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 :'ןיאושינה תומ' תליע לש התייחת

 ינברה ןידה תיבב םחורי וניבר תטיש
 **רניזדר יחימעו *גרברבליז יש

 
 'ר ירבדל םחורי וניבר תטיש ןיב .1 .'התייחת'ל דע הלרוגו םחורי וניבר לש ותטיש .א .אובמ

 שומישה תא ודסיש םיניידה תועדב ןוידו םחורי וניבר תטיש לש התייחת .ב .י'גאלפ םייח

 וניבר תטיש לש התלילש .ג .'ןיאושינה תומ'ו יקסבוכיד ברה .2 ;טסילבמיצ ברה תטיש .1 .הב

 ;תשרופמ היארב תידדהה הדירמה תחכוה .1 .םחורי וניבר תטיש לש המוצמצ יכרד .ד .םחורי

 תלאש .3 ;ינשה דצה תדירמל םרוגה איה דחא דצ תדירמ - ?תידדהה הדירמה הלחה דציכ .2

 וניבר תטישב שומישה ףקיה .ה .דבלב םישנל תעייסמ ו"יר תטיש .5 ;טגה תיינתה .4 ;םשאה

 .םויס ירבד .ז .ו"יר לש ותטיש תיילעל תוביסה .ו .םחורי

 
 אובמ

 יכ העבקש ירוזאה ד"היב תקיספ לע רוערע ןודינ 1,לודגה ינברה ד"היבב הנורחאל ןתינש ד"ספב

 ,ןיאושינה ייח ךשמהב גוזה ינב לש םנוצר רסוח תא ןיינעה תוביסנב אטבמה ,םינש המכ לש דוריפ

  :אריפש המלש ברה ןיידה םירבדה תא גיצה ךכ 2.טגב בויחל האיבמה ןישוריג תליע ומצעשכל אוה

 לכ הליע התלעוה אל ןידה תיב ינפב ,עובקל שי הז ןיד קספ תועמשמב ןייענשכל

 ינשש הרצונש תואיצמה איה ןישוריגה תביסו .שרגתהל השאה תא תבייחמה איהש

 ךישמהל םוקמ ןיא ]הרקמ הזכבו=[ אנווג יאהכבו .וזב הז םיצור םניא םידדצה

 ...םחורי וניבר ירבדב ראובמ הז בויח לש ודוסי .היהיש המ םעטה אהי ןיאושינה

 דחא דצמ םשאב תוכורכה 'תויסאלק' ןישוריג תוליע וגצוה אל ןידה תיבלש איה םירבדה תנווכ

 עריאש רבשה 3.)תולחמ ןוגכ( רחאב עוגפל לוכיו דחאה לצא רצונש בצמב וא )תומילא ןוגכ( גוזה ינבמ

  .שרגתהל השאה תא בייחל ד"היב תא ואיבהש םה ,ותוחאל תורשפא רסוחו גוזה ינב ןיב

 :)ו"יר :ןלהל( םחורי וניבר לש וז הליע לע טוריפ עיפומ ןידה קספ ךשמהב

                                                   
 .ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפב רקחמ דימלתו ןיד ךרוע *
  .ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,ןיינמה ןמ רוספורפ **
 ןיוצ אלש םוקמב ;םינושה םיטוטיצב םיעיפומה תובית ישאר וחתפנ ;תרחא רמאנ םא אלא רוקמב ןניא תושגדהה
 ילאומש ןימינב ,רהוז יבצ ,ךיירטסו םולשיבא ,ירדק-ןירפלה תורל הנותנ ונתדות .'ובנ' רגאמב ומסרופ ןידה יקספ תרחא
  .דבלב ונלש ןבומכ איה בותכל תוירחאה .תוליעומה םהיתורעה לע םיכרועלו 'םיטפשמ' תכרעמ ירבחל ןכו יבערש ףסויו
   .)16.10.2017( 861543/6 )לודג( רוערע 1
 תורדגהל .טג תייפכל קר היינש איה 'טגב בויח' ןושל ,ןישוריג תעיבתב קוספל ואובב ד"היב טקונ ןהב תונושלה גרדמב 2
 ,יתכלה עקר - לארשיב טג תונברס ,ןטול רוגמלא ילרואו רגנוא ןורי :ואר וז ןושל םיליכמה ןידה יקספ יבגל םינותנלו

 הלאירא ,ירדק-ןירפלה תור ;)2011 ,עדימהו רקחמה זכרמ ,תסנכה( הב לופיטל םיכרדהו העפותה ףקיה ,יטפשמ
 יתש ןיב יתועמשמה לדבהה .)2016( 78-77 יטסיטטס ןותנש-וד - לארשיב החפשמו םישנ ץיבורוה ןרק ,גינפ-ןייטשנרוג
 רשאכ וליאו ,רסאמל ןברסה הלשיי ,טג תייפכב רבודמ רשאכ .טגה ןברס לע ולטוי רשא תויצקנסב אוה הלא תונושל
 )ןישוריג לש ןיד יקספ םויק( םיינבר ןיד יתב קוחב תויונמ רשא רתוי תולק תויצקנס הליחתב וילע ולטוי ,בויחב רבודמ
 ונתינ 2015 תנשב ,לשמל ךכ .היפכלו בויחל ןידה יקספ לש םירפסמה ןיב יתועמשמ רעפ שי םירבדה עבטמ .1995-ה"נשת

 .)78 'מע ,םש ,תורחאו ירדק-ןירפלה( טג תייפכל ןיד יקספ השימח קר ךא ,טגב בויחל ןיד יקספ 158
 תלאשב ןוידל .)2016( 589-637 ב ךרכ החפשמ יניד ידלאנירוק לאכימו יקסבשרש ןויצנב :ואר הלא תוליע טוריפל 3
 תרוסמב םשא אלל ןישוריג :ןישוריגל תוכזה ךיירטסו םולשיבא :רוביחה שדקומ םייתכלהה ןישוריגב םשאה תשירד
  .םשאה תלאשו ןישוריגה תוליע תרדגה ךרוצל ןושארה קרפה תא דחוימב וארו .)2014( תידוהיה
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 םידדצה ינשש אכיה טגב םידדצה בויחש רחא םוקמב ונבתכש המ יפכ רמול הארנו

 יתב תקיספב תובר םירכזומה םחורי וניבר ירבד לע ךמסנ הזב הז םיצור םניא

 תונעטנו תוצופנה תוליעהמ איה וז הליע םירחא תומוקמב ונבתכש יפכו ...ןידה

 ...תונורחאה םינשב תובר

 םידדצהש ןוויכמש אוה ןושארה ןורקיעה ,תונורקע ינש דומלל שי ולא םירבדמו

 הז בצמב םיצור םניא םהינשש ןויכש שרגתהל םתוא םיבייחמ וזב הז םיצור םניא

 םניא םידדצה ינשש הרקמבש ינפמ ,ןישוריגה בכעלו ןיאושינה ךישמהל םוקמ ןיא

 .םידדצה ישוריגו ןיאושינה תעקפה בייחמ בצמה םצע ןיאושינה ךשמהב םיצור

 הפ םידדצה ינשש ינפמ םאה ,הז בצמל ועיגה ךיא דירומ אלו הלעמ אל הז ןיינעל

 םג ךכ בקעו לעבב הצפח אל השאהש וא ,ןיאושינב םיצור םה ןיאש וטילחה דחא

 ותשירד וא וישעמ תובקעבו השאב הצור אל לעבה ,ךפיהל וא ,הב הצור וניא לעבה

 הז םיצור םניא םהינשש בצמה רצונ התעש ןוויכמ .וב הצור הניא איה םג השאה

 ינפמ  ...וז לע הז םידרומ םהינשש ןוויכמ ןישוריגל החירכמו הרומ תואיצמה ,וזב

  4.תושיא ייח םייקל תורשפא ןיאש ולאכ םיאושינ תויהל םילוכי אלש

 םייונש - ו"יר תטיש לש הפקיה יבגל – אריפש ברה לש הלא וירבדמ קלח ,ןלהל הארנש יפכ

 םירכזומ םחורי וניבר ירבד" יכ ,תישאר .לכה ומיכסי םהילע םירבד שיש המוד םלוא ,תקולחמב

 וז הליעב שומישב תיתועמשמ היילעב רבודמו ךכ היה דימת אל יכו ,"ןידה יתב תקיספב תובר

 6:יקסנישוא קחצי ברה ןיידה הז ןועיט דדיח 5.אקווד "תונורחאה םינשב"

 ליבומה "הזב הז םידרומ" ןיד ,םחורי ונבר לש הז ונידש הארנ וינפ לע .ריעהל שיו

 םיינבר ןיד יקספב ןייעמה .הנורחאה הפוקתב קר "הלגתה" ,הייפכל וא טג בויחל

 ןיד יקספ המכ ויהש יפ לע ףא ,ןיד קספ םושב הז ןיד וריכזה אל יכ ןיחבי םימודק

 .אדירג תונמקנ ךותמ קר טג ןברס גוז ןב תודוא לע

  7.ומש לע היורק ןכ לעו ,ידעלב ןפואב ומע ההוזמ ו"יר לש ותטיש ,תינש

 

