
 רתא לע םיטפשמ תעה בתכ   תיפוסה רמאמה תסרגב םייופצ םיינכט םייוניש
 

 תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה ,ירוביצ טפשמל ןמדוג .א ןיוודא ש"ע הרדתקה דקפומו ןיינמה ןמ 'פורפ *
 תוניוצמה היתורעה לעו רקחמב עויסה לע יתיוק לגלו רמוחה ףוסיאב התרזע לע דומלת רבנעל הדומ ינא .םילשוריב
  .טסקטל

 

 

 ?תויניינעל תיתקוח השירדל הפופכ תסנכה םאה

 *ןתוד באוי

 

 אובמ

 ימל הלילצל הלושמ "לארשיב םדאה תויוכז יניד" הנידמ קרב 'פורפ לש שדחה ורפסב האירקה

 לעו םהינוג לכ לע ,םדאה תויוכז יניד  לש תובכרומהו רשועה תא ליכמה קנע סונייקוא ,סונייקואה

 תויגוסה ףקיה םיתיעלש ,הז גוסמ םירחא םירוביחבכ אלש אלא .םהלש םינושה םיטביהה עפש

 קימעמ ןוידהו ,םי ינמ קומע אוה הנידמ לש סונייקואה ,ןוידה קמועב םגופ  םהב םינודנה םיאשונהו

 טפשמה יתב תקיספ תא קיודמו טרופמ ,ריהנ ,ריהב חותינ חתנל ,דחא דצמ ,חילצמ הנידמ .בקונו

 ,יתקוחה טפשמה ימוחתב תיטרואתה תורפסה ןמ תונבות בלשל חילצמ ןוידה ינש דצמו ,לארשיב

 טפשמה לש תונורקע ןכו ימואל-ןיבה טפשמה ,תיטילופה היגולויצוסה ,תינידמה היפוסוליפה

 תורפסב רכזנ רשא ןועיט וא הירואת ןיא .תיתוגהנתהה הלכלכה לשו םייסאלקה הלכלכהו

 חילצמ וניא רפסהש ,םדאה תויוכז ינידב יטרקנוק ןוידל העיגנ ול שישו תיתאוושהה וא תיטרואתה

 הנידמ לש סונייקואהש ,אלא .תובכרומ קמוע תונבות ארוקל קינעהל ידכ ,ןמוא דיב ,ותוא בלשל

 וז ,גיצהל חילצמ רפסהש םושמ ,תאז .םיעבצו םינווג ללשב ביהרמ םג אוה – קומעו בחר קר וניא

 תא ארוקל תונקהלו ,לוקשו ריהז ןפואב םידגונמ םינועיטו תורחתמ תושיג ,וז לומ וזו וז דצב

 תאז לכו ,תונושה תושיגה ןמ תחא לכ לש תוכלשההו תונורסחה ,תונורתיה תא לוקשל תלוכיה

 רפסב ןויע לש העש רחאלש אופא אלפיי אל .תממורמ תילאוטקלטניא היווח ארוקל קינעמ אוהשכ

  .םירפוס תאנקמ תורעוב יינזואו ,תולעפתה תואירק עימשמו רועפ יפשכ ימצע יתאצמ

 סחייתהלו תוסנל וליפא רשפא יא הרצק תרוקיב תמישר תרגסמבש ןייצל רתומל טעמכ 

 תושיגה איהו תיסחי הרצ היגוסב דקמתהל יתרחב ןכ לע .הזה רוביחה לש םוצעה ףקיהה לכל

 תוכזה .ןבומכ תירקמ הנניא יתישעש הריחבה .ןויוושל תוכזהו ןויוושה ןורקע רבדב רפסב תוגצומה

 תוניחבמ תיזכרמו הבושח היגוס וז ךא ,ןהב ןד רפסהש תובר ינמ תחא היגוס םנמוא איה ןויוושל

 השע ןוילעה טפשמה תיבש רתויב םיבושחהו םייטמרדה םיכלהמה דחאל הריז התוויה רשא תובר

 יתקוחה טפשמה חותיפבו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש תונשרפב םינורחאה םירושעה ינשב

 ;םדאה תויוכז ינידל ונלש ינבמה יתקוחה טפשמה ןיבש סחיה תנבהב יזכרמ דסמ איה וז תוכז .ללכב

 טפשמה תיב לש תינידמה הירואתה תאו תללוכה תיתקוחה הסיפתה תא יוטיב ידיל האיבמ איה

 ונלש יתקוחה טפשמה תדמע לע הבושח העפשה הל שי ;)טפשמה תיבב םינוש םיטפוש לשו( ןוילעה

 טפשמל יתקוחה טפשמה ןיבש סחיב יטמגידרפ יוניש תאטבמ םג איהו ,ללכב םדא תויוכז יפלכ

 .ומצע הנידמ 'פורפ לש תוארה תדוקנמ םג תטלוב וז היגוס לש התובישח ,דועו תאז .ונלש ילהנמה

 םיווק יוטיב ידיל איבמ רפסב הב ןוידהו ,ללכב תימדקאה ותביתכב תויביסנטניאב הב קסע אוה
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 הרצה תיאשונה הרזגה תורמל ,ןכ לע רשא 1.םדאה תויוכזו הקוחה דסומ תא ותסיפתב םייזכרמ

  .תללוכ תואר תדוקנמ הזה םוצעה רוביחב תוננובתהל הבוט חתפמ תדוקנ איה וז ,תיסחי

 ןיב הנחבהל תמיוסמ תיטילנא תינבת גיצא המישרה חתפב :הזה רדסב היהי ןלהל ןוידה 

 ,ןויוושב יטפשמה ןוידל "תיסאלק"ה תינבתה יהוז .ילהנמה ןויוושה גשומל יתקוחה ןויוושה גשומ

 .ונלש ירוביצה טפשמב תלבוקמ )ןיידע הבר הדימבו( התייהש ,תונוש טפשמ תוטישב תלבוקמה

 תוכזה" חותיפל םינורחאה םירושעה ינשב ןוילעה טפשמה תיב השעש ךלהמה תא ראתא ןכמ רחאל

 ךלהמה לש תוכלשהב ןודאו ,וזה תיסאלקה תינבתה תא ץורפל םייאמ רשא ,"ןויוושל תיתקוחה

 הנעטה .הזה ךלהמל הנידמ לש חותינה תא רוקסא ישילשה קלחב .ול םיירשפאה םיקודיצבו הזה

 תשירדל םיפופכ תסנכה יקוח יכ הלוע ןויוושה םוחתב טפשמה תיב תקיספמש איה רפסב תיזכרמה

 הלאשב ,וז דצב וז ,ןודא .תיביטמרונו תיביטיזופ טבמ תדוקנמ הזה חותינה תא ןחבא .תויניינעה

 קיסמ הנידמש תונקסמב חרכהב תכמות םוחתב םייזכרמה ןידה יקספמ הלועה השיגה ןכא םא

 ובש ןפואל ילשמ העצהב םייסא .וזכ הבוחב הרכה לש םיקודיצהו תוכלשהה םהמ הלאשבו ,הנממ

 .ןויוושה םוחתב ונלצא יחכונה יתקוחה בצמה תא שרפל שי

 ילהנמ ןויוושו יתקוח ןויווש :תיסאלקה השיגה 

 יתרבחה ,ירסומה ,יטילופה םוחתב יזכרמ גשומכ ןויוושה גשומ לש תובישחה לע וקלחי םיטעמ

 םושמ ,קמקמחו לפרועמ אוהש ךכב עודי ןויוושה גשומ ,ותובישח לכ םעש ,אלא .דחאכ יטפשמהו

 החסונב ללכ ךרדב ליחתמ ןויוושב ןוידה .ותוהמו ונכות לע המכסה ןיא תובורק םיתיעלש

 2םינושל הנוש סחיו – םיוושל הווש סחי קינעהל שרוד ןויווש ןורקע היפלש העודיה תילטוטסיראה

 ,ונייה .ןותנ יטרקנוק הרקמ לכב וז החסונ לש המושיי רבדב חוכיווה ללכ ךרדב ליחתמ ןאכש אלא –

 הלאשה ,ינומלא ןיבל וניב ןויוושה רפוה ןכלו ,הנוש סחי לביק יכ ינולפ לש הנעט הלוע רשאכ

 ןיבל וניב התשענש הנחבההש וא ,הוושכ ינולפל סחייתהל ךירצ ןכא םא ללכ ךרדב איה תירקיעה

  .ןויוושה רפוה אל ןכלו ,תקדצומ איה ינומלא

 לש ותוהמ רוריבלו תונושה תויגולודותמה לש טוריפל סנכיהל ךרוצ ןיא ןאכ ןוידה ךרוצל 

 תוטישב תלבוקמה תיסאלקה השיגה יפ לע יכ רמאנש ךכב קפתסהל ןתינ אלא 3,ןויוושה ןורקע

 יתש ןיב רמולכ ,םירקמ לש תוירקיע תוירוגטק יתש ןיב הז רשקהב ןיחבהל ןתינ ,תונוש טפשמ

                                                             
 קדצו ירוביצה סרטניאה ,םדאה דובכ :ןוילעה טפשמה-תיב תקיספב ןויוושל תיתקוחה תוכזה" הנידמ קרב ואר 1
 תוכזה" הנידמ :ןלהל( )2017 ,םיכרוע ןבס ןליאו םיאנג דלאח ,רודנב לאירא( 67 רצינמרק )הטומ( יכדרמ רפס "יתקולח
 תומרונה לש יתקוחה ןוגיעה לע ?םדאה תויוכז תכפהמ וא תיתקוחה הכפהמה" ,ןמציו רושעו הנידמ קרב ;)"ןויוושל
 תוהז ,תינימ הייטנ :דבל םיווש אל" הנידמ קרבו אריעז םתוי ;)2017 ,טפשמ ינויעב םסרפתהל יופצ( "תוידסומה
 ,ןרטשנגרומ בניע( 159 תירדגמ תוהזו תינימ הייטנ ,טפשמ :לארשיב האגה הליהקה תויוכז "ןויוושל תוכזהו תירדגמ
 "תילכלכ הירואת לש טבמ תדוקנמ יטרפה רזגמב הילפה רוסיא" הנידמ קרב ;)2016 ,םיכרוע לארה ןולאו יקסנישול ביני
 .)2003( 37 ג טפשמ ילע
 דובכו ןויווש" י'גבנב קחצי םג ואר ;)1985 ,םגרתמ סביל 'ג ףסוי( 5 קרפ סוכאמוקינ תרודהמ :הקיתא וטסירא 2
 עודמ" רימק תירוא ;)2006( 450–447 ,445 בכ טפשמ ירקחמ "רלימ סילא ןיינעב רנרוד תטפושה :םירחתמ םילאידיאכ
 ילוגסה םדאה דובכב תילארשיה הריחבה לש תויתרבחה היתויועמשמ ?תוריחה ןויווש לע םדאה דובכ )ןויווש( ףידע
  .)2008( 273‒268 ,263 גי טפשמה "דוסי ךרעכ
-יא רוציל לולע םהיניב הנחבה רדעיה ;םינוש תונויער ףקשמה יעמשמ-בר חנומ אוה ןויווש יכ ןייצל יואר ,םלואו 3
 לש תויורשפאה תויועמשמהו הנחבהה תובישח לש ינויע חותינל .חנומה תועמשמב קויד רסוחל ליבוהלו תוריהב
 ןליאו םיאנג דלאח ,רודנב לאירא( 193 רצינמרק )הטומ( יכדרמ רפס "םירחא םירבדו ןויווש" בגש םאר ואר ,"ןויווש"
 ןויווש לש םינוש םינבומ ןיב הניחבמה תפסונ הביתכל .)"םירחא םירבדו ןויווש" בגש םאר :ןלהל( )2017 ,םיכרוע ןבס
 ילטוטסירא ןויווש ןיב הנחבה( 450 'מעב ,םש ,י'גבנב קחצי ואר ,ילארשיה טפשמב יוטיב ידיל םיאב םה ובש ןפואהו
 134 ,109 זט םיקסעו טפשמ "יקסנא'זורפ ןיינע תובקעב יתוהמה ןויוושה לש ותוהמ" וטניפ לטימ ;)ילמרופ ןויוושל
 םש ,רימק תירוא ;)יתוהמ ןויוושל ילטוטסירא ןויווש ןיב הנחבה( )"יתוהמה ןויוושה לש ותוהמ" וטניפ :ןלהל( )2013(
  .)םדאה לש ילוגסה ודובכ ןויוושלו תוריח ןויוושל ילטוטסירא ןויווש ןיב הנחבה(
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 .ילהנמה ןויוושה לש וזו יתקוחה ןויוושה לש הירוטירטה :ןויוושה ןורקעב ןויד לש "תוירוטירט"

 תייריע יכ חיננ :תאזה המגודה תועצמאב איה תוירוגטקה יתש ןיב לדבהה תא ריבסהל החונ ךרד

 התוא תוגציימהו המוחתב תולעופה טרופס תוצובק יתשל תיביצקת הכימת קינעהל תגהונ הננער

 תוצובקה יתשל הקינעמ הייריעהש ביצקתהש אלא .ב הצובקו א הצובק ,םינוש םייתורחת םילעפמב

 תירישע קר תלבקמ ב הצובק וליאו ,הנשל ח"ש ןוילימ לש ךסב הכימת תלבקמ א הצובק .ההז וניא

 הייריעל ב הצובק יסנרפ םינופשכ .הייריעהמ תיביצקת הכימתכ – הנשל ח"ש 100,000 – ךכמ

 רעפה תקדצהל םיבוט םימעט םימייק יכ הייריעה םהל הבישמ ,הערל םתיילפה לע הינורטב

 הב תלעופש וזמ הברהב תירלופופו תיתורחת איה הב תלעופ א הצובקש הגילהש םושמ ,הכימתב

 תנייצמ דוע .ב הצובק לש הזמ םינומ תרשע הובג א הצובק לש םינקחשה רכש םג ןכלו ,ב הצובק

 ריעל הקינעמ איהש ןיטינומהו א הצובק וב תקסועש טרופסה לש תיללכה תוירלופופה יכ הייריעה

 וללה םימעטה תיטפשמ הניחבמ םאה .םירעפל הקדצהה ןאכמו ,ב הצובק לש ולאמ הברהב םיבר

 תקיודמה תוהזה תלאשב הבר הדימב היולת ךכל הבושתה ,ןכבו ?הכימתב רעפה תא קידצהל םילוכי

 'א הצובק ןושארה בצמב .םיילאירוגטק םיבצמ ינשל התוא קלחל ןתינו ,תוצובקה ןמ תחא לכ לש

 וליאו ,ריע התואב ףערודכב םירבגה תצובק איה ב הצובקו ,הננער לש לגרודכב םירבגה תצובק איה

 םישנה תצובק איה ב הצובקו ,הננער לש לסרודכב םירבגה תצובק איה א הצובק ינשה בצמב

  .הננערב לסרודכב

 הזה רעפל הביצמ הייריעהש םימעטה םגו הכימתב רעפה ףקיה םג יכ ריכזהלו בושל שי ןאכ

 חותינה תאז תורמל .םיבצמה ינשב ןיטולחל םיהז םה )'וכו םינקחשה רכש ,הגילה לש תוירלופופה(

  הטקנ הייריעהש הנחבהה ינשה בצמבש םושמ ,תילכתב הנוש אוה םיבצמה ינש לע לחש יטפשמה

 םירבג ןיב רדגמ עקר לע הנחבהה – יתקוחה טפשמה לש םייסאלקה "םיכתח"ה דחא תא תפפוח

 ךתח תפפוח הניא רדגמ ותוא ךותב ףערודכ תצובקל לגרודכ תצובק ןיב הנחבהה תאז תמועל .םישנל

 וז הביסמו ,וז הביסמ 4 .אדירג "תילהנמ" הילפה תורדגומ הז ןיינעב הנחבהה דגנ תונעטה ןכלו ,הזכ

 הילפהל טפשמה תיב לש סחיה 5.תילכתב םינוש וללה םיבצמהמ דחא לכ לע ולוחיש םינידה ,דבלב

 רשק םהל שיש םימעט לע תססובמ הנחבהה םא וליפא ,לשמל .רימחמו ינעבות היהי ינשה בצמב

 םיכתחה עקר לע – הנחבהה תא "ליצי" אל רבדה ,תילהנמה הלועפה תרטמ תגשהל ילנויצר

 םישנש איה הנותחתה הרושב האצותהש ךכב יד ךכיפל 6.טפשמה תיב תוברעתהמ – םייסאלקה

 תוברעתה קידצהל תנמ לע םירבג םילבקמש וזמ תרכינ הדימב הטעמ תיביצקת הכימת תולבקמ

 לע םיכמסנו בטיה םיססובמ הנחבהל הייריעה לש םימעטה תיתדבוע הניחבמ םא םג ,תיטופיש

                                                             
 ;)2004(  79 )5(חנ ד"פ ,ןורשה תמר תימוקמה הצעומה 'נ םישנ לסרודכ םודיקל .ן.כ.ל תתומע 5325/01 ץ"גב לשמל ואר 4
 םע וושהו )19.7.2005 ,ובנב םסרופ( הפיח תייריע 'נ ןיקצומ הפיח ינוריע םישנ לסרודכ ןודעומ תתומע 10285/04 ץ"גב
 הייריעה תוינידמב תוברעתה-יא( )10.8.2011 ,ובנב םסרופ( הננער תייריע 'נ הננער רגתא תתומע 1822-08 )א"ת( ם"תע
  .)ףנע לכב תחא טרופס תצובקב קר ךומתל
 4541/94 ץ"גב לשמל ואר ,תילהנמ הילפהל תיתקוח הילפה ןיב ינורקעה ינושב תובר םימעפ ריכה ומצע טפשמה תיב 5
 םילשוריב חותפה תיבה 343/09 ם"עע ;)1995( רנרוד תטפושה לש הניד קספל 4 'ספ ,94 )4(טמ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ רלימ
 ,רצואה רש 'נ ןינקעו 2021/11 ץ"גב ;)חותפה תיבה ןיינע :ןלהל( )2010( 1 )2(דס ד"פ ,םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל
 תוכזה" הנידמ וארו .)ןינקעו ןיינע :ןלהל( )6.6.2013 ,ובנב םסרופ( סינורג )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 18‒17 'ספ
 .73–67 'מעב ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,"ןויוושל
 תוריש ךכמ תעבונה תיטנוולרה תונושה ןיינעל( ןהכ-גרבסרטש תטפושה לש הניד קספל 5–3 'ספב ,םש ,רלימ ןיינע ואר 6
 36 ,16‒15 'ספ ,309 )2(במ ד"פ ,ופי-ביבא-לת תיריע שאר 'נ זרופ 953/87 ץ"גב ;)םירבג לש הזמ רצק תויהל יושע םישנה
 ןיינעל םירבגל םישנ ןיב הנחבהה לש תויטנוולרה( )זרופ ןיינע :ןלהל( )1988( קרב )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל
 תויוכז יניד הנידמ קרב ; )תדה יתורישל םיקקזנה רוביצ דצמ הכזי ריע בר תריחב ךילהש תיתכלהה תוימיטיגלה תדימ
  .)הנידמ :ןלהל( )2016( 283‒282 לארשיב םדאה
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 ,תיארנ ירדגמה ךתחה ןיבל יביצקתה רעפה ןיב הפיפחה םא םגו 7,הרואכל תוילרטינ הדימ תומא

 טפשמה תיב – וב קרו – יתקוחה ןויוושה םוחתב ,הז לע ףסונ 8.ןיטולחל תירקמ ,םירבדה ינפ לע

 תוינידמ טוקנל תינוטלשה תושרהמ שורדלו 9תנקתמ הפדעה לש הנירטקודה תא ליחהל לוכי

 םייניינעה םייעוצקמה םילוקישה ןמ עבונ וניא רבדהשכ םג תשלחומה הצובקה םודיק לש תיביטקא

