
 רתא לע םיטפשמ תעה בתכ   תיפוסה רמאמה תסרגב םייופצ םיינכט םייוניש
 
 

 יוטיבה שפוח

 *לארה ןולא

 

 תויוכז יניד הנידמ קרב לש ורפסב אורקל תונמדזהל וכזש לע לזמ ינב םה לארשיב םייתקוחה םינטפשמה

 בלשמ 1,יאקירמאה יתקוחה טפשמה לע Laurence Tribe לש אלפנה יסאלקה ורפס ומכ .לארשיב םדאה

 הקיספה םהבש םינפואה לע ןעוצקמ לש תויזואוטריווב עיבצמ אוה .הקיטקרפו הירואת ותביתכב הנידמ

 תא ןוחבל ,החבשל וא הקיספה תא רקבל ססהמ ונניא אוה .הירואתה םע תבשייתמ הניאש וא תבשייתמ

 ךלהמ הנידמ .תילרביל הרבח לש דוסיה יכרע םע התובשייתה תדימ תא םגו הלש תימינפה תויטנטסיסנוקה

 תויטרקנוקב םגו תיוושכעה תיתקוחהו תיטילופה הירואתה לש תטשפומה תוירירוואב םג תיב לעבכ

 הדשב הקיסאלקל )ךפה רבכ ילואו( ךופהי הז רפס .תיטפשמה הנירטקודה לש םינידה יטרפבו תימשגה

  .יתקוחה ילארשיה טפשמה

 לע קרפה תא וז המישרל אשומכ יתרחב .הלק המישמ הניא הז רפס לע תרוקיב תביתכ יכ רמול ךרוצ ןיא

 לש ןושארה דומעב רבכ העיפומה הבושחה הנבותה איה וז הריחבל תוביסה תחא .יוטיבה שפוחל תוכזה

  :קרפה

 תמגמל דוגינב .תקולחמב יונשו ךובס ןיינע אוה יוטיבה שפוח לע תורתומה תולבגהה ןויפא

 לע הנגהה רבדב םינידה ,תויטרקומדה תונידמב םדאה תויוכז יניד לש המאתההו הדחאהה

 תוכרעהמ ,הארנכ ,תעבונ וז תונוש .תונידמה ןיב הבר תונושב םינייפאתמ יוטיבה שפוח

 הערל שומיש ינפמ ששחה תמצוע לשו תונעזגהו תיטילופה תומילאה לאיצנטופ לש תונוש

  .יוטיבה שפוח תא ליבגהל תוכמסב ןוטלש ימרוג לש

 ירוטסיהה ןויסינה ןמ ,הנידמ ןייצש יפכ ,ןבומכ תעפשומ יוטיבה שפוח לש תיטפשמה הרדסהב תוינגורטהה

 תא ורידסה םינמרגה ובש ןפואה לע תיטמרד ועיפשה ראמיו תקילבופר לש םיחקלה יכ קפס ןיא .הנושה

 םג עפשומ תונוש תונידמ ןיב יוטיבה שפוח לע הנגהה תרדסהב תונושה םלוא .יוטיבה שפוחל תוכזה ףקיה

 ]יוטיבה שפוח לש[ תוילכתה םיתעל" :סרוג הנידמש יפכ .יוטיבה שפוח לע הנגהה תוילכת לש הנוש הסיפתמ

 תשרדנ זאו ,וילע הנגהה ףקיהל רשאבו יוטיבה שפוח לש השירפה ףקיהל רשאב תודגונמ תונקסמל תוכילומ

 לע טהלב םיחכוותמ ונא םדאה תויוכז תיברמ לש רשקהב ;ידוחיי אופא אוה יוטיבה שפוח 2."ןהיניב הערכה

 המכ דע לשמל .תוכזה ףקיהב םסרכל םיכירצ תושגנתמ תויוכז וא םיירוביצ םיסרטניא המכ דע הלאשה

 העונתה שפוח תא בירקהל ונילע המכ דע וא ,היואר העתרה חיטבהל ידכ םשאנה תויוכז תא בירקהל ונילע

 םיחכוותמ ונא ןלהל הארנש יפכ יוטיבה שפוח לש רשקהב תאז תמועל .הנידמה ןוחטיב לע הנגה ןעמל

 לע הנגה בייחמ אמש וא היפרגונרופ לע וא ינעזג יוטיב לע הנגה רסוא יוטיבה שפוח םא הלאשה לע םיתיעל

 3.התלוחתל רשאב תודגונמ תונקסמ תועיבנמ הסיסבבש םיכרעהו תוכזה לש תונוש תונבה .הלא םייוטיב

                                                             
 ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ,קוזימ לטסאו פיליפ םש לע הרדתקב קיזחמה ,לארה ןולא רוספורפ *
 .םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,תוילנויצרה רקחל זכרמה
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 לש עיצמ אוהש היצקיפיסלקה איה תחאה :הנידמ הלעמש תויזכרמ תויגוס יתשל סחייתא הז רמאמב

 .תוריחה גשומ לע רבד לש ופוסב תותתשומ ההזמ הנידמש תוילכתה לכ יכ ןעטא ינא .יוטיבה שפוח תוילכת

 יוטיבב יטפשמה לופיטה ןיבש לדבהל עגונה הנידמ לש קתרמה חותינה תא ןחבא רמאמה לש ינשה וקלחב

 תיב יכ ךכ לע עיבצמ הנידמ .וז הנחבהל שדח לנויצר עיצאו ינעזג יוטיבב לופיטה ןיבל תומילאל תיסמה

 ןחבמ לשמל ומכ( תומילאל תיסמה יוטיב לע תולבגהל רתויב תורימחמ תועיבת ביצמ ילארשיה טפשמה

 יכ ןעטא ינא .םיינעזג םייוטיב לש תילילפ הלבגה וא הרדסה ןיינעב תיסחי לקמ אוה ךא )הבורקה תואדווה

 לע ססובמ הז לדבה .וללה םירקמה ינש ןיב בושח יביטמרונ לדבה לע תססובמ איה יכו ,תקדצומ וז הנחבה

 ןעמנ לע תובורק םיתיעל עיפשמ ינעזג רוביד .יוטיבה ןמ עפשוהש ימל סחייל שיש תירסומה תוירחאה תדימ

 ןעמנל סחייל ןיא םיתיעלש ןאכמ .עדומ אל תובורק םיתיעל אוה ינעזגה טקאהו ,תעדומ אל העפשה יוטיבה

 תירסומ הניחבמ יארחא םירבדה עבטמ אוה תומילאב לעופה םדאה תאז תמועל .תירסומ תוירחא יוטיבה

  .ותוגהנתהל

 קלחהו ,תילבולגהו תטשפומה המרב הימונוטואב קסוע ןושארה קלחה :קודה רשק שי רמאמה יקלח ינש ןיב