                                                   
 יד יכ םידמל ונא ןלהל אבויש םחורי וניבר לש וניד קספמ" :)8.1.2013( 862233/1 )תפצ( קיתב המוד הרדגהל וושה 4
 ...שרגתהל ברסמה גוזה ןבל סחיב ןישוריג בויח תקיספל איבהל ידכ גוזה ינב ינש ידי לע תיב םולש תלילש לש תוביסנב
 לככו .ןידה תיבל וררבתהש תוביסנל םאתהב עבקנ לוכהו ,ומוקמו ותעש אלא ךל ןיאש ובר םשב םחורי וניבר עבק
 ותשאב הצור וניא רבכ לעבה םגו ,הזב הז םיצור םניא םהינש ,ןוידה תעב ןידה תיבב ררבתמה יחכונה בצמה יפל ,תעכש
  ."ןישוריגב לעבה תא בייחל ךכב יד – תעכ איהש יפכ
 תרזוח ,אקווד "תונורחאה םינשב" ןידה יתבב תיתועמשמ הליעכ תשמשמו הנודינ םחורי וניבר תטישש הרימאה 5
 )הינתנ( קית ;)22.11.2015( 588304/20 )הפיח( קית ;)29.1.2012( 292973/1 )הינתנ( קית :לשמל ואר .םינוש ןיד יקספב

 )הפיח( קית ;)13.12.2017( 1101429/2 )הינתנ( קית ;)5.12.2016( 936936/2 )א"ת( קית ;)16.6.2016( 1012834/1
1083672/1 )25.1.2018(. 

 אבומה טוטיצה ףוסב ןנאש ברה ירבד םג ואר .וז ההימת בשייל ונויסינ םש וארו ,)30.11.2015( 940783/13 )הפיח( קית 6
   .41 ש״הב ןלהל
   .273 ,44 ש"ה ןלהל ,ןיטשנייפ השמ ברהו י'גאלפ םייח 'ר לש ,תויולת יתלבה ךא ,תומודה םהיתוטיש ואר םנמא 7
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 התלבקב ואריש ויהי .םיבר ןישוריג יכוסכס ןורתפב וז הטיש לש התועמשמ הלודג המ ןיבהל לקנ

 ,ןלהל הארנש יפכו( םיניידה יבושחמ דחא לש ותטיש הגצוהש יפכ 8,'ןיאושינה תומ' ןויער לש המנפה

 9:יקסבוכיד המלש ברה ,)ו"יר תטישב שומיש םישועה ינושארמ

 ש"רגה ונתימע .ןירוטיפ טגב השאה בויחל הליע הווהמ ךשוממה דורפה בצמ םצע

 איצוהש ןיד יקספ רפסמב הטישל הכפהו וז העיבק לבקמ א"טילש יקסבוכיד

 בצמו .ןיאושינה תומ לש בצמ ,ךשוממ דוריפ לש בצמל הרדגה ןתנו ,ולא תוביסנב

 ,ולא ןיאושינ םייסל ברסמש דצ ותואל טגב בויחל הליע וב האור אוה ,ומצעלשכ הז

  ."ןיאושינה תומ"ל םרג גוזה ינבמ ימ קודבל ךרוצ היהיש ילבמו

 ןישוריג יכוסכס לש ןורתפה תלוכי לע המוצע העפשה תלעב הטיש איה ו"יר תטיש יכ הנבהה

 10:אשונל רמאמ שידקהש ןייד לש וירבדב תירויצ הרוצב תגצומ

 וניבר לש וניד תא לישמהש א״טילש םיניידה ילודגמו יריכבמ דחאמ יתעמש רבכו

 םהל ןיאש םיקית רותפל ןתינ ויפ לעש ןויכ םיניידל הקיטויביטנאכ אוהש םחורי

 .אצומ

 הכלהה" יכ וירבד םוכיסב עובקל ססיה אל וז הטישל ןויד ושידקהש םידיחיה םירקוחה ןמ דחא

 11."ןישוריג ינידב תרתוכה תלוגל םחורי ונבר יקספ תא הכפהו האילפה ונימיב תינברה

 תלאש לע ןהב תומייקתמה תוקולחמבו ןידה יתבב הלבקתה הב ךרדב ,וז הטיש ישרושב ןודנ ןלהל

 אל ןישוריגה תוליעב הלקהה יבגל הבוחב תאשונ איהש הכפהמהש ןבומ .הב שומישהו הפקיה

 רבוצ ןכא הב שומישהש תוארל ןתינ ונחתפש יפכ ,תאז םע .םיניידה ללכ לש םתעד לע הלבקתה

 הארנ ןכ לע 12."ןידה יתב גהנמ" הנוכמ רבכ איה ןיד יקספ המכבש דע ,תונורחאה םינשב הצואת

 13:תורופס םינש ינפל ובתכנש םירבד שדחמ ןוחבל שיש

 תוירוגטקה תא חונזלמ םיעתרנ םיינברה ןידה-יתבש אופא איה תיזכרמה היעבה

 החתפתהש תואיצמהש הפי ןיבמ ןידה-תיב רשאכ םג ,המשא לש תויתרוסמה

 ויטעב הלאשל רשק ילב ,ןיאושינה קוריפ תבייחמ איהשו יוניש תב הנניא לעופב

                                                   
 וחבשל" :16 הקספ ,)28.2.2017( לודגה ינברה ד"היב 'נ זג דדועו ינולפ 5185/13 ץ"גבב תימע קחצי טפושה ירבד ואר 8

 םישועו "ןיאושינה תומ" לש בצמב םיריכמ םיניידהמ קלח יכו תולחלחמ רבכ הלא תומגמש ,רמול שי ןידה תיב לש
  ."ותרתהל
 תושגדהה .102 )2008( ז"סשתה-םיניידה סנכ "ןירוטיפ טג בויחל הליעכ גוז ינב ןיב ךשוממ דוריפ" ,ןמרש םהרבא ברה 9
 התוא אטבמ אוהש קפס ןיא םלוא ,113-ו 104 תורעה דיל ןלהל ואר ,יקסבוכיד ברה תדמע לע קלוח ןמרש ברה .רוקמב
 .'ןיאושינה תומ' ןורקע תא ותלבקב הדומ אוה וב יקסבוכיד ברה לש וירבדמ טוטיצ ,103 'מעב ,םש איבמ ףאו ,הנוכנ
 יקסבוכיד ברה לש םיפסונ םיטוטיצל .)1.9.2014( 523426/2 )הפיח( קיתב םג המכסהב םיאבומ יקסבוכיד ברה ירבד
 ןייד לש ותומדל :'וקשוע דימ קושע ליצהל'" ןהכה דעיבא :ואר ,וילע םיקלוחה ירבדלו 'ןיאושינה תומ'ב הרכה חבשב
 סומלופ לע .)2013-2014( 35 ,9 ז-ו טפשמב החפשמ "יקסבוכיד המלש ברה לש יטופישהו יתכלהה ולעופ לע – לארשיב
 .86-91 'מע ,3 ש"ה ליעל ,ךיירטסו ואר ןידה יתבב ןיאושינה תומ
 הירומ "הזב םחורי ונבר תטיש רוריבו טג בכעמ דחא דצו הז לע הז םידרומה השאו שיא ןידב" ןנאש המלש םייח ברה 10
 .)ע"שת( גק )ד-ג( ל
  .698 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,ידלאנירוק-יקסבשרש 11
 איה הייפככ ףאו בויחכ ותארוהו" :)24.10.2017( 1011050/3 )א"ת( קית ;6 ש"ה ליעל ,940783/13 קית :לשמל ,ואר 12
 ,םעדנו ונעמש רשא ןידה יתב גהנמ ןכו" :)6.11.2017( 1073434/5 )הפיח( קית ;)"םיינברה ןידה יתבב רורבו טושפ גהנמ
 תוטלחה הנהכו הנהכ דוע אצמת קודבל הברמה דיה לכו ...]ךורא טוריפ עיפומ ןאכו[ םיינבר ןיד יקספב השעמ ושע ןכו
  ."הז ןודנב ריבכמל
  .)2012( 126 םידחא םירבדו תחא הפש ןמפיש סחנפ 13
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 ןוגכ ,ינברה ןידה-תיבב םירחא תולוק םג םיעמשנ םיתעל ,ןכא ...ולשכנ םה ימ לש

 הזיחא הל התנק אל וז הפקשה ,רעצה הברמל ךא ...יקסבוכיד המלש ברה ירבד

 ...םיניידה בור לש םתקיספבו םתעדותב תקפסמ

 14:בתכשכ ינשה ןוויכל זירפהש ימ םג היה ןלהל הארנש יפכ ,ינש דצמ

־לע םילעופו הילע םיקלוח ןיאש הכלהכ םחורי וניבר תכלה תא ולביק ןידה-יתב

 .השיא תייפכב רבודמשכ ןהו לעב תייפכב רבודמשכ ןה היפ

 

 'התייחת'ל דע הלרוגו םחורי וניבר לש ותטיש .א

 
 תארקל סנבורפב דלונ אוהש עודי 15.םלושמ ןב םחורי וניבר לש וייח תודלות לע תובר םיעדוי ונניא

 דמל םש ,היליטסקבש ודלוטל רבעו 1306-ב תפרצ ידוהי שוריג םע התוא בזע ,13-ה האמה ףוס

 לש ודימלת היהש )'לאעמסא' וא( לאעמשא ןב םהרבא יבר לצא ןכמ רחאלו ,ש"ארה לצא הליחתב

 שדקומ הל רשאו ו"יר תטישכ העודיה הטישה יבא השעמל אוה םהרבא יבר ,הארנש יפכ 16.א"בשרה

 םיבויחב םללכבו ,תונוממ ינידב ןדש 'םירשימ רפס' :וירפס ינש ןיגב דחוימב עודי ו"יר .הז רמאמ

 .וננמזב םיגהונהו םיישעמה רתיהו רוסיא יניד לע 'הוחו םדא תודלות רפס'ו ,ותשאו שיא ןיבש

 ללכבו ,רופס ןיאל םתוא תטטצמה םיאבה תורודב הכלהה תורפס לע הלודג העפשה הלא םירוביחל

 תואמב ותוא םיריכזמה ,םהילכ יאשונ לעו א"מרהו וראק ףסוי יבר ,ךורע ןחלושה ירבחמ לע הז

 17.םינוש תומוקמ

 .תונוזמו הבותכ טרפב ,ותשאל לעבה בחש םיינוממה םיבויחב קסוע 'םירשימ רפס' לש גכ ביתנ

 םירקמבו ,התבותכ תא ותשאל םלשל לעבה בייח םהב םירקמב קסוע הז ביתנ לש ינימשה קלחה

 שדקומ קרפב .תונושה ןישוריגה תוליעב הז קרפ קסוע יעבט ןפואב .הז םולשתמ רוטפ אוה םהב

 תודמעה לש טרופמ יתכלה םוכיס אלא םישודיח ובורב ןיאש ןויד 18,"דרומו תדרומ ןיד"ל בחר ןויד

 ןיא היפל ,א"בשרה ,ורומ לש ורומו ש"ארה ורומ תדמעב דדצמ ו"יר .ול םימדוקה תורודב וקספנש

                                                   
  .)2000( 360 ,322 וט טפשמ ירקחמ 'תדרומ ןיעמ'ל 'תדרומ' ןיב – דוריפ תעב תונוזמ" יראב םהרבא 14
Jeruham b. Meshullam,  Judah D. Galinsky and James T. Robinson "Rabbi :ואר תיתכלהה ותדובע לעו וילע 15

Michael Scot, and the Development of Jewish Law in Fourteenth-Century Spain" 100 HARVARD 
THEOLOGICAL REVIEW 489 (2007) טפשמב חתופ רמאמה .וייח תא ריאהל םיסנמה םיבר תורוקמ םשו: "One of 

the most mysterious and haunting of all medieval halakhic figures must certainly be the fourteenth-
century sage Rabbi Jeruham b. Meshullam". 

 .)ו"משת( בכ ב-א וט הירומ "לאעמסא ןבא םהרבא יברל אמק אבב יקספ" ןייטשדלוג קחצי :ואר וילע 16
 הרודהמ(1054–1051 ויתונורקע ,ויתורוקמ ,ויתודלות - ירבעה טפשמה ןולא םחנמ :ואר ותעפשהו רוביחה לע 17
 תוטמשהו תויעט המכ יתוארב הארמה לע יתממותשנו'" יקסנילג אדוהי ;15 ש"ה ליעל ,Galinsky ;)ח"משת ,תישילש
-ט"סשת( 147 וכ ירבעה טפשמה ןותנש "םלושמ ןב םחורי 'רל "םירשימ רפס" תורודהמ לש ןייפוא רוריבל :'סופדב שי

  .)א"עשת
 םייוניכה םה 'תדרומ'ו 'דרומ' יכ רמאנ רמואה תריצקב .בי קרפ ,3 ש"ה ליעל ,ידלאנירוק-יקסבשרש ואר םהיטרפל 18
 וידחי םייח םניאש גוז ינבל םייטנוולר םה אליממו ,םגוז ינב םע תושיא ייח תויחל םיברסמה גוז ינב לש םייתכלהה
 .תונוש תויוקפנ םהיניב שי רשא הדירמ לש םיגוס ינש ןיב הניחבמ הכלהה .ןיאושינה רשק ךשמהב םיניינועמ םניא רשאו

 אוה רתוי יתועמשמהו ינשה ,ונממ ענמיהל וא רבד תושעל ינשה גוזה ןב תא ענכשל ידכב תושיא יסחי תעינמ אוה דחאה
 תכרעמב לח תונורחאה םינשב .םיפתושמ םייחל ןוצר רסוח אליממו גוזה ןבמ הדילס תעבה רמולכ ,'ילע ה/סיאמ' תנעט
 .87 ש"ה ןלהל וארו ,וז הנורחא הנעטל סחיב יוניש ןידה יתב
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 םייסמ אוהש רחאל 19.דרפסב הטשפתהו הכלה ןמז ותואבש הדמע ,'ילע סיאמ' תנעוטב טג ןיפוכ

 20:וננויע זכרמב דמועש עטקה עיפומ תדרומב ונויד תא

 אניעב אל' הרמאש השאש ול הארנ יכ לאעמשא ןב םהרבא יבר ברה ירומ בתכו

 םג=[ הל אניעב אל ימנ אנא' רמוא אוהו ,'הבותכו טג יל ןתי  ,]וב הצור יניא=[ היל

 ןינד ]ןיאש רבתסמ=[ ןיאד ארבתסמ ,'טג ןתיל הצור יניא לבא ]הב הצור יניא ינא

 הל ןניהשמ והימ אלא .אינודנו הבותכ רקיעמ םולכ הדיספהל תדרומכ התוא

 ילוא ,םישדוח רשע-םינש םיכחמ אלא=[ הב ירדה אמליד אטיגא יחרי רסירת

 הל ביהיד יאמ לכו תפסות הדיספהו שרגל ותוא ןיפוכ הנש רחאלו ,]הב רוזחת

 המ לכו הבותכ תפסות הדיספה=[ הל ביהי אל קפימלו לקשמל אתעדאד ,הילידמ

  .]הל ןתנ אל אצתו חקיתש תעד לעש םושמ ,ולשמ הל ןתנש

 ברסמ לעבה םלוא םיפתושמ םייחב םיצור םניא גוזה ינב ינש םא :הרורב וז הכלה לש התועמשמ

 ומויסב םיפוכ ןויסנה לשכנ םאו 21,םהיסחי תא םקשל תוסנל ידכ הנש גוזל םינתונ ,ותשא תא שרגל

 םיבר םירקמבש המ ,הבותכה תפסות דספה אוה השאה תניחבמ 'ריחמה' .ותשא תא שרגל לעבה תא

 הווהי אל םירקמה תיברמבש המוד םלוא ,ןישוריג תעב םלשל לעבה בייחתה ול םוכסה רקיע אוה

 לש תוביסנב יד"ו ןכתי :תורחא םילמב 22.הלעבמ טגב הצורה השא דצמ יזכרמ לוקיש הז דספה

 .ןאכ תושרדנ תורעה יתש .טגב לעבה תייפכל איבהל ידכב 23"גוזה ינב ינש ידי לע תיב םולש תלילש

 ןידה יתבבו ,ללכב תונורחאה םינשה תואמ לש הכלהב רתויב רידנ רבד איה ןיטיג תייפכ ,תישאר

 םינברס תופכל וזרדזה ןיד יתב םהב םירקמ ונאצמ אלו טעמכ ןכ לע רשא 24.טרפב לארשיב םיינברה

 ןברס רסאמ לש ךרדב תעצבתמ לארשיב טג תייפכ( רסאמל םתוא וחלשו הדבל וז הליע ךמס לע

 תויצקנס תלטהלו טגב בויח תקיספל ןידה יתבב םינוש םיבכרה ואיבה ו"יר ירבד ,תאז םע .)25טגה

 26:ו"יר תטישב יתוהמ שומיש השעש ןושארה בכרהה ירבדב רבכ הלוע וז הנחבה .םינברסה לע

 לש וז הדמ ידיל עיגנ אל םא ףאו ,השרגל ותוא ןיפוכ הז ןוגכבש םחורי ונבר ירבדמ ונאבהש ומכו"

 רבדמ טושפ ןפואב .טגה תייפכ לש ןעמנה תלאשל תעגונ הינש הרעה ."השרגל ובייחל שי מ"מ ,הייפכ

 בייחל ידכב ותטיש לע ךמתסהל ןתינ אל יכ וירבדמ דומלל הצרש ימ היה ןכאו ,לעבה תייפכ לע ו"יר