 תושרה לע לטויש לטנה יתייארה רושימב םג 10.םתוא רתוס וליפאו יטנוולרה םוחתל םיעגונה

 תיב לש אצומה תדוקנו ,ינעבותו דבכ אוה האצותב רעפ קידצהלו קמנל ינשה בצמב תילהנמה

 תולוספ תויטהמ תעבונש "הדושח הנחבה" איה םירבגל םישנ ןיב הנחבהה יכ היהת טפשמה

 הילפהל סחיימ טפשמהש תיתרבחה תובישחה ןיב רעפה ,ףוסבל 11.םיימיטיגל אל םיעינממו

 רוסיא .הילפהה רוסיאל םיפופכה םימרוגה ףקיהב םג יוטיב ידיל אב תילהנמ הילפהלו תיתקוח

 יתב תקיספ חוכמ םאו תורחה קוחה חוכמ םא ,לח םייסאלקה םיכתחה לש עקר לע הילפהה

 תורטמל םילעופה םייטרפ םיפוג לע וליפאו ,לשממהמ ילרגטניא קלח םניאש םיפוג לע םג ,טפשמה

 ,םייסאלקה םיכתחה תא תופפוח ןניאש ,אדירג תוילהנמ תונחבהל עגונה לכב ןכ ןיאש המ 12.חוור

 .יטרפה קושה לע לחה הילפהה רוסיא לש רומאה רטשמל תופופכ ןניא ןכלו

                                                             
 יא ןכל ;)19.5.2009 ,ובנב םסרופ( הילע תטילקל דרשמה 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה 11585/05 ץ"גב :ואר 7
 ,תולפומה תוצובקה יתש ןיב םינותנב אדירג יטסיטטס ינושב ,תילהנמ הילפהל דוגינב ,תיתקוח הילפה קידצהל רשפא
 .)22.5.2012 ,ובנב םסרופ( הפועתה תודש תושר 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 4797/07 ץ"גב לשמל ואר
 יטפשמה ץעויה 'נ ןואלג 466/07 ץ"גב לשמל ואר .האצותה ןחבמ יפל םג אלא ,הנווכה יפל קר אל תדדמנ הילפהש ןוויכ 8
 ןידה תיב 'נ ובנ 104/87 ץ"גב ;)2012( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל דכ 'ספ ,44 )2(הס ד"פ ,הלשממל
 ,לודגה ינברה ןידה תיב 'נ ילבב 1000/92 ץ"גב ;)1990( ךב טפושה לש וניד קספל 7 'ספ ,749 )4(דמ ד"פ ,הדובעל יצראה
 30 'ספ ,6 ש"ה ליעל ,זרופ ןיינע ;)1994( קרב )זא וראותכ( אישנל הנשמה לש וניד קספל 21–20 'ספ ,221 )2(חמ ד"פ
 Error! Bookmark not ש"ה ליעל ,"ןויוושל תוכזה" הנידמ לצא ןוידה וארו .קרב )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל

defined., 78–77 'מעב. 
 ןויווש תסיפת אטבמה יעצמאל תבשחנו ,ילטוטסיראה ןויוושה לנויצר םע תבשייתמ הניא וז הנירטקוד יכ רעוי 9
 רוציבב תטפושה תושרה לש הדיקפת – תיללכ הנירטקודל תיתדוקנ הקיקחמ" רמוס ללהו וטניפ לטימ ואר ."יתוהמ"
 תובישחל .)2004 ,תכרוע דואמ תנע( 199‒197 ,195 לארשיב גוציי תחטבהו תנקתמ הפדעה "לארשיב תנקתמה הפדעהה
 .ליעל 3 ש"ה ואר ןויווש לש םינוש םינבומ ןיב הנחבהה
 'ספ ,164 )2(דנ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 1113/99 ץ"גב 10

 תלשממ-שאר 'נ יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה ,הלאדע 10026/01 ץ"גב ;)2000( רימז טפושה לש וניד קספל 16
 תלשממ 'נ לארשיב םישנה תלודש 453/94 ץ"גב ;)2003( קרב אישנה לש וניד קספל 10‒9 'ספ ,31 )3(זנ ד"פ ,לארשי
 50‒49 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,חותפה תיבה ןיינע ;)1994( אצמ טפושה לש וניד קספל 36–14 'ספ ,501 )5(חמ ד"פ ,לארשי
 .)2010( תימע טפושה לש וניד קספל
 לטנה תא ריבעהלו להנימה תויקוח תקזח תא רותסל הז לוכי ,הילפהל ששח ךא םייק םא ףא ,ילארשיה טפשמב 11
 א לשממו טפשמ "קדצל הובגה טפשמה-תיבב תויאר" רימז קחצי ואר .הנחבהה תילכת תא ריבסהל תילהנמה תושרל

 קספל 7 'ספ ,433 )4(דנ ד"פ ,החוורהו הדובעה רש 'נ המבה תויונמאל םילשורי ןורטאת 8150/98 ץ"גב ;)1993( 304 ,295
 )1(אס ד"פ ,תסנכה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה 6427/02 ץ"גב ;)2000( שיניב )זא הראותכ( תטפושה לש הניד

 יתקוחה טפשמב .)ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינע :ןלהל( )2006( קרב אישנה לש וניד קספל 49 ,22–20 'ספ ,619
 תובשחנ רשא תומיוסמ הדימ תומא לע תססובמ הילפהה רשאכ רתוי הרימחמ תיטופיש תרוקיב ליחהל גוהנ יאקירמאה
 תוינידמה יכ חיכוהל הלשממה לע היהי החכוהה לטנ הזכ הרקמבו ,עזג סיסב לע הילפה לשמל ,"תודושח" תונחבהל
 .OTIS H ואר .םירתועה לע היהי החכוהה לטנ ,"דושח" ךתח לע תססובמ הניא הנחבהה רשאכ תאז תמועל .תקדצומ

STEPHENS, JR. & JOHN M. SCHEB II, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW: VOLUME 2: CIVIL RIGHTS AND 

LIBERTIES (4th ed., 2008)  ;122‒121 ש"ה ,226 'מעב 3 ש"ה ליעל ,"םירחא םירבדו ןויווש" בגש םאר םג ואר 
 79‒78 ש"ה ,90 'מע ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,"ןויוושל תוכזה" הנידמ ;םש תואתכמסאהו
 4 'ספ ,8 ש"ה ליעל ,ןואלג ןיינעב .סינורג אישנה לש וניד קספל 18 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,ןינקעו ןיינע ;םש תואתכמסאהו
 תויוכז לש גורדמ ץמאלו ילארשיה יתקוחה טפשמה לא תיאקירמאה הטישהמ שיקהל עצוה ,לדנה טפושה לש וניד קספל
 .יתקוחה ןוזיאה ךות לא
 תופיפכ ןהבו ,ירוביצה טפשמהמ תומרונ ולוחי םהילעש תולועפהו םיפוגה ףקיה תא הביחרה טפשמה יתב תקיספ 12
 ףד ורקימ 731/86 ץ"גב ואר .יטרפה טפשמב םילעופה םיירוביצ םיפוג לע תוירוביצ תומרונ תלחה בגא ,ןויוושה ןורקעל
 תוילאוד :םיירוביצ םיפוג לש תיחרזא תוירחא" זרא-קרב הנפד ;)1987( 449 )2(אמ ד"פ ,מ"עב לארשיל למשחה תרבח 'נ
 םינייפאמ ילעב םייטרפ םיפוג םה ,םייתוהמ-ודה םיפוגה תנירטקוד חוכמ ןכו .)1993( 275 א לשממו טפשמ "תיביטמרונ
 קספל 15–12 'ספ 464 )2(ומ ד"פ ,םואבנטסק 'נ "םילשורי תליהק" א"שחג אשידק תרבח 294/91 א"ע ואר( םיירוביצ
 3414/93 א"ע ;)1992( ןולא 'מ )זא וראותכ( אישנל הנשמה לש וניד קספל 12-7 'ספ ןכו רגמש )זא וראותכ( אישנה לש וניד
 א"שחג אשידק הרבח 'נ טיבש 6024/97 א"ע ;)1995( 196 )3(טמ ד"פ ,מ"עב )1965( םימולהיה תסרוב ילעפמ 'נ ןוא
 ןליא-רב תטיסרבינוא 7793/05 ץ"גב ;)1999( ןישח )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 5–2 'ספ 600 )3(גנ ד"פ ,צ"לשאר
 ףסונ .))2011( שיניב )זא הראותכ( האישנה לש הניד קספל 28–24 'ספ 1 )3(דס ד"פ ,םילשורי הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ
 2000–א"סשתה ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוחל 3 'ס ,הז לע
 םוקמ תלעפהב וא ירוביצ תוריש וא רצומ תקפסהב וקוסיעש ימ" יכ עבוק אוה .םייטרפ םימרוג לע הילפה רוסיא ליחמ
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 םינוש םה םינידה )ףערודכל לגרודכ תצובק ןיב( תילהנמה הנחבהה לש הרקמב תאז תמועל

 תילהנמה תושרה ןמ הדיחיה השירדה ללכ ךרדב .טפשמה תיב לש היופצה הדמעה םג ךכו ןיטולחל

 ,תירוטוטטסה תרגסמה תא םידגונ םניא הנחבהה סיסבבש םימעטה יכ טפשמה תיבב חיכוהל איה

 סיסבבש תימיטיגלה הרטמה ןיבל התשענש הנחבהה ןיב תעדה תא רבסמ ילנויצר רשק םייק יכו

 הניחבמ םג 13.)הייריעה ידי לע יגוצייהו יתורחתה טרופסה םודיק ,הז הרקמב( תושרה תטלחה

 רבסה קפסל חילצת אל םא אלא ילהנמה טקאה לש תוניקתה תקזחמ תושרה הנהית תיתייאר

 טפשמה תיב תורידנ םיתיעל קר 14.םיוושומה םירקמה ינש ןיב לופיטב הנחבהל תעדה לע לבקתמ

 לש סחיב תוצובקה יתש ןיב רעפה רשאכ ,םייניינע ויה הנחבהה ימעט ובש בצמב םג ברעתהל לוכי

 ןתינ ,םירבדה תא םכסל םא 15.תילהנמה תוריבסה םחתממ גרח אוהש דע ,ינוציק הכ היה תושרה

 ,תיביטקא תוינידמ טוקנל יארחא ומצע האור טפשמה תיב ,תיסאלקה השיגה יפ לע יכ רמול

 םירבגל םישנ ןיב תירדגמה הנחבהה עקר לע ורצונש םייתרבח םירעפ לטבל ידכ תצרמנו תינעבות

 16.)ב"ויכו תינימ הייטנ ,עזג ,םואל ,ינתא אצומ עקר לע תורחא תויתקוח תוירוגטקב תונחבה וא(

 תוצובק ןיב איה הנחבהה רשאכ המוד תיטופיש תוינידמ הקידצמה הליע לכ האור אוה ןיא תאז םע

 םיכתחה תא ףפוח וניאש עקר לע וא ,ףערודכ וא לגרודכ ןוגכ ,תיביטרופס תוליעפ יגוס ןיב וא טרופס

  17.םיעודיה םייתקוחה

 "ןויוושל תיתקוחה תוכזה" חותיפ – הנחבהב הקיחשה

 טפשמ תוטישב םגו ונטפשמב ןויוושה ינידב דוסי ןבא איה תילהנמל תיתקוח הילפה ןיב הנחבהה

 לכמ טעמכ תבייחתמ איה השעמלו ,התוא םיססבמש לקשמ ידבכ םימעט לש הרוש שי 18.תורחא

                                                             
 ןהבו ,תורוסא תונחבה לש המישר הנומ קוחה .הסינכה תורשפאב וא תורישה ןתמב ,םתקפסהב הלפי אל "ירוביצ
 הפדעה תוינידמ תלחה לש תוימיטיגלב םג ריכה טפשמה תיב .םייסאלקה םייתקוחה םיכתחה תא תופפוחה תונחבהה
 לש וניד קספל 28 'ספ ,מ"עב תוקפה בוט הליל תרבח 'נ יקסנא'זורפ 8821/09 א"ער( הז קוח חוכמ יטרפה רזגמב תנקתמ
 .)16.11.2011 ,ובנב םסרופ( רגיצנד טפושה
 םחל ינרצי ןיב הנחבה( )1961( 420–320 ,197 וט ד"פ ,הישעתהו-רחסמה-רש 'נ מ"עב יח םחל 321/60 ץ"גב לשמל ואר 13
 ,רצואה רש 'נ רויתל םיסובוטוא יליעפמ תכשל 366/81 ץ"גב ;)יתלשממ דוסביס ןיינעל "דחוימ" םחל ינרציל "םייללכ"
 תורייתל םיסובוטוא יליעפמל ןולמ יתב ילעב ןיב הנחבה( רגמש )זא וראותכ( אישנה לש וניד קספ ,)1983( 115 )2(זל ד"פ
 ,רצואה רש 'נ שרוחה ןיעמ המושר תופתוש קיטסלפו תכתמ ס"מחפ 384/82 ץ"גב ;)תורייתל הידיסבוס תקנעה ןיינעל
 .)סכמה רועיש ןיינעל קלח ןוטרק ינאוביל ילג ןוטרק ינאובי ןיב הנחבה( )1983( 297 )4(זל ד"פ
 הנשמה לש הניד קספל 23–22  'ספ ,תוחיטבהו הרובחתה דרשמ- לארשי תנידמ 'נ ןאמיחזא 7189/11 ם"עע לשמל ואר 14
 .)9.10.2013 ,ובנב םסרופ( רואנ )זא הראותכ( אישנל
 ;)1996( רימז טפושה לש וניד קספל 3 'ספ ,485 )3(נ ד"פ ,תסנכה 'נ ימוקמה ןוטלשה זכרמ 7111/95 ץ"גב לשמל ואר  15
 תטפושה לש הניד קספל 14 'ספ ,תואירבה רש – לארשי תנידמ 'נ םימחול םילגר יעוטק תתומע – ן''רק 9863/06 ץ"גב
 ,רצואה רש 'נ ןיד יכרוע יחרזמ ,רימע ,יקצוקיט ,ןורוד 6407/06 ץ"גב ;)28.07.2008 ,ובנב םסרופ( תויח )זא הראותכ(
 תנגהל תילארשי הדוגא ןידו עבט םדא 8676/00 ץ"גב ;)23.09.2007 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספל 41 'ספ
 םהבש םיגירח םירקמל תואמגודל .)2004( לאידע טפושה לש וניד קספל 19 'ספ ,210 )2(טנ ד"פ ,הננער תייריע 'נ הביבסה
 'ספ ,17 )3(זל ד"פ ,הירהנ תייריע 'נ הירהנ ףינס יתד יביטרופס דוגא רוצילא 720/82 ץ"גב ואר ולאכ םיבצמב דעס ןתינ
 תיללכ תואירב יתוריש 'נ יבד 850/03 )א"ת יזוחמ( פ"ה ;)רוצילא ןיינע :ןלהל( )1983( והינתנ תטפושה לש הניד קספל 4
   .תימע טפושה לש וניד קספל 42 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,חותפה תיבה ןיינע םג וארו ;)24.01.2005 ,ובנב םסרופ(

 129 תילארשיה היטרקומדב דוסי תויגוס "תיטרקומד הרבחב ןוילע טפשמ-תיב לש ודיקפת" קרב ןרהא לשמל ואר 16
-693ןויוושל תבה-תוכז – 24 קרפ היתונבו תיתקוחה תוכזה – םדאה דובכ קרב ןרהא ;)1999 ,ךרוע רוגמלא-ןהכ לאפר(

 יטופיש םזיביטקא :ישיש קרפ יטופיש םזיביספו םזיביטקא רוטיל ךלילו לגס באז ;)םדאה דובכ קרב :ןלהל( )2014( 695
 ,289 )3(אנ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה-תיב 'נ טנקר 6051/95 ץ"גב ;)2008( 171-170 תויטילופ-תויחרזא תויוכזב הרכהל
 קספל 25 'ספ ,םירוערעל ןוילעה יערשה ןידה תיב 'נ תינולפ 3856/11 ץ"גב ;)1997( רימז טפושה לש וניד קספל 1 'ספ
 טפושה לש וניד קספל 56‒54 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,חותפה תיבה ןיינע ;)27.6.2013 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד
 שיניב )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 19‒18 'ספ ,211 )1(אס ד"פ ,ןרוא 'נ לארשי תנידמ 4614/05 מ"עע ;תימע
)2006(. 

 .ליעל 12 ש"הב תוינפה ואר 17
 ,ילארשיה טפשמב רכומה יתקוחה ןבומל םתלוחת תא תמצמצמ הילפה רוסיא ינידב תקסועה תיטפשמה תורפסה 18
 TARUNABH KHAITAN, A THEORY ואר .תותיחנ תדמעב היוצמה תרדגומ הצובקל תוכייש סיסב לע הילפה ונייהד

OF DISCRIMINATION LAW 48–51 (2015). תוצובקל תוכיישה ,)12 ש"ה ליעל( ילארשיה הילפהה רוסיא קוחל המודב 
 ,הדנקב לשמל ואר .תונוש טפשמ תוטישב הילפה רוסיא יקוחב תנגועמ "םייסאלק" םייתקוח םיכתח סיסב לע
 Canadian Charter of Fundamental Rights and Freedoms, § 15; יפוריאה דוחיאב, European Convention on 

Human Rights, art 14; תירבה תוצראב II (1964)Civil Rights Act, 42 USCS, Title V. לש ורפסב רומאכ 
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 לע םדא ינבל הנוש סחי ןתמ ,הנושארבו שארב .ירוביצה טפשמב ןויוושב ןוידה סיסבבש הירואת

 ,רומח ירסומ םגפ ,המצעלשכ ,הב שיש תוגהנתה אוה ב"ויכו םרדגמ וא םאצומ ,םרוע עבצ סיסב

 התפכנ תיטנוולרה הצובקל תוכיישהש םושמ רתיה ןיב ,קדצ רסוח לש הקזח השוחת תרצוי איהו

 תחא ,תינש 19.םדיצמ תישפוח הריחבל וא תנווכמ תוגהנתהל רשק לכ הל ןיאו ,רבדב םיעגונה לע

 תויתרבח תוצובק ינב לש הלפשהו הרדה עונמל איה יתקוחה ןויוושה יניד לש תוירקיעה תורטמה

 תומגיטסמ וא וללכב רוביצה דצמ רכנתמ סחימ אליממ תולבוסה ולאכ דחוימב ,תומיוסמ

 תויתרבח תוצובק לע וא טועימ תוצובק לע םירבדה עבטמ לח הזה בושחה לנויצרה .תויתרבח

 תייליהק ,םיינתא םיטועימ ינב ,םישנ ןוגכ( "םייסאלק"ה םיכתחה םיסחייתמ ןהילאש תונחבומ

 ילג ןוטרק ינאובי לשמל וא ףערודכ ינקחש ןוגכ ,תורחא "תוירקמ" תוצובק לע אל ךא )ב"טהלה

 עקעקל איה ןויוושה יניד לש הרטמה ךכיפל 20.ןהילא תסחייתמ הנותנ תילהנמ תוינידמש ,ב"ויכו

 לנויצר .םייתרבח םיתוויע ןקתלו תוצובק ןתוא דגנ תויטה עונמל ,םישרשומ םייתרבח םיפיטואֵרטס

 גוציי-תתמ םג תולבוס תומיוסמ טועימ תוצובקש החנהה לע ססובמ ןויוושה יניד לש ףסונ בושח

 םייכילהו םיינבמ םיתוויע ןקתל ידכ ברעתהל שרדנ טפשמה תיב ןכלו ,םייטילופ םיכילהב ךשמתמ

 םייסאלקה םיכתחה עקר לע תונחבהב ןניקסע רשאכ םיחכונו םייטנוולר וללה םימעטה לכ 21.הלאכ

 וא תיזיפ תוכנ ןוגכ ,תופסונ תונוכת םג ילואו( תינימ הייטנ ,רדגמ ,ינתא אצומ ,עזג ,תד עקר לע

 רשאכ )השולק םהלש תויטנוולרה רעצמל וא( םייטנוולר םניא םה ךא ,)'דכו ףדוע לקשמ ,ליג ,תישפנ

  .אדירג תוילהנמ תונחבהב ןניקסע

 תילהנמ הילפהל תיתקוח הילפה ןיב הנחבהה סוסיבל וללה םיקזחה םיינויעה םימעטה 

 ןויוושה ןורקע ,עודיכ .היגוסב תויתקוחה תומרונה לש ןנכות לשב ונטפשמב ףקות הנשמ םילבקמ

 דובכ :דוסי-קוח םשארבו ,1992 לש דוסיה יקוחו ,דוסי קוחב ונלצא ונגוע אל )ןויוושל תוכזהו(

 ןוגיעה ךכיפל 22.םהב תונגועמה תויוכזה תמישרל ץוחמ ןויוושל תוכזה תא וריתוה ,ותוריחו םדאה

 ,ונייה .םדאה דובכל תוכזה לש תרזגנ ותויה לע ססובמ יתקוחה ונטפשמב ןויוושה ןורקע לש

 לכ אל ,דוסיה יקוח לש טסקטל ץוחמ ןויוושה ןורקע לש ותראשה לשבש הדבועב הריכה הקיספה

 הרושק היהת ןויוושב העיגפהש שרדנ אלא ,תיתקוח תוברעתהל הליע תויהל הלוכי ןויוושב העיגפ

                                                             
KHAITAN, תא ביחרהל םאובב תונושה טפשמה תוטישב טפשמה יתב תקיספב םיפתושמ םיסופד ףא תוהזל ןתינ ,םש 

 גוויס דמוע הילפהה סיסבבש םה ךכ םשל םישרדנה םיאנתה רשאכ ,הילפהה רוסיא חוכמ תונגומה תוצובקה תמישר
 הריחב לע תססובמ איהש וא ,םדאה תריחבל תנתינ הניא הילא תוכיישה רשאכ ,תותיחנ תדמעב היוצמה הצובקל םדא
 )60–59 'מעב ,םש – תד וא ןוירה ,יתחפשמ בצמ ןוגכ( תנגומל תבשחנש ,םדאה רובע תילטנמדנופ
 2671/98 ץ"גב ;705‒703 'מעב ,16 ש"ה ליעל ,םדאה דובכ קרב ואר ."תירנג הילפה" הקיספב הנוכמ וז תוגהנתה 19
 ;)1998( ןישח )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 38 'ספ ,630 )3(בנ ,החוורהו הדובעה רש 'נ לארשיב םישנה תלודש
 רימז טפושה לש וניד קספל 14 'ספ ,15 )5(הנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 6924/98 ץ"גב
 10 'ספ ,תסנכה 'נ ירנבא 5239/11 ץ"גב ;תימע טפושה לש וניד קספל 39 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,חותפה תיבה ןיינע ;)2001(
 איה הנוכת רשאכש םיארמ אקווד םייריפמא םירקחמ תאז םע .)15.4.2015 ,ובנב םסרופ( ןמלגופ טפושה לש וניד קספל
 תנתינ יתלב תבשחנ רשא הנוכתמ רתוי הב םינחינל הרבחהמ ילילש סחי תררוג איה ,וזככ תספתנ וא ,הריחב לש רצות
 Tamar Kricheli-Katz, Choice-Based Discrimination: Labor-Force-Type Discrimination ואר .הריחבל

Against Gay Men, the Obese, and Mothers, 10 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 670 (2013). 
  .89‒88 'מעב ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,"ןויוושל תוכזה" הנידמ 20
 ?סינורג טראה ןו'ג" בוט-ןמיס-רב יתיא ןכו ISTRUSTDEMOCRACY AND D ,LYEART HOHN J 101– 104(1980) ואר 21
 .)בוט-ןמיס-רב :ןלהל( )2015( 74‒73 ,67 ט םירבדו ןיד "יליא לש תיתקוחה הירואתה רואל סינורג אישנה לש ותקיספ
  .58-ו 57 ש"הו טסקט תיטסילרולפה השיגב ןוידה תא ןלהל ואר
 346‒345 ,323 א לשממו טפשמ "חוכ יקבאמ לש היפרגויב – ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח" פרק תידוהי ואר 22
 תוכזה :םלוע אלמ םדאה דובכ" ןמכייר ןונמא ;רנרוד תטפושה לש ןידה קספל 4 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,רלימ ןיינע ;)1993(
 תודלימ" רמוס ללה ;)ןמכייר ןונמא :ןלהל( )2004( 525 ,469 ז לשממו טפשמ "תירסומה הייליהקב תורבחכ םדאה דובכל
 תד" יאדר ססנרפ ;)2004( 68‒67 ,59 א םיקסעו טפשמ "תיתקוחה הכפהמה לש המושייב תוחותפ תויגוס :תורגבל
 ךכל .)2000 ,םיכרוע ןוזנרב םייחו קרב ןרהא( 344‒343 ,341 הרבס ינב :ינש ךרכ ןוזנרב רפס "הקיספה יארב :ןויוושו
  .תסנכה :דוסי-קוחל 4 'סב ןגועמה ,תוריחבב ןויוושה ןורקיע ןוגכ םייטרקנוק םיגירח םימייק
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 ןיב הקיזה תא רתוי דוע תקזחמ וז הרכה םירבדה עבטמ 23.רבדב עגונה לש םדאה דובכב העיגפל

 רתוי דוע השילחמו תיתקוחה ןויוושה תשירד לש תורפה ןיבל םייסאלקה םיכתחה עקר לע תונחבה

 גוסה ןמ תונחבה קר ירהש ,יתקוחה ןויוושה תשירדב תועגופ ולאכ ןניאש תונחבהש הנעטה תא

 הצובקה ינבל תוסחייתהמו םייתרבח םיפיטוארטס תלחהמ תעבונה הלפשה ןהב שי ןושארה

 תאז תמועל 24.הצובקב םירבחה לש םדאה דובכב העיגפ םג  ןכלו – הכומנ "הטסאק" לאכ תרדומה

 ינאוביל סמ תלקה ןתמ-יא וא םימ-רודכ תוצובקל םיביצקת ןתמ-יאש תוניצרב ןועטל הרואכל השק

 .הלא לש םדאה דובכב תעגופה ,המוד הרדהבו הלפשהב םיכורכ םיעונפוא

 ,ונלש יתקוחה טסקטב קצומ סיסב שי תילהנמל תיתקוח הילפה ןיב הנחבהלש ףא םלוא 

 ןוילעה טפשמה תיב תקיספ ,ןויוושה גשומל םיעגונה םייטרואתה םינועיטב בטיה תכמתנ איהש ףאו

 לש הז ךילהת .תרכינ הדימב וזה הנחבהה תא  םינורחאה םירושעה ינשב הקחש ןויוושה םוחתב

 לש יתקיספה חותיפה לש םינוש םירטמרפ לע ססבתהו םירושימ המכב שחרתה הנחבהה תקיחש

 חותיפב עציב ןוילעה טפשמה תיבש יטילנא ךלהמל רושק אוה הנושארבו שארב .םייתקוח תונורקע

 םירטמרפל סחייתא ןכמ רחאלו ,הזה ךלהמה תא רוקסא ןלהל .ןויוושל תיתקוחה תוכזה גשומ

  .וילא םירושקה םיפסונ

 המגודל רוזחל רשפא ןויוושה ןיינעל העציב הקיספהש יזכרמה ךלהמה לע תוקחתהל ידכ 

 ,המגודה יפל .טרופס תוצובקב הננער תייריע לש הכימתה תוינידמ איהו ליעל הב ונשמתשה רבכש

 יסנרפ .ףערודכה תצובקל הברהב הנטק הכימתו לגרודכה תצובקל הדבכנ הכימת הקינעמ הייריעה

 תיבש תיזכרמה הלאשה .לגרודכה תצובקל סחיב הערל םילפומ םה ךכב יכ םינעוט ףערודכה תצובק

 םיתיעלש הלאש( הנחבהה לש תויניינעהו תויטנוולרה ,הקדצהה תדימ איה הב ןודל ךרטצי טפשמה

 לש הרקמה תא סחייל ךירצ הילאש תיטנוולרה 'ןויוושה תצובק' יהמ הערכה לש תנוכתמב תחסונמ

 וא( שי םירתועל םא איהו תפסונ הלאש תולעהל ןתינ וזה הלאשה דצבש אלא 25.)ףערודכה תצובק

 יואר .תוכז התוא לש ןכותה והמ – תיבויח ךכל הבושתה םאו .יהשלכ תיטפשמ תוכז )תויהל הלוכי

 וא ינכט ןושאר טבממ תואריהל לוכי הב קוסיעהו ,תידדצ הרואכל איה וזה הלאשה יכ שיגדהל

 ףערודכה תצובק לש התריתעב הערכהה רבד לש ופוסבש םושמ ,תואיצמה ביוחמ אל םגו יטנמס

 אלא .לגרודכה תצובק ןיבל הניב הנחבהה תקדצ לש )ליעל( תיזכרמה הלאשה יפ לע ךתחיהל הכירצ

 ,הבר תובישח תלעב הלאשל התוא הכפה וז הלאש ןיינעב הקיספב תוחתפתהה ,ןלהל הארנש יפכש

 .ורצוי לע םקה םלוגה תניחבב

 יקוח תקיקחל דע תוחפל ןיררוע אלל ונלש הקיספב הטלשש ,תיתרוסמה השיגה יפ לע 

 תקדצ דגנ הבוט הנעט תרתועל שי םא :ןמקלדכ התייה וזה הלאשל הבושתה ,1992 תנשב דוסיה

                                                             
 ;)12.3.2015 ,ובנב םסרופ( סינורג אישנה לש וניד קספל 20 'ספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןמטוג 3166/14 ץ"גב ואר 23
 לש וניד קספל 40‒38 'ספ ,11 ש"ה ליעל ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינע ;689 'מעב ,16 ש"ה ליעל ,םדאה דובכ קרב
 'ספ ,202 )2(אס ד"פ ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 7052/03 ץ"גב ;קרב אישנה

 ינוגרא תכשל – ב"הל 6304/09 ץ"גב ;)תוחפשמ דוחיא – הלאדע ןיינע :ןלהל( )2006( קרב אישנה לש וניד קספל 39
 ,ובנב םסרופ( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 76 'ספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ לארשיב םיקסעהו םיאמצעה

 .)ב"הל ןיינע :ןלהל( )02.09.2010
 .)ןמפרוד :ןלהל( )2013( 136 ,111 ול טפשמ ינויע "ילארשיה יתקוחה טפשמהו םדאה דוביכ" ןמפרוד יחיבא 24
-תיב 'נ טנקר 4191/97 ץ"גנד ואר .וניד קספל 6 'ספב ,16 ש"ה ליעל ,טנקר ץ"גבב רימז טפושה ידיב עבטנ הז חנומ 25
 תואמגודל )ףסונ ןויד – טנקר ןיינע :ןלהל( )2000( קרב אישנה לש וניד קספל 12 'ספ ,330 )5(דנ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה
 קספל 34‒31 'ספ ,259 )4(אנ ד"פ ,תויונמאהו עדמה תרש 'נ רעונל יצרא ןורטאת 3792/95 ץ"גב לשמל ואר ףסונ שומישל
 'נ ידרמ 5496/97 ץ"גב ;)"ןויוושה תצובק" יהמ עובקל תילהנמ הבוח העבקנ הז ןיד קספב( )1997( רימז טפושה לש וניד
 .)2001( רימז טפושה לש וניד קספל 15 'ספ ,540 )4(הנ ד"פ ,תואלקחה רש
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 לש תילהנמה תוכזה השעמל יהוז .הייריעהמ הכימת לבקל תוכז הל שיש רמול ןתינ ,הנחבהה

 ךבדנה .םיכבדנ ינשמ תבכרומ ,)תיזוח וא תירוטוטטס( "הליגר" תיטפשמ תוכזל דוגינבש ,תרתועה

 קינעהל הטילחה הייריעהש אוה ינשה ךבדנהו ,תוכימת קינעהל תוכמס שי הייריעלש אוה ןושארה

 תלטומ ןכלו ,תרתועה לש ןויווש תצובק התואב היוצמ ,החנהה יפ לעש ,לגרודכה תצובקל הכימת

 ןיב בולישה ,רמולכ .תרתועל םג הכימתה תא קינעהל ,ןויוושה ןורקע חוכמ ,הבוח הייריעה לע

 תלבקל )תילהנמ( תוכז תרתועל בינמ ןויוושה ןורקעמ תעבונה הבוחה ןיבל תילהנמה תוכמסה

 אל תיתרוסמה השיגה יפ לע הקיספה ,תישאר :תודוקנ המכ ןאכ שיגדהל יואר 26.הייריעהמ הכימת

 ךבדנ רומאכ אוהש ,ןויוושה ןורקע לש ותובישח תא השיגדה אלא – ןויוושל תויוכז לש ןושלב הרביד

 רבדל ןתינ היה םא ,תינש .תקדצומ אל הילפהמ לבסש ימל ילהנמה גוסהמ תויוכז תקנעהל ירשפא

 ןויוושל תיאליטרעה תוכזב רבוד אל ,תיתרוסמה השיגה יפ לעש ירה ,ןויווש לש רשקהב תויוכז לע

 הטלחהה לע ןויוושה ןורקע תלחהמ עבונה סחיה ןמ וא הכימתה ןמ תונהיל תילהנמה תוכזב אלא

 הכימת ןוגכ ,לבקל ןיינועמ רתועהש דעסה ןכותל ההז התייה הב רבודש תילהנמה תוכזה .תילהנמה

 ,ונייה .תוילהנמ תויוכז לש םיירשפא םינכת הלאב אצויכו ןוישיר תלבק ,יוסימב הלקה ,תיפסכ

 םא .רתועה תעיבתל סיסבכ הסחייתה איה וילאש ןכותה קוידב היה תילהנמה תוכזה לש הנכות

 הכימת התוא קוידב היה ולש תוכזה לש הנכות ירה – תינוריע הכימת תלבק-יא לע לבק רתועה

 ורבידשכו ,הילפה לש תונעטל עגונה לכב תויוכזה תפשב רבדל וטעימ טפשמה יתב .'דכו תינוריע

 תטשפומ הנעטל תוסחייתה התייה אלו ,רתועה תעיבת תא תילהנמה תוכזה המליג ,וז הפשב

 .ןויווש לש תיאליטרעו

 הקירוטרב יוניש ןמתסמ לחה ,1992-ב דוסיה יקוח תלבק רחאל ,םיוסמ בלשבש אלא 

 תוכזב ןודל ולחה םה ןויוושה ןורקע תרפה לע הנעט טפשמה יתב ינפב האבוהשמ .תיתקיספה

 תילהנמ תושרש הילפה לע הנילמו ץ"גבל תרתוע תינולפ רשאכ ,השדחה היגולודותמה  יפ לע .ןויוושל

 ,יושע הז יוניש 27.תינוטלשה תושרה לצא ןויוושל התוכז תרפה לע הנילמ השעמל איה ,הדגנ הטקנ

 תאצות לע יהשלכ הכלשה ול תויהל הכירצ ןיאש ,דבלב יטנמס וא ירוטר יונישל בשחיהל ,רומאכ

 השעמל הכלה ,םלואו .ליעל טרופמכ ,הנחבהה תקדצ תלאשב היולת הרואכל תרתונ  רשא ,חותינה

 שדחה חונימב שומישהש לככ הררבתה ןתעפשהש ,תכל תוקיחרמ תוכלשה ויה הזה יטנמסה דעצל

 אוהש ןפואב ןויוושל תוכזב ןודל הלחה הקיספהש איה ךכל רתויב הבושחה הביסה .שרוש הכה

 ףערודכה תמגודל רוזחל םא .םהינפב התלעוהש הילפה דגנ תיטרקנוקה הנעטהמ קתונמ הרואכל

 לבא ,הייריעהמ הכימת לבקל התוכזל הנוויכ םנמוא תרתועה ,השדחה השיגה יפ לעש ירה ,ליעל

 ןויוושל הל שיש תוכזה תא טפשמה תיב ינפב התלעה תרתועהש החנה ךותמ התעיבתב הנד הקיספה

 אל תרתועה תוכזל ,וז תוחתפתה יפ לע ,רמולכ .תורחא טרופס תוצובקל סחיב תוכימת תלבקב

 סחי לבקל תוכז םג ,הנושארבו שארבו ,אלא ,תינוריע הכימת לבקל )תיטתופיה( תוכז קר תדמוע

                                                             
 "ילהנמה טפשמב תויקוחה תקזח" רימז קחצי ;)2014( 135 זט לשממו טפשמ "תילהנימה תוכזה" רימז לשמל ואר 26
 טפשמב תיתוהמה תוכזה" ןוקתיו דרפלא ;)2013 ,םיכרוע םחש דדועו לוקוס ןור ,קרב ןרהא( 747‒743 ,741 רוא רפס
 טפשמ ינויע "ילהנמה לבוקמה טפשמב יפסכה דעסהו תילהנמה תוכזה" קאילופ ןנור ;)1983( 5 ט טפשמ ינויע "ילהנימה
 טפושה לש וניד קספל 1 'ספ ,678 )1(במ ד"פ ,תג תירק תייריע שאר 'נ ןילוסא 170/87 ץ"גב ;)2016( 280‒279 ,271 חל
 .)19.1.2017 ,ובנב םסרופ( תימע טפושה לש וניד קספל 29 'ספ ,לארשי תרטשמ 'נ קילג 2063/16 א"ער ;)1988( קרב
 יול טפושה לש וניד קספל 16 'ספ ,398 )2(גס ד"פ ,ךוניחה דרשמ 'נ "הכלהכ רעונ" תתומע 1067/08 ץ"גב לשמל ואר 27
 ,ובנב םסרופ( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 16 'ספ ,לארשי תלשממ 'נ מ"עב סני'ג תגלופ 9722/04 ץ"גב ;)2009(

‒6 'ספ ,193 )2(בנ ד"פ ,רצואה רש 'נ מ"עב הביבסה תוכיא .א.ש.ד 4806/94 ץ"גב ;)סני'ג תגלופ ןיינע :ןלהל( )7.12.2006
 תטפושה לש הניד קספל 12 'ספ ,רהוסה יתב תוריש ביצנ 'נ לזוז 1268/09 ץ"גב ;)1998( רימז טפושה לש וניד קספל 7
 ,לארשי תלשממ שאר 'נ לארשיב םיברעה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו 11163/03 ץ"גב ;)27.8.2012 ,ובנב םסרופ( תויח
 .)27.2.2006 ,ובנב םסרופ( )בקעמה תדעו ןיינע :ןלהל( קרב אישנה לש וניד קספל 13 'ספ
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 וא( הלשמ יאמצע דמעמל התכז וז תוכז ,דימ הארנש יפכ .ןויוושל תוכזה איה – הייריעהמ ינויווש

 לש חותינ לע תכל תוקיחרמ תוכלשה ול שיש )רומאכ םשור הרצי רשא הטלבהב הגצוה רעצמל

  .ןויוושל עגונב תויצאוטיס

 תדרפנכ תגצומה תוכזכ ןויוושל תוכזה לש הגשמהה לש תערכמהו הנושארה הכלשהה 

 דימת איה ןויוושל תוכזהש הדבועה איה ,רתועה לש תיטרקנוקה תינכותה העיבתה ןמ תקתונמו

 הנניא תילהנמה הטלחהל עגונב רתועה לש תיטרקנוקה העיבתה וליאו ,תקהבומ תיתקוח תוכז

  .םיירקיע םיבלש ינשל הקיספב תוחתפתהה תא קלחל ןתינ הז ןיינעל .וזכ חרכהב

 יתקוחה דמעמב ןוידל ורובטב רושק היה ןויוושל תוכזה לש ירוטרה חותיפה ןושארה בלשב 

 היה םיעשתה תונש ךלהמב .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח תלבק רחאל חתפתהש יפכ ,וז תוכז לש