 תעבונ תונעזגל התסהו תומילאל התסה ןיב הנחבהה .הימונוטוא תסיפתמ רבד לש ופוסב אוה ףא עבונ ינשה

 ךירצ טפשמה .היצלופינמ לשו תיתרבח הינתה לש רצות איה תישונאה תוגהנתהה םיתיעל יכ הנבהה ןמ

 .וללה תולבגמה תא ףקשתש הקולח תסומל תיסמה ןיב תוירחאה תא קלחלו תוישונאה תולבגמב ריכהל

 לש תיסחיה תוירחאל הנושה סחיה תא ףקשמ תונעזגל התסה ןיבל תומילאל התסה ןיב לופיטב לדבהה

  .רחא דצמ לעופה לשו דחא דצמ תיסמה

 

  יוטיבה שפוח לע הנגהה תוילכת .1

 יחרכה יאנת" איהש ,טרפה לש הימונוטוא :ןשממל רשפאמ יוטיבה שפוחש תוילכת שולש ןיב ןיחבמ הנידמ

 הלועפ" יכ עבוקו הז רשקהב ףיסומ הנידמ 4."תיאמצע תוישיא לעב ישונא רוצי לאכ טרפה לא תוסחייתהל

 דחוימב תינעגופ איה ,הניגב היצקנסב םויאב וא תואטבתה תעינמ לש ךרדב ,םדא קיתשהל הדעונש תינוטלש

 ירוביצה סרטניאה אוה ינשה ךרעה 5."הימונוטואב העיגפו דובכ רסוח – הנממ תועבונה תויועמשמה לשב

 דובכ לש ,חיש לש תיטרקומד תוברת לש קוזיחלו חותיפל" דעוימ חישה רשאכ הרפמו ססות ירוביצ חישב

 ןיב הנידמה לש תוילרטינ דחוימבו ןוטלשה לש תוילרטינה אוה ישילשה ךרעה 6."תמאל הריתח לשו ידדה

   .עיצמ הנידמש היצקיפיסלקה תא תיתרוקיב ןיעב ןוחבל הצור ינא וז המישרב  7.תונוש בוט תוסיפת

 .תוריח לש תוירוגטק רבד לש ופוסב ןלוכ ןה הנידמ רבדמ ןהילעש תוילכתה שולש יכ איה תיזכרמה יתנעט

 רתויב בוטה עבצאה ללכ היפלש הסיפת תפקשמ )הימונוטוא התוא הנכמ הנידמש( הנושארה תילכתה

 ,תוריח לש תינתאצות הסיפת לע תססובמ היינשה תילכתה ;)תילילש תוריח( תוברעתה-יא אוה תוריחל

 ;יוטיבה שפוחל תוכזה לש לעופב השומימ תא רקיעבו ירוביצה חישה תא תרשל ךירצ יוטיבה שפוח היפלו

 הימונוטואה שומימ היפלש תיטילופ תוריח לש תינאיסלור-תינאיטנקה הסיפתה איה תישילשה תילכתה

 הרבחה לע עיפשהל )הנידמה( תיטילופה הליהקה לש ןויסינ לכו ,תיחרזאה הרבחה תרגסמב עצבתהל ךירצ

 תא שממל םישנאל רשפאל אוה הנידמה לש הדיקפתש םושמ ,תוריחב עגופ ךכיפלו ,ינאכד אוה תיחרזאה

                                                             
 .440 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,הנידמ 4
 .םש 5
 .441 'מעב ,םש 6
 .םש 7
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 תוילכתה ןיב םילדבהה .היוארה וא הנוכנה בוטה תסיפת תא םדקל אלו ימונוטוא ןפואב םהלש בוטה תסיפת

 םג םיתיעלו תוריח יהמ הלאשל רשאב םייביטמרונ םילדבה םיתיעל םיפקשמ ההזמ הנידמש תונושה

 .תוריח לע ןגהל רתויב הבוטה ךרדה יהמ הלאשל רשאב םיידסומ םילדבה

-יאכ הימונוטוא – "תילילשה תוריחה" תסיפת תא תפקשמ "הימונוטוא" התוא הנכמ הנידמש הירוגטקה

 ינפב םיינוציח םילושכמ לש םרדעיה תנייצמ תילילש תוריח ,ןילרב לש םסרופמה ןויפאה יפ לע .תוברעתה

  תועבונ ןהש תילילשה תוריחה לע תולבגמל ינייפוא 8.ויתוריחב תא וא ויתוילכת תא שממל םדא לש ותלוכי

 םיעצמאב וא הקיקח תועצמאב ןוטלשה לש תנווכמ תוברעתה ללוכ ,רחא םדא לש תנווכמ תוברעתהמ

 ןילרב .ויתונוצר יפל לועפל לכוי םדא ובש םוחת חיטבהל איה תילילשה תוריחה לע הנגהה תילכת .םירחא

 :הלאשכ תילילשה תוריחה ןויער סיסבבש תיזכרמה הלאשה תא ראית

“What is the area within which the subject — a person or group of persons — is or should be left 

to do or be what he is able to do or be, without interference by other persons”. 

 םדאה ,הימונוטוא לש וז הסיפת יפ לע .הימונוטוא לש תמיוסמ הסיפת אטבמ תילילשה תוריחה ןורקע

 אלמ ןויפא תויהל הלוכי הנניא וז הסיפת יכ רוכזל שי תאז םע .ויתוטלחהב םיברעתמ ןיא רשאכ ימונוטוא

 םוסקמ תא ןמז ךרואל חיטבת איה ול הנמאנ הנידמה םאש עבצא ללכ רתויה לכל אלא תוריחה לש

 םג תימונוטוא םילעופ םניא םיטרפ םיתיעל יכ שיחכי אל שיא :הטושפ איה וז הנעטל הביסה .הימונוטואה

 רשאכ )רקיעב ילואו( םג תימונוטוא םילעופ םניא רוכישה וא דליה ,שפנה הלוח .תינוציח תוברעתה רדעיהב

 .תימונוטוא אל םילעופה םישנא שי יכ רורב תוחפ םיינוציק םירקמב םג .םתוגהנתה לע תולבגמ תולטומ ןיא

 לעפ אוה" וא "ומצע לע הטילשה תא דביא אוה" ומכ םימעטמ תוירחאמ םישנא םירטופ ונא םוי-םויה ייחב

 קיפסמו יחרכה ביכרמ תוברעתהה-יאב תא תוארל ןיא ךכיפל ."ומצע לע טלש אל אוה" וא "תויביססבואב

 .הימונוטואל

 הנגה .עבצא ללכ אלא הזככ תוריח לש ןויפא אל תילילשה תוריחה תשיגב תוארל שי יכ אופא איה הנקסמה

 תוידסומ תוחנה לע םגו תוריח יהמ רבדב תוחנה לע םג תססובמה םלוע תסיפת תפקשמ תילילשה תוריחה לע

 רשאכ ללכ ךרדב תשממתמ תוריח היפלש הדמעה לע תססובמ תוריח רבדב החנהה .תוריח לע הנגהל תועגונה

 םיסרטניאה דגנ םילעופ םה רשאכ םג תובורק םיתיעל םיישפוח םה םיטרפ .םיטרפ לע תוינוציח תולבגה ןיא

 הנידמהש םושמ לשמל ,הימונוטוא ללכ ךרדב החיטבמ תוברעתה-יא יכ איה תידסומה החנהה .םמצע םהלש

 טרפה לש הימונוטואה תא תתרשמ הנניא תוברעתהה םהבש םירקמב ברעתהל ידמ תובורק םיתיעל הטונ

 םג( תוברעתהמ ענמיהל ללכ ךרדב יואר ןכלו ,ברעתהל הנידמה תכמסהב הנכס שי ךכיפל .תורז תוילכת אלא

 ומכ ,תימונוטוא הנניא איהש תורורב תויאר ןיא דוע לכ )תימונוטוא הנניא תוגהנתהה םהבש םירקמב

 להק לש הימונוטואה תובישח תא םג רכזאל בושח )תילילשה תוריחה( וז הירוגטקב .שפנ ילוח לש םירקמב

 שפוחב ןוידל תיטנוולר הירוגטקכ םיניזאמה לש הירוגטקה תובישח תא שיגדה ןולנקס סאמות .םיעמושה

 םיניזאמה לש הימונוטואב םג אלא םירבודה לש הימונוטואב קר אל תעגופ יוטיבה שפוחב העיגפ 9.יוטיבה

                                                             
 התייה תויוריחה יגוס ינש ןיב הנחבהה .)1987( 173 ,170 תוריח לע תוסמ עברא "תוריח לש םיגשומ ינש" ןילרב והיעשי ואר 8
 שיגנ היהש חוסינ התוא חסינו הנחבהה תובישח תא דדיח ןילרב לש ורמאמ םלוא ,ןילרב לש םסרופמה ורמאמל םדוק תרכומ
 הסמה תא לשמל ואר .ןילרב לש ותסמ לע תובר תובושח תובוגת ובתכנ םיעבשהו םישישה תונשב .םייטילנאה םינקיטרואתל
 Charles Taylor, What's Wrong with Negative Liberty, in LAW AND MORALITY: READINGS תמסרופמה תיתרוקיבה

IN LEGAL PHILOSOPHY 280 (David Dyzenhaus & Arthur Ripstein eds., 2nd ed., 2001).  
9 T.M. Jr. Scanlon, Freedom of Expression and Categories of Expression, 40 U. PITT. L. REV. 519, 530–535 (1979). 



 4 

 ןיזאהל םהמ ענמנ רשאכ םיעגפנ םיניזאמה .יוטיבל ףשחיהל תונמדזהה תללשנ םהמש םיילאיצנטופה

  .ומויקל םיעדומ ויה ול וב םיצפח ויהש יוטיבל וא וב םיצפח םהש יוטיבל

 תוחרוא לע ןגהל תילילשה תוריחה ידיסח לש תרשפתמ אלה תונוכנב בושח ידסומ ןורתי שי יכ קפס ןיא

 הלאשה תניחב אללו הלא םייח תוחרוא לש ךרעה רבדב הנידמה לש תינטרפ הניחב אלל םיטרפ לש םהייח

 םייטילופ תודסומל דואמ השק םיתיעלש םושמ ,תאז .טרפה לש הימונוטואה תא תמדקמ תוברעתהה-יא םא

 ןועיטל .חוכה יזכרממ תוקחורמו תודוהא אל תוצובק לש םייח תוחרוא לש ךרעה תא תוהזל םייטפשמו

 ילקידר לאיצנטופ שי )אקווד ינרמשכ םיילקידר םיגוחב םויכ ספתנהו( תילילש תוריח לע ךמסנה ילרבילה

  10.תיתרבחה םתולבקתה תא רבד לש ופוסב רשפאל ךכבו ,םיירלופופ אל םייח תוחרוא לע ןגהל

 

 תוריח הקינעמש שגדה ןתניהב .םיטעמ אל םיישק שי תילילש תוריחב שומישב םג יכ שיחכהל ןיא תאז םע

 ינפמ תדחוימ הנגה ךרוצל הנידמה לש תוברועמ קידצהל ישוק ררועתמ הנידמה לש תוברעתה-יאל תילילש

 םייתרבחה םיאנתה רשאכ דוחייב םיררועתמ הלא םיישק .יטרפה רזגמב אקווד ןרוקמש תוריחה לע תולבגה

 הנידמה לעש השוחת שי הלא םירקמב .הימונוטוא לש השומימ תא םיענומ ןכלו הליחתכלמ םיינויווש םניא

 לש הלועפ תבייחמ תיתוהמ תוריח תחטבהו ,תיתוהמ תוריח חיטבהל ידכ תיביטקא תוברעתה ברעתהל

 םהבש םירקמב הילאמ הרורב וז הנבות .תילילש תוריח לע תינקווד הנגה םע תבשייתמ הנניאש הנידמה

 לא םג הביחרהל הקדצה שי םיבר תעדל ךא .תומילא ינפמ לשמל ,םיניגפמ לע ןגהל ידכ תברעתמ הנידמה

 ותוכייתשה לשב וא תויטילופה ויתועד לשב דבוע רטפמ דיבעמ רשאכ לשמל ומכ ,הלא םירקמל רבעמ

 .תוריחה לע הנגה ךרוצל הצוחנ הנידמה לש התוברעתה הלא ןיעמ םירקמב .תיתדה

 

 לע הרימש אוהו ההזמ הנידמש ינשה ךרעה עבונ תוריחה לע הנגה ךרוצל הנידמה תוברעתהב הזה ךרוצה ןמ

 חיש" :היפלש הנעטה לע ססובמ יוטיבה שפוח לש לנויצרה ןמ קלח הנידמ  לש ותעדל .חותפ ירוביצ חיש

 םודיק התילכתש תיתרבח תוינידמ שוביגל ,תמאה יוליגל ליעי יעצמא אוה רוביצה תופתתשהב חותפ

 11."תוינעגופו תוינעזג תודמע תסבהלו ,םדא תויוכז דוביכו ירוביצה סרטניאה

 

 תוברעתה-יא יכ הדבועל תוניצרב תסחייתמ וז הדמע .תוריח לע הבר הדימב תנעשנ וז היינש הדמע םג יתעדל

 אוה ךכל םעטה .תוריחה  שומימ תא ללכ ךרדב וליפא וא דימת תרשפאמ הנניא ירוביצה חישב הנידמה לש

 אלא הנידמה תוברעתה לש קר הייצקנופ ןניא תוריח םדקמ חישה הבש הדימהו חישה תוחיתפ :וילאמ ןבומ

 לשמל( ףתתשהל םילוכי קר אל םיפתתשמה ובש הז אוה תוריח םדקמה חיש .םיטרפ לש םתולהנתה לש םג

 הבש הדימה .וזה תלוכיה תא לעופב םישמממ ףא אלא )ףתתשהל םהילע רסוא וניא קוחהש םושמ

 בחר רוביצל שיגנ ןכו םייאמ אל ,ינעגופ אל ,ליכמ חישה לש ותויהב תינתומ וז תלוכי םישמממ םיפתתשמה

 .ברעתהל םיתיעל שי ןוממ ילעבל קר אל שיגנה חיש ןכו םייאמ אלו ינעגופ אל חיש חיטבהל ידכ .ינגורטהו

 ךרוצל םג תינויח הז גוסמ תוריחה ."תיתוהמה תילרבילה השיגה" התוא הנכמו וז הנעט ההזמ ומצע הנידמ

 העידי לע תססובמה הערכה רשפאמ תונווגמו תונוש תודמע ליכמה יוטיב קר :תמאה יוליג תילכת שומימ

  .םישגנתמה םיסרטניאהו תוביטנרטלאה לש תיתימא המנפה לעו הבחר

 

                                                             
 האגה הליהקה תויוכז "םיינימ םיטועימ לש תויוכזו תוילאוסקסומוה ,תוריח" לארה ןולא :ירמאמב יתנגה וז הדמע לע 10
 .)2016 ,םיכרוע לארה ןולאו יקסנישול ביני ,ןרטשנגרומ בניע( 233 תירדגמ תוהזו תינימ היטנ ,טפשמ :לארשיב

 .441 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,הנידמ 11
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 "הקיתשמ" היפרגונרופ היפלש ןוניקמ ןיר'תק לש הדמעה איה וז הדמעל רתויב םכחותמהו טלובה יוטיבה

 ןוניקמ לש התדמע יפ לע תישאר :םייזכרמ םייוטיב ינש שי ןוניקמ תרבדמ הילעש הקתשהל 12.םישנ

 ןמצע תא תוספות ןניא ןהש םושמ ירוביצה חישב ףתתשהל ןהמ תענומ הרבחב םישנ לש תינבומה תותיחנה

 םישנב האור יתרבחה חישה ןמ תרזגנה תיתרבחה הינבהה .ירוביצה חישב תוימיטיגל תופתתשמכ

 תינש ;ירוביצה חישב ףתתשהל ןמצע םישנה לש ןתונוכנ תא תאכדמ ךכיפלו ,םיטקייבוס אלו םיטקייבוא

 רשאכ םג ןכ לע .ירוביצה חישה לע עיפשהלו עמשיהל םישנ לש ןלוקמ תענומ םישנ לש תינבומה תותיחנה

 הצפח ןוניקמ .עמשנ אל ןלוקו חישה ןמ תורדומ ןה ,ירוביצה חישב תוליעפ םישנ תיתרבחה הינתהה תורמל

 םישנ לש ןתוריח תא דחוימבו ,ירוביצה חישה תוכיא תא םדקל ידכ יוטיבה שפוח לע הנגהב שמתשהל אופא

 הלצא שרפתמה ,הימונוטואה ךרע אוה ןוניקמ לש התדמע תא אופא החנמה ךרעה .הז חישב ףתתשהל

 שממל ירוביצה חישב םיפתתשמה לכ לש תונוכנ חיטבהל ידכ וב שיש תיחרזאה הרבחה לש שדחמ בוציעכ

 רשק אלל ירוביצה בחרמה לע תישממ עיפשהלו לעופב עמשיהל םלוכל הווש תונמדזה ןתמ ןכו םתוכז תא

  .םיכייתשמ םה ולש רדגמל וא םעזגל

 

 .תובישח הנשמ תלבקמ םיישילשה םידדצה לש םיסרטניאה תובישחל תעגונה ןולנקס לש העצהה הז רשקהב

 הלא םג םיתיעל אלא םייטנוולר םה םיניזאמה לש וא םירבודה לש םיסרטניאה קר אל יכ העיצמ ןוניקמ

 האלמ תופתתשה ףתתשהל םישנ לש תיביטקפאה תלוכיה .םיניזאמ וא םירבוד םניאש םיישילש םידדצ לש

 וא( םהילע םישקמ רשא םייפרגונרופ םירסמל )םיניזאמה( םירבג לש הפישחה ןמ תעפשומ ירוביצה חישב

 לש הימונוטואה לע הנגהה .םישנה לש הימונוטואב םיעגופ ךכבו ישנה לוקל ןיזאהל )םהמ םיענומ וליפא

 ינכרצ( םיניזאמ לע םג ילואו )היפרגונרופה ינרצי( םירבוד לע תולבגה תלטה אופא תבייחמ םישנה

 םיניזאמה וא םירבודה ןניא םישנה הז רשקהבש ףא םישנה לש םיסרטניאה תא וחיטבי רשא )היפרגונרופה

  .)ןיזאמ וא רבוד ונניאש( ישילש דצ אלא

 

 תוילכתה יתשש ךכב הדוסי וז תושגנתה .הנידמ רביד ןהילעש תוילכתה יתש ןיב תושגנתהה הרורב ןאכ רבכ

 לש הדידל תילילש תוריח יחנומב ימונוטואה חישה .תוריח לש תורחתמ תוסיפת תואטבמ הנידמ עיצמש

 תא םישגהל רבד לש ופוסב תדעוימה ,הנידמה לש תוברעתה בייחמ ימונוטואה חישה .ינאכד אוה ןוניקמ

 אלו יוטיבה שפוחל תוכזה לש לעופב שומימ לש ךרעה דחוימבו ,ןגהל יוטיבה שפוח דעונ םהילעש םיכרעה

 תסיפת לע תנעשנה תיתרוסמה הדמעה תא ןיקרובד דלנור אטיב ןוניקמ לע ותרוקיבב .יטרואתה המויק קר

  הכותב תללוכ הנניא יוטיבה שפוחל תוכזה יכ רבס ןיקרובד .תילילשה תוריחה

“A right to circumstances that encourage one to speak, and a right that others grasp and respect 

what one means to say  .”  

 לע הלבגה לשמל( ןוניקמ לצא יוטיבה שפוחל תוכזה לש שומימכ ספתנש המ תובורק םיתיעל יכ עבונ ןאכמו 

  13.ךפהלו וז תוכזב העיגפכ שפתנ אוה ןיקרובד לצא )היפרגונרופה

 

                                                             
 .CATHARINE A. MACKINNON, FEMINISM UNMODIFIED: DISCOURSES ON LIFE AND LAW 164 (1987) ואר 12
13 RONALD DWORKIN, FREEDOM’S LAW: THE MORAL READING OF THE AMERICAN CONSTITUTION 232 (1996). 
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 שומיש עונמל דעונ יוטיבה שפוח" ,וז הדמע יפ לע .ןוטלשה לש תוילרטינה אוה ריכזמ הנידמש ישילשה ךרעה

 יחתפמבש טלובה אוהש ,סלור לש ותדמע 14."רוביצה תודמע לע העפשה םשל תוינוטלש תויוכמסב

 תבייח סלור לש ודידל הנידמה .הנידמ עיצמש וזמ תילקידר איה הנידמה לש תוילרטינה רבדב הירואיתה

 תסיפתב רבודמ םא םג יהשלכ בוט תסיפת םדקל הלוכי הנניא איה .תונוש בוט תוסיפת ןיב תילרטינ תויהל

 קר אלא הנוכנה וא תיתימאה בוטה תסיפת רבדב חיש ונניא יטילופה חישה .היואר וא הנוכנ ,תיתימא בוט

  .ולש בוטה תסיפתב רוחבל םדא לכ לש ותוריח תא חיטבהל דעוימה חיש

 הנניא הנידמהש םשכ .תונוש בוט תוסיפת ןיב תילרטינ תויהל תבייח תילרבילה הנידמה יכ רבס סלור ןו'ג

 הנידמה ךכ ,תופצל יילע םיטרס וליאב וא אורקל יילע םירפס וליא וא ,הנוכנה תדה איה תד וזיא תטפוש

 תונוש בוט תוסיפת ןיב תוילרטינה .רוחבל עוצקמ הזיאב וא ןימ יסחי םייקל יילע ימ םע עובקל תיאכז הנניא

 םיטרס וליא יביטקייבוא טרדנטס ןיאש וא תיתימא תד ןיא היפלש תיטסיביטלר הסיפת לע תססובמ הנניא

 ,הלאכ םייביטקייבוא םיטרדנטס שיש ףא יכ איה סלור לש ותנעט .ךרע ילעב םה םייח תוחרוא וא םירפס וא

 םיטרפה לש םתוריחב תעגופ וזכ תוברעתהש םושמ הלא תולאשב ברעתהל הנידמה לש הדיקפתמ הז ןיא

 םייחה תוחרוא תא ץמאלו םייח םה םהיפ לעש םיכרעה תא רוחבל ,םהלש בוטה תוסיפת תא םמצעב בצעל

 15.םתנומא תא םיפקשמה

 .תיטילופ תוריח ילוקיש לע תתתשומ סלור יפ לע תוילרטינה לש התובישח ;המצע ינפב ךרע הניא תוילרטינה

 שומישב ךומתל ולכוי םיריבסה םיחרזאה לכש ןפואב שמוממ תויהל בייח הנידמה לש חוכה ,סלור תעדל

 בוט תוסיפת ןיב תילרטינ היהת הנידמהש ךכ לע תתתשומ יטילופה חוכב שומיש לש היצמיטיגלה 16.הז חוכב

 םתעד לע לבקתהל לוכי ונניא אוהש םושמ יטילופה חוכב ינאכד שומיש אוה תחא בוט תסיפת םודיק .תונוש

  .תורחא תוריבס בוט תוסיפת םיצמאמה םישנא לש

 שפוח תילכת ןיינעב ראתמ הנידמש תונושה תודמעה רבד לש ופוסב יכ ןאכמ עבונ ,ןוכנ ליעל חותינה םא

 םיעבשומה םיביואה םגש רמואו רתוי דוע תכל קיחרמ יתייה .דוסי ךרעכ תוריחה תא ןלוכ תוצמאמ יוטיבה

  עבוק הזוקרמ טרברה .תוריח יחנומב םתדמע תא םיקמנמ ,םשארב הזוקרמ טרברהו ,יוטיבה שפוח לש

  – יכ

“[The realization of liberty] necessitates tolerance. However, this tolerance cannot be 

indiscriminate and equal with respect to the contents of the expression, neither in word nor in 

                                                             
 .401 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,הנידמ 14
  ;BRUCE A. ACKERMAN, SOCIAL JUSTICE IN THE LIBERAL STATE (1980) לשמל ואר ,תוילרטינה ןורקע חותיפל 15

Ronald Dworkin, Liberalism, in PUBLIC AND PRIVATE MORALITY 113 (Stuart Hampshire ed., 1978);  JOHN 
RAWLS, POLITICAL LIBERALISM 190–195 (1993). לרביל ןקיטרואת לש ודיצמ אקווד תוילרטינה ןורקע לע הפירח תרוקיבל, 

 ,תוילרטינ לע תתשומ ונניא םזילרבילה יכ איה זר ףסוי לש ותדמע .JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM (1979) םג ואר
 תוברעתהה-יאש ןאכמו ,םייוארו םיבוט םייח םה םיימונוטוא םייח היפלש הסיפתה לע תססובמ תילרבילה הנידמה .ךפהל אלא
  .םיימונוטוא םייח לש ךרעל עגונב יביטמרונ טופיש לע אקווד תתתשומ הנידמה

 סלור םש .John Rawls, The priority of the right and ideas of the Good , 17 PHIL. & PUB. AFF. 251, 262 (1988) ואר 16
 A very different way of defining neutrality is in terms of the aims of basic institutions and public policy“ :עבוק

with respect to comprehensive doctrines and their associated conceptions of the good. Here neutrality of aim as 
opposed to neutrality of procedure means that those institutions and policies are neutral in the sense that they can 
be endorsed by citizens generally as within the scope of a public political conception. Thus, neutrality might mean, 
for example, (i) that the state is to ensure for all citizens equal opportunity to advance any conception of the good 
they freely affirm; (2) that the state is not to do anything intended to favor or promote any particular 
comprehensive doctrine rather than another, or to give greater assistance to those who pursue it;  (3) that the state 
is not to do anything that makes it more likely that individuals will accept any particular conception rather than 

another unless steps are taken to cancel, or to compensate for, the effects of policies”.  
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deed; it cannot protect false words and wrong deeds which demonstrate that they contradict 

and counteract the possibilities of liberation. […] Society cannot be indiscriminate where the 

pacification of existence, where freedom and happiness themselves are at stake: here, certain 

things cannot be said, certain ideas cannot be expressed, certain policies cannot be proposed, 

certain behavior cannot be permitted without making tolerance an instrument for the 

continuation of servitude”17. 

 

 אוה תישאר :תוחפל םינוש םימעט השולשמ ,תוריחה יוכידל רישכמ יוטיבה שפוחב אקווד האור הזוקרמ

 תא ךפוה יוטיבה שפוח .תולגל שי התואש תיביטקייבוא תמא שיש הדבועה תא תשטשטמ תונלבוסש רובס

 תא אופא תבייחמו םלוע תסיפתב תוקבד תבייחמ תוריח .ךרע ירסחל םג ךכיפלו ךרע יוושל םייוטיבה לכ

 לש ותעדל תורצוי תוילרבילה תויוריחה תינש ;םדקמ רבודה התואש תיביטקייבוא תמא שי היפלש החנהה

 ןושל תישילש ;תוביטנרטלא שופיח ותעדל תענומ ןכלו תישפוח איה הרבחה היפלש היוגש השוחת הזוקרמ

 הרבחב חרזאה .הימונוטואה שומימ תא רשפאמה יתימא ירוביצ חיש אופא תענומו הנוונתה ירוביצה חישה

 םושמ דבעושמ אוה .ומויק תורמל אלו יוטיב שפוח לש ומויק לשב אקווד  רבד לש ופוסב דבעושמ תילרבילה

 םיכרעל תוביוחמ וא יוטיבה לש ונכותב רבודה לש הנומא אטבמ ונניא אוה ;ךרע לעב תויהלמ קסופ יוטיבהש

 יכ רמול ןתינ ילוא ךכ .היזטנפ וא הדגא אלא ונניא טסקטהו ,ןקחש אופא אוה רבודה .קיזחמ אוה םהבש

 ,תואצמומ תושדח ןתוא .fake news םויה הנוכמש המ לש תויטננימודה תא הנש םישימח ינפל אבינ הזוקרמ

 הילשא תריציו יוטיבה לש יביסרפסקאה ךרעה ןדבוא .םתושממב םינימאמ םיניזאמה אלו םירבודה אלש

  .ותוריח לש אלמ שומימו תיטנתוא הדמע שוביג םדאהמ תענומ שפוח לש

 

 הקדצה אלל רשא הזוקרמ לש תויביטקובורפהו תוניינעמה ויתונעטב טרופמב ןודל הקדצה ןיא וז תרגסמב

 שפוח אשונב יטרואתה חישה יכ ךכ לע עיבצהל קר איה יתילכת 18.יוושכעה יטרואתה חישל ץוחמ לא קחדנ

 ,חותפ ירוביצ חיש לע וא ,תילילש תוריח לע םירבדמש ןיב .הימונוטואו תוריח ביבס חיש ורקיעב אוה יוטיבה

 ופוסב ןגהל ידכ יוטיב לע תורימחמ תולבגה ליטהל הזוקרמ לש ותעצה לע וליפא וא הנידמה לש תוילרטינ לע

 רבדב תונוש תוסיפת לע ,תידעלב םיתיעלו ,הבר הדימב תססובמ ולא תודמעמ תחא לכ .תוריחה לע רבד לש

 תוסיפתכ תוגשמומ תויהל תוכירצ תורחא תוילכת ןכו ההזמ הנידמש תונושה תוילכתה ךכיפל 19.תוריחה

 תיביטמרונה העיבקה .תוריח לע ןגהל םייוארה םיידסומה םירישכמה םהמו תוריח יהמ הלאשה לש תונוש

 העיבק לע תתתשומ יוטיבה שפוחל תוכזה לש התסירפ ףקיה תעיבקב רחא וא הזכ לוקיש לש ותופידע רבדב

 .תילילש וא תיבויח תוריח לשמל ,היוארה תוריחה תסיפת רבדב תיביטמרונ

 

                                                             
17 Herbert Marcuse, Repressive Tolerance, in A CRITIQUE OF PURE TOLERANCE 81, 88 (5th ed., 1970). 
 .3 ש"ה ליעל ,Harel ואר הזוקרמ לש ותמורת לע רתוי טרופמ ןוידל 18
  :ןוטלימ הנושארל הלעהש market place of ideas רבדב ןועיטה אוה טלוב דחא גירח 19

 "Though all the winds of doctrine were let loose to play upon the earth, so Truth be in the field, we do njuriously, 
by licensing and prohibiting, to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to 
the worse, in a free and open encounter?" 

 JOHN MILTON, AREOPAGITICA : A SPEECH FOR THE LIBERTY OF UNLICENSED PRINTING TO THE PARLIAMENT ואר(
OF ENGLAND 69 (The Floating Press, 2009) (1644)(. רבילוא תא םג השמישו לימ טראויטס ןו'ג ידיב עודיכ החתופ וז הדמע 

 וז הנעט לע תרוקיבל .תויזכרמ ול סחיימ וניא קדצב ךא קומינ רכזאמ הנידמ .יאקירמאה ןוילעה טפשמה תיבב ותבשב סמלוה
 .3 ש"ה ליעל ,Harel ואר
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 תונעזגל האירק לומ לא תומילאל התסה .2

 םידדועמה םייוטיב ןיב ילאיצנרפידה סחיה איה יוטיבה שפוח לע קרפה לש תוניינעמה תונבותה תחא

 הנידמ לש ורפסב וז הלאשב קסועה קרפה .תונעזגל םיתיסמה םייוטיב וא םיינעזג םייוטיב ןיבל תומילא

 .םייתקוח םיניינעב הקיספה תא תנייפאמה תויטנטסיסנוקה-יא תא םג אטבמ םירבדה עבטמו ,בכרומ אוה

 התסה ליבגהל לארשיב ןתינ יכ עיבצמ הנידמ .תחא תיזכרמ הנבותב קפתסהל ןתינ הז רמאמ יכרוצל ךא

 שי יכ החנהה לע טושפ ססבתהב דחוימב הובג אוה יוטיבהמ ףקשנה ןוכיסה ךכב תאז תונתהל אלב תונעזגל

 וליפא וא תיטנוולרה הצובקה ינבל ילילש סחי ןהיתובקעב תוררוג ןהש םושמ לשמל( תוינעזג תודמעב קזנ

 תויהל תכפוה תומילאל האירק  תאז תמועל .)םדאה דובכב עגופ הלאכ תודמע לש יוטיב יכ העיבקה סיסב לע

 תלאשנ .הבורקה תואדווה ןחבמ ומכ ,רתוי םירימחמה םינחבמה לש םיאנתה םימייקתמ רשאכ קר תילילפ

  .וז הנחבהל הקדצה שי םאו ,וללה םירקמה ינש ןיב לדבהה תא ריבסהל לוכי המ הלאשה אופא

 – ינתאצותה לוקישה אוה ינעזג יוטיב ליבגהל טפשמה יתב לש םתונוכנב יזכרמה לוקישה יכ רובס הנידמ

 ומכ םיפסונ םילוקיש לש םמויקב ריכמ אוה יכ ףא ,תילארשיה הרבחב תונעזגה תושרתשהו תורבגתה תעינמ

 םילוקיש לע תתשומ יוטיבה יגוס ינשל ילאיצנרפידה סחיה יכ ןועטל וז תרגסמב הצרא ינא .דובכב העיגפ

  .םיינתאצות םניאש םירחא

 יוטיב :הלא םייוטיב יגוסמ דחא לכמ םיעבונה םיקזנה תא תונדפקב ןוחבל יל ושרה יתדמע תא ססבל ידכ

 שממתי רשא לודג קזנ ללכ ךרדב אוה תומילאל האירקמ םרגנה קזנה .ינעזג יוטיבו תומילאל תיסמה

 התוציחנב ענכתשה ,תומילאל האירקה ןמ עפשוה רשא ןיירבע ידי לע שממתי הז קזנ .הכומנ תורבתסהב

 תיטמרד היילע הלח תונורחאה םינשב יכ קפס ןיא .ךכב םיכורכה םינוכיסה ףא לע השממל טילחה ףוסבלו

 גירחה איה תומילא יכ ןיידע איה יטילופה חישה לש דוסיה תחנה לבא ,תיטילופה תומילאה ףקיהב

 ןווכמב םרגיי תומילאל האירקה ןמ םרגייש קזנהש אוה הז חותינב בושח דחא ביכרמ .הכומנ ותורבתסהש

 .ויתונווכ תא שממל ידכ לועפל טילחהו תומילאה לש התוציחנב ענכתשה רשא םדא ידיב

 .ההובג תורבתסהב ךא רתוי ןטק קזנ תמרוג )תומילא תללוכ הנניאש( תונעזגל התסהש ינויגה תאז תמועל

 רוכינל ,הרדהל תובורק םיתיעל היתובקעב האיבמ םג איה ,היתונברוק יפלכ תינעגופ איה תונעזגל האירק

 הינומרהה תא םינכסמ וללה םיקזנה םתורבטצהב .םירחא םייתרבח םיקזנ לש הרושלו ילכלכ קזנל וא

  .תיסחי ןטק קזנ תמרוג ןהמ תחא לכש תולועפ המכו המכמ םעבטמ םיבכרומ םה לבא תיתרבחה

 .םאתהב ולעפו ינעזגה יוטיבה ןמ וענכתשהש םישנא לש םתוגהנתה בקע םיתיעל םרגנ תונעזגל התסהמ קזנה

 אלש ועפשוה רשא םיטרפ לש תנווכמ אל תוגהנתהמ םג תובורק םיתיעל םרגנ תינעזג התסהמ קזנה םלוא

 ירוביצה חישב םג תורכומ םיטועימ דגנ תונווכמ אל תויטה .םיינעזג םיפיטוארטסמ הצחמל עדומב וא עדומב

 לש תויטמרדה תועפשהה לע העיבצמ הפנע תיגולוכיספ תורפס .תיעוצקמה תורפסב םג בטיה תונגועמו

 בטיה םיעדומ םינטפשמה םג 20.םיינעזג םניא םהש תונכב םירובסה םיטרפ לש םדיצמ םיינעזג םיפיטוארטס

  :סנרול סלר'צ עבק עודי רמאמב .וז תורפסל

“Americans share a common historical and cultural heritage in which racism has played and 

still plays a dominant role. Because of this shared experience, we also inevitably share many 

ideas, attitudes, and beliefs that attach significance to an individual's race and induce negative 

                                                             
 .Lincoln Quillian, Does Unconscious Racism Exist, 71 SOC. PSYCHOL. Q. 6 (2008) ואר 20
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feelings and opinions about nonwhites. To the extent that this cultural belief system has 

influenced all of us, we are all racists. At the same time, most of us are unaware of our 

racism”.21 

 םייטנוולר םניא ,יופצה קזנה רועיש וא קזנל תורבתסהה תלאש לשמל ,ליעל וראותש םילדבהה ןמ קלח

 השעמ לש הרקמב( ןווכמ השעמ ןיבש ןורחאה לדבהב דקמתהל הצור ינא הז בלשב .יביטמרונה חותינל

 ןועטלו )ינעזג יפוא תלעב הלועפ לש הרקמב( ןווכמ אל תויהל ההובג תוריבסב יושעש השעמ ןיבל )תומילא

 תונעזגל האירק ןיבל תומילאל האירק ןיב הנחבהה יכ איה יתנעט .תיביטמרונ תובישח לעב אוה הז לדבה יכ

 אלו ןווכמ אל תובורק םיתיעל אוהש ינעזג טקאה ןיבל ןווכמ אוהש ,םילא השעמ ןיבש הנחבהה לע תססובמ

 תירסומה תוירחאה ,וז האירק תובקעב םילא השעמ עצבמ רחא םדאו ,תומילאל ארוק םדא רשאכ .עדומ

 רבודה לע תילילפ תוירחא תלטה .תומילאה השעמ תא עצבמה םדאה לש איה םילאה השעמל תיזכרמה

 לעופ )תיקלח תוחפל( אוה אלא יאמצע לעופ ונניא תומילאב לעפש םדאה היפלש הנבותה לע תססובמ

 םדאה לע תוירחאה לוליד םושמ אופא שי רבודה לע תוירחאה תלטהב .רבודה לש ותעפשהב וא ותוחילשב

 ופוסב ותוא האיבהש היצלופינמ לש ןברוק תיקלח תוחפל היה אוה וליאכ ספתנ הז םדא ;תומילאב לעפש

  .תומילא השעמ עצבל רבד לש

 לש ןה העשרה תרשפאמה תיטפשמה הנירטקודה תא םג דגונ אוהו ,ססובמ ונניא לולידה ןועיט יכ רמול ןתינ

 התסהב העשרה ,דועו תאז .העצובש תירקיעה הריבעב תסומה לש ןהו התסהה תריבעב תומילאל תיסמה

 ןכ יפ לע ףאו תאז םע .יטרקנוק תומילא השעמל תיסמה יוטיבה ןיב יתביס רשק תשרוד הנניא תומילאל

 דוסיה תחנה .תומילאל האיבמ התסההש ששחה אוה תומילאל התסהה רוסיאל ירקיעה לנויצרה יכ הארנ

 ויתולוכי תא השילחמ התסהה יכו ,ויפחדב טולשל תלבגומ תלוכי לעב אוה התסהה אשומ יכ איה

 ."יישעמב טולשל יתלוכי אלו יתוא םמיח אוה" :רמואה םדא עומשל רידנ אל הלא תוביסנב  .תויביטינגוקה

 22.תיסמה תוגהנתהל עצבמה תוגהנתהמ בלה תמושת תא הטיסמ אופא התסהב הרכהה

 תנכס רשאכ לשמל ,םיינתאצות םימעטמ וזכ תוירחא ליטהל שי ןהבש תוביסנ ןיאש ןבומכ רמוא הז ןיא

 לש תוירחאה לולידמ עבונה דבכ ריחמ שי וזכ תוירחא תלטהל תעב הב םלוא .דואמ ההובג איה תומילאה

  .רחא םדא ידיב ,תיקלח תוחפל ,הטלשנש הלועפכ ולש הלועפה תגשמהמו לעופה

 האלמ תוירחא סחיל רתוי השק ,לעופה לש ותוגהנתה לע עדומב אלש עיפשמ ינעזג יוטיב רשאכ תאז תמועל

 הז הרקמב ןוכנ ."וז תונעזגל םיעדומ ונניא ונבור" יכו ,"םינעזג ונלוכ" יכ רמוא ומצע סנרול סלר'צ .לעופל

 תענמנ יתלב האצות התויהב רתוי תפפור תונעזגל ונלש תוירחאה רשאב ,רבודל רתוי הפיקמ תוירחא סחייל

 וא קר אל יכ ףא( םג אוה תועדומ אלל הז הרקמב לעופה .תיתרבחה הינתהה לשו םייקה יתרבחה רדסה לש

 האור ומצע אוהש םינפואב לעפי אוהש הנכסה ינפמ הנגהל יואר רשא תינעזגה התסהה לש ןברוק )רקיעב

 אלה ןעזגה םג לבא ,תונעזגה אשומ אוה ירקיעה ןברוקהש ןבומ .תירסומ הניחבמ םייואר אלו םילוספ םהב

  .רחא םדא לש ןכוסכ ,תיקלח תוחפל ,לעופ אוהו ,העגפנ ולש הריחבה תלוכי רשאב ,עגפנ עדומ

                                                             
 Charles R. III Lawrence, The Id, the Ego, and Equal Protection: Reckoning with Unconscious Racism, 39ואר 21

STAN. L. REV. 317, 322 (1987). 
 ,תיספא וא הכומנ איה תומילאל התסה תובקעב הקיזמה האצותה תורקל תורבתסההש הדבועהלשב יכ םג ןועטל ןתינ היה 22
 התסהה תריבעל יטנוולר ונניא הז ןועיטש אלא .לולידל ששח ןיא ןכלו ,םילאה השעמל יארחאש ילאיצנטופ לעופ ללכ ךרדב ןיא
 היהתש תשרוד תומילאל התסה לש הריבעה רשאב ,1977–ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )א(2ד144 'סב םויה העיפומ איהש יפכ תומילאל
  .םילאה השעמה תושממתהל תישממ תורשפא
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 םהבש םינושה םינפואהמ רזגנ ינעזג יוטיב ןיבל תומילאל האירק ןיבש יטפשמה סחיב אופא לדבהה

 וזו ,תנווכמ המילא הלועפל היתובקעב איבהל הלולע תומילאל האירק .רוביצה לע םיעיפשמ וללה םייוטיבה

 םושמ ,רבודל םג תוירחא סחייל שי םירידנ םירקמב קר .עצבמה לש תילילפ תוירחא החימצמ הדיצמ

 יוטיב תאז תמועל .רבודה ידיב רישכמ וב האורה סחי – לעופה יפלכ לזלזמ סחי העיבנמ וזכ תוירחא תלטהש

 .רבודל ,רקיעב וא ,םג תיזכרמ תוירחא סחייל םוקמ אופא שיו ,תועדומ אלב תובורק םיתיעל לעופ ינעזג

 .לעופכ אלו תיתרבח הינתה לש ןברוקכ יוטיבה ןעמנ לש הגשמהל הקדצה שי וליפא םיתיעל

 תא עצבל ול המרגש תיתרבח הינתה לש ןברוק אוה תונעזגל תיסמה םג יכ הז רשקהב ןועטל ןתינ םנמוא

 גהונש ימ ,רמולכ 23."תונעזגל תיסהל הרטמ" תשרוד תונעזגל התסהה לש תיקוחה הרדגהה םלוא .ותריבע

 התסהו ,תורימחמ ןה תיסמה ןמ תושירדהש ןאכמ .תונעזגל תיסמ בשחנ וניא תועדומ רסוח ךותמ תונעזגב

  .תילילפכ תספתנ הנניא "תנווכמ אל"

 

 םוכיס .3

 שפוח לש תויתרוסמה תוקדצההמ תובר סיסבב תדמוע תוריח יכ עיבצמ וז המישר לש ןושארה קלחה

 .הימונוטואה גשומ לש תיטרואתה הנבהב םילדבהל וללה םיחוכיווה תא סחייל אופא ןתינ .יוטיבה

 תלוכיה איה ,םירחא לש םדידל ;ינוצרכ תושעל תילילשה תוריחה טושפ איה ,םיבר לש םדידל ,הימונוטוא

 תלוכיש רשפאו ,םייתרבחהו םייטילופה םייחה בוציעב ליעפ תויהלו ישונאה לאיצנטופה תא ואולמב שממל

 רשק רושקה ךרע איה תוילרטינ םג ףוסבל .היפרגונרופ לש לשמל ,יוטיבה שפוח לש הלבגה םג שורדת וז

  .תיטילופ תוריח לש תונויער םע קודה

 תא קידצהלו תונעזגל התסה ןיבל תומילאל התסה ןיב הנחבהה תא קידצהל הסנמ רמאמה לש ינשה קלחה

 תונעזג תובורק םיתיעל ,יתנעטל .תונעזגל התסהה תא ליבגהל תיטפשמה הטישה לש רתוי הלודגה תונוכנה

 ךירצ תונעזגל תיסמהש ןאכמ .לעופל האלמ תוירחא סחייל השק תובורק םיתיעל ןכלו ,תעדומ הנניא

  .ירקיע עצבמכ ספתיהל

 ןטפשמ לכו טפוש לכ .תובושח תוישעמו תויטרואת תונבות ליכמ הנידמ לש ורפסב יוטיבה שפוח לע קרפה

 ןהו תסנכה ןה הלא םימיב .הז רפסבש םינועיטה םע דדומתהל ךרטצי יוטיבה שפוח לע הנגהב קסועה

 רשא הקיקח לע ונרשבתנ הנורחאל ךא .לארשיב יוטיבה שפוח תא םינוש םינפואב תוליבגמ הלשממה

 רשכ חוד תא תוללוכ ןורחאה ןמזה ןמ תופסונ תואמגוד 24.לארשיל םרח יכמות לש םתסינכ תא הליבגמ

 לש יוטיבה שפוח תא םידקת תרסחו תינוציק הלבגה ליבגהל איה ותילכת רשא ,תימדקאה הקיתאה ןיינעב

 קלח םיתיעלש אוה דיחיה ישוקה .הלא תולבגה דגנ םיקזח םינועט קפסמ הנידמ לש ורפס .הימדקאה ישנא

    .הנובתה לש הלוקל ןיזאהל םישקתמ תוטלחהה ילבקממ
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