ הז רגתאל הנעמה

 הצובקל 235,ילמס תויהל יושע יתצובק יוציפ לש ופקיה .תגצוימה הצובקה לש תוימינונאה םע תודדומתהל םיבכרומ

 תוכזב העיגפה םוצמצל תירוביצה הריזב ולעפש םירחא םיפוגל וא ,תיתצובק איה העיגפה םא ,רתועה ךייתשמ הלש

 הניחבמ לוספ ןיינעכ ןידכ אלש תינוטלשה תוגהנתהל יוטיב ןתינ ךכב 236.)ירוביצ סרטניא ןעמל יוציפ( תיתקוחה

 הזכ םוכס תעיבק יכ רמאנ םא םג .תיטרקנוק העיגפב רבודמ ןיא רשאכ תוברל ,יתקוח דעס קידצמ רשא תיתקוח

 ישוקה .דעסל תוכזה תמשגהל רתויב םיאתמה יעצמאב רבודמשכ ךכמ סונמ ןיא ירה ,תיתורירש תויהל הלולע

 םיכרעב ןידכ אלש העיגפ ןיגב םייוציפ תקיספ לע תערכמ הלבגמכ לבוקמה טפשמה תוטישב ספתנ אל תומיכב

 םוכס לוקשל ןתינ היהי ןכל 237.םיינוממ-אל ןיבו םיינוממ ןיב ,תומיכל םייואר אל וא םיירשפא אל הרואכל םיארנש

 רתועה לש החרט רכשו תואצוה תקיספ דצל ,העיגפה ןוקיתל הקיזב תוירוביצו תויתרבח תורטמ םודיק ךרוצל ןתנייש

  238.טפשמה תיב לש וחתפל הריתעה תא איבהש

 קזנה אוה המ עובקל השק ןכו ,םיעגפנה תצובק תא קיודמב רתאלו תוהזל רשפא יא ןהבש תוביסנבש ןאכמ

 239.תילאודיווידניא אלו יביטקלוק יוציפ ןונגנמ תועצמאב םתוצפל ןתינ ,הצובקה ירבחמ דחא לכל םרגנש קיודמה

 ועיפשי יתקוחה דעסה בלש דבלמש םיידוחיי םייתקוח ןיד ירדס חותיפל איבהל יושע תויגוציי תונעבות ינידמ שקיהה

 תושרל רשפאיש ןונגנמ ץמאל םייושע םה לשמל ךכ 240.תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לש םירחא םיבלש לע םג

 גרוח 242םירחאו הלאכ םיירשפא םירדסהב ןויד 241.)"תיגוציי הנגה"( יתצובק לוהינ התנגה תא להנל תעבתנה

                                                             
 ואר וז תילכתל .יתקוחה טפשמה לש תיביסרפסקא תילכת תרשל היושע תטשפומה העיגפל הקיזב רתועה תבוטל ילנימונ םוכס תקיספ 235

Cass R. Sunstein, On the Expressive Function of Law, 144 U. PA. L. REV. 2021, 2024 (1996) ("the expressive function of 
.law—the function of law in ‘making statements’ as opposed to controlling behavior directly") 

 :ואר יאקירמאה טפשמב רתועה תבוטל ילנימונ םוכס תקיספב ןוידל
Carey v. Piphus, 435 U.S. 247, 266 (1978) ([The aim of nominal damages is to recognize] "the importance to organized 
.society that those rights be scrupulously observed")  

 השגוהש העיבתב ןודנש גוסה ןמ תויתקוח תועיגפ תרסה לש תילכתל ולעפ רשא םיירוביצו םייתרבח םיפוג תבוטל םוכס תקיספל הנווכה 236
  .)וזכ רכות ןכא םא( תיתקיספה הליעה סיסב לע

237 Love, 1245 'מעב ,108 ש"ה ליעל; , Based Approach to Damages under the Human Rights Act 1998-TortJason Varuhas, A 
72 MODERN L. REV. 750 (2009).;  KRIS GLEDHILL, HUMAN RIGHTS ACTS — THE MECHANISMS COMPARED 513–516 (2015)  

 תויולע תא התיחפמ םיאתמ םוכס תקיספש ךכב בשחתהב הז רשקהב יטנוולר תויהל לוכי החרטה רכשו תואצוהה ןונגנמב שומישה 238
  ואר המוד חותינל .תיתקוחה תוכזה תפיכאל דגנמ רשא עגופה תויולע תא הלידגמו תיתקוחה ותוכז לע הנגהב עגפנה

Gideon Parchomovsky & Alex Stein, The Relational Contingency of Rights, 98 VA. L. REV. 1313, 1314 (2012) ("[I]n  
;the real world, rights are meaningful only when the cost of protecting them is lower than the cost of attacking them")  

 תיב תעיבק ףרח ובש ,)3.2.2016 ,ובנב םסרופ( תואירבה דרשמ - לארשי תנידמ 'נ ןאהד 8805/13 א"ע םג ואר .119 ׳מעב ,8 ש״ה ליעל ,דוד
 ךסב טפשמ תואצוה ותבוטל וקספנ )תימע טפושה לש וניד קספל 23 'ספ ,םש( החדנ ורוערעו והשלכ ינוממ קזנ חיכוה אל רערעמה יכ טפשמה
 דודיחלו תירוביצ היגוס רוריבל םרת רערעמהש רחאמו" השרפב הנידמה לש התולהנתהמ טפשמה תיב לש חור תרומ חכונל ח"ש ןוילימ עבר
  .ילמסו יביטקייבוא יפוא לעב יוציפב רבודמ יכ הארנ .)תימע טפושה לש וניד קספל 24 'ספ ,םש( "הנידמה לע הלחה הבוחה

 הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 12 'ספ ,מ"עב )1998( לארשיב היגרנא ןולא רוד 'נ רוג 1644/15 א"ער ואר תויגוציי תונעבות לש רשקהב 239
 סמ להנמ 'נ 155 מ"עב יפותיש בשומ ףיטק 8957/15 א"נד ואר "יביטקלוק קזנ" לע םייוציפל הקיזבו ;)27.5.2015 ,ובנב םסרופ( תויח )זא
  .)13.4.2016 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל וט 'ספ ,הביא תולועפ ייוציפ ןרקו שוכר

 :ואר יתקוחה טפשמל תויגוציי תונעבות לש תינוידה תרגסמה תמאתהב ןוידל 240
.Abram Chayes, The Role of the Judge in Public Law Litigation, 89 HARV. L. REV. 1281, 1291–1294  (1976) 

  .)2009( 445 חל םיטפשמ "תיקוח אל הייבגו תיגוציי הנגה" טנמלק ןולאו ינדמח ףסא ואר 241
 ,תיתקוח תיטופיש תרוקיב הקידצמה העיגפכ םיעגפנ לש בחרנ ףקיהב תועגופ ןהשכ "תונטק" תועיגפ ןייפאל תורשפאל עגונב ,וושהו ונייע 242
  :יתקוח דעס םג – תומיוסמ תוביסנבו

Kerry Abrams & Brandon L. Garrett, Cumulative Constitutional Rights, 97 B.U. L. REV. 1309, 1314  (2017) ("when 
considering cases involving […] aggregated harm, courts must hear evidence of multiple acts because many instances of 
constitutional harm occur in this manner – the harm comes in the form of ”death by a thousand cuts” rather than a single 
blow") 
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 יתקוח דעס ןתמ ללוש ונניא תיתצובק איה העיגפהש הדבועה םצע יכ ןייצל בושח תאז םע .רמאמה תרגסממ

 תא תמקממ רשא תוהמל המצע םיאתהל הכירצ ,ורקיעב ילרודצורפ ןיינע איהש ,וז תנוכתמו ,תיגוציי תנוכתמב

 243.וז הרפסב םג תירשפא תויהל היושע תיגוציי תנוכתמ .תירוביצה הרפסהב תיתקוח תוכזב העיגפ ןיגב העיבתה

 

 יטרפה טפשמב העיבת תוליע רבטצהב רתי יוציפ )ד(

 תועצמאב וקזנ תא עובתל לוכי אוה ובש םוקמ טרפה לש תורשעתה רורגל לולע עצומה דעסה יכ ןועטל ןתינ

 תוליעמ תחא תמייקמ ותוכזב ןידכ אלש העיגפה םא .יטרפה טפשמב תורכומה העיבתה תוליע יפ לע תיקיזנ העיבת

 תויהל לולע יתקוח דעס חוכמ קזנ ותוא ןיגב יוציפ תקיספש ירה – תיקיזנ הלווע תמגוד – יטרפה טפשמה לש העיבתה

 .יוציפ לפכ

 וב ןיאו ,יתקוחה טפשמב תופורתה ינידל ידוחיי אוה דעסל תוכזה ןויער יכ שיגדהל שי וז תרוקיבל הנעמב

 םירושימ ינשב רבודמ .יטרפה טפשמב תורכומה תוליעב ויתויוכז תא םג דבב דב תוצמל עגפנה לש ותוכזמ עורגל ידכ

 תיתקיספה העיבתה תליעב הרכהל יאנתש רוכזל שי 244.הז יבג לע הז ףסוותהל םייושע רשא םימילשמו םידרפנ

 יכ העינמ ןיא הז םיניינע בצמב .תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתממ תולפונ הלא תוליע יכ הכרעה אוה תעצומה

 תליע רשאכ ישוק ררועמ וניא הז בצמ .תמלוהה הפורתה ףרל ותוא איביש ןפואב תועיבתה יתש תא הצמי עגפנה

 יוציפה ןיב רוריב רתיב ןיחבהל ןתינ זא ןכש ,טשפומה לולסמב תיתקוח תוניידתה ירדגב תרכומ תיתקיספה העיבתה

 245.)יביטקייבוס הדימ הנקב( יטרפה טפשמב תרכומ הליעב יוציפה ןיבל )יביטקייבוא הדימ הנק( תיתקוח הפורתכ

 ךא ,תיטנוולרה העיבתה תליע סוסיבל הדימה תומא תא חיכוהל עגפנה שרדיי יטרפה טפשמב העיבתה ירדגב ,ןבומכ

 יניד לש הדימה תומא יפ לע תיתקוח הפורתכ ןתינ )יביטקייבואה( ןושארה יוציפה ןכש ,םירושימה ןיב הריתס ןיא

 העיבתה תליע לש הדימה תומא יפ לע תיחרזא הפורתכ ןתינ )יביטקייבוסה( ינשה יוציפה וליאו ,תויתקוחה תופורתה

  .תרכומה

 תרוקיבל ,ימושייה לולסמב תיתקוח תוניידתה ירדגב תרכומ תיתקיספה העיבתה תליע רשאכ תאז תמועל

 ידכ )יביטקייבוס הדימ הנקב( תיתקיספה העיבתה תליע ןויפאב ריהז תויהל טפשמה תיב לעו ,תישעמ תוקפנ שי וז

 ןוגכ םייתריצי תונורתפ ץמאל ןתינ הז רשקהב 246.קוידב העיגפ התוא לע יוציפ לפכב רתועה הכזי ובש בצממ ענמיהל

 ושב םייניינע בצמ תחכוה( יטרפה טפשמב העיבת תוליע יוצימ ןולשיכב תיתקיספה העיבתה תליעב הרכהה תיינתה

 העיגפה תוביסנ תא דחייל רתועה לש המכסהב תיתקיספה העיבתה תליע שומימ תיינתה ,)"םידעס לוטנ" רתועה רתונ

 תונורתפ 247.תואכזה רושימבו ןמזה רושימב יתקוחה דעסה תלוחת םוצמצ ןכו תיתקיספה העיבתה תליע לש לולסמל

                                                             
 הניאש העיגפ ידכל הלוע ןתריבצ רשא ,תונטק תועיגפ לש בר רפסמ" רבדב הנעט( 602 ׳מעב ,130 ש״ה ליעל ,יכדרמו םייהדנולב םג ואר
  .)"תיתקוח

 ,ובנב םסרופ( זרא-קרב תטפושה לש הניד קספל 12 'ספ ,תויתד םישנ םורופ - ךלוק 'נ מ"עב המרב לוק וידר 6897/14 א"ער וושה 243
9.12.2015(.  

 ,41 הקיספ תראה קזבמ :םדא תויוכז –- תשרב טפשמה "הייעשהל הילפה ןיב :ןיקיזנו םישנ" ןוטיב תעפי ואר המלשה לש הבורק השיגל 244
17 )2015(.  
 5154/10 א"ע ;)1982( 775 ,762 )3(ול ד"פ ,הדרב 'נ םיענ 357/80 א"ע :יטרפה טפשמב תלבוקמ קזנ תכרעהל תיביטקייבוסה השיגה 245
 ,ובנב םסרופ( ןילביר )זא וראותכ( אישנל הנשמה לש וניד קספל 18 'ספ ,מ"עב םיזרא הוונ ןופלכ 'נ הילצרה הינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה

 :הימונוטואב העיגפ לשב יוציפ" זפ-ןרק יחצ ואר הימונוטואב העיגפ לש קזנה שארל סחיב תיביטקייבוסה השיגה לע תרוקיבל .)22.8.2012
 שארל עגונה לכב – עבקנו הקיספב התחדנ וז השיג .)2007( 198 ,187 אי טפשמה "תוידיתע תומגמו תויוושכע תויוחתפתה ,תיביטמרונ הכרעה
 קספל 40–39 'ספ ,ל״ז יבאר קיפות חונמה ןובזע 'נ יפותיש זכרמ הבונת 10085/08 א"ע :תיביטקייבוס איה הדימה תמא יכ – ןיקיזנב הז קזנ
 )זא וראותכ( אישנל הנשמה לש וניד קספל 42 'ספ ,35 ש״ה ליעל ,שודק ןינע ;)4.12.2011 ,ובנב םסרופ( תויח )זא הראותכ( תטפושה לש הניד
  .ןילביר

 תילאוטקא העיגפ לע שגדה לשב ,תימושיי-תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לולסמב תנחבנ תיתקוחה תוכזב העיגפה רשאכ דוחייב 246
  .תיטרקנוקו

 תטפושה לש הניד קספל 9–7 'ספ ,םילומגתה ןיצק 'נ ץרווש 3842/09 ם"עע וושה .דבלב רתועה תבוטל יפסכה דעסה תלבגה ,לשמל 247
  .)17.5.2015 ,ובנב םסרופ( תויח )זא הראותכ(
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 יביכרמל לקשמ ןתמב – יטרפה טפשמהו תויתקוחה תופורתה ןיד – םינידה ןמ דחא לכ לש םדוחיי תא םירמשמ הלאכ

 הלא תוליע יכ הנקסמ ךרוצל השורדה תיטופישה הכרעהה הניינע תרחא תישעמ הלאש .םהיניב הפיפחהו ןוימדה

 תישענ איה .תירשפא יתלב הניא איה ךא – הטושפ הניא וז הכאלמ .תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתממ תולפונ

 תבייחמ ילרדפה רושימב טרפה לש "תיתקוח" העיבת תליעב הריכמה הכלהה לשמל תירבה תוצראב .תורחא תוטישב

 רמאמה ךרוצל 248.יתנידמה טפשמה תועצמאב העיגפל םלוה הנעמ ןתינ אל היפלש ןוילעה טפשמה תיב לש הנקסמ

 תלגוסמ תטפושה תושרה יכ דמלל יושע םש רבצנש יטופישה ןויסינה .הלא תויוקדל סנכיהל ךרוצ ןיא יחכונה

  249.תינשרפ הכאלמ רבד לש ופוסב איהש ,וזכ הכרעה םע החלצהב דדומתהל

  

 דעסל תוכזה לש םיחותפה תולובגה )ה(

 תויהל לולע דעסל תוכז לש ינורקע לדומ .עצומה לדומה לש "החותפה המקרה" רושימב איה תפסונ תרוקיב

 ליעל יתנייצ םנמוא .םייתקוח ,םישדח תוירחא יניד תאצמהל תינויער המרופטלפ השעמל איה דעסל תוכזה .ידמ בחר

 )הנשמה ינחבמ תשולש( םירכומה תויתדימה ינחבמ לש םמושייש רשפא ךא ,תויתדימב ןתניהל הכירצ הפורתה יכ

 .ינשה בלשהמ הנושב ,תיתקוחה הניחבה לש ישילשה בלשב םתלעפה לשב – "םיבייחתמ םייוניש" – םייוניש בייחי

 םתלעפה .ךשמתמ רבטצמ ןויסינ ורבצ לארשיב תיטפשמה הטישב תויתדימה ינחבמש ןוויכ ,וז הנעטמ דרטומ יניא

 הנניא ,םייתקוח םידעסל רשאב וא ףסה תוליעל רשאב ןוגכ ,תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לש םירחא םירשקהב םג

 .הלא םיבלשל תמייקה היגולודותמה לש התמאתהו המושייב הרקיע אלא ,השדח תיגולודותמ תוחתפתה תשרוד

 תוירחאה לש םירכומ םיטנמלא חרכהב וללכי אל הלא .םישדחה תוירחאה יניד לש םנכות עבקיי הלא היתולובגב

 לש תרזגנכו ,יתקוחה רושימב ועבקיי םהש ןוויכ )'וכו תוריהז תבוח ,יתביס רשק ,קזנ ,ישפנ דוסי( יטרפה טפשמב

 שרפל וא רידגהל ןיא ,לארשיב תלבוקמה תיתקוחה הסיפתה יפל .יתקוח-תתה רושימב אלו ,דוסיה יקוח תונשרפ

 לוקיש לש יעבט ביכרמ אוה הז רשקהב םיחנמה םיווקה חותיפ  250.תויתקוח-תת תומרונ סיסב לע תויתקוח תוארוה

  .הלא תויגוסב חישל הנמזה אוה יחכונה רמאמה ,רומאכ .תויתקוחה תופורתה חותיפב ץ"גבל ןותנה בחרה תעדה

 

 דעסל תוכזה לש םירצה תולובגה )ו(

 תוכזה לדומ תא יתלבגה רמאמב .עצומה לדומה לש רצה ופקיהל תנווכמ – ידגנה ןוויכה ןמ – תרחא תרוקיב

 עגונב ץ"גב ינפב תיתקוח היצגיטילל לדומה תא יתלבגה יניינעה רושימב .ידסומו יניינע – םירשקה ינשב דעסל

 תושרה ידי לע תומרגנש תויתקוח תועיגפ םג ןוידב לולכל אל עודמ לואשל ןתינ ךא ,תישאר הקיקח לש הפקותל

  ?תעצבמה

                                                             
248 s, 403 U.S. 388, 394 (1971) .Bivens v. Six Unknown Named Agents of Fed. Bureau of Narcotic טפשמה יכ םש קספנ 
 םג ,םינידה תואצות ןיב רעפל איבהל יושע רבדהו ,םיסרטניא םתוא לע חרכהב םיניגמ םניא ילרדפה-יתקוחה טפשמהו יתנידמה-לבוקמה
 טפשמה יתב לע תרוקיב החתמנ הז עקר לע .)תילרדפהו תיתנידמה( תוליעה יתש תא המיקמ רשא תחא תיתדבוע תכסמב רבודמ םא
 :יתקוח יפוא תולעב תונעטל תקפסמ הנגה ,ןעטנ ךכ ,וקינעה אל רשא םייתנידמה

.Burt Neuborne, The Myth of Parity, 90 HARV. L. REV. 1105, 1105–1106, 1115–1116, 1120–1121 (1977) 
 הנגה ןתמב ישוק ררועתמ ילארשיה רשקהב םגש ןועטל ןתינ ךא .תילרדפ טפשמ תטיש הנניאש ,לארשיל תיטנוולר הלבקה ןאכ ןיא הרואכל 
 העיבתה תוליעב לופיטב םילגרומ הלא תואכרעב םיטפושהש םושמ רתיה ןיב ,תוינוידה תואכרעב יתקוח יפוא תולעב תונעטל תקפסמ
 יתקוח יפוא ילעב םיניינעב שורדה "בחרה טבמה" םושייב לושכמ תווהל לולעש ןפואב ,םיטרפ ןיב םיסחיבו יטרפה טפשמב תולבוקמה
 ,הכרד תליחתב איה דוע לכ ,תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה דוקימב ךמת רשא ,קרב 'פורפ לש ותשיג עקרב תמייק וז הרבסש הארנ .קהבומ
 לשממו טפשמ ")תרזובמ( תיטסילרטנצ־הד וא )תיזוכיר( תיטסילרטנצ :קוחה תויתקוח לע תיטופיש תרוקיב" קרב ןרהא :ץ"גבב תויזוכירב
 תויחמומה םהל ןיא ןכ לעו ,שרדנה ןמזה תא שידקהל םילוכי םניא היניידו הנידמה יטפוש .ךובס םוחת אוה יתקוח טפשמ"( )2005( 20 ,13 ח
  .)"תיתקוח היעבב לופיטל ,תשרדנה תידסומה

249 Schuman, 1219 ,1217–1216 'מעב ,92 ש"ה ליעל. 
  .קרב )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספל 5 'ספ ,151 ש״ה ליעל ,ינבא ןינע 250
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 הלאש הרקיעב יהוז .ןוידל תובכרומו םינתשמ תפסוהב ךורכ תעצבמה תושרה ידי לע תומרגנה תועיגפב ןויד

 תניחב לע תוססבמה ,תרוקיבה תוליע .תעצבמה תושרה תוטלחה לע תרוקיבב דקמתמ רשא ילהנמ טפשמ לש

 ונניא ילהנמה טפשמה .תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה תוליעמ תונוש ,ילהנמה תעדה לוקיש לעו ךילהה לע ,תוכמסה

 .הנוש יטופישה דעסה םג ןכל 251.)וז היגוסב רע חוכיו םייקש ףא( אקווד טרפה תויוכז לע הנגה לש תילכתב זכורמ

 רשא ,הז לולסמב .הפיקע הפיקת לש םירשקהב רקיעב ,טרפה יפלכ םינווכמה םידעסל רתוי חותפ ילהנמה טפשמה

 םיעצמא ןווגמו תויתדבוע תולאש רוריבל םימיאתמ םילכ טפשמה תיבל םינותנ ,תינוידה האכרעב ותישארב להנתמ

 תולח רשא ילילפה וא יטרפה טפשמה לש תונירטקוד תועצמאב רתיה ןיב ,תושרה תטלחהב ולפנש םימגפב לופיטל

 קוספל טפשמה תיבל תרשפאמ ,תיתקוח-תת םיניד תכרעמ ידי לע תטלשנה ,וז תינויד תרגסמ 252.הפיקעה הפיקתה לע

 תמייק ךכל הבוט המגוד 253.הלא םינידב טפשמה תיבל ןותנה בחרה תעדה לוקיש סיסב לע םייתריצי םידעס טרפל

 תינוטלשה תולהנתהב םגפה רשאכ ,ןידה תריזג בלשב ביכרמל ךפוה ילהנמה דעסה ותרגסמבש ,ילילפה טפשמב

 שימג חותיפ תרשפאמ לבוקמ טפשמ ילהנמה טפשמב האורה הסיפתה 254.םשאנה לש ושנועב התחפהל "םגרותמ"

 ילהנמה טפשמה יכ המוד 255."יתורבתסה" יטופיש דעסב הרכהה איה ךכל המגוד .הרישי הפיקת ירדגב םג םידעס לש

 ןורקע תנבהב םירחא םישגד לשב רתיה ןיב ,רתוי תיטיא ותוחתפתהש ,יתקוחה טפשמה תא הז רשקהב םידקמ

 םיאיבמ הלא םישגד .תטפושה תושרל תקקוחמה תושרה ןיב "יתקוחה גולאידה" תסיפת יפל תויושרה תדרפה

 ןורקעמ תבייחתמ הניא וזכ הנקסמ יכ יתנעט וז המישרב 256.ילהנמה טפשמה תמועל יתקוחה טפשמב רכינ ןוסירל

 ןועטל ףא ןתינ ,יתשיגל .יתקוחה טפשמה לש םידעסה קפוא תבחרהל םיבוט םימעט שי יכו ,תויושרה תדרפה

 ןיד אוה ילהנמה טפשמה .ילהנמה טפשמה לש הזמ בחר ףא היהי יתקוחה טפשמב םידעסה קפואש ךכל הקדצהל

 םילכל לבגומ ונניא הזככו ,יתקוח ןיד אוה ,דוסיה יקוח תונשרפ לע ססובמ רשא ,יתקוחה טפשמה .יתקוח-תת

 הסיפתה יפל ,רומאכ .יתקוח-תתה ןידה תוארוה לע םינעשנ רשא – ויהיש לככ םייתריצי – טפשמה תיב ידיב םייוצמה

   257.תויתקוח-תת תומרונ סיסב לע תויתקוח תוארוה שרפל וא רידגהל ןיא ,לארשיב תלבוקמה תיתקוחה

 תרוקיבהש ןועטל ןתינ .דבלב ץ"גבב תיטופיש תרוקיבל עצומה יתקוחה לדומה תא יתדחיי ידסומה רושימב

 תירשפא תיתקוח היצגיטיל יכו 258,תירוזיב תיטופיש תרוקיב השעמל איה לארשיב תגהונה תיתקוחה תיטופישה

 תיתקוח תיטופיש תרוקיבל םג ןווכיש ןפואב עצומה לדומה תבחרה יכ תודוהל שי .תוינוידה תואכרעב םג תמייקתמו

                                                             
 :ואר ,תונושה תודמעל הינפהב ,היילגנאב וז היגוסב ןוידל 251

Mark Elliott, Beyond the European Convention : Human Rights and the Common Law,68 CURRENT LEGAL PROBLEMS 85, 
101 (2015) ("[A]ttempts to establish that administrative law has undergone some sort of ‘righting’ process – such that the 
whole enterprise, or at least the substantial majority of it, now concerns the protection of rights and is thus the proper 
preserve of proportionality review—are highly problematic. There is no convincing evidence to suggest that ordinary 
judicial review principles have been overwhelmed by the notion of rights, and plenty of indications to the contrary; equally, 
although the jettisoning of Wednesbury reasonableness in favour of proportionality has been judicially .contemplated, the 
courts have conspicuously declined to take that step"). 

 5 'ספ ,הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ – לארשי תנידמ 'נ מ"עב תיאלקח תיפותיש הדוגא תוקרי ןהכ םע רינ 9131/05 ץ"גב ואר 252
 .)6.2.2006 ,ובנב םסרופ( סינורג )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל

 ביטומוטוא לטידת זגראה 8238/13 ץ"גבב ןידה קספ ואר וידעס תוברל ילהנמה טפשמה יללכ תא ליעפמ ץ"גב ובש בחרהו שימגה ןפואל 253
  .התולהנתהמ "חור תרומ" אטבל ידכ ח"ש ףלא 40 ךסב םולשת תבוח הנידמה לע ץ"גב ליטה ובש )2015( הרובחתה רש 'נ מ"עב

  .)11.2.2015 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל זט 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ילאירבג 7696/14 פ"ע 254
 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( האישנל הנשמה לש וניד קספל גל 'ספ ,ךוניחה דרשמ 'נ הננער ינרות זכרמ 8405/13 ץ"גב 255

 לש דעס קידצמ )םיימשר אל םירכומ ךוניח תודסומ בוצקתל עגונב( הנקת לש תינשרפ תוריהב-יא לש בצמ יכ קספנ ןידה קספב .)23.3.2015
 .האלמ תולטבה התייה וליא םהל עיגמ היהש ביצקתה ףקיהמ 70% םירתועל ןתינ ותרגסמבש תיסחי תולטב

  .)2005( ןישח אישנל הנשמה לש וניד קספל 5 'ספ , 464 )3(ס ד"פ ,רצואה רש 'נ יתרבח קדצו םולשל תוביוחמ תתומע 366/03 ץ"גב 256
  .קרב אישנה לש וניד קספל 5 'ספ ,151 ש״ה ליעל ,ינבא ןינע 257
 .)2014( 18 ,9 זט לשממו טפשמ "תירוזיב תיטופיש תרוקיב תוכזב יטרקומדה ןועיטה" ןוסנורהא ירוא 258
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 תצובק רשאכ דדובה טרפה יוציפ לש ישוקל תעגונה ליעל הגצוהש היעבל ,יקלח ולו ,ןורתפ תויהל היושע תירוזיב

 רתועש ךכל איבהל יושע הנורחאו הנושאר האכרעכ ץ"גב לש ידוחייה ויפוא ,רהבוהש יפכ .הבחר איה לעופב םיעגפנה

 רותעלו בושלמ םיעונמ ויהי תיתקוח אלה המרונהמ םיעגפנה רתי לכ וליאו ,ודבל יתפורתה דעסהמ הנהיי דדובו יטרפ

 איה תיתקוחה היצגיטילה ויפ לעש םושמ ,הז ישוק לקמ תיטופישה תרוקיבה לש ירוזיבה לדומה .דעסל השקבב

 ,םירחא םיעגפנ תובייחמ ןניאו דבלב םידדצה ןיב ןה היתואצותש םיכילה םתואב םינוש םיעבות לש רזוח קחשמ

 האכרעב ןויסינ הליחת רובצל ךירצ דעסל תוכזה לדומ חותיפ יכ םג תודוהל שי וזכ הבחרהבש ןורתיה ףרח .ערלו בוטל

 ,"םיחותפ תולובג" ינפמ ששחה תא ןיטקהל היושע וז ךרד .ומושייל םימידקת עבקתש ,רתויב ההובגה תיתקוחה

 קפתסהל ץ"גב יושע לשמל ךכ .התוללכב תטפושה תושרב לדומה לש רתוי יתטיש חותיפל איבהלו ,ליעל יתדמע וילעש

 חותיפ תרגסמב תוינוידה תואכרעה תערכהל קזנה תומיכ תא ריתוהל ךא "תמחותמ" העיבת תליעב תינורקע הרכהב

 וז ךרד .)תירוזיב-תימושייה תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לולסמב( תוינוידה תואכרעב יתקוחה לבוקמה טפשמה

 םייאדו תולובגל ןתעד לוקיש םוחיתב ךא ,דעסל תוכזה תא שממל תוינוידה תואכרעל היצמיטיגל קינעהל היושע

 עגונה לכב תיתקוחה הכפהמה תישארב ץ"גב לעפ הבש ךרדה התייה וז ,השעמל .בייחמה םידקתה ןורקע רואל רתוי

 בלשב( תויתדימה ןחבמ לש ןכותל רשאב ךשמהבו )תיתקוחה הניחבה לש ןושארה בלשה( ןמצע דוסיה תויוכז ןויפאל

 לש ישילשה בלשל םג בהזה ליבש תויהל היושע הכלהה חותיפ לש וז תיתגרדה ךרד .)תיתקוחה הניחבה לש ינשה

  .תיתקוחה הניחבה

 םוכיס .6

 וז המישרב .לארשיב תויתקוח תופורת לש הירואתה תקמעהל ךרדב הבושח הנפמ תדוקנ איה העושי תכלה

 תרוקיבב ישילשה בלשה ןמ קלחכ תיתקוח הפורתכ הקיספה ריצי העיבת תוליעב ריכהל ןתינ הסיסב לע יכ יתנעט

 .ןידכ אלש טרפה לש תיתקוח תוכזב עגפ םיוסמ קוח יכ תימדקמ העיבקב תינתומ וזכ הרכה .תיתקוח תיטופיש

 .ןהל רבטצמבו תיתקוחה תוניידתהה תרגסמב תורחא תויתקוח תופורת לע ףסונ ןתניתש רשפא וזכ תיתקוח הפורת

 וא ,םידעס לוטנ רתונ עגפנה רתועה ןהבש תוביסנ ןתואב תקדצומ תעצומה הפורתה יכ יתנעט יטרואתה רושימב

 .וז המישרב תאז רידגהל יתעצהש יפכ "תמלוהה תיתקוחה הפורתה םחתמ"מ לפונ יטרפה טפשמב ןתינה דעסהש

 יתקוחה דעסה בלשל םיידוחיי םילוקיש ,תיקלח ולו ,ףקשמ תויתקוחה תופורתה ינידל עצומה ינויערה סיסבה

 קלחכ יטרפ טפשמ לש הירואת לש םדקתמו ידיתע חותיפל סיסב שמשל יושע אוה ןכל .תיתקוחה תוניידתהלו

 םורתל יושע םדאה תויוכז ןיינעב דוסיה יקוחמ תורישי דעסל תוכז לש דחאמה ינויערה סיסבה 259.ירוביצה טפשמהמ

 ינויער סיסב והז ,יתשיגל .יטרפה טפשמה לש תופורתה ינידמ דרפנ ףנע םה תויתקוחה תופורתה יניד יכ הנבהל

 םייטפשמ םיפנעל יעבט ךויש םיכייתשמ םניאש םידעסמו העיבת תוליעמ םיבכרומה םיפעוסמ םייטפשמ םיללכל

 םילוקישב בשחתהב ןבומכ 260,תיאמצע חתפתהל ידכ םייד םיבושח םיפתושמ םינכמ םיקלוח רשאו ,םירחא

 הררג יטרפה טפשמב םינושה טפשמה יפנע לש תירוטסיהה תוחתפתההש םשכ .התוללכב הטישה לש דוסי תונורקעבו

 תדרפנ םידעס תכרעמ חותיפל תופצל שי ךכ 261,םיפנעהמ דחא לכל תדרפנ םידעס תכרעמ תוחתפתה היתובקעב

 .וזכ תכרעמ חותיפב םינוש םיעצמאל דחאמ ןויער ייניעב אוה ןאכ עצוהש "דעסל תוכזה" ןויער .ירוביצה טפשמל

                                                             
  .)2000( 528 ,506 )5(דנ ד"פ ,ןוחטיבה דרשמ 'נ בגר 6328/97 א"ע ואר וזכ הירואת חותיפב ךרוצל 259
 "ןידכ אלש תורשעתה תעינמ" ןגד ךונח ואר ותוידוחיי תא – חתפל ונניינעבו – רמשל קדצומש הזככ יטפשמ ףנע ןויפאל ולא הדימ תומאל 260
 .)2008 ,םיכרוע ףפוקסורג רפועו ןהכ ילינ( 684 ,653 ןמדירפ לאינד 'פורפ לש ותוגהב םינויע - לאינד רפס

 םינוכיס" ןגד ךונח ואר יטרפה טפשמה יפנעמ דחא לכל תידוחיי םידעס תכרעמב הכימתל .67 ׳מעב ,56 ש״ה ליעל ,םיזוח ןהכו ןמדירפ 261
  .)2006( 249 ול םיטפשמ "םידעס יוביר לעו רתי-תדחאה לע :היצקיפידוקב
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 תוניידתהה ןמ ילרגטניא קלחכ תיתקיספ העיבת תליעב הרכה לש יעצמאה – הז רמאמ שדקוה םיעצמאה דחאל

  .ץ"גבב תיתקוחה

 ילילש רדסה םושמ לארשיב ןיקיזנה יניד לש םינוש םירדסהב תוארל ןיא יכ יתנעט יביטיזופה רושימב 

 תמיוסמ תיתקוח תוכזב העיגפ לע תיתקוח תוניידתהב הלוע רשאכ יכ יתנעט דוע .תיטופיש הקיקחב הזכ ךלהמ ענומה

 תדרפנ העיגפ תמייק יכ רמול ןתינ ,רומאה םחתמה ןמ תולפונ יטרפה טפשמב תורכומה העיבתה תוליע יכ טרפה לש

 הקדצה ךכל ןיאשכ .וזה תדרפנה העיגפה תא קידצהל ןוטלשה לע .טרפל תינקומה תיתקוח תוכז איהש דעסל תוכזב

 העיגפל הקיזב הקיספה ריצי השדח העיבת תליעב הרכהל הקדצה שי ,תויתדימו היואר תילכת לש םינחבמ יפ לע

 תא הלעמ ,ץ"גב תוכמסב איהש ,וזכ הליעב הרכה .)ןידכ אלש העגפנ רשא( טרפה לש תמיוסמה תיתקוחה תוכזב

 םחתמב דומעתש ידכ טרפב העיגפה ןוקית התילכתו ,תמיוסמה תוכזב העיגפל התוללכב הטישה לש הנעמה תמצוע

 םתואש ,םייסופיט םיבצמ שי ךא ,םינוש םיעצמאב המשגהל תנתינ וז תילכת ,רומאכ .תמלוהה תיתקוחה הפורתה

  .בייחתמ אוה תיתקיספ העיבת תליעב הרכה לש דעס םהבש ,ןאכ רידגהל יתשקיב

 