 ןכלו ,1992 לש דוסיה יקוחב שרופמב רכזומ וניא ןויוושה ןורקעש הדבועה םע דדומתהל הקיספה לע

 לש ןושלב ורביד דוסיה יקוחו ליאוה .ןויוושה לש יתקוחה ודמעמ והמ הלאשה חרכהב הררועתה

 הלאשה הררועתה ,ןהב תויונמה תויוכזה תחאכ ןויוושל תוכזה תא וריכזה אל םהש רחאמו ,תויוכז

 יקוח לש תיגשומה תרגסמה יפל ,התלעוה וז הלאש .תיתקוח הלאש ןויוושב העיגפה ררועת יתמיא

  .ןויוושל תוכזה לש יתקוחה דמעמה לש הלאשכ ,דוסיה

 ןויוושל תוכזה לש חותיפה םאת ,יתקיספה חישה שבגתה ובש ,הזה םדקומה בלשב 

 וקסעש םימדקומה ןידה יקספ .היתולובגמ גרח אלו תיתרוסמה השיגה לש ןויגיהה תא בטיה

 לע הילפה לש םייסאלקה םיכתחה עקר לע ןויוושה תרפה לש תונעטב םלוכ ונד ןויוושל תוכזב

 תורישי הסחייתה םהב התלעוהש ןויוושה תנעטש וא ,'דכו 30ליג 29,תינימ הייטנ 28,רדגמ סיסב

 ךכיפל 31.ךוניחב תויונמדזה ןויוושל וא םדא דובכל תוכזה ןוגכ ,תרחא תקהבומ תיתקוח תוכזל

 ןורקע לש יתקוחה דמעמב ןודל תנמ לע שרופמב ןויוושל תוכזב ןוידה הלעוה הקיספ התואב

 יעבט ךלהמ התייה תיתקוח תוכזכ ןויוושל תוסחייתהה ןכלו 32,דוסיה יקוח תלבק רחאל ןויוושה

-קוח לש טסקטה ןמ ןויוושה לש ורדעיה לשב ,רומאכ ,תאז .טפשמה תיב דצמ יחרכה טעמכו

 תעגונה תינורקע תינשרפ הלאש טפשמב תיב ינפב ביצה רשא ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 תא םאת ןויוושה ןורקע לש ודמעמ תלאשב עיצה טפשמה תיבש ןורתפה םג .ןויוושה לש ודמעמל

 לכ אל ,הצמואש השיגה יפל .דחאכ יתקוחה טסקטה חסונ תאו תיתרוסמה השיגה לש הנויגה

 לש םדאה דובכב העיגפ םג איהש הרומח העיגפ קר אלא תיתקוח הרפהל בשחית ןויוושב העיגפ

 םהבש םיבצמל ,תידעלב ילואו ,הנושארבו שארב סחייתה הז ןורתפש ןבומ 33.הערל הלפומש ימ

                                                             
 .10 ש"ה ליעל ,לארשיב םישנה תלודש ןיינע ;5 ש"ה ליעל ,רלימ ןיינע 28
 וראותכ( טפושה לש וניד קספל ךליאו 10 'ספ ,749 )5(חמ ד"פ ,ץיבלינד 'נ מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע-לא 721/94 ץ"גב 29
 ומצע ןידה קספ ךא ,ןוידה לש הנשמה תרתוכב עיפומ "ןויוושל תוכז" גשומה( )'ץיבולינד ןיינע :ןלהל( )1994( קרב )זא
 .)ןויוושה ןורקע לש ודמעמב דקמתמ
 ד"פ ,םינפ ןוחטיבל רשה 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 6778/97 ץ"גב ;25 ש"ה ליעל ,ףסונ ןויד – טנקר ןיינע 30
 .)2004( קרב אישנה לש וניד קספל 7 'ספ ,358 )2(חנ

 'נ טרפוה 5394/92 ץ"גב ;)1996( 2 )3(נ ד"פ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש 'נ "ת"ליג ירחוש" תתומע 1554/95 ץ"גב 31
 .)טרפוה ןיינע :ןלהל( )1994( 353 )3(חמ ד"פ ,הרובגלו האושל ןורכיזה תושר ,"םשו די"
  .110 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רלימ ןיינע ;םש ,29 ש"ה ליעל ,ץיבולינד ןיינע לשמל ואר 32
 רנרוד תטפושה לש הניד קספ , 5 ש"ה ליעל ,רלימ ןיינע ;רוא טפושה לש וניד קספל 7 'ספ ,31 ש"ה ליעל ,טרפוה ןיינע 33
 קספל 6 'ספ ,834 )5(ונ ד"פ ,ךוניחה דרשמ 'נ ןואד תנומסת ידליל םירוה תתומע – דתי 2599/00 ץ"גב ;132–131 'מעב
 ,תיתצובק תוכייתשה עקר לע תישענ איה םא ,היושע ךוניחל תוכזה שומימב הילפה"( )2002( רנרוד תטפושה לש הניד
 וא םיילהנימ ,םייטילופ םימעטמ ןויוושב העיגפ תאז תמועל ]...[ .םדאה דובכל תוכזב תעגופה הלפשהכ בשחיהל
 .)"םדאה דובכב תעגופ הניא ןכ-לעו ,הליפשמ הניא םייביצקת
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 ינפ לע תאז תמועל 34.תיסאלקה השיגה יפ לע םירכומה םיכתחה תא הפפח ןויוושב העיגפה

 ןיינעל ףערודכ ינקחשל לגרודכ ינקחש ןיב ןוגכ ,ילהנמ עקר לע ושענש תונחבה יכ הָארנ םירבדה

 ,ב"ויכו יוסימה רועיש ןיינעל םיעונפוא ינאוביל תוינוכמ ינאובי ןיב וא תושרהמ תיביצקת הכימת

 רדגב וללכנ אל הרואכל ןכלו ,רבדב םיעגונה לש םדאה דובכב העיגפ וא הלפשה ןמיע וררג אל

 ואבוה הינפבש הקיספה הסחייתה הפוקת התואב ,ןכאו 35.ןויוושה ןורקע לע תיתקוחה הנגהה

 תולאש תוררועמ ולאכ תונחבהש הנעטל תונקפסב תוילהנמ תונחבה לש ולאכ םירקמ

 36.תויתקוח

 "ןויוושל תוכזה" לש חונימהש לככו ,1992 רחאלש ןושארה רושעה ףולח םע םלוא 

 ןוידה ןיב הקיזה תקיחש לש ידמל ץאומ ךילהת לחה ,הקיספב שרתשה )ןויוושה ןורקעל ףילחתכ(

 עקרה המ קיודמב עובקל השק .תיסאלקה השיגב םילבוקמה םיכתחה ןיבל יתקוחה ןויוושב

 חוקיפה לש הסירפה ףקיה תא ביחרהל הקיספה לש התפיאשב ץוענ רבדהש ןכתיי .הזה ךילהתל

 "ןויוושל תיתקוחה תוכזה" לש שדחה חונימהש ןכתייו ,)ןלהל ואר( תסנכה יקוח לע יטופישה

 וא ךכ 37.םישדח םינכת וכותל קוציל טפשמה תיב לע לקה רבדהו ,ומצע לשמ םייח לביק טושפ

 תוכזב ןודל םימיוסמ םירקמב טפשמה תיב לחה םייפלאה תונש תליחת זאמש איה הדבועה ,ךכ

 תונחבה לש םירקמב רמולכ ,הליגר תילהנמ הילפה תונעט לש רשקהב םג ןויוושל תיתקוחה

 דחא הרקמב ,לשמל .תיסאלקה השיגב םילבוקמה םיכתחל ללכ תורושק ןניאו תופפוח ןניאש

 יזוחא תעיבק ןיינעב ימואלה חוטיבה יכנל ל"הצ יכנ ןיב הנחבהב ריכהל ןכומ טפשמה תיב היה

 טפשמה תיב הארה םירחא םירקמב 38.ןויוושל תיתקוחה תוכזב העיגפ לש הלאש תררועמכ ,תוכנ

 וא סמ ירועיש ןיינעל ,תונוש םימושינ תוצובק ןיב תונחבהש ךכב ריכהל )תוחפל תינורקע( תונוכנ

 39.ןויוושל תוכזב העיגפל תועגונה תויתקוח תולאש ןה םג תוררועמ ,ימואלה חוטיבה תרקת הבוג

 תונחבה לש רשקהב םג – הילפההש עבקו תושעל לידגה ףא טפשמה תיב וללה םירקמה ןמ קלחב

 תענמנ הנממש הצובקה ברקב הלפשהו הילפה תשוחת רוציל הלולע – תוקהבומ תוילהנמ

                                                             
 יתקוחה ןויוושה גשומש הסרג תחא השיג .הקיספב תונוש תושיג ויה םדאה דובכב תעגופ הילפה יתמ הלאשה ןיינעל 34
 רתוי הביחרמו תרחא השיג ;)5 ש"ה ליעל ,רלימ ןיינעב ,רנרוד תטפושה תדמע ואר( הליפשמ תיתצובק הילפהל רושק
 שרדנ ןיידע אוה ךא ,הליפשמ תיתצובק הילפה לש םיבצמל קר רושק תויהל בייח וניא יתקוחה ןויוושה גשומש הסרג
 ש"ה ליעל ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינעב קרב )זא וראותכ( טפושה תדמע ואר( "םדאה דובכל קודה רשקב" תויהל

 ,וז הביחרמ השיג יפ לע םג ,ךכ וא ךכ .))2010( 678–676 ב ךרכ ילהנמ טפשמ זרא-קרב הנפד םג ואר ;38 הקספב ,11
  .םדאה דובכל תועגונה תולאש תררועמ תילהנמ הנחבה לכ אל ,תוחפל הרואכל
 .)2013( 137 ,132‒128 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,"יתוהמה ןויוושה לש ותוהמ" וטניפ לשמל ואר 35
 תוכיא .א.ש.ד ןיינעב וירבדו ;497 'מעב ,15 ש"ה ליעל ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ןיינעב רימז טפושה ירבד לשמל ואר 36
 ןיינעל טועימ תעדב( שיניב )זא הראותכ( תטפושה ירבד ,25 ש"ה ליעל ,ידרמ ןיינע ;7 'ספב ,27 ש"ה ליעל ,מ"עב הביבסה
 לבוס השמו רימז קחצי ואר .הז ןיינעב לבוסו רימז לש םתדמע תא המכסהב םיטטצמה ,575‒574 'מעב )האצותה
 .)1999( 233 ,165 ה לשממו טפשמ "קוחה ינפב ןויוושה"
 םדאה דובכל תוכזה לש הבחרהה לש ךילהתה ןיבל הקיספב ןויוושל תוכזה תבחרה לש ךילהתה ןיב רשקל ןבומכ ןתינ 37
 ןויוושל תוכזה לש הבחרההש תורשפאב דקמתמ ןאכ גצומה ןועיטה ךא ,)525 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,ןמכייר ןונמא ואר(
 .ולשמ תיאמצע הקימניד ול שיש ךילהתכ התשענ

 :ןלהל( )2006( שיניב האישנה לש הניד קספל 23 'ספ ,296 )1( בס ד"פ ןוחטבה רש 'נ ל"הצ יכנ ןוגרא 8487/03 ץ"גב 38
 תולעל היושע – תוקלצ תובקעב תוכנ תוגרדב הרכהה רועיש ןיינעל ל"הבה יכנל ל"הצ יכנ ןיב הנחבה( )ל"הצ יכנ ןיינע
 תילהנמ תוריבס לש םיחנומב אלו( הלבגהה תקספ יאנת יפל הנודנ תויהל םאתהבו – ןויוושל תיתקוחה תוכזב העיגפ ידכ
 .))הליגר
 – "חינהל ןכומ" =( )2005( קרב אישנה לש וניד קספל 22 'ספ ,277 )1(ס ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לאינק 9333/03 ץ"גב 39
 םדאה דובכב תעגופ – הדובעמ תוסנכה םיקיפמה ולא ןיבל ןוהמ תוסנכה םיקיפמה םימושינ ןיב הילפה יכ – עירכהל ילב
 תוהובג תוסנכה ילעב ןיב הנחבהל עגונב הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 92 'ספ ,25 ש"ה ליעל ,ב"הל ןיינע ;)םהלש
 לע הנוממה 'נ רנטילש 6784/06 ץ"גב םג ואר ;ל"הבה ימד תאלעה תובקעב ל"הבה תרקת תאלעה-יא ןיינעל תוינוניבל
 תטפושה( )רנטילש ןיינע :ןלהל( )2011( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 50 'ספ ,581 )2(דס ד"פ תואלמגה םולשת
 הלמגל תוכזה שומימל דע הנתמהה ךשמ ןיינעל ל"הצ יאלמג לש תוצובק יתש ןיב הנחבה יכ "חינהל הנכומ" הי'צקורפ
 יתקוחה רשקהה תא ססבמה ,13 'ספב םש ,רצלמ טפושה לש ותשיג וושה ךא ."םדאה דובכב העיגפ תנעטב תלבוג"
  .)היואר הלמגל עבקה אבצ ישרופ לש תיתקוח תוכז לע ןוידב
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 םיעגונה לש םדאה דובכב העיגפב ןוידה לש תויטנוולרה תא ססבל ךכבו( תינוטלשה הבטהה

 ןיב לשמל( תילהנמה הנחבהה ןיב םירקמ םתואב השע טפשמה תיבש רושיקהש המוד 40.)רבדב

 ענכשמ וניא אוה הלפשה תשוחת ןיבל )ימואלה חוטיבה תרקת הבוג ןיינעל םימושינ לש תוצובק

 תשוחת לש תינוציק תיביטקייבוס השיג ץמאל ןכומ טפשמה תיבש דיעמ רעצמל וא ,לילעב

 ,ךכ וא ךכ 41.תיסאלקה השיגה יפ לע לבוקמכ ,יביטקייבוא יטופיש ןחבמ ץמאל םוקמב הלפשה

 .תילהנמל תיתקוח הילפה ןיב תיסאלקה הנחבהה תא תקחוש תאזה הקירוטרהש רורב

 ,תיתקיספה הקירוטרב קר עירכמה ובורב שחרתה הז ךילהת םנמוא יכ ןייצל יואר

 ואר( האצותה לע הרישי הכלשה ללכ ךרדב ןהל התייה אלש םיטפושה לש בגא תורעהב רמולכ

 רשפא יא תאז םע 42.וזה המגמה ןמ תוגייתסה םעפ אל העבוה המצע הקיספב םגו ,)ןלהל

 יתקיספה ךלהמה ,רומאכ ,תישאר :תוביס  יתשמ ,הזה ךלהמה לש תובישחה ןמ םלעתהל

 ןיינעל םילבוקמה םיכתחה ןיבל יתקוחה ןויוושב ןוידה ןיב רשקה תא קתנל רשפאמ רומאה

 לש היתולובג תא ןיטולחל ץורפל םייאמ אוה ךכב .תיסאלקה השיגה יפ לע תיתקוח הילפה

 םצע ,תינש .הליגר תילהנמ הילפה ןיבל תיתקוח הילפה ןיב הנחבהה תא ןייאלו וזה השיגה

 תוכלשה ובוחב ןמוט ןויוושה תנעטב המולגה תיטרקנוקה העיבתה ןמ  ןויוושל תוכזה לש קותינה

 תכפוה ןויוושה תרפהל עגונב הנעט לכש ךכל האיבמ וז השיג לש הבחרהש םושמ תכל תוקיחרמ

 רוזחנ םא .הלש יטרקנוקה אשומל וא תילעומ איה ובש רשקהל רשק ילב ,תיתקוח הנעטל

 תרתועהש תוכזה ,תיתרוסמה השיגה יפל יכ רמול ןתינש ירה ,ףערודכה תצובק לש המגודל

 השדחה השיגה יפ לע םלוא .)השולקו תיטתופיה המצעלשכו( תילהנמ תוכז איה הל תנעוט

 הל שיש םושמ ,תיתקוח הנעט וז – ןויוושה היפלכ רפוה יכ הנעט תרתועה הנעטשמ ,הביחרמהו

 לש םינכתה ןמ תיאמצעו תדרפנ הרואכל איהש תוכז ,ןוטלשהמ הווש סחיל תיתקוח תוכז

 תייארל לאיצנטופ הב שי וזכ תוכז לש הרפהל עגונב הנעט לכ ךכיפל .הלש תיטרקנוקה העיבתה

  .ךכמ תועבונה תוכלשהה לכ לע ,תיתקוח הלאשכ הנודנה הלאשה

 ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ןויוושל תיתקוחה תוכזה חותיפ לש ליעל ראותש ךלהמה

 תוכלשהה םלוא ,ונלש יתקוחה טפשמב ןויוושה ןורקע לש הסירפה ףקיה תא תיטמרד ביחרה

 תומגמ יתשב ובלתשה ןהש םושמ ,רתוי וליפא תובחר ןה הזה ךלהמה לש תוילאיצנטופה

 איה הנושארה :הזה ךלהמה םע דבב דב ושחרתהש יתקוחה טפשמה לש תופסונ תוחתפתמ

  .תויתדימה ןורקעל תעגונ היינשהו ,תיתקוח תוכזב "העיגפ" חנומה לש יתבר הבחרהה

 דובכ :דוסי-קוח תקיקח תובקעב ונטפשמב השבוגש יפכ ,תיתקוחה תרגסמה ,עודיכ

 בלשב .םיירקיע םיבלש ינשל תויוכז לש הרפהה תויתקוח תניחב תא תקלחמ ,ותוריחו םדאה

 תויתקוח תנחבנ ינשה בלשבו ,דוסי תוכזב עגפ ינוטלשה טקאה םא הלאשה תנחבנ ןושארה

 המגמ ונלש הקיספב תרכינ יכ רמול ןתינ ללככ .דוסיה קוחל 8 ףיעסב הלבגהה תקספ יפל העיגפה

 םילדחמו תולועפ דואמ הברה ךכו ,דוסי תויוכזב "העיגפ" לש הרדגהה תא דואמ ביחרהל הרורב

 העיגפ םיליכמכ טפשמה תיבב ורכוה )םיינוטלש םניאש םיפוג לש םיטקא םגו( םיינוטלש

                                                             
  .92 'ספב םש ,ב"הל ןיינעב הי'צקורפ ;םש ,רנטילש ןיינעב הי'צקורפ לשמל ואר 40
 .ליעל 39 ,38 ש"הב תואתכמסא ואר 41
 ש"ה ליעל ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ןיינע ;סינורג אישנה לש וניד קספל 18‒17 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,ןינקעו ןיינע ,לשמל 42

 לש וניד קספל 38‒37 'ספ ,23 ש"ה ליעל ,תוחפשמ דוחיא – הלאדע ןיינע ;רימז טפושה לש וניד קספל 3‒2 'ספ ,15
 תטפושה לש הניד קספל 5-ו 3 'ספ ,26 )4(בנ ד"פ ,םינפה רש 'נ רארע ובא 8238/96 ץ"גב ;)2006( ןישח אישנל הנשמה
  .הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל אפיס 23 'ספ ,27 ש"ה ליעל ,סני'ג תגלופ ןיינע ;)1998( רנרוד
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 תופיקע וא תויבגא תועיגפ םג לולכל הרורב הייטנ הליג ןוילעה טפשמה תיב ,רמולכ 43.תויוכזב

 תואצות לש הלבגהה וא םוצמצה תכאלמ תא וריאשהב ,"העיגפ" תרדגה לש רדגב חרזא תויוכזב

 ןויוושב ןוידה לש ותרמה ,םלואו 44.תויתדימהו העיגפה תויתקוח חותינ לש ינשה בלשל וז העיבק

 ,תויוכזב "העיגפ" חנומה לש רתוי דוע תינוציק הבחרהל האיבה "ןויוושל תוכזה" לש חונימל

 רחאל )ההז אל וא( ינויווש אל סחי רבדב הלעמ ינולפש הנעט לכ ,הביחרמה השיגה יפ לעש םושמ

 ןכלו ,העגפנ ןויוושל ינולפ לש ותוכז יכ העיבקל סיסב תווהל הלוכי – ןוטלשה ןמ לביק אוהש

 תויעבה תחא יכ הנידמ ןייצמ קדצב .העיגפה תויתקוח תקידב לש ינשה בלשל רבוע ןוידה

 הניחבה לש ינשהו ןושארה םיבלשה ןיב הרורב הנחבה רדעיה איה וז השיגב תויזכרמה

 וזה היגולודותמה יפ לעש ירה ,ףערודכה תצובק תריתע לש המגודל בוש רוזחנ םא 45.תיתקוחה

 התוכזב העיגפ הווהמ לגרודכה תצובק לש הזמ ןטק ןומימ תלבקמ תרתועהש הדבועה םצע

 ךרוצ לכ אלל הלבגהה תקספ יפ לע העיגפה תויתקוח לש הניחב קידצמ רבדהו ,ןויוושל תיתקוחה

  46.היקודיצ וא הנחבהה התשענ ובש רשקהה תניחבב

                                                             
 :טפשמב תויתדימ קרב ןרהא ;125 'מעב 188 'ס ;88 'מעב 1.60 'ס ;48 'מעב ,1.26 'ס ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ לשמל ואר 43
 יכ תסרוגו ,הז ןיינעל רתויב תקהבומה איה ,םש ,קרב לש ותשיג .)2010( 136‒135 היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה
 לעו תיתקוח תוכזב 'העיגפ' לע" הנידמ קרב םג ואר וז השיג לע תרוקיבל .הב העיגפל תוכז לש הלבגה ןיב לידבהל ןיא
 טפשמ "הלבגהה תקספ לש יכילה חסונ תארקל" הילא-ןהכ השמ ;)2012( 281 וט םיקסעו טפשמ "'היואר תילכת'
 "העיגפ"ל תוכזב תיביטיאוטניא "העיגפ" ןיב ןיחבמה( )"יכילה חסונ" הילא-ןהכ :ןלהל( )2007( 547‒540 ,521 י לשממו
  .)2016( 721‒720 ,713 זל טפשמ ינויע "יתקוחה טפשמה לש היצזילהנמה" תרופ ודיע ;)תוכזב תיתקוח
 לש וניד קספל 28 'ספ ,11 ש"ה ליעל ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינע לשמל ואר הקיספב הרומאה הבחרהל תואמגודל
 ןוויכ רתיה ןיב ,בורה תצובק לש ןויוושל תוכזב העיגפ הווהמ םידרח סויג-יא יכ קרב אישנה עבוק םש( קרב אישנה
 לע תלטומה תיחרזא הבוח אוה סויג יכ תעבוקה הקיספ וטטצב ,"ןויווש רצוי וניא" רדסהה יכ בתכנ הנידמה תבוגתבש
 ואר ;יטנוולר ינוש אלל הילפה רצוי קוחה יכ הנקסמל עיגמ הרהמ דע .תונברסב קסועה ןיד קספ ךותמ ,םיחרזאה לכ
 שרופי רשא ,התסירפ ףקיה תא ןוחבל שי תיתקוח תוכזב העיגפ תניחב םשל יכ עבוק םש ,וניד קספל 24 'ספב םג
 קספל 9 'ספ ,433 )2(בנ ד"פ ,החוורהו הדובעה רש 'נ מ"עב תוקזחאו םדא חוכ יתורש הפונת 450/97 ץ"גב ;)הבחרהב
 ץ"גב ;)קוסיעה שפוחל תוכזב העיגפ איה קוסיעל יושיר תבוח תעיבק( )הפונת ןיינע :ןלהל( )1998( קרב אישנה לש וניד

 תיב( )לגס ןיינע :ןלהל( )1997( גרבדלוג טפושה לש וניד קספל 10 'ספ ,529 )4(אנ ד"פ ,תסנכה שאר-בשוי 'נ לגס 5503/94
 קספל 24 'ספ ,תסנכה 'נ דידי 687/15 ץ"גב ;)ןיינקל תיתקוחה תוכזב העיגפ םימלגמ סמ יקוחש חינהל ןכומ טפשמה
 העיגפ לכו ,הבחר איה תיתקוח תוכזב העיגפ לש המויקב הרכהה"( )9.7.2015 ,ובנב םסרופ( גרבלוס טפושה לש וניד
 'נ והילא 8035/07 ץ"גב ;)"תיתקוח הניחב הנועטה העיגפל בשחֵת תוכזה ןמ תערוגה )'ךכב המ' לש העיגפ הניאש דבלבו(
 העיגפ חיכוהל רתועה חילצה אל םא ףא( )21.5.2008 ,ובנב םסרופ( יול טפושה לש וניד קספל 5 'ספ לארשי תלשממ
 .)עגפנ ולש ןגומ ילכלכ סרטניאש ךכ לע עיבצהל אוה לוכי ,תיתקוח תוכזב
 לש וניד קספל 24 'ספ ,תסנכה ר"וי 'נ רגנטש 2442/11 ץ"גב לשמל ואר ,הקיספב וז הבחרה לע תרוקיבל תואמגודל
 – תיתקוחה הניחבה יבלש ןיב הנחבהה תא שטשטל ןיא( )רגנטש ןיינע :ןלהל( )26.6.2013 ,ובנב םסרופ( סינורג אישנה
 יכ עבקנ ןכא ,םינוש םירדסה ינש תויתקוחב קסע רשא ,הז ןיינעב .הלבגהה תקספ יאנת תניחבו תוכזב העיגפה בלש
 קר אלא ,וילא סחיב הלבגהה תקספ יאנת חותינל אישנה שרדנ אל ךכשמו תוריחב העיגפ המייקתה אל ןושארה רדסהב
 יטפשמה ץעויה 'נ ןמטוג 3166/14 ץ"גב ;)העיגפ תמייקתמ יכ םידדצה ברקב המכסה התייה ויבגל ,ינשה רדסהל רשאב
 ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ודגליס 4424/98 פ"ע ;)12.3.2015 ,ובנב םסרופ( סינורג אישנה לש וניד קספל 41 'ספ ,הלשממל
 תילילפ הריבעכ תוגהנתה תעיבק יכ וילאמ ןבומ הז ןיא"( )2002( ןהכ-גרבסרטש תטפושה לש הניד קספל 6 'ספ ,529 )5(ונ
 ץעויה 'נ מ"עב "ימואלה דקפמה" 10203/03 ץ"גב ;)"הילע ןגהל אב דוסיה קוחש תוכזב "תעגופ" הדצב רסאמ שנועש
 ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ןיינע ;)2008( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 8‒5 'ספ ,715 )4(בס ד"פ ,הלשממל יטפשמה
 .רימז טפושה לש וניד קספל 3 'ספ ,15 ש"ה ליעל
 םוחת לע היצלוגר לכש וא .םש ,לגס ןיינעב ,ןיינקל תיתקוחה תוכזב עגופ יוסימ יכ חינהל תונוכנה רבדב ,ליעל ואר 44
 לש וניד קספל 7 'ספב ,םש ,רגנטש ןיינעב וא ;םש ,הפונת ןיינעב ,קוסיעה שפוחל תיתקוחה תוכזב העיגפ הווהת קוסיע
 שפוחל תיתקוחה ותוכזב תרכינ העיגפ הווהמ ןידה יכרוע תכשלל רבח ימד םלשל ןיד ךרוע בויחש עבקנ םש ,קרב אישנה
 העבק םש ,הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 102 'ספ ,23 ש"ה ליעל ,ב"הל ןיינעב תוארל ןתינ תפסונ המגוד .קוסיעה
 דואמ תוהובג תוסנכה ילעב ולאל תוהובג תוסנכה ילעב םיחטובמ ןיב לידבמה ימואלה חוטיבה קוחל ןוקית יכ תטפושה
 תעגופכ הנינחה תוכמסב שומישב הרכהל איה תרחא המגוד .םינורחאה לש ןיינקלו ןויוושל תויתקוחה תויוכזב עגופ
 ר"וי 'נ רינ 1213/10 ץ"גבב שיניב האישנה חינהל הנכומ התייה התואש העיגפ ,הנינחל וכז אלש ולא לש ןויוושל תוכזב
 קאקח תרפאו טוגוק לגיס תא ךכל רשקהב וארו( )רינ ןיינע :ןלהל( )23.2.2012 ,ובנב םסרופ( הניד קספל 17 'ספ ,תסנכה
 ירעש "לשמכ ןויוושל תיתקוחה תוכזה – תיתקוח תוכזל םירורב םירדג תעיבקב ךרוצה ?תיתקוח תוכז העגפנ םאה"
  .))2014( 131‒130 ,99 ז טפשמ
  .411 'מעב 2.99 'ס ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ 45
 האישנל הנשמה לש וניד קספל דמ–חכ 'ספ רצואה רש 'נ םינקזה תויוכז םודיקל – ןקזל ןכ 6321/14 ץ"גב לשמל ואר 46
 לש וניד קספל אכ–זי 'ספ ,ופול 'נ ןוחטבה דרשמ – םילומגתה ןיצק 7335/10 מ"עע ;)9.3.2017 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור
 קספל 19–12 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ םיסינ 2223/04 ץ"גב ;)29.12.2013 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה
 תקחוש םג וזה המגמה יכ ןועטל ןתינ .)םיסינ ןיינע :ןלהל( )4.9.2006 ,ובנב םסרופ( רואנ )זא הראותכ( תטפושה לש הניד
 םצע לש תיסיסבה הקידבב ךרוצה לע תרתוומ איהש םושמ ןויוושל תילטוטסיראה תרגסמה לש דוסיה תולכשומ תא
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 ןורקע לשו ללכב תויוכז לש תורפהש ךכב ריכהל הנכומ התייה הקיספה הבש תולקה

 יתקוחה חותינה לש דבוכה זכרמ תא הריבעה ,תנגומ תיתקוח תוכזב העיגפ תווהמ טרפב ןויוושה

 תשירד :הנשמ יבלש המכל עודיכ קלחתמ הז בלש .העיגפה תויתקוח תניחב ,ינשה בלשל

 םג םלוא .הלש הנשמה ינחבמ לע ,תויתדימה חותינו היוארה תילכתה תניחב ,קוחב הכמסהה

 ןחבמ לע חותינה לש דבוכה זכרמ תא ליטהל תקהבומ הייטנ הקיספה הניגפה ומצע הז בלשב

 ןחבמב טפשמה תיב לש ותודקמתה 47."הרצ תויתדימ" הנוכמה ,תויתדימה לש ישילשה הנשמה

 תויתייעבה םלוא 48.םינוש םינוויכמ תרוקיבל התכז ללכב תויוכזל עגונב הרצה תויתדימה

 ךורעל ךרוצה תא עבוק רצה תויתדימה ןחבמ .ןויוושב ןניקסעשכ םייתעבש תטלוב הנממ תעבונה

 לש םייתרבחה םיריחמה ןיבל תולעותה ןיב רמולכ ,ןיינעל םיעגונה םינושה םילוקישה ןיב ןוזיא

 ךורעל יואר םא ללכ רורב אל ,ןויוושה לש תורפהב רבודמשכ םלוא .תינעגופה תילהנמה הטלחהה

 וזכ ירק ,תיתקוח הילפהל תועוגנה תוטלחהב רבודמשכ דחוימב תטלוב וז הדוקנ .הלאכ םינוזיא

 הנגהל הרובטב הרושק תיתקוח הילפהל תודגנתההש םושמ ,םייסאלקה םיכתחה תא תפפוחש

 לש הימונוטואה גשומה םע דרפנ יתלב רשק ול שיש חנומ ,הערל הלפומש ימ לש םדאה דובכ לע

 םיישפוח םדא ינב לאכ הרבחב םיטרפה לכ לא סחייתהל הנידמה לש התבוחל רמולכ ,טרפה

 ןתינ וניאש גשומ איה טרפה לש הימונוטואהש איה תלבוקמה הנעטה ךכיפל .הזל הז םיוושו

 ןכ לעו ."תיקלח" הרכה ינולפ לש םדאה דובכב ריכהל רשפא יא רמולכ ,זוזיקל וא הקולחל

 תנמ לע השענה ןוזיאמ לידבהלו( םירחתמ םיכרע ןיבל םדאה דובכ ןיב ןזאל ןתינ יכ הנעטה

 רומאה תא 49.תיגולוטנואד תואר תדוקנמ תיתייעב איה )ומצע םדאה דובכ לש ךרעה תא םישגהל

 םיברע יכ עבוקש קוח תקקוחמ תסנכה יכ חיננ הבה :תאזה המגודה תועצמאב םיגדהל ןתינ

 דיקפת לכב ןהכל תולוכי םישנש וא ,ן"מא שאר טעמל אוהש ירוביצ דיקפת לכב ןהכל םילוכי

 העיגפהש ןועטל ןתינ תינתלעות תואר תדוקנמ .תורחבנ ר"יח תורייס תודקפמ טעמל אוהש

 םימעט שיש החנהב ןכלו ,ידמל הנטק איה הזכ קוח לשב םישנה וא םיברעה רוביצב תישעמה

 ליבוהל הרואכל יושע םיכרעה ןיב ןוזיאה ךילה ירה ,רומאכ הנוהכה תלבגהב םהשלכ םיישעמ

 העיגפ שי וזכ הקיקחבש לילעב רורב יכ ינמוד םלוא .םייתקוח םה וללה םיקוחהש הנקסמל

 םיימונוטוא םירוציכ םהב הרכהב רמולכ ,וללה תוצובקה ירבח לש םדאה דובכב הרומחו תידוסי

 לש תוישעמה תוכלשהל רשק לכ אלל ,ןתויתקוח-יא לע הכילשמ וז העיגפו ,םירחאל םיוושו

 ,הקיספב השרתשהש המגמה יכ רמול ןתינש המוד .הירוחאמש םיקודיצה תמצועל וא הלבגהה

 תא תקזחמו הביחרמ איהשמ רתוי ,ילהנמה ןויוושל יתקוחה ןויוושה גשומ ןיב שוטשט לש

 לא יתקוחה ןויוושה תשירד לש הבחרהש םושמ ,וב עוגפל הלולע איה ,ןויוושה ןורקע לש ודמעמ

 ךכיפל .םהינימל םינוזיאל ןתפפכהבו ןויוושה לע תונגהה תשלחהב הוולמ תילהנמה הירוטירטה

                                                             
 תוצובקה יתשל הנוש סחי ןתינש ךכב יד ,היפל ,רמולכ ,)ליעל 3 ש"ה ואר( תוושומה תוצובקה יתש ןיב ינושה וא ןוימדה
 .תויתדימה תלאשל הרישי היינפ תרשפאמש ןויווש רסוח לש הנעט םיקהל ידכ
 יכדרמ( 88 הוושמו יתרוקיב טבמב תויתדימ "התומדל )םייואר( םיווק :תיתקוחה תויתדימה" רצינמרק יכדרמ 47
 תובקעב :תויתדימה לש תויתדימה לע" עלס לטו רודנב לאירא ;)2016 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ךרוע רצינמרק
 1113 ,1108‒1107 ,1097 במ םיטפשמ "היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה – טפשמב תויתדימ ,קרב ןרהא לש ורפס
)2012(. 

 טפשמה תא וכותל עלב םינוזיאה ןויגה יכ רמול םזגומ הז היהי אל"( 146 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,ןמפרוד ,לשמל האר 48
 רדג ןיינעב ץ"גב תקיספב תויתדימה ינחבמ לש יתוהמה ןבומהו ילמרופה ןבומה" הילא-ןהכ השמ ;)"ולוכ יתקוחה
 םיסרטניא ןיב םינוזיא ךורעל טפשמה תיב לש תויחמומה יהמ רורב אל ללכ"( )2007( 496 ,473 אי טפשמה "ןוחטיבה
 ומדקי ,עדומב אלש וא עדומב ,םיטפושש ששחה תא הלידגמ ריתומ ישילשה תויתדימה ןחבמש תומימעה ]...[ .םידגונ
  .)"תיטילופה םתפקשה תא םימאותש םיכרע
 ,תוילכלכ תויוכז "תויתרבחה תויוכזה ןגמכ ןוילעה טפשמה תיב" ןתוד באוי םג ואר ; 151–148 'מעב ,םש ,ןמפרוד ואר 49
 תויסאלקה תויוריחה לש דמעמל עגונב )2004 ,םיכרוע ינש לבויו ןיבר םרוי( 78‒76 לארשיב תויתוברתו תויתרבח
 .תילרבילה היטרקומדה לש תיתקוחה תינבתב
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 לש התקיחשל חתפ חתפנ ,תיגיגכ רה וב קדקדלו ןויוושה לע ןגהל ינויחש תומוקמ םתואב אקווד

  .ןויוושה תשירד

 ןויוושה ןורקעל טפשמה תיב לש תיגולודותמה השיגב תויתייעבה תא טילבמ ליעל ןוידה

 תשירד תרגסמב יטופיש ןוזיאל םייסאלקה םיכתחב ןויוושה תשירד לש התפפכה אוהו

 ןניאש תונחבהל רשאב וליפא ,םוקמ שי וז השיגל םא תוהתל רשפא ,תאז דבלמ .תויתדימה

 לש היצמיטיגלב וא ךרוצב קפס ליטהל ןתינ ,ונייה .םייסאלקה םיכתחה לש הירוטירטב תואצמנ

 רוזחנ הז רשקהב .רוהטה ילהנמה םוחתב ןויוושה ןורקע לש תורפהל רשאב םג םינוזיא תכירע

 םצע ,טפשמה תיב לש השדחה היגולודותמה יפל .ףערודכה תצובק לש התריתע לש המגודל בוש

 הרפה הווהמ לגרודכה תצובקל תנתינש וזמ הטעמ הכימת תרתועל הצקמ הייריעהש הדבועה

 הירלקפסאב התוא ןוחבל שי ןכלו ,)חינהל ןכומ טפשמה תיב תוחפל ךכ וא( ןויוושל תוכזה לש

 וא הלק איה ןויוושב העיגפה יכ הנקסמל עיגהל לוכי טפשמה תיב ךכיפל .הלבגהה תקספ לש

 םושמ ,החדית הריתעה ןכלו ,םיקדצומ םה לגרודכה תצובקב תרבגומ הכימתל םיקודיצהש

 50.ןויוושב תיתדימ אל העיגפב רבודמ ןיאש

 ?הילפה לש תונעטב ןניקסעשכ היוארו הנוכנ וזה היגולודותמה תמאב םאה ,םלואו

 חותינ לש תיטילנאה תוהמה תא תשטשטמ איהש םושמ ,תילילש איה ךכל הבושתהש המוד

 ןיב התשענש הנחבהה םא איה ,רמאנ רבכש יפכ ,ןויוושל תעגונה תיזכרמה הלאשה .ןויוושה

 איה הילע הבושתה תיטילנא הניחבמש הלאש וז .ואל םא – תיניינע איה הנחבהה יאשומ

 התלפוה ףערודכה תצובק םנמוא יכ רמול םילוכי ונא ובש בצמ ןיא ,השעמל .אל וא ןכ – תיראניב

 םיקומינ לשב ,םויה רדסל הילע רובעל ןתינ ןכלו ,"הלק" איה וז הילפה ךא ,)ןידכ אלש( הערל

 ןיב הנחבההש הנקסמל ונעגהש אוה ןורחאה טפשמה לש יתימאה ןבומה .התוא םיקידצמה

 ןיפולחל וא( הפקתו תיקוח איה ןכלו – תיניינע הנחבה איה ףערודכה תצובקל לגרודכה תצובק

 תא םינחוב רשאכ וליפא םיפקת וללה םירבדה .)לספיהל הניד זאו ,תיניינע אל הנחבה איהש

 הכימתה רועיש תא םיוושמ ונא הבש הנודנה המגודב ומכ ,הנחבהה יאשומ ןיב םירעפה ףקיה

 ןיב 10 -ל 1 לש רעפ יכ הנקסמל עיגי טפשמה תיבש ןכתיי ,ונייה .תוצובקהמ תחא לכל הנתינש

 טפשמה תיב תאז לכבו ,)5-ל 1 לש רעפמ ,חיננ ,הנושב( הילפה הווהמו םזגומ אוה תוצובקה יתש

 ןורקע לש הרפה ןיא ,הצחנ אל אוה דוע לכו ,הילפה שי הצחנ אוה רשאכ קרש ,והשלכ לובג עבוק

 םצע איה הנחבהה סיסבב ןוידל תדמועה הלאשה םהבש םיבצמב רמוחו לק ןוכנ רבדה 51.ןויוושה

 ומכ ,הנחבהה תא ססבל לוכיש יניינע לוקישכ םיוסמ ןוירטירקב וא םיוסמ לוקישב הרכהה

 ךשמה תניחבמ לוקיש תויהל הכירצ ל"וחב ררוגתמ ל"הצ הכנש הדבועה םא הלאשה לשמל

 52.םדא ותואל תמיוסמ הבצק תקנעה

                                                             
 םידעומב הנקז ליגל ועיגהש םיכנ ןיב הנחבה( )3.3.2009 ,ובנב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ יול 1662/05 ץ"גב לשמל ואר 50
 יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה - הלאדע 7245/10 ץ"גב ;)ימואלה חוטיבהמ תובטה תלבק ןיינעל םימיוסמ
 םינוסיחה תא ולביק אל םהידליש םירוהל םידלי תבצק תתחפה( )4.6.2013 ,ובנב םסרופ( החוורה דרשמ 'נ לארשיב
 בושיח ןיינעל דואמ ההובגל ההובג הסנכה ילעב ןיב הנחבה( 23 ש"ה ליעל ,ב"הל ןיינע ;)תואירבה דרשמב םישרדנה
 רואנ )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 19 'ספ , 46 ש"ה ליעל ,םיסינ ןיינע ;)ימואלה חוטיבה ימד םולשת תרקת
 .)ןויוושב העיגפ איה העיצפה דעומ דוסי לע תורישה ךלהמב ועצפנש םיאולימ ילייח ןיב הנחבה יכ חינהל ןתינ(

  .והינתנ תטפושה לש הניד קספל 4-5 ,2 'ספ ,15 ש"ה ליעל ,רוצילא ןיינע וושה 51
 וארו )6.10.2009 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספל 24 ,17 ,14 ,12 'ספ ןמאנ 'נ לארשי תנידמ 4515/08 מ"עע 52
 םידבועל םירז םיידועיס םידבוע ןיב הנחבהה ןיינעל( )22.6.2014 ,ובנב םסרופ( החוורה רש 'נ דבועל וק 1105/06 ץ"גב םג
 38 ש"ה ליעל ,ל"הצ יכנ ןיינע ;)תונוש הסנכה תורקת ןיב הנחבה ןיינעל( 23 ש"ה ליעל ,ב"הל ןיינע ;)לארשי יבשות
 הנידמה תורישמ םישרופה םידבוע ןיב הנחבה( 39 ש"ה ליעל ,רנטילש ןיינע ;)הדובע תונואת יכנו ל"הצ יכנ ןיב הנחבה(
 .)ל"הצב עבק תורישמ םישרופה ןיבל
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 רמול ןתינ ,ןויוושה ןורקעל עגונב הקיספב תוחתפתהה לש ליעל הריקסה תא םכסל םא

 ףקיה תא תיטמרד הביחרה – וזה הקיספב םיוסמ םרז תוחפל וא – טפשמה תיב תקיספ יכ

 םיבצמ לע םג – תילאיצנטופ תוחפל – ערתשמ אוה םויכש דע יתקוחה ןויוושה ןורקע לש ותסירפ

 תיב לש שומישה .רבד יצחו רבד ןיא ,תיסאלקה השיגה יפ לע ,תיתקוח הילפה ןיבל םניבש

 ךילהתה לש אצומה תדוקנ .ילסקודרפ בצמ רצי ןויוושל תוכזה לש יטנמסה טקרטסנוקב טפשמה

 םא וליפא קפס היה ןכלו ,דוסיה תקיקח לש טסקטב ללכ ללכנ אל ןויוושה ןורקעש התייה הזה

 ופוסב ךא ,דוסיה תקיקח לש הנגהה רדגב ללכיהל םילוכי "תיסאלק" תיתקוח הילפה לש םיבצמ

 תיתקוח הרפהל בשחיהל תולוכי תוליגר תוילהנמ תונחבה םג ויפלו ,רזומ בצמ רצונ ךילהתה לש

 תוכזה" חנומב שומישה ,השעמל .תסנכה תקיקחב טפשמה תיב לש תוברעתה הקידצמה

 הטלחה לכ לע טעמכ תיתקוחה תרוקיבה ףקיה תא ביחרהל טפשמה תיבל רשפאמ "ןויוושל

 העיגפל הנעט לש םיחנומב התוא חסנל רשפא יאש תילהנמ הטלחה טעמכ ןיא ןכש ,תילהנמ

 53.ןויוושב

 תויניינעה תשירד :הנידמ לש ןויוושה תסיפת

 רקוס אוה קרפה תרגסמב .ןויוושל תוכזב ןוידל )ינשה קרפה( בחרנ קרפ רפסב שידקמ הנידמ

 השיגה תא גיצמ אוה .ןויוושה םוחתב ונטפשמב ולחש תויוחתפתהה תא הבחרהבו טוריפב

 ףקיה תא תוביחרמה ,וז השיגל תוירשפא תויפולח תושיג הדיצבו יתקוחה ןויוושל תיסאלקה

 לש תחא הסרג רפסב ץמאמ הנידמ רבד לש ופוסב .ןויוושל תיתקוחה תוכזה לש תוסרפתהה

 תודסומ לכ לש הבוח תמייקש איה ןויוושל תוכזה לש התועמשמ היפלו ,הביחרמה השיגה

 תוערכה יכ הנקסמה תעבונ ןאכמו ,םייניינע םילוקיש ךמס לע לועפל ,קקוחמה תוברל ,ןוטלשה

 תוברעתה תוקידצמ םייניינע םניאש םילוקיש לע תוססובמה ,הקיקח תוברל ,תוינוטלש

 54.תיטופיש

 ןד אוה ובו ,יטרואת אוה דחאה :םידבר ינשל קלחל ןתינ ןויוושב הנידמ לש ןוידה תא 

 דבורה ;ןויוושה םוחתב םייתקוחה תונורקעה לע הנידמה לש תונוש תוירואתל שיש תוכלשהב

 הנממ ץלחל ןתינ םא ןוחבל תנמ לע טפשמה תיב תקיספ תא חתנמ אוה ובו ,יביטיזופ אוה ינשה

 הירואתה תמייק יטרואתה דבורב ןוידה זכרמב .תונושה תוירואתב תירשפא הכימת

 םיסרטניא ןיב תימיטיגל תורחת יטרקומדה יטילופה ךילהב האורה ,הנידמה לש תיטסילרולפה

 יביטיזופה דבורב ןוידה בלב 55.ןוטלשה תוינידמ לע העפשהב הרוכבה לע םירחתמ רשא םינוש

 לש םתויקוח ןוידל הדמע םהבש ןוילעה טפשמה תיב לש םייזכרמ ןיד יקספ המכ םידמוע

 רוטפ הקינעהש הקיקחל ועגנש ןידה יקספ םשארבו ,ןויוושה ןורקע רואל םיינוטלש םירדסה

                                                             
 ןיב הניחבמ הניא הקיספה( 71‒69 'מעב ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,"ןויוושל תוכזה" הנידמ ואר 53
 דובכב תעגופ ןויוושב העיגפ לכש אוה הנחבהה רדעיהל קומינה רשאכ ,תילהנמה תוכזב העיגפל תיתקוחה תוכזב העיגפ
  .)םדאה
 טרפה לא דובכ לש סחיש ךכב ריכהל םוקמ שיש הארנ" :525 ש"ה דיל 420 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ לשמל ואר 54
-ו 2.98 'סב ןוידה םג ואר ."דבלב םייניינע םילוקיש דוסי לע ולבקתי וילע תועיפשמש תוינוטלש תוטלחהש ותועמשמ

 רפסב טרופמהו קימעמה ןוידה יכו ,תיעמשמ-דח הניא הז ןיינעב הנידמ לש ותדמע יכ ןייצל יואר . 412-414 'מעב 2.99
 םיקידצמ םניא ולא םיישקש איה ותנקסמ תאז םע .וז השיגב םיכורכה םיישקה לש הריקס ,ליעל ןיוצש יפכ ,ללוכ
 .)421‒418 'מעב 2.103 'סב ואר( השיגהמ תוענמיה
  .414–405 'מע 2.94-2.100 'סב ,םש 55
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 םיבושייל תובטהב הקסעש הקיספ ןכו תוידרחה תובישיה ידימלתל תויביצקת תובטהו סויגמ

 .םהיניב סחיל םגו וללה םידברהמ דחא לכב רפסב ןוידל סחייתא ןלהל 56.הירפירפב םיידוהי

 תורחת יטרקומדה ךילהב תוארל שי יכ תסרוג היטרקומדה לש תיטסילרולפה הירואתה 

 וללה תוצובקה .םירחתמ םיסרטניאו תונוש תועד תגציימ ןהמ תחא לכש תונוש תוצובק ןיב

 תוצובקכ ןיבו תוריחבב תורחתמה תוגלפמ תועצמאב ןיב ,תיטילופה הריזב תחא לכ תולעופ

 ןמז לכ ,תיטסילרולפה הירואתה יפל .תוטלחהה ילבקמ לע תונוש םיכרדב תועיפשמה סרטניא

 תוימיטיגלמ תינהנ ותאצות ,םיווש םיאנתב להנתמו לוכל חותפ ומצע יטרקומדה ךילההש

 תססובמ הניאש וזכ ,וזה האצותה תייטהל תינוציח תוברעתה לכש הז ןבומב תוחפל ,תיטרקומד

 ןויוושהו היטרקומדה תונורקעב תימיטיגל אל העיגפל בשחית ,ומצע יטרקומדה ךילהה לע

 לש תוימיטיגלהש איה תיטסילרולפה הירואתה לש התכלשה יתקוחה רושימב 57.דחאכ

 לשכ םייקש ךכב תינתומ )הקיקחב ירק( יטרקומדה ךילהה לש תואצותב תיטופיש תוברעתה

 םיכילהב העיגפ תויהל לוכי הזכ לשכ .ונוקיתל תיטופיש תוברעתה קידצמש ומצע ךילהב הנבומ

 תנמ לע תיטופיש תוברעתה תשרדנ זאש ,יוטיבה שפוחב וא העבצהה תויוכזב ןוגכ ,םייטרקומדה

 המכ רשאכ אוה לשכ לש ףסונ בצמ .יטילופה ךילהב םיחרזאה לכ לש הווש תופתתשה חיטבהל

 עוגפלו ךילהה ןמ תמיוסמ טועימ תצובק רידהל תנמ לע תחא די תושוע תוקזח תוצובק

 טרפה תויוריח לע ןגהל ידכ טפשמה תיב תוברעתה תשרדנ הזכ בצמב .תויסיסבה היתויוכזב

  58.תרדומה טועימה תצובק לש תויסיסבה

 הליבומ ,תיטסילרולפה הירואיתה לע תנעשנה ,וזה תיתקוחה הירואתה יכ רמול ןתינ 

 הלוכי וז הירואתש םושמ ןויוושה יניד לש תיסאלקה הסיפתה תא ,ללככ ,תומאותש תואצותל

 טרפה תויוריחב תועגופ תסנכה וא הלשממה םהבש םירקמב תיטופיש תוברעתה קידצהל

 תא תוניגה רסוחב הלפמ הקיקח רשאכ םגו ,ב"ויכו תודגאתהה ,יוטיבה שפוח ןוגכ ,תויסיסבה

 59.'דכו ב"טהלה תייליהק ירבח ,םיברע ןוגכ ,תורדומו תושלח טועימ תוצובקל םיכייתשמש ימ

                                                             
 :ןלהל( )21.2.2012 ,ובנב םסרופ( לארשי תסנכ 'נ רלסר 6298/07 ץ"גב ; 430–422 'מעב 2.109–2.105 'סב ,םש ואר 56
 העונתה ןיינע :ןלהל( )1999( 337 )5(גנ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ תיתרוסמה העונתה 1438/98 ץ"גב ;)רלסר ןיינע
  .27 ש"ה ליעל ,בקעמה תדעו ןיינע ;)תיתרוסמה
 ;HEORYTEMOCRATIC DREFACE TO P ,AHLDOBERT R (1965) ואר תיטסילרולפה הירואתה לש יסאלקה יוטיבל 57
  .44–42 'מעב 1.24–1.21 'ס ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ וארו

 ,ליעל 21 ש"ה ,יליא לש רפסב אוה תיטסילרולפ הירואת לע תססובמה תיתקוח הירואתל רתויב קהבומה יוטיבה 58
  .408–407 'מעב 2.95 'ס ,םש ,הנידמ וארו .םש

59 תורישי לע ,'וכו היתוקמנה תניחבמ , ,  תנעשנ ונלש טפשמה תיב לש תיסאלקה תיתקוחה הירואתהש ןעוט ינניא קודו  
 ,תמלשומ איה יטסילרולפה יתקוחה ןועיטל תיסאלקה תיתקוחה הירואתה ןיב הפיפחהש וא ,תיטסילרולפה תוגהה
 רשאב םג התשענ המוד האוושה .תומוד ללכ ךרדב ןהש תואצותל םיליבומ ןהיתש לש ראתמה יווק ,ללככש אלא

 ,Brian Boyton ואר ; )11 ש"ה ליעל ואר ,"תודושח"ה תונחבהה( תיאקירמאה הקיספב הילפה רוסיא לש הנירטקודל
"Democracy and Distrust" after Twenty Years: Ely's Process Theory and Constitutional Law from 1990 
to 2000, 53 STAN. L. REV. 397, 439‒445 (2000)  תפסונ הביתכל .537 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"יכילה חסונ" הילא-ןהכ ;

 תיתקוח תרוקיב" בודיוד איג ואר ,תילארשיה הקיספה ןיבל יליא לש תיתקוחה הירואתה ןיב תמיוסמ הפיפח הגיצהש
 לע "תיכילה" תרוקיב ליעפהל הפדעהל רשאב( )2007( 374‒370 ,345 טמ טילקרפה "תיביצקת הכלשה ילעב םיניינעב
 תיב ידי לע ילארשיה טפשמל ימואלניבה טפשמה יללכ לש םתטילק ?הווש יתלב תופתוש" ןהכ יחימע ;)תיתוהמ ינפ
 ןוילעה טפשמה תיבב גוציי תוכז ןתמ( )2007( 188‒184 ,157 ו טפשמ ינזאמ "םיחטשה לש הרקמה :ןוילעה טפשמה
 םשייל ןוכנ םא הלאשב םיטפושה וקלחנ ,11 ש"ה ליעל ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינעב .)םיחטשה יבשות םיניטסלפל
 םיקומינה ןיינעל טועימב( )זא וראותכ( סינורג טפושה .ילארשיה יתקוחה טפשמב יליא לש תיתקוחה הירואתה תא
 םיטועימ לע הנגהב טפשמה תיב דיקפת תא השיגדמכ יליא לש תיתקוחה הירואתב הכימת אטבמ )הריתעה תייחדל
 'ספב( קרב אישנה ,ותמועל .)4 'ספב ,םש ןודנש הרקמב "ןויוושב תמיוסמ העיגפ"ב ריכהל ןכומ יכ ףא ;וניד קספל 7 'ספ(

 הריכה רשא תמייקה הקיספה רואל רתיה ןיב ,ונטפשמב םושייל המיאתמ הניא הירואיתה יכ רבס )וניד קספל 80‒75
 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל ותונשרפ לשבו ,טועימה לע הנגהל עגונב רשאמ רתוי בחר ןפואב ןויוושל תוכזב העיגפב
 לש תיתקוחה הירואתה רואל סינורג אישנה לש ותקיספ חותינל .תיתצובקה ותוכיישמ קתונמב ,םדא לכ לע ןגמה הזככ

.21 ש"ה ליעל ,בוט-ןמיס-רב ואר ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינעב סינורג גיצהש הדמעה חכונ ,יליא  
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 המכב תסנכה תקיקחב טפשמה תיב ברעתה םינורחאה םירושעה ינשב יכ קפס ןיא תאז םע

 הירואתה סיסב לע ותוא קידצהל רשפא יאש ןפואב ,ןויוושב העיגפה עקר לע םיטלוב םירקמ

 השיגה לע תרוקיב ןוידב ובלשב ,וללה ןידה יקספב ולש ןוידה תא דקממ הנידמ 60.וזה

 .יתקוח ןויווש לש תיפוליח הירואת עיצמו ,תיטסילרולפה

 הרדגהה תא ביחרהל איה ןויוושה םוחתב תיטופישה תרוקיבה תא ביחרהל תחא ךרד 

 ,רמולכ .תיסאלקה תיטסילרולפה הירואתה לש תורדגהל רבעמ לא יטילופה ךילהב "לשכ" לש

 םיכילהב םגפ שי םהבש םיבצמל לבגומ וניא ,תיטופיש תוברעתה קידצמה ,הזכ לשכש ןועטל

 םיבצמב םג שחרתמ אוה אלא ,תרדומ טועימ תצובקל בורה לש תולכנתה וא םייטרקומדה

 אקווד הנניאש תמיוסמ טועימ תצובק רשאכ ,לשמל ,שחרתהל םילוכי הלאכ םיבצמ .םיפסונ

 וא 61,תיללכ תילהנמ תוינידמ םדקל ידכ ילנויצרופורפ אל ריחמ םלשל תשרדנ ,רדומ טועימ

 לצנל החילצמ ,דחוימב תרשוקמ וא הקזח אקווד איהש תמיוסמ טועימ תצובק םהבש םיבצמ

 62.ךילהב םיפתתשמה ראש ינפ לע םידחוימ תונורתי הל הנקיש ןפואב יטרקומדה ךילהב תוצרפ

 ולעוה םזילרולפה לש תינויערה תרגסמל תונמאנ לע תמיוסמ הדימב םירמושש ,הלאכ םינועיט

 תונבות בלשל התסינש ,(public choice) תירוביצה הריחבה תשיג ידי לע תימדקאה תורפסב

 63.ירוביצה טפשמהו הנידמה עדמ ימוחתב תוילכלכ

 ,הרחתמ ינויער םרז לש ודיצמ האב תיטסילרולפה השיגה לע תרוקיבה רקיע םלוא 

 דוסיה תחנה לע ארקיעדמ םיקלוח הזה םרזה ישנא .ינקילבופר-ואֵנה םרזה הנוכמה

 ןפואב המישגמ ישפוחהו ינויוושה יטילופה קושה לש "המלענה דיה" היפלש תיטסילרולפה

 חינהל רשפא יא ,םתנעטל .תיטנוולרה הייליהקה ירבח לש יללכה סרטניאה תא יבטימה

 לוקשל שי אלא ,יללכה ירוביצה סרטניאה תא יבטימ ןפואבו דימת םדקת תיטילופה תורחתהש

 הנעטל 64.יללכ סרטניא ותוא תא תמדקמ ןכא וזה תורחתה לש האצותה םא ןותנ הרקמ לכב

 טפשמה תיב לש ותוכמס ףקיה לע תורכינ תוילאיצנטופ תוכלשה ןבומכ שי תינקילבופר-ואנה

 תודסומה דחא יאדווב אוה טפשמה תיבש םושמ םייטילופ םיכילה לש תואצותב ברעתהל

 תיטילופה תורחתה ובש םוקמב וזכ "תנקתמ" תוברעתה עצבל רתויב הבוטה הדמעב םייוצמה

  65.יללכה ירוביצה סרטניאה םודיקב הלשכנ

                                                             
 .ליעל 56 ש"הב ןידה יקספ ואר 60
  .411–409 'מעב 2.97 'ס ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ ואר 61
 .ןלהל ,תירוביצה הריחבה תורפס :ןכו,425‒422 'מעב 2.106‒2.105 'ס ,הנידמ לשמל ואר 62
ed., rd (3 IIIHOICE CUBLIC P ,UELLERM C.ENNIS D  לשמל ואר תירוביצה הריחבה תשיג תודוא לע הביתכל 63

2003);  DANIEL A. FARBER & PHILLIP P. FRICKEY, LAW AND PUBLIC CHOICE: A CRITICAL INTRODUCTION 
(1991);  JERRY L. MASHAW, GREED, CHAOS, AND GOVERNANCE: USING PUBLIC CHOICE TO IMPROVE 

PUBLIC LAW (1999);  William N. Eskridge, Jr., Politics without Romance: Implications of Public Choice 
Theory for Statutory Interpretation, 74 VA. L. REV. 275 (1988). 

ONSTITUTIONCARTIAL PHE T ,UNSTEINS R.ASS C; (Elkin  ONSTITUTIONCEW NHE T  27-(1993) 30 לשמל ואר 64
S.L & Soltan K.E. eds., Chicago 1993); BILL BRUGGER, REPUBLICAN THEORY IN POLITICAL THOUGHT: 

VIRTUOUS OR VIRTUAL? 133 (1999); Cass R. Sunstein, Beyond the Republican Revival, 97 YALE L. J. 1539, 
 ,ךרוע הי'צקורפ לאירוא( 570‒568 ,565 טפשמל תילכלכה השיגה "ירוביצ טפשמ" הנידמ קרב ;(1988) 1551–1547

2012(.  
)ONSTITUTIONCARTIAL PHE T ,UNSTEINS R.ASS C  144 ןייטסנאס לש םיעלוקה וירבד תא לשמל הז ןיינעל ואר 65

(1993)):  "The deliberative aspirations of the system require the courts to do something other than provide 
a fair system of horse-trading",;   

 ,149 חכ םיטפשמ "'תיתקוחה הכפהמה' רחאל ינויצוטיטסנוקה גולאידה – ?לארשי תנידמל הקוח" ןתוד באוי םג ואר
155 )1997(. 
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 יתקוחה דיקפתה ןיינעל תינקילבופר-ואנה השיגה לש ינויערה דסמה תא ץמאמ הנידמ 

 הסיפתה תבוטל םזילרולפה לש דוסיה תוחנה תא החוד אוה .ןויוושה םודיקב טפשמה תיב לש

 םדקל הפיאשה לע אלו קדצ לש םייללכ תונורקע לע ססבתהל תוכירצ תויתרבח תוערכה" היפלש

 תוערכהב ברעתהל תוכמס תויהל הכירצ טפשמה תיבל ,ותשיג יפ לע 66 ."םייתתיכ םיסרטניא

 לש םזגומה ןחוכל יוטיבו יטילופ רכמ–רחס לש רצות איה הערכהה םהבש םיבצמב תוינוטלש

 אוה ,ותואר תדוקנמ ,ןויוושה .יללכה ירוביצה סרטניאה לש יוטיב אלו ,תומיוסמ ץחל תוצובק

 םילוקישמ תישענש הקיקחב תוברל ,תינוטלש תוערכהב תוברעתהל טפשמה תיב ידיב יזכרמ ילכ

 67.םייניינע םניאש

 המכ לע ןויוושל הביחרמה השיגה תבוטל ןועיטה תא ססבמ הנידמ יביטיזופה רושימב

 ןכא טפשמה תיבש קיסהל ,ותטישל ,ןתינ םהמש ןוילעה טפשמה תיב לש םייזכרמ ןיד יקספ

 .התוא תומאות תורחתמ תוירואיתשמ בוט וזה הקיספה תא תמאות  איה רעצמלש וא ,הב זחוא

 סויגמ רוטפב םיקסועש ןידה יקספ הנושארה :תוצובק המכל קלחל ןתינ וללה ןידה יקספ תא

 ידימלתל ונתינש תוגירח תובטהב וקסעש ןיד יקספ היינשה 68;תובישיה יכרבאל ןתינש ל"הצל

 תובטה ונתינ םהבש ןיד יקספ תללוכ תישילשה הצובקה 69;ביצקתה תקיקח תרגסמב תובישיה

 אוה הז רשקהב ןודנה ירקיעה ןידה קספ( תורחא תוצובקל אל ךא תומיוסמ תוצובקל יוסימב

 הקנעוהש תיביטקלוקה הנינחב הקסעש ,רינ תשרפ םג הנודנ הז רשקהב 70.)רסנ ןאבדג תשרפ

 טפשמה תיב תשיג תא ריבסהל ןתינש הנעטה תא ללוש הנידמ 71.תוקתנתהה דגנ םיניגפמל

 םניא םה ותעדלש םושמ ראשה ןיב ,תיסאלקה תיתקוחה הירואתה תועצמאב וללה ןידה יקספב

 טפשמה תיב וללה ןידה יקספ לכב יכ ןייצמ אוה 72.םייסאלקה םיכתחה עקר לע הילפהב םיקסוע

 רצות התויה ךמס לע הקיקחה לש תוימיטיגלב ריכהל תורשפאה תא ,עמתשמב וא שרופמב ,ללש

 וא( ךמס לע וזה הקיספה תא ריבסהל רשפא יאש םג ןעוט אוה 73.יטסילרולפ רכמ–רחס לש

 .הטלחההמ עגפנש םיוסמ טועימב דחוימב העגפ הקיקחהש הדבועה )ךמס לע קר רעצמל

 לש רצות םתויה לשב קוחבש םירדסהה תא לספ טפשמה תיב וללה ןידה יקספ לכב ,ותטישל

 סרטניאהמ המלעתה תסנכה רשאכו ,ףדוע יטילופה חוכ תולעב סרטניא תוצובק לש ץחל

 היפ לעש השירד הליכמכ ןויוושל תיתקוחה תוכזה תא שרפל עיצמ אוה ךכיפל 74.ללוכה יתרבחה

 סרטניאה תא םדקל תנמ לע תיניינע לועפל השירדל תופופכ ,קקוחמה תוברל ,ןוטלשה תויושר לכ

 .הזה

                                                             
  .412–411 'מעב 2.98 'ס ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ 66
 חרכה שי" יכ םג ןייצמו ,ףרוג ץומיא תינקילבופר-ואנה השיגה תא ץמאמ וניא הנידמ יכ ןיוצי .415 'מעב 101 'סב ,םש 67
 םדא לש ותוכייתשהב תינעגופ תובשחתה לש גוסמ איה ןויוושל תוכזב העיגפה םהבש םירקמ ןיב רוריבב ןיחבהל
 .)421 'מעב ,םש ואר( "םייניינע אל םילוקישב תובשחתה לש םירקמב וז תוכזב העיגפ ןיבל תקהבומ תיתרבח הצובקל
 לש ורפסב 426–424 'מעב םינודנש ,11 ש"ה ליעל ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינע ;56 ש"ה ליעל ,רלסר ןיינע רקיעב 68
 .םש ,הנידמ
 :ןלהל( )2010( 142 )1(דס ד"פ ,תותד ינינעל רשה 'נ ילאיתוקי 4124/00 ץ"גבו 56 ש"ה ליעל ,תיתרוסמה העונתה ןיינע 69
  .םש ,הנידמ לש ורפסב 423–422 'מעב םינודנש , )ילאיתוקי ןיינע
 לש ורפסב 428–426 'מעב ןודנש )רסנ ןיינע :ןלהל( )21.2.2012 ,ובנב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ רסנ 8300/02 ץ"גב 70
  .)םידוהיל רקיעב ןיעקרקמב תובטהב וקסעש םילושה תורעהבו 428 'מעב( םירכזומש ןיד יקספ םג ואר ךא .םש ,הנידמ
 .םש ,הנידמ לש ורפסב 430–428 'מעב הנודנש ,44 ש"ה ליעל ,רינ ןיינע  71
 .421 'מעב ,2.104 'ס ,םש 72
 .)סויגמ םידרחל רוטפה( 425 'מעב ,םש 73
 םירדסהה ,שרופמב האטוב אל וזש ףא ,טפשמה-תיב תדמע יפלש אלא תאז ןיא" :ילאיתוקי ןיינעל 425 'מעב ,םש 74
 .תסנכב ידרחה רוביצה יגיצנ לש יטילופה חוקימה חוכמ ועבנש ,םייטילופ רכממו חקמ לש האצות אלא םניא םינודנה
 םאתהב הלבקתה אל הטלחההש ךכב אלא ,הטלחהה בקע חפוקש ,םיוסמ םרוגב העיגפה אקווד וניא ישוקה ,רמולכ
 ."םייטנוולרה םיסרטניאה לולכמ לש הניחב ךות ,ירוביצה סרטניאה והמ הכרעהל
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 עגונה ,יטרואתה רושימה :םירושימ השולשב ןוחבל ךירצ הנידמ לש ןועיטה תא

 רושימה ;תינקילבופר-ואנה הירואתה לע ססובמה יתקוח ןועיטל םיירשפאה םיקודיצל

 ;ונטפשמב םייתקוחה "םירמוח"ב וא טסקטב וזכ תיתקוח השיג לש ןוגיעל עגונה ,יביטיזופה

 םירושימה תשולשב תעכ ןודנו .ליעל םירושימה ינש ןיב רושיקב קסועה ,יגולודותמה רושימה

 .וללה

-ואנה ןועיטה תא תרקבמה תורפסה תא בטיה ןבומכ ריכמ הנידמ יטרואתה רושימב

 וללה תרוקיבה ינועיט לש תידוסיו תטרופמ הריקס ללוכ ןויוושב ולש ןיוצמה ןוידהו ,ינקילבופר

 היעבה 75.ערוג – ףיסומה לכ תניחבב ,הבחרהב םהילע בכעתהל ךרוצה תא יל ךוסחל לוכיש ןפואב

 המצועהש ןעוטש ימ לא סחייתהל םיכירצ ונא עודמ רורב אלש איה הזה ןועיטה לש תיזכרמה

 ,תומיוסמ תוצובק תבוטל הטומ תמיוסמ הקיקחש וא ,תמזגומ תמייוסמ הצובק לש תיטילופה

 יטילופה קחשמהמ קלח אוהש ןועיטכ אלו – "יביטקייבוא" וא ינוציח דמעמ ול שיש ןועיטכ

 םיסרטניאה תא וא תיגולואדיאה הדנ'גאה תא םדקל הסנמ ןעוטה ותועצמאבש ,ומצע

 (baseline) "סיסב וק" ונל ןיא – ןייצמ הנידמש יפכ – השעמל הכלה ,ונייה .ולש םיירלוקיטרפה

 ןכלו ,סרטניא תצובק לכ לש "היואר"ה תיטילופה המצועה יהמ עובקלו דודמל ןתינ ותועצמאבש

 ךכב דשחיהל הלוכי תיטסילרולפה תיטילופה האצותב םיתוויע ןוקיתל תינוציח תוברעתה לכ

 ןנקסעשכ .הזה ןוקיתה תא עיצהל רמייתמש ימ לש ינחוכ יטילופ ךלהממ רתוי אל המצע איהש

 ךילהה יכ חינהל תירוירפא הביס םוש ןיא – יתקוח עקר לע תיטופיש תוברעתהב ורוקמש ןוקיתב

 וא ,תוקזח ץחל תוצובקל םינוש תונורתי תקנעה וא רתי תעפשה לש ששחהמ יקנ ומצע יטופישה

 יטסילרולפה יתקיקחה ךילהה לש ןורתיה 76.ומצע הזה ךילהב תומייקש תויגולואדיא תויטהמ

 לש םייתלחתה םיאנתב השענ תוחפה לכל אוה ,ןורדלוו לש םיעודיה וירבדכש אוה הז ןיינעל

 ,וללה תרוקיבה ינועיטל בטיה רומאכ עדומ הנידמ 77.םיפתתשמה םיטרפה לכ ןיב אלמ ןויווש

 לע רמולכ ,יביטיזופה רושימב םינועיט לע תססובמ םתיא ולש תודדומתהה רבד לש ופוסב ךא

 ןועיט לע אלו )ןלהל ,דימ ונודייש םינועיט( תיטסילרולפה השיגה תא החוד טפשמה תיבש ךכ

 "תיביטקייבוא" עובקל ןתינ יכ החנהה לע תססובמ עיצמ אוהש השיגה לעופב 78.ענכשמ יטרואת

 יתמו ,םימיוסמ םייטילופ םיסרטניא לש לקשמה והמ 79,םימיוסמ םינועיט לש תובישחה יהמ

 .התמצוע אולמב וזה תרוקיבל הפושחש החנה 80,"תיניינע" תלעופ תסנכה

 לש הלאש דיימ תררועמ ינקילבופר-ואנה ןועיטה לע תיטסילרולפה תרוקיבה ,דועו תאז

 האצותב תינוציח תוברעתהל היצמיטיגלה רוקמ והמ הלאשה תלאשנ ,רמולכ .היצמיטיגל

 תססובמ וז הלאשל ןתונ הנידמש הבושתה .ברעתמה םרוגה דצמ תיטסילרולפה תיטילופה

  טפשמה תיב יכ הלוע ,ותטישל ,םהמש ,ןוילעה טפשמה תיב לש םיטלוב ןיד יקספ המכ לע רומאכ

 םלוא 81.הזה ינקילבופר-ואנה ןועיטה תא תמלוהה תיטופיש תוינידמ ,לעופב םשיימ וא ,ץמאמ

                                                             
  .420–418 'מעב 2.103 'סב ,םש טרופמה ןוידה ואר 75
 'מעב 520 ש"הב הנידמ לצא רכזואמה( 'גוהלא רנייר לש עודיה ורמאמב אצמנ וזה תרוקיבה לש רתויב רכומה סוסיבה 76

 Einer R. Elhauge, Does Interest Group Theory Justify More Intrusive Judicial Review?, 101 ואר ,)419
31 (1991) .L.JALE Y. 

77 1395 (2006)‒. 1346, 1386L.JALE Y115 The Core of the Case Against Judicial Review, , Jeremy Waldron. 
  .419 'מעב 2.103 'סב ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ לצא ןוידה ואר 78
 .412 'מעב ,םש 79
 .הנושאר הקספ ףוס 419 'מעב ,םש 80
 דובכ לש סחיש ךכב ריכהל םוקמ שיש הארנ" :269 'מע ,2.102 'סב ,םש  ןכו ,ךליאו דומעה תיתחתב 421 'מעב ,םש 81
  ."דבלב םייניינע םילוקיש דוסי לע ולבקתי וילע תועיפשמש תוינוטלש תוטלחהש ותועמשמ טרפה לא



 םיטפשמ תעה בתכ   תספדומה רמאמה תסרגב םייופצ םיינכט םייוניש
 

20 
 

 תיגולודותמ הניחבמש רמול ךירצ ,תיביטיזופ הניחבמ הזה ןועיטה תניחבל סנכיאש םדוק דוע

 ותקיספב ץמיא ןכא טפשמה תיבש ךכב קדוצ הנידמש עגרל חיננ םא םג .תיתייעב איה וז השיג

 םודיק לש תויניינעה ןחבמב דומעל הכירצ הקיקח לכש )תינקילבופר-ואנה( השירדה תא

 תויהל ,המצעלשכ ,הלוכי הנניא תאז השע טפשמה תיבש הדבועה ,יללכה ירוביצה סרטניאה

 ןוילעה טפשמה תיבש ןעוט הנידמ ,תורחא םילימב .וזה תיטופישה תוינידמל היצמיטיגל רוקמ

 םדאה דובכ :דוסי-קוחב ,שרופמב אל תוחפל ,ללכ עיפומ וניאש – יתקוחה ןויוושה גשומ תא לטנ

 תיארנש תסנכה לש הקיקח לכ לוספל טפשמה תיבל רשפאמש רישכמל ותוא ךפהו – ותוריחו

 טפשמה תיבש יפכ יללכה ירוביצה סרטניאה תא תמדקמ הניאש םושמ ,תיניינע אל טפשמה תיבל

 יביטמרונ היצמיטיגל רוקמ אוה ךכ גהנ טפשמה תיבש הדבועה םצע ,ותנעטל ךכיפל .ותוא האור

 תוכמס טפשמה תיבל קינעמה ינקילבופר-ואנ ןועיט תגצהש רמול ןתינ ךכ לע .וזה תוינידמל

 סיסב תווהל לוכיש קצומ ילאוטסקט רוקמ לע העבצה ,תוחפה לכל ,תבייחמ וזכש תכל תקיחרמ

 תורמאהש החנהב וליפא ,ומצע טפשמה תיב לש תורמאב יד ןיא הז ןיינעל .תיתקוח היצמיטיגלל

 טפשמה תיב לש ותוכמס תא אוצמל ןויסינה תיגולודותמ הניחבמ ןכל .הזה ןועיטב תוכמות וללה

 עתפל המצע תאצומה םיריוצמה םיטרסב תומד התואל ייניעב לושמ ויתוקיספב הז ןיינעל

 .תיתקוח םוהת הרועפ היתחתמשכ ריוואה ללחב תכלהמ

 תבוח תלטהל סיסב תווהל םילוכי םהילע ךמתסמ הנידמש ןידה יקספ ןכא םאה ,םלואו

 וזכ השיגש ןעוט וניא וליפא אוה השעמלש ןייצל םוקמה ןאכ ?תסנכה תקיקח לע תללוכ תּויניינע

 השיגהש ,דחא דצמ ,ןעוט אוה תאז םוקמב .ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספב שרופמב תכמתנ

 התוא ריבסהל ןתינש ינש דצמו ,הקיספ התוא תא ריבסהל הלוכי הניא תיסאלקה תיטסילרולפה

 השיגהש םיכסמש ימ םג םלוא 82.תיתקוחה תויניינעה תבוח םויק רבדב החנהה סיסב לע

 הנקסמל עיגהל בייח וניא וזה הקיספה תא ריבסהל הלוכי הניא תיסאלקה תיטסילרולפה

 .רבחמה דצמ תיניצר "תיגול הציפק" רעצמל ןאכ שי ,ונייה .הנידמ עיצמ התואש

 ותשיגב הכימתכ הנידמ לצא םינודנה םייזכרמה ןידה יקספ ,השעמל הכלהש אלא

 ןידה יקספ לכ ,וידי לע ןעטנל דוגינב .דחא בושח ןבומב תוחפל תיסאלקה השיגה תא םימאות

 ורכוה רבכש םייסאלקה םייתקוחה םיכתחה עקר לע ןויוושה ןורקעב העיגפב םיקסוע וללה

 יתש .וללה םיכתחה לש "הבורקה הביבסב" םייוצמ םה רעצמל וא ,טפשמה יתבב הלאככ

 הבושחה היגוסב ,ידרחה רוביצה תבוטל הילפהב תוקסוע ןידה יקספ לש תונושארה תוצובקה

 תופדעה לש היגוסבו ,)ןוטלשה תוכיאל העונתהו רלסר תושרפ( יאבצה תורישה לש )הבואכהו(

 תרגסמהמ תגרוח וזה הקיספה םנמוא 83.)ילאיתוקיו תיתרוסמה העונתה תושרפ( תויביצקת

 ירק( תמיוסמ הצובקל תודחוימ תובטה תקנעהב הנד איהש הז ןבומב תיסאלקה השיגה לש

 הקיקחה תסחייתמ וילאש ךתחה תאז לכבו ,)ןלהל ואר ,בורל סחיב הבוטל טועימה תיילפהב

  84.םינוליח–םידרח יסחי לש רכומה ךתחה אוה וזה

                                                             
  :ידרחה רזגמל תובטה הקינעהש הקיספל עגונב היינש הקספ 422 'מעב 2.105 'ס ,םש לשמל ואר 82
 ןיאש אוה רעושמה םגפה ...ןויוושל תויוכזל רשאב תלבוקמה השיגה לש הדימה-תומא יפ-לע הילפהב ןאכ רבודמ ןיא"
 .)ד"י ,הפסוה השגדהה( "הבישיה ידימלתל הבטהה תקנעהל "תיניינע" הקדצה
 .425‒422 'מעב ,2.106‒2.105 'ס ,םש ןויד ואר 83
 הרידסהש תיפיצפסה תרגסמה תקיקח עקר לע םג ריבסהל ןתינ תויביצקתה תובטהה ןיינעב הקיספה תא ,הז לע ףסונ 84
 יכרבא'ל הסנכה תחטבה תואבצק תקנעה לש תויקוחה" הנידמ קרב ואר( ביצקתה תודוסי קוח ירק ,אשונה תא
 .))28.10.2010( תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל םיצרמה גולב "'םיללוכ
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 וקסעש ןידה יקספ לש תישילשה הצובקב רבודמשכ רתוי דוע וליפא תטלוב וז הדבוע

 לצא חתונמה יזכרמה ןידה קספ .םירחאל אל ךא םימיוסמ םיבושייל ונתינש יוסימ תובטהב

 שולש טפשמה תיב ינפל ודמע ןיינע ותואבש אלא .רסנ ןאבדג תשרפ אוה הז רשקהב הנידמ

 תמועל הערל ולפוהש ונעטש ,םיידוהי אל םיבושיי לש תוריתע ויה ןהמ םייתש :תוריתע

 העבקנש החנמה הכלהה דוסי לע טפשמה תיבב ולבקתה וללה תוריתעה יתש .םידוהיה םהינכש

 קספב הנודנש תישילשה הריתעה תאז תמועל 85.בקעמה תדעו לש העודיה השרפב הז ןיינעל

 הקמנהב טפשמה תיבב התחדנ ,םיידוהי רפס יבושיי יפלכ הילפהל הינורטב הקסעו ןידה

 אצומ אוהש אלא ,וזה הדבועל ,ןבומכ ,עדומ הנידמ 86.רתוי אלו תחא הרצק הקספמ הקיזחהש

 תקנעהש עמתשמ הנממש ,שיניב האישנה לש תמיוסמ הרמאב תעצומה הירואתל ןיכומית

 לש םדאה דובכב העיגפ הווהמ תיניינע הקדצה אלל םינוש םיבושיי ןיב הלפמ ןפואב תובטה

 תורחא בגא תורמא לע רמול ןתינש המ רמול ןתינ וז הרמא לע 87.םילפומה םיבושייה יבשות

 טפשמה תיבש המ ןיבל ולא תורמא ןיב רכינ רעפ םייקש אוהו ןויוושה םוחתב טפשמה תיב לש

 תפסונ הקיספב ,תאזמ הרתי  88.תסנכה לש הקיקחב ןניקסעשכ השעמל הכלה תושעל ןכומ היה

 תרכזומ איה םגשו( םימיוסמ םיבושייל הקינעה תסנכהש תובטה לע תומוד תונעט ונודנ הבש

 םיידי יתשב וחדנ יתקוחה ןויוושב העיגפ לש תונעטב תונחבהה תא ףוקתל ןויסינה – )רפסב

  89.דחוימב תנסורמ השיג ןניינעב ןיגפה טפשמה תיב ,ןייצמ ומצע הנידמש יפכו ,טפשמה תיבב

 תיביטקלס הנינחב הקסעש ,רינ תשרפ איה הבחרהב הב ןד רפסהש הנורחאה השרפה

 הילפההש החנהה ךמס לע וז השרפ חתנמ הנידמ 90.הזעמ תוקתנתהה דגנ םיניגפמה לש

 ןכאו ,רוביצה ללכ תמועל תוקתנתהה ינונֲח לש הבוטל הילפה התייה הל םינעוט םירתועהש

 רבד לש ופוסב וחד רשא ,בורה יטפוש לש ןידה יקספל עגונה לכב וזה החנהה תא לבקל רשפא

 תלבקב ךמתש ,ןארבו'ג טפושה ,טועימה טפוש תאז תמועל .קוחה תויתקוח דגנ הריתעה תא

 ,לארשיב םייזכרמה םייתרבחה םיעסשל הריתעה לש קהבומה רשקהה לע עיבצה ,הריתעה

 ופתתשהש לארשי ייברע אקווד איה םיניגפמל תיטנוולרה ןויוושה תצובקש וניד קספב שיגדהו

  2000.91 רבוטקוא יעוריאב תונגפהב

 תא ריבסהל רשפא יאש הנעטב קדוצ הנידמ יכ רמול ןתינ ,ליעל רומאה תא םכסל םא

 יכ קפס ןיא .תיסאלקה תיטסילרולפה הירואתה ךמס לע ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספ לכ

 ,ידרחה רוביצל ונתינש תובטהב םיקסועה ולא דחוימב ,םוחתב םיירקיעה ןידה יקספמ קלח

                                                             
 םיכתחה עקר לע הבוטל הילפהב רבודשכ םג וזה ךרדב תכלל ןכומ טפשמה תיב היה הרקמ לכב אלש םג ןיוצי
 )תימרופר( תמדקתמ תודהיל העונתה לש הנידמו תדל ימרופרה זכרמה 3871/15 ץ"גב הנורחאל לשמל ואר .םייסאלקה
 הנידמה תופתתשהל םייתלשממ םינוירטירק םירתועה ופקת םש ,)27.12.2016 ,ובנב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ לארשיב
 וקסע תובאה ןהבש תוחפשמ תמועל הבישיב דמול באה ןהבש תוחפשמל תוגירח תובטה וקינעהש םוי תונועמ רכשב
 קספל 9–6 'ספ לשמל ואר( םינוירטירקבש תוביקעה תדימל עגונב תוקפס טפשמה תיבל ויהש ףא .םירחא םידומילב
 יכ ונייצב ,תוילהנמ תוילפהב לבוקמכ םיבישמה תוינידמ יפלכ רתויב תנסורמ השיג ןיגפה אוה ,)רואנ האישנה לש הניד
 "תוניקתה תקזח"ב הרכה ידכ ךותב ,ןוסיר לש איה טפשמה תיב לש ותוינידמ ןכלו ,הקינעמ הנידמהש תובטהב ןניקסע
  .)רואנ האישנה לש הניד קספל 11–10 'ספ( תיתאצותה הילפהה ינחבמ לש דואמ הריהז הלחהו ילהנמה טקאה לש
 .27 ש"ה ליעל ,בקעמה תדעו ןיינע 85
 .שיניב האישנה לש הניד קספל 62 'ספב ,70 ש"ה ליעל ,רסנ ןיינע 86
  .םש ,555 ש"הו 427 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ וארו .שיניב האישנה לש הניד קספל 46 'ספב ,םש 87
  .ליעל 42 ש"הב תואתכמסא ואר 88
 םילוחה תיב ןיינע( )15.8.2012 ,ובנב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 2114/12 ץ"גב 89
 ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ לצא ןוידה ;)10.5.2006 ,ובנב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ עבש ראב תייריע 4947/03 ץ"גב ;)דודשאב
  .םש 552 הרעהו 426 'מעב
 . 430–428 'מעב ,םש ,הנידמ ;44 ש"ה ליעל ,רינ ןיינע 90
  .ןארבו'ג )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 24–23 'ספב ,םש ,רינ ןיינע 91
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 םיבצמ הב לולכלו וזה הירואתה תולובג תא ביחרהל טפשמה תיב לש תמיוסמ תונוכנ לע םידיעמ

 עקר לע תיטופיש תוברעתה ררועל הלוכי תוקזח ץחל תוצובקל רתי תובטה תקנעה םג םהבש

 תוברעתהה וללה םירקמבש אלא .יגוצייה יטרקומדה ךילהב לשכב ,תוחפל תעלבומ ,הרכה

 םייסאלקה םייתקוחה םיכתחה לש קהבומ עקר לע ,רבד לש ופוסב ,התשענ הקיקחב תיטופישה

 רשא הירואת היהת איהש  ירה ,השדח תיתקוח הירואת וזה הקיספהמ ץלחל ןתינ םא .םיעודיה

 לש ופוסב תראשנ ךא תיסאלקה תיטסילרולפה השיגה לש תולובגה תא תמיוסמ הדימב תחתומ

  92.וז השיג לש םייסיסבה םיינויערה היתולובגב רבד

 הקידצמ םויכ לארשיב תיתקוחהו תיטילופה תואיצמהש הנידמ םע םיכסהל רשפא

 איה וזכ הבישח .תילאירוטקס הקיקחב תיתקוח תוברעתהל יוארה לדומה לע שדחמ הבישח

 ,יסאלקה יתקוחה לדומה לש דוסיה תחנה השעמל הכלהש הדבועה לשב תואיצמה תביוחמ ילוא

 תמייקתמ הנניא ,תעצבמה תושרה לע קקוחמה לש היולת יתלב הרקבו תורחת ,הדרפה לש

 ןה ,תסנכב הלשממה לש תטלחומ טעמכ הטילש עבוקה ,ינויצילאוקה יטילופה הנבמה .ונלצא

 בורה תא לצנל הלוכי הלשממה ויפלש בצמ רצוי ,הקיקחה םוזיי רושימב ןהו יטילופה רושימב

 תכתה" לש וז העפות .הקיקח תומזוי תסנכב ריבעהל תנמ לע טעמכ יטמוטואה ינויצילאוקה

 ןיב תיסאלקה השיגה לש השקונה הדרפהה לש שדחמ הניחב תמיוסמ הדימב הקידצמ "תויושר

 תבחרה תמיוסמ הדימב יכ רמול ילוא ןתינ 93.תיתקוח תרוקיב ןיבל תילהנמ תיטופיש תרוקיב

 ,ןורחאה רושעה ךלהמב דחוימב ,תסנכה תקיקח לש םינוש םיטביה לע טפשמה תיב לש תרוקיבה

 שי לארשיב טפשמה יתבל היפלש הזתה תלבקל דעו ןאכמ םלוא 94.וז תואיצמב הרכה תאטבמ

 תיבל תיארנש הפדעה םיוסמ רוטקסל הנתינ הבש תסנכה לש הקיקח לכב ברעתהל תוכמס

 .ךרדה הקוחר ןיידע – תיניינע אל טפשמה

 תיניינע לועפל להנמה תויושר לע הלחה הבוחב ןניקסעשכ וליפא יכ ריכזהל םוקמה ןאכ

 הנושארבו שארב תלעפומ תיטופישה הנירטקודה ,)'וכו םירז םילוקיש ךמס לע הלועפמ ענמיהלו(

 עבצא יללכ ךמס לע אלו םייניינעה םילוקישה םהמ תעבוקש תירוטוטטסה תרגסמה ךמס לע

 תנירטקוד לש הלעפהה ,דועו תאז 95.ומצע טפשמה תיב ידי לע קוה דא םיעבקנש םילפרועמ

 לצא לבוקמה הטלחהה תלבק ךילה רבדב תולבוקמה אצומה תוחנה לע תססובמ תויניינעה

                                                             
 .58 ש"ה דיל טסקט ליעל ואר 92
 טפשמ :היצלוגר םירידסמ – תוברתו הרבח טפשמ "יומסל יולגה ןיב :תירוטלוגרה המרופרה" ןמטיור לבוי לשמל ואר 93
 ימינפה-יטפשמה חוקיפה" ןמטיור לבוי ;)2016 ,םיכרוע רנטיירק יעורו רואפ-יול דוד ,קנלב ישי( 457 ,425  תוינידמו
 תיתקוחה הכפהמה תארקל" ,הור איגו יעלק יגח ;)2013( 17‒14 ש"ה ,297‒296 ,293 ו טפשמ ירעש "המיחל תעשב
 תלשממ 'נ )ר"ע( םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 4491/13 ץ"גב תובקעב יתקוחה ךילהב תסנכה לש הדיקפת – היינשה
 תיטרפה הקיקחב תיטמרדה החימצה העריא דציכ" רואמ תנע ;)2014( 6–4 36 םדא תויוכז :תשרב "טפשמה" "לארשי
 לש הקולח וא תויושר תדרפה" רצינמרק יכדרמו סקופ רימע ;)2007( 364‒363 ,363 בי טפשמה "?2006‒1992 ,לארשיב
 – ורמא התעמ" ןמטיור לבוי ;www.idi.org.il/articles/7077 )9.10.2016( היטרקומדל ילארשיה ןוכמה "תויוכמס
 וארו .hatraklin.org/2015/05/21/fusion-of-powers )21.5.2015( ןילקרטה "'תויושר תדרפה' אלו 'תויושר תכתה'
 לש וניד קספל די–אי 'ספ )6.9.2017 ,ובנב םסרופ( לארשי תסנכ 'נ םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 8260/16 ץ"גב
 .ןייטשניבור האישנל הנשמה
 )2(טנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ מ"עב תיפותיש תיאלקח הדוגא לארשיב תופועה ילדגמ ןוגרא 4885/03 ץ"גב לשמל ואר 94

 ;27 ש"ה ליעל ,בקעמה תדעו ןיינע ;56 ש"ה ליעל ,תיתרוסמה העונתה ןיינע ;69 ש"ה ליעל ,ילאיתוקי ןיינע ;)2004( 14
 616/11 ץ"גב ;)2011( שיניב האישנה לש ןידה קספל 34 'ספ ,275 )3(דס ד"פ ,לארשי תסנכ 'נ ןוא-רב 4908/10 ץ"גב
 תוכיא ןעמל העונתה 4374/15 ץ"גב ;)25.5.2014 ,ובנב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ לארשיב םיטנדוטסה תודחאתה
 םסרופ( רצואה רש 'נ ריפש 8749/13 ץ"גב םג הנורחאל וארו .)זגה הוותמ תשרפ( )2015(  לארשי תלשממ שאר 'נ ןוטלשה
 .)6.8.2017 ,ובנב םסרופ( לארשי תסנכ 'נ יקסניטנווק 10042/16 ץ"גב ;)13.8.2017 ,ובנב
 לש וניד קספל 18 'ספ ,6 ש"ה ליעל ,זרופ ןיינע ;תימע טפושה לש וניד קספל 37 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,חותפה תיבה ןיינע 95
 'ספ ,249 )6(ונ ד"פ ,תישארה תונברה תצעומ 'נ מ"עב יקסנלבוסוא ביבא ינדעמ 77/02 ץ"גב ;קרב )זא וראותכ( טפושה

 קספל 48 'ספ ,1 )4(אנ ד"פ ,הרובחתה רש 'נ ברוח 5016/96 ץ"גב ;)2002( ןישח )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 39‒38
 .)1997( קרב אישנה לש ןידה



 םיטפשמ תעה בתכ   תספדומה רמאמה תסרגב םייופצ םיינכט םייוניש
 

23 
 

 קוחהמ תורזגנ ותרגסמבו ,תילהנמ תוילנויצר לש תושירדל ףופכ הז ךילה .להנמה תויושר

 וללה תורטמה ןמ םיעצמאה תריזג לש ילנויצר ךילהל ףופכ ירוביצה להנמהו ,הלועפה תורטמ

 ופוסבש ךילה הז 96.ןהיפ לע ועבקנש תויללכ הדימ תומא ךמס לע תויטרקנוק תוטלחה תלבק לשו

 הבישחה ךילה לע תוקחתהל ןתינ התועצמאבש תילהנמה הקמנהב יוטיב ידיל אב רבד לש

 ותרגסמבש יתקיקחה ךילהה ןמ קלח וניא וללה םיביכרמה ןמ דחא ףא 97.תושרה לש ילנויצרה

 תיב לש וקוח םחל םה םירחתמ תויגולואדיאו םיסרטניא ןיב תורשפו יטילופ רכמ–רחס

 תויהל וזה תיתקיקחה תויניינעה תנירטקוד הרומא ללכב דציכ רורב אל אליממו ,םיקקוחמה

 98.תלעפומ

 תנירטקוד תא ליחהל תוכמס ומצעל חקיי טפשמה תיבש עיצמ הנידמ ,רבד לש ופוסב

 תיבש ידכ ךותבו םייק אל יתקוח טסקט סיסב לע ,תאז 99.קקוחמה לע תילהנמה תוריבסה

 תינרמויו תינללוכ בגא תרעהמ םדקתמ אוהשכ ,וילענ יכורשב ומצע תא םירהל רמייתי טפשמה

 םינהכמה םיטפוש לש םנכשמל תימשר טעמכ ומצע תא טפשמה תיב ךופהי ךכב .התרבחל תחא

 לש יאליטרעה לאדיאה םשב – םמצע תעד לעו – םמצע םעטמ םילעופה םיפוסוליפ-םיכלמכ

 תיבש תווקל ךירצ ,הנידמ קרב לש םישרמה ולעפמל המוצעה הכרעהה לכ םע .ללכה תבוט

 תינתפאש השיג ץמאיו וירבחמ קלח לש בגאה תורמא ירחא ,השעמל הכלה ,ףחסיי אל טפשמה

 .וזכ

 

 

 

                                                             
 .)2003( 417 א קלח רגמש רפס "תוריבס לש םיגשומ ינש" ןתוד באוי 96
 .)2002( 63‒60 ,5 טי טפשמ ירקחמ "םירחבנ םיפוגו להנימ תויושר לש הקמנהה תבוח" ןתוד באוי 97
 46 'ספ ,תסנכה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 1877/14 ץ"גבב גרבלוס טפושה לש טועימה תעד תא ואר 98
 ]םייניינע םילוקיש ךמס לע ולבקתי קקוחמה לש תוערכהש הנידמ הלעמש השירדל עגונב[( )12.9.2017 ,ובנב םסרופ(
 ךילה להנתהל יואר דציכ הלאשב עירכמ וניא ונלש יתקוחה טפשמה ]...[ בר ישוק הב שי ידידל ,וז השיגל םיכסמ יניא"
 אוה תויתרבח תוערכה לש ןמוקמ .ילאידיא רצות אוה הזה ךילהה רצות םאה ןחוב וניא טפשמה תיבו ,ילאידיא הקיקח
 יקוח יפל ןחוב אוה יתקיקחה רצותה תא ]...[ יטילופה קחשמה יללכ תא דבכמו ריכמ טפשמה תיבו ,קקוחמה ידיב
 .)"ותוריבס תאו קוחה תויניינע תא ןחוב אוה ןיא ןפוא םושב ךא ,הלבגהה תקספל םאתהבו דוסיה
 טפושה ירבד םג וארו .256–255 'מעב 1.184 'ס םג וארו הנושאר הקספ ףוס 419 'מעב 2.103 'ס ,6 ש"ה ליעל ,הנידמ  99
 תליע תא ליחהל ,השעמל הכלה ,תשקבמ הנידמ 'פורפ לש ותשיג"( םש ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ןיינעב ,גרבלוס
 תוהז ןיא םנמוא .)"םדאה דובכב תעגופ הריבס-יתלב הקיקח יכ הנאותב ,תסנכה לש תישארה הקיקחה לע תוריבסה
 הניחבמ ,ריבסמ ומצע הנידמש יפכ ךא ,"יתקיקחה ןורמתה חוורמ" ןיבל ילהנמה "תוריבסה םחתמ" ןיב תטלחומ
 .ההז ןפואב תולעפומ תונירטקודה יתש תיגולודותמ