                                                   
  .)ס"שת-ח"נשת( 141–136 ,123 אכ ירבעה טפשמה ןותנש "תדרומה תליע לש התקיחשו התיילע" ךיירטסו ךלמילא 19
 יבתכמ םינוקית הליכמ וז הרודהמ .ב"עשת םילשורי ,ןזח ריאי תרודהמב דצת 'מע ,ןושארה סופדב 'א רוט אס ףד 20
 היצנו ,ןושארה וסופד זאמ רוביחה ספדוה אל ןזח תרודהמל דעש ןיוצי .היפל אבומ הלעמל חסונהו ,רוביחה לש דיה
 .)1669( ט"כת אטשוק ,יזגלא םייח 'ר לש 'טפשמ תוביתנ' ,וילע בסומה רוביחב םיעיפומ ונממ םיקלח יכ םא ,)1553( ג"יש
 ליעל ,Galinsky :ואר .שוריפ ול בותכי וא רוביחה תא סיפדיש ימ לע הללק תלטומש תרוסמ אוה ךכל םרוגהש ןכתי

  .ח 'מע ב"עשת בא ב"כ ינרות רשבמה "ירימט םחורי ונבר" רדלכיו ףסוי ;489 'מעב  ,15 ש"ה
 :'תיב םולש' יבערש יסוי :ואר ,רשפאה םוקמב תיב םולשל הכלהה לש התפיאש עקר לע הז טרפ לש ותועמשמ חותינל 21
 ןליא-רב תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע( 113–112 טפשמבו הכלהב םתעינמבו ןיאושינ ירבשמ בושייב תוברעתה
   .)ג"עשת
 קית :לשמל ואר .ןידה יתב תקיספב תובר םימעפ הלוע הניינע םלוא ,הבותכה תלאשב קוסענ אל רמאמה תרגסמב 22
-255 הרובד תרטע איבל לאירוא ברה :הז ןיינעב בחר ןויד ואר ןכ .ןוידל םיבר תורוקמ ובו )8.5.2017( 1043346/1 )א"ת(

 .)ט"סשת( 250
 ינב לש תשרופמ הדירמ ושרדו הז חוסינל ודגנתהש ויהש הארנ ןלהל ,תאז םע .4 ש״ה ליעל ,תפצב ןידה תיב ןושל 23
 .גוזה
  .2 ש"ה ליעל ואר 24
 ואר דוריפה תליע ןיגב רסאמל לעב חלשנ ןכ וב גירח הרקמל .705–703 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,ידלאנירוק-יקסבשרש 25
  .)2014(  6 ,37 ןיידהו ןידה ,)9.11.2013( 863382/4 )לודג( רוערע
  .)ח"לשת( 95 ,89 אי ר"דפ ,ו"ל/13627 )א"ת( קית 26
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 ןתינש רבסהה יפכו ,הנוש ו"יר תטיש תא םילבקמה םיניידה בור לש םתעד םלוא 27.טגב השאה תא

 הצור וניאשכ הנגעל לוכי וניאש ירה רומאה יפל" 28:ותטישב וקסעש םינושארה ןידה יקספמ דחאב

 ."טג לבקל התוא ןיפוכו ונגעל לכות אלש וב הצור הניא השאהשכ ןכש לכו .ו"ירב בותכש יפכו הב

 השא שרגל תרסואה הנקתה תא לביק ו"יר יכ ונאצמ אלש םושמ ,רתוי תרבתסמ וז הנורחא הטיש

 רמוחו לק ,"ותוא ןיפוכ" םא ןכלו 30,םייק וניא הז רוסיא יכ ויתוכלהב חינמ אוה ,ךפהל 29.החרכ לעב

 םיעודיש ירה ,החרכ לעב השא ישוריג לע רוסיאה תא לביק אוהש חיננ םא םג ךא .התוא ןיפוכש

 שיאהש ומכ :שיאה חכל השאה חכ תוושהל ןקתו" :םושרג וניבר לש ותנקת לע ש"ארה ובר ירבד

 םוקמב :רמול ללכ ןכתי אל לבא .הנוצרל אלא תשרגתמ הניא השאה ךכ ,ונוצרל אלא איצומ וניא

   31."החרכ לעב הנשרגי אל ,איצוהל ןיפוכ שיאהש

 םיתתשומ םה םאהו ,ורמאנ םה המ סיסב לע ןייצמ אל םלוא ,ובר בתכש םירבדה תא איבמ ו"יר

 העדכ הגיצהל היללושל היה ןתינש ךכל ןכו ו"יר םע ההוזמ וז הטישש ךכל הביסה וז .םדוק רוקמ לע

 דחא הנקב םילוע םניא ףא טגה תייפכ יבגל לאעמשא ןב םהרבא 'ר לש וירבד ,ןכ לע רתי 32.הגירח

 תוקפנ ךכל גיצהו תינשדח הנקתב רבודמש ןעט ףא וגודריב דוד ברה ןיידה 33.א"בשרה ובר ירבד םע

 34:םישרופמה ו"יר ירבד םע דחא הנקב הלוע הניאש תיטפשמ

 ,הנקתהמ אלא ןידה ןמ וניאש אוה רורב ,ןיפוכש לאעמשא 'ן םהרבא 'ר בתכש המ

 ,]דומלתב תושרופמה הייפכה תוליע=[ םימכח ורמאש םתואל אלא ןיפוכ ןיאש

 הנימו אוה הנקתה ןמ יאדו אלא ,ותופכל וז לע הז ודרמש ולא ףיסוהל וחוכ המו

 היהי אלש םירשכ םיעצמאב וילע םיעיפשמש אלא ,שממ היפכב וניאש ]ןאכמו=[

 .השועמ טג

  .הרבסב וא םירחא תורוקמב סיסב הל אוצמל ךרוצ ושיגרה ו"יר תטיש ידדצממ המכש הארנ ןלהל

 ןידה יתבל הרשפיאש וז איה ילסקודרפ ןפואבש ןכתיו ,רתוי תיתועמשמ הדוקנ שי םלוא

 םעפ וליפא הארנה לככ הרכזנ אל ו"יר לש ותטישש הדבועל איה ונתנווכ .ו"יר תטיש לע ךמתסהל

                                                   
 .183 ש"ה דיל ןלהל ואר 27
 ןב ישיבא ;)12.4.2016( 1062141/1 )לודג( רוערעב ואל ברה ירבד :דוע וארו .271 ,264 גי ר"דפ 8720/אמ )א"ת( קית 28
 שרגל רוסיאהש ירה ,הרותה ןמ הרוקמ רבג לע יופכה טגה תייעב דועב .)ה"עשת( 82 ג"ח םולש טפשמו תמא ונונו ןונ

 .האבה הרעהב וארו לארשי תוליהק לכב הלבקתנ אל איה ףאש תרחואמ הנקתמ אוה החרכ לעב השא
 ןילבה ןמלז המלש :ואר סנבורפבו דרפסב וילא סחיה לעו השאה לע םייופכ ןישוריג רסואה םשרג וניברד םרח לע 29
 210–207 ,200 ב ירבעה טפשמה ןותנש "סנאבורפו דרפס ימוחתב תושיא יניינעב הלוגה רואמ םושרג וניבר תונקת"
 לש תויטפשמ תורוסמ ןיב שגפמ - לארשיב היידוהיה השיאה לש ןיאושינה דמעמ תנגה" ךיירטסו ךלמילא ;)ה"לשת(
 .)1999( 287–286 ,281 ,273 ז םילילפ "תונוש תודע
 החרכ לעב אוה השרג םא לבא ...הילעש המ ןימש התעדמ השרגמ םא השורג" :א רוט גס ףד ט קלח גכ ביתנ ,םירשימ 30
 טגהש וליפא חקפל תאשנ םא טגב האצוי היבא האישה וליפא תשרח" :ו קלח דכ ביתנ ,הוחו םדא תודלות ;"ןימש ןיא
   ."הנשמב ןיטגב טושפ ךכ החרכ לעב תשרגתמ השא לכש ןויכ תשרח איה יכ התעדל אלש
  .79 ש"ה דיל ןלהל וארו .א ןמיס במ ללכ ,ש"ארה ת"וש 31
   .43 ש"ה דיל ןלהל ואר 32
 לע םהרבא 'ר ירבד תא ,תאז םע .ןדיל טסקטבו 66 ,43 ש"ה ןלהל וארו ,הלר'א הבושת א קלח א"בשרה ת"וש ואר 33
 .35 ש"ה ןלהל וארו ,וז א"בשר תבושת םע תוהזל ןתינ הבותכה תפסות דספה
 )םילשורי( קיתב 'ג העד' ואר םימוד םירבדל .50 ש"ה ןלהל וושהו .)ג"עשת( הכת טפשמ רבדב וגודריב דוד ברה 34

 םירבדה תא בתכ יכ םש ןייצמ ןכאש ,בכרהב םש בשיש וגודריב ברב ןאכ םג רבודמ הארנה לככו ,)26.1.2015( 698719/15
 ."רחא םוקמב"
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 הנקסמ 35!לארשי תנידמב ינברה ןידה תיבל דעו 14-ה האמב התביתכ זאמ ,תיתכלהה תורפסב תחא

 תיבל םודקה רוקמ ףא וריכזה אל וז הטישב וקסעש םיניידה לכש הדבועה לע קר אל תססובמ וז

 םיליכמה( ונידיב םייוצמה םיינרותה עדימה ירגאמ לכב שופיח לע םג אלא ,הב קסעש ינברה ןידה

 לע רתויב ףיקמה ידפולקיצנאה רוביחהש הדבועה לע ןכו ,)ךכמ הלעמלו םירפס יפלא תורשע םויכ

 איבמ אוהש םידיחיה תורוקמה םלוא ו"יר תטיש תא טטצמ ,'םיקסופה רצוא' אוה ירה ,רזעה-ןבא

  36.'םיינבר ןיד יקספ' יכרכמ םיחוקל היתודוא לע

 התועמשמ רשא ,יזכרמ ןושאר לש הטישב רבודמ ירה .הז ןיינעל תעדה תא חינמ רבסה ונל ןיא

 ונפה תורודה ךלהמב הכלהה יקסופו ,'םירשימ רפס' לש סופדבו דיה יבתכ לכב העיפומ איהו הרידא

 םגתפה תא המיגדמ וז הטישש המוד 37.ןנד הקספה היוצמ וב קרפב םירחא םיקלחל תובר םימעפ

 לזמתהש רמול ןתינ הז הרקמב 38."לכיהבש הרות רפס וליפא ,לזמב יולת לכה" :רהוזה ןמ ורוקמש

 וז הטיש התייה וליאש ,ידמל ריבס ףאו ,ןכתי .וננמז ינב טגה יברוסמו תוברוסממ םיבר לש םלזמ

 – ינשרפ םוצמצב ןיבו הרישי הייחד תועצמאב ןיב – םידגנתמ הל םימק ויה תורודה ךלהמב הנודינ

 תוקולחמהש אוה עריאש המ םלוא 39.הלא תושיגמ םלעתהל ןבומכ םילוכי ויה אל וננמז ינב םיניידו

 םינשב םירבדה עבטמ ולחהש תוקולחמ ןלוכ ןה המוצמצ וא התבחרה ,התייחד ,הטישה תלבק ביבס

 ןניא םיללושה תודמע :תורחא םילימב .ךומנ ןבומכ אוה ןהלש יביטמרונה לקשמהו ,תונורחאה

 ,ןלהל ןוידה תא שידקנ וללה תוקולחמל .ןהילעב לש םתומדק לשב קר ןלבקל שיש תודמעכ תוספתנ

 ןיד תיב שמתשה ובש םינושארה םירקמה דחאב התלעש תקולחמל תעדה תא תתל יואר םלוא

 תא בייח ןושארהש רחאל ,הינתנב ןידה תיבל הפיחב ןידה תיבמ רבעוהש קיתב רבודמ .ו"יר תטישב

 ,לטנזור המלש םייח ברה ידיב ,ןנאש המלש םייח ברה ןיידה לש וירבד םיטטוצמ ךכ .טגב לעבה

 40:הינתנ ד"בא

 ג״כ ביתנ םירשימ ,םחורי וניבר ירבד יפ לע טגה בויח אשונב עירכה ירוזאה ד״היב

 ןכ לעו״ 41:ןושלה הזב הפיחב ירוזאה ד״היב דובכ לש ןידה קספב ובתכו ...'ח קלח

 ובייחל םינפ לכ לעו ,ונינפלש הרקמב לעבה תא תופכל שי םחורי וניבר תעדלש רורב

 ןכש לכו םחורי וניבר תעד לע קלוחש ימ םיקסופב ונאצמ אל יכ ריעהל שיו ,טגב

 .״טגב בייחל ןתינש

                                                   
 ,דבלב תחא םעפ הרכזנ )טגב הייפכה תלאש אל ךא( הז לע הז םידרומב הבותכה דספה תלאש יבגל ו"יר לש ותדמע 35
 םע וז הטיש ההזמה ,ב"ע חיר ףדב ,20 ש"ה ליעל ,טפשמ תוביתנ :ו"יר לש ורוביחל שדקומה דיחיה רוביחב תאז ףאו

    .33 ש״ה ליעל וארו ,א"בשרה לש הבושת
  .)ו"סשת( 14–13 אכ קלח םיקסופה רצוא 36
 ח"ח ג"כנ םירשימב בותכ" :ןנד הקספל תבקועה הקספה תא טטצמ זע ןמיס ףסוי תיבב וראק ףסוי 'ר ,לשמל ,ךכ 37
  ."...הסוראל דרמ תרגא ןיבתוכ )א"ע אס(

 .)א"עשת( 220 אריעז לאומשד אתינת אתיב אפלא יזנכשא לאומש :ואר ושוריפו וילוגלג ,ורוקמ ,םגתפה לע 38
 ,רטסאמ תדובע( 1-4 ״םישנא תרובג״ל אובמ סב דוד :לשמל ואר טג תייפכב תורודה ךרואל הרמחהה תמגמ לע 39
 "ןישורג ךילהב ןיד וא הרשפ" בקעי ןב הדוהי יבצ ןיידה ;םש איבמ אוהש תורוקמבו )ד"סשת תירבעה הטיסרבינואה

http://tinyurl.com/zlhpgh9, ומ איצוהל ןיפוכש ולא גרבדלוג ףסוי ןיידה ;םש רפוס ם"תחה תטישב ונויד טרפב וארו 
  .)ג"עשת( טמ–
   .61 ,57 טי ר"דפ )ו"נשת תבט טכ( 6130 הינתנ קית 40
 212-213 ,203 אי ןימוחת "טגה תיפכל םינפוא" ןנאש המלש םייח :םג ואר .193 ,183 די ר"דפ ,דמ/2182 )הפיח( קית 41
 םינויע ורפסל חפסנכ ,הנורחאל קר םסרפתה רשאו ותוריעצב בתכש רוביחב ןנאש ברה השע הארנה לככ .)ן"שת(

 דומלל ונל שי הרואכל כ"או ,םחורי וניבר לע קלוח אצמנ אל הרואכלו" :טצקת 'מעב םש וארו .)ה"עשת( 'ג קלח טפשמב
 רחאמ תברסמ איה ףא השאהו אצויכו תונמקנ ךותמ ותשא שרגל הצור וניאו תרחא אצמ לעבהש םירקמה םתואב יכ
 ."הז ללגב הפכש ימ יתאצמ אל התע תעלש ע"צו ,היפכל םוקמ שי כ"א ,היניעב סואמ לעבהש
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 ולבק וירחאלש םיקסופה יכ הפיחב ד"היב לש ותעדל דמלמ ו"יר תטיש לש הרוכזא רסוח ,רמולכ

 ,דועו תאז .םהירוביחב תפסונ םעפ הרכזאל ךרוצ ואצמ אל התוטשפ בורמ אמשו ,ןיררוע אלל התוא

 תא םייקל ןיא וז הרוצבש :ארבס םה ו"יר ירבד" :הטושפ הרבסב רבודמ ןנאש ברה לש ודידל

 המקנ הרטמה םא ןיבו ףסכ הרטמה םא ןיב םמצעו םהיתושנ ןגעל לארשי ינב ךרד ןיאש ,ןיאושנה

 42."רקיע לכ הרורב הרטמה ןיאשכ ןכש לכו

 43:ךופה קוידב וז הדבוע שרפמ ,וז הטישב שומישל לכו לכמ דגנתמה ,לטנזור ברה

 םחורי וניבר תעד לע קלוחש ימ םיקסופב ונאצמ אל יכ ובתכש המ ...ריעהל שיו

 אלו ,א״בשרה ידימלתמ היהש םחורי וניברל רבח םיקסופב ונאצמ אל אברדא ,'וכו

 תיבה תוברל םגו ,רחא קסופ םושבו א״בשרה ידימלתמ הטישו קסופ םושב ונאצמ

 וניבר ירבד איבמש ףא ,םחורי וניברמ הז ןיד איבה אל רוטה לע לודגה ורפסב ףסוי

 תיבהש העדש ןהכ ופקת רוציקב םימותה ירבד םיעודיו .םרדסכ םידימת םחורי

 שוחל ןיא ]ש״ייע ,ותוא וטימשהש ונייהד[ תלדה ירחא ונורכז ומש״ א״מרהו ףסוי

 ."ול

 תרבס וזו ,ו"ירב הבותכ הניא וז הרבס"ש םושמ ,ןנאש ברה עיצמש הרבסה תא החוד םג אוה

 ירבד רשאמ רתוי תעדה לע םילבקתמ לטנזור ברה ירבדש ,המוד ."ו"יר ירבדב ןידה קספב בתוכה

  .ולש אתגולפה רב

 

 י'גאלפ םייח 'ר ירבדל םחורי וניבר תטיש ןיב .1

 הטיש תוושהל לכונ רתוי תאז דדחל ידכ .ו"יר תטיש לש הדוחיי תא םישיגדמ הלא םינורחא םירבד

 ישאב םכחה ,)פ"חר :ןלהל( י'גאלפ םייח יבר לש ותטיש ,היולת יתלב ךא המוד תיתכלה הטישל וז

 גוז ינב תרזחהב החלצה הגשוה אל םישדוח 18 ךשמב וב הרקמב יכ עבוקה ,19-ה האמב רימזיא לש

 וזמ הברהב תמסרופמ איהש אוה וז הטיש לש 'הלזמ' 44.שרגתהל םפוכל ד"היב לע יזא ,תיב םולשל

                                                   
 טסילבמיצ ברל המודב עבקו ,רתוי םצמוצמ הארנכו ,טעמ הנוש ןפואב הרבסה תא ןנאש ברה גיצה רתוי רחואמ ,םנמא 42
  .77 ש"ה ןלהל ואר ,ותופכל ןתינ אל בוריסהמ חוור ול שי םאש עמשמו ,םודס תדימב רבודמש
 ןיינעב( םחורי ונבר לש ולא תועדש" :34 ש"ה ליעל ,698719/15 קיתב 'ג העד' ירבד םג וארו .40 ש"ה ליעל ,6130 קית 43
 תונעל ןנאש ברה הסינ םימיל ."ךורע ןחלושב וקספנ אלו ,דיחי תעד רדגב ןה )ךשוממ דוריפב( י'גאלפ ח"רו )ז"עז םידרומ
 לש ותעדל םה םילעופ ,םחורי וניבר תא םיריכזמ םניא םא םג רשא ,םינוש תורוקמ איבהלו לטנזור ברה לש וז ותנעטל
 .הק-גק 'מע ,10 ש"ה ליעל ,ןנאש :ואר .וירבדב תשרופמ הניא רשאו םחורי וניברל סחיימ אוהש הרבסה חכמ ןנאש ברה
 החנהה לע תוססובמה ,ו"יר תטישל תונוש תונשרפ יכרד עיצמ אוה ןכלו ,הז ןועיטב קפתסמ וניא לטנזור ברהש ןייצל שי

 וז הטיש םיללוש ונאש םושמ םלוא ,)19 ש"ה דיל ליעל ואר ךא( 'ילע סיאמ'ב טג תופכל ןתינש הטישה לע ססובמ ונידש
 בשיש רימז בקעי ברה .)62-63 ,6130 קית( םירחא םינושאר ירבדמ םירתסנ ףא וירבדו ,ותומכ קוספל ןתינ אלש ירה
 ןייצנ .)70 ,םש( וירבד תא לבקל בריס לטנזור ברה םלוא ,)68 ,םש( הז רבסה לבקל ןתינ אלש תוארהל הסינ בכרהב םש
 ,התלבקכ וא התייחדכ םאה ,תמיוסמ תיתכלה הדמעל סחיב םיקסופ לש תמעורה םתקיתשל סחייתהל דציכ הלאשהש
 םידלי לש םדמעמ" ךיירטסו םולשיבא לש ורמאמב תאבומה תקולחמה ,לשמל ,ואר .ןנד הרקמל תידוחיי הניא ןבומכ
 .)ב"עשת( 134-133 ,122 בצ-אצ איסא "דוחיי רוסיא ןיינעל תיתוכאלמ הירפהב ודלונש
 ותטישב םג ןדה( ךליאו 81 'מעמ ,3 ש"ה ליעל ,ךיירטסו :לשמל ואר וז הטישב ןויעל .ביק ןמיס ,םולשו םייח ת"וש 44
 ףסוי יארוהנ ;169–168 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,יבערש ;)273 ש"ה ןלהל ,ןייטשנייפ השמ ברה לש היולת יתלבהו המודה
 ו"יר ירבדל פ"חר ירבד ןיב תוהז םיאורה םינייד שיש דועב יכ ןייצל שי .)ה"עשת( במרת-טלרת ג"ח טגה טפשמ הנחוא
 – 'הז לע הז םידרומ םהינש'ב םחורי ונברו י'גאלפ ח"רגה יפל" :)22.11.2016( 915637/4 )םילשורי( קית :לשמל ואר(

 ,'תידדה הדירמ' חרכהב שרוד וניא י'גאלפ םייח 'רש הארנ טושפ ןפואבש ירה ,)6 ש"ה ליעל ,940783/13 קית ;"טגב בייח
 םינייד וניבה ךכ .שרגתהל םידדצה תא תופכל ד"היב לע ,םישדוח רשע-הנומש ןב דוריפ לש יאנת םייקתהבש עבוקו

  .9 ש"ה ליעל ,523426/2 קית ;34 ש"ה ליעל ,698719/15 קית :לשמל ואר .םינוש
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 דחא לש ותרבס ירפ התויהב ,רתוי ךומנ יביטמרונ דמעמ תלעב םג םירבדה עבטמ םלוא 45,ו"יר לש

 ךא ,םיניידה דחא ידי לע ינברה ןידה תיבב וז הטיש התלע י"שת תנשב רבכ .םינורחאה ינורחאמ

 ןכומ היה אל הארנכש גוצרה יולה קחצי ברה לודגה ד"היב אישנו ישארה ברה ידיב ףסה לע התחדנ

 הארנכ גוצרה ברהש 19-ה האמה ןב רחא םכח ירבדל תדגונמ איהש הנעטב טקנ ןכ לעו הלבקל

 ךא ,וז הטישב שומיש השענ םהב םירקמ םיאצומ ונא םישישה תונש ףוסב םנמא 46.רתוי וכירעה

 אוהש רבד ,)היתונוזממ לעבל רוטפו( טגב השאה בויחל השמיש איה םהב םירקמב היה רבודמ

 המלש ברה ישארה ברה ססהמ אל וז השיגל ךשמהב 47.לעבה בויח רשאמ תוחפ יתועמשמ ןבומכ

 48:הפירח הרוצב פ"חר ירבד תא ותרבסמ תוחדל לודגה ןידה תיבב ד"ספב ןרוג

 ח"רגה לש וירבד לע םיקספה דחאב וכמתסה לודגה ינברה ד"היבבש יפ לע ףא

 רבודמשכ ןיב ןיחבמ וניאש ןויכמ ,םמצע דצמ דואמ וירבד םה םישק ,הזב י'גאלאפ

 ןיא טג לבקל השאה תא ףוכל יכ ,טג תתל לעבה תא ףוכל ןיבו טגל השאה תא ףוכל

 םהילע ולבק אלש חרזמה תודעל ךיישה י'גאלאפ ח"רגה יפל הרואכל רוסיא הזב

 תא ףוכל לבא ...]החרכ לעב השא ישוריג רסואה םשרג וניברד םרח=[ ג"דרחה תא

 טג היל יוה טג תתל וילע ופכי םא ,טגל היפכ ןידב ללכנ וניאש לכ טג תתל לעבה

 .שיא תשא רוסיא הזב שיש ןידכ אלש השועמ

 49:הרקמ לכב וז השיגב שומישה תא ללושו רתוי הטוב ףא אוה וירבד ךשמהב

 םולשו םייח רפס ףוסבש י'גאלאפ ח"רגה לש וז הבושתמ קיסהל ןיאש אופיא רורב

 לע רבודמ רשאכ ןיב ,טגל היפכ רבדב השדח תיתכלה הנקסמ םוש ב"יק 'יס ב"ח

 רבודמ רשאכ ויפ לע ןודל ןיאש יאדובו ,ג"רדחה תא ונלבקש ןדידל השאה תייפכ

 אלש ד"יבל הארנו גוזה ינב ןיב שיש תקולחמה ךמס לע קר טג תתל לעבה תייפכ לע

 ןפוכלו גווזה ודירפי י'גאלאפ ח"רגה ירבד יפל זאש ,םהיניב םולש םושל הוקת שי

 ןיאש לכ ,טגל השאה תא ףוכל וליפא ךכ קוספל ןיאו דאמ הומת הז .טג תתל

 ראובמש יפכ ,תאצל התוא וא שרגל ותוא ןיפוכש הכלהה דצמ םירחא םיקומינ

 ...תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיאו .םיקסופבו ךורע ןחלושב

 התועמשממ הרוקיע ידכ דע ,המצמצל וטנ רתוי בר דסחב וז הטישל וסחייתהש םינייד םג

 עיצמ לשמל ךכ .ןותמ ילכלכ ץחלב רתויה לכל אלא ,שממ הייפכב רבודמ ןיאש ועבקו ,תירוקמה

                                                   
 יבצ ןזור לאירא :לשמל ואר .ו"יר תטיש תא וריכה אלש רכינ ךא ,הב ונדו התוא וריכזה החפשמ ינידב םינוש םירקוח 45
 םג .)1995( 439 ,419 ב לארשיב החפשמה יניד ןמפיש סחנפ  ;257 ,139 'מעב לוחל שדוק ןיב לארשיב החפשמה יניד
 )3(טמ ד"פ ,יבוקעי 'נ יבוקעי 1915/91 א"ע( "תיב םולשל יוכיס רסוח" תליעל למס איה הכפה ןוילעה טפשמה תיבב

 .)תימע טפושה ירבדב 16 ׳ספ  ,8 ש"ה ליעל ,5185/13 ץגב( "םשא אלל ןישוריג לש הנותמ הסיפת"ל וא ))623 ,529
 לודג אל יניעב הנה ...םולשו םייח רפסמ א"טילש סדע ברה איבהש המ" :)ו"נשת( ש"ת ז םיבתכו םיקספ גוצרה ה"אי 46
 ,ה"צקת 'מעב ,םש ,םיפסונ םירקמב םג וז הדמע וארו( "תודיסחב אלו תונואגב אל ,ל"ז הזמולמ דיסחה ןואגהמ אוה
 דוריפ יכ עבוק ,המק-דמק םינמיס ג"ח לאיכלמ ירבד ולש ת"ושה רפסבש םיובננט יבצ לאיכלמ ברל איה הנווכה .)י"שת
 872663/1 )הינתנ( קית :ואר הלא םיקסופ ינש תוטיש ןיב בושיי ןויסינל .טגב בויחל הליע ומצעשכל וניא תובר םינש לש
)11.3.2013(. 

 .)ח"כשת ולסכ ז"ט( 111 ז ר"דפ 109/ז"כשת רוערע  ;)ז"כשת 'א רדא 'ד( 108 ז ר"דפ בכש/1497 )הפיח( קית 47
 וז הטישל ןרוג ברה סחייתמ הב תלזלזמ טעמכה ךרדה .)ד"לשת ןוושח 'כ( 212–211 ,200 ט ר"דפ 122/ב"לשת רוערע 48
 Amihai :ואר היינש השא רתיה תייגוסב פ"חר תטיש ותנשמב הכוז הל דבוכמהו בחרנה םוקמל ךופה סחיב תדמוע

Radzyner "Halakha, Law, and Worldview: Chief Rabbis Goren and Yosef, and the Permission to Marry 
a Second Wife in Israeli Law", DINE ISRAEL (forthcoming). 

  .213 ,םש 49
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 וז הטיש לבקל ותלוכי רסוחמ עבונ אוהש הדומ םלוא ,פ"חר תטישל רבסה גרבנדלו רזעילא ברה

 50:הטושפכ

 ח"רגה ,הליחמה תשקב ירחאו ,ךירצ אברע ךברעו ,וז הבושת לע ךמתסהל ןיא לבא

 תונעט לש םירקמב וליפא יכ םיהומת וירבדו .הזב אוה האדיחי ל"ז י'גאלפ

 ןיפוכ אלו םינש לע םינש גוזה תא םילגלגמש הכלהל קספנ שממ ןהב שיש תורומח

 לבקל וא תתל ףוכל הכלהב תאזכ וניצמ אלש ןויכמו ... .שרגל ותוא אלו התוא אל

 רשאכ ,ותשאל שיא ןיב תוכשוממ תובירמו תוטטקו תועד יקוליח ללגב ןירוטיפ טג

 שי אלש" ללגב קרו ,ןירוטיפ טגב הלאכ תובירמ רובע בייחל הכלהב סיסב ןיא

 ןוויכ אל ל"ז פ"חרגה ןואגה םג יכ רמול רבתסמ - "םהיניב םולש םושל הוקת

  ...ועמשמכ היפכל וירבדב

 ודגנתה ,)!השאה לע וליפא( תישממ טג תייפכל סיסבכ רמולכ ,הטושפכ פ"חר תטישב שומישל

 םיקסופ ובתכ םג ךכ 53.בישילא ברהו 52ףסוי הידבוע ברה 51,לאיזוע ברה לשמל ,םיניידה ילודגמ דוע

 הריכמ הניא הכלהה יכ העיבקה לע ו"יר לש ותטיש העיפשמ דציכ ןיבהל לקנ תאז רואל 54.םיפסונ

 גוזה תא םילגלגמ" הזכ הרקמבש טושפ יכו ןישוריג תליעכ "םהיניב םולש םושל" הווקת רסוחב

  .ךכ לכ הבר תולקב תוחדל היה ןתינ אל ותטיש תאש המוד ."ןיפוכ אלו םינש לע םינש

 תיתומכ הניחבמ םג ,הפקיה םלוא ,פ"חר תטישב רתוי בחרנ שומיש שי תונורחאה םינשב םנמא

 שומיש םישוע םהב םירקמה 55.ו"יר תטישב השענש הזמ הברהב םצמוצמ ,תיתוהמ הניחבמ םגו

 םהב םירקמ וא ,טגב אקווד השאה בויחל תשמשמ איה םהב םירקמ דימת טעמכ םה וז הטישב

 השעש םיניידה יבושחמ דחא 56.רתוי 'תודבכ' ןישוריג תוליעל תפרטצמה תינשמ הליעכ תשמשמ איה

 תא ריבסהל ךרוצ שיגרה ףא השא בייחל ידכ ,רתוי תיתועמשמ הליעל ףוריצב ,וז הטישב שומיש

  57:וכרד

 םייח םידדצהש םיליגר םירקמב ונייה ,ןכ קוספל ןידה יתבב וגהנ אלש ןוכנ םנמא

 ןדיד הרקמב ,םינש 25-מ הלעמל דחי םייח אל רשאכ כ"אשמ ,בר אל ןמז דרפנב

 דגנתת השאהש ןכתי אל יכ ,הז לודג תעדכ קוספל שי אמלע ילוכלד הארנ ד"נעל

 .תיב םולשב הצור הניאשכ ןישוריגל

                                                   
 הידבוע ברה :לודגה ד"היב ינייד ירבדב לשמל דוע וארו .362 'מעב ,)ה"משת בא 'ה( 360 גי ר"דפ ד"משת/314 קית 50
 ,ןמרש ברה ;)18.2.2009( 1782-21-1 )לודג( רוערעב רריזיא יגח ברה ;)ט"ישת( הק 'ו קלח ידבע ליכשי ת"וש היאדה
  .108-105 'מעב ,9 ש"ה ליעל
  . צ ןמיס אנינת רזעה ןבא לאיזוע יטפשמ 51
 לוק "ףעתסמהו טגב םידדצה תייפכ ]ןיד קספ[" ףסוי קחצי ברה :דוע וארו .חי ןמיס רזעה ןבא ,ג רמוא עיבי ת"וש 52
  .בנר-אנר ו"עשת טבש יניס
 .)ח"כשת ולסכ ז"ט( 113 ,111 ז ר"דפ 109/ז"כשת רוערע 53
 .א"מרת 'מעב ,44 ש"ה ליעל ,הנחוא לצא ואר 54
 ,1012834/1 קיתבו )22.12.2013( 866214/1 קית )הפיח( קיתב פ"חר ירבד ינפ לע ו"יר ירבד לש םתופידעל המגוד ואר 55
 ןיד "לארשיב םייחרזאה ןישוריגהו ןיאושינה לש םבוציע לע :דיתעל הרזחב" ךיירטסו םולשיבא וארו .5 ש"ה ליעל
 .)2017( 96 ,69 י םירבדו

 177–176 החפשמ ינידב תויגוסב )ל"צז( ףסוי הידבוע ברה לש ותקיספ יכרדו תיתכלהה ותוינידמ ץראוז רימא 56
  .698–697 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,ידלאנירוק-יקסבשרש ;)ו"עשת ןליא-רב תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע(

  .)ו"עשת( זנק א קלח ןשבה יטפשמ ןועמש ןב םיסנ ברה 57
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 .טגב בייחל ידכב פ"חר ירבדב יתועמשמ שומיש םישוע אל םויכ םיניידה תיברמ יכ רמול ןתינ

 תויתועמשמ תוליעל ףוריצב קר אלא ,טגב בויחל תיאמצע הליע םיווהמ םניא וירבד םויהל ןוכנ

 דצל ,ךכל תירקיע הביס יכ הארנ .טגב בויח ידכל איבהל תולוכי ויה ןמצעשכל ןה יכ הארנש תופסונ

 הנחבהה 58.םיניידה ילודג ידיב ומוצמצ וא ותייחד איה ,פ"חר לש תיסחי ךומנה יביטמרונה ודמעמ

 שומישה תא לבקמה ,סלזיימ םהרבא ברה ןיידה ירבדב שרופמב הלוע פ"חר ירבדל ו"יר תטיש ןיב

 םייח יבר לש וירבדב ןידה יקספב השענש שומישה" יכ 59:פ"חר יבגל ריעמו ,טגב בויח ךרוצל ו"ירב

 ןיב הנחבהה ."טג בויח קספנ וחוכמש רוקמכ אל לבא ,ןידה קספ קוזיחל ףינסכ קר אוה י'גאלפ

 עויס רתויה לכל איהש ,פ"חר תטיש ןיב ןיחבמה ,הפיחב ד"היב ירבדב םג הנורחאל התלע תוטישה

 םוכיסב םירבדה םיגצומ ךכ .טגב בויח ידכל הדבל איבהל הלוכיה ו"יר תטיש ןיבל ,תרחא הליעל

 60:ד"הספ

 תנבהב הזב םיקסופה וקלחנ 'תיב םולשל יוכיס רדעה'בש )'ב ףיעסב( ונלעה ןכ ומכ

 שיש םירובס ונא .הייפכ וא בויחל וא 'בוט הצע'ל ותנווכ םא י'גאלפ ח"רגה ירבד

 הסיאמ' תנעטב 'ףסונ ףינס' תניחבב הזב שיש יאדוב ךא ,אל ותו 'הבוט הצע' הזב

 ...טגב בויחל 'ילע

 לש ושודיחל םאתהב הטיג תלבקב הבייחל שי יכ )'ד ףיעסב( אנקסמל ונעגה ןכ ומכ

 .הלעב תא ןגעל השיאה לש התוכזמ ןיאש ,הז לע הז םידרומה גוז ינבב םחורי וניבר

 םינשב התייחת רואיתל רובענ תעכו ו"יר לש ותטיש תובישח תא םישיגדמ הלא םירבד ,רומאכ

  .תונורחאה

 

  הב שומישה תא ודסיש םיניידה תועדב ןוידו םחורי וניבר תטיש לש התייחת .ב

 

 תע ,בישילא םולש ףסוי ברה אוה התביתכ זאמ ו"יר תטיש תא רכזאש ןושארה םכחה ,הארנה לככ

 רבודמ .1965 תנשמ אוה ותטיש תא הלעה ובש ןושארה ד"הספ .לודגה ינברה ןידה תיב ןיידכ ןהיכ

 ינש וב הרקמב םג םאה ןחוב בישילא ברה 61.תונוזמ העבתו הלעב תא הבזע השא וב הרקמב היה

 הבושתה ,ותעדל 62.תדרומכ השאה תא רידגהל ידכ תוזרכה תושרדנ הזב הז םיצור םניא םידדצה

 וירבד תא איבמ אוה הז ןועיטב ךומתל ידכ .היתונוזמ תא הדיספמ הניא איה הז הרקמבו תילילש

 הנממו ,הבותכה תפסות תא קר אלא התבותכ רקיע תא הדיספמ הניא השאהש םידמלמה ו"יר לש

 לכ דיספתש דע האופרו תונוזמ הל שי םלועל"ש םושמ תונוזמ םיעיגמ השאלש דמול אוה

  63."הבותכה

                                                   
 .)9.4.2014( 284462/9 )הינתנ( קיתב ,םחנמ ןב ברה ירבדב שרופמב גצומ הז ןועיט 58
  .5 ש"ה ליעל ,1101429/2 קית 59
  .5 ש"ה ליעל ,1083672/1 קית 60
   .היתונוזמב בייח וניא לעבה יכ עבקש ד"ספ לע רוערעב היה רבודמ .)ו"כשת ןושח 'ו( 5 ו ר"דפ 73/ה"כשת רוערע 61
 .692–687 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,ידלאנירוק-יקסבשרש ואר ולא תוזרכה רשפל 62
 הניאש עבקו רוערעה תא החד בישילא ברה הלא םירבד תורמל ,םנמא .13 'מעב ,61 ש"ה ליעל ,73/ה"כשת רוערע 63
  .תונוזמל תיאכז
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 64.הבותכה יבגל ותעיבקל רבדה עגנ ,ו"יר תטישב בישילא ברה שומיש השע וב ףסונה הרקמב םג

 רובעל ותשאמ עבתו גוזה ינב ומיכסה וילע םירוגמה םוקמ תא בזעש לעבב רבודמ היה הז הרקמב

 בייחו דרומכ לעבה תא רידגה ,התדמע תא לביק ד"היבו ,הבריס השאה .הקוחרה ריעב ומע רודל

 ןחוב הז רשקהבו ,תדרומ איה השאה םגש תורשפאה תא ד"היב ןחוב ןוידה ךלהמב .תונוזמב ותוא

 גוזה ינב ינש וב הרקמב יכ םהמ דמל אוה 65.התבותכ תפסות תא השאה דספה לע ו"יר ירבד תא

 אל גוזה ןב םג םא ןעוציבב םעטה המ ירהש – תוארתהו תוזרכהב ךרוצ ןיא הזב הז םיצור םניא

 הז ד"ספל שי תאז םע .תידיימ הבותכה תפסות תא הדיספמ השאה ןכלו - דרומה לש ותרזחב הצור

 ברה ןייצמ ויתוביסו הבותכה תפסות דספהב ונויד בגאש םושמ טגה תייפכ תלאש ןיינעל תובישח

 ,רשגל הסנמ אוה הבותכה תפסות דספהל עגונב ו"יר תטיש ןיבל הניבש ,א"בשרה תטישבש בישילא

 יבגל ותטיש תא ללוש אוהש קיסהל ןתינ ןאכמו ,הז הרקמב טג תופכל ןתינש ו"יר תטישל רכז ןיא

 םינש עבראכ ןודינש הרקמב ,ןכא 66.א"בשרה תטישל ששוח אוהש וירבדב רורבש םושמ טגה תייפכ

 ברה בשי וב ,ד"היב בריס ,דוריפ תונש רשע רחאל טגב ותשא תא בייחל רבג עבת ובו ןכל םדוק

 ד"ספב רבד רמוא וניא םג בישילא ברה 67.ו"יר תטיש תא ללכ ריכזה אלו טגב הבייחל ,בישילא

 בישילא ברהמ החוכ אב דמל ילוא םתוא( ו"יר ירבד לע ךמתסהל השא התסינ ובו ,בשי ובכרהב

 םיסחי םויק תייפכ ןיגב טגב ובויח לע הלעב רוערע תא תוחדל לודגה ד"היב תא איבהל ידכב )ומצע

 תורמל ונממ טגה בויח תא ריסהו לעבה רוערע תא לביק אקווד ד"היב הז הרקמב 68.ותשא לע

 ד"הספ תא בתכש ילארשי לואש ברה םלוא ,רבד רמוא וניא בישילא ברה ,רומאכ .ךשוממה דוריפה

 םלוא ,ותשאל טג תתל היה ןכומ לעבהש אוה ןוכנ םנמא ,וירבדל .ו"ירל תמצמצמ תונשרפ עיצמ

 אניעב אל" אוה םג רמואש ימכ ורידגהל ןתינ אל ןכ לעו ,תיב םולשל ותעצה םג תדמוע ךכל ליבקמב

  69."הל

 70.טגה תייפכו ןישוריגה תליעל עגונה ו"יר לש ושודיחב שומיש םישוע םניא הלא ןיד יקספ ,רומאכ

 םתוא ואיבהו וירבד תא 'ולאג'ש הלא הארנכ םהש ךכב איה ןיד יקספ לש םתובישח ,תאז םע

 לככ ןתינ ,טגב בייחל ידכ ו"יר ירבדב הנושארל שומיש השעש ד"הספ .םיניידה תעידיל הנושארל

 וכלהמב ,ןישוריג ךוסכס תובר םינש םילהנמה גוז ינבב ןד ד"הספ 1977.71 וא 1976 תנשב הארנה

                                                   
 ףסואב םסרופ הז ד"ספל בישילא ברה בתכש הטויטכ הארנה חסונ .)ב"לשת ןושח 'ב( 321 ח ר"דפ 19/א"לשת רוערע 64
 .)ג"סשת( זסר ג תובושת ץבוק :ויקספ
  .323 'מע ,םש 65
 רנייר )ימר( םהרבא :ואר השועמ טגל ששח ירקמב בישילא ברה לש ותרמחה לע .האבה הרעהב םג וארו 324 'מע ,םש 66
 ןמציו יבצ ;85 'מע דחוימב ,)א"עשת( 73 זי םיעוטנ "בישילא םולש ףסוי ברה לש תיתכלהה וכרדל םיינושאר םיווק"
 .)2014( 1 ה קוחפשמ ,"טג תייפכב ל"צז בישילא םולש ףסוי ברה לש וכרדל :'םדא ינב תעדמ הנוש הרות תעד יכ'"
 ,34 ש"ה ליעל ,טפשמ רבדב ,וגודריבו במוד םיניידה ירבדב ואר א"בשרה תטישל ו"יר תטיש ןיב בשייל םינוש תונויסינ
  .69-68 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,6130 קית רימז ברהו

 ןעוט טסילבמיצ ברה ,ןכא .םצמצמ ןפואב השרופ ךא ,םש הרכזנ ןכ פ"חר תטיש אקווד ,רומאכ .53 ש״ה ליעל ,ז ר"דפ 67
 טסילבמיצ הילדג םייח ברה( ג"רדח תרתהל אל ףא רמולכ ,הז הרקמב ו"יר תטיש לע ךמתסהל הצר אל בישילא ברה יכ
 .))ד"עשת( טצת אל ןורושי "הז לע הז םידרומה גוז ינב"
  .)ז"נשת( דלר לואש יטפשמ ילארשי לואש ברה לצא אבומ ,207/א"לשת רוערע 68
  .125 ש"ה דיל ןוידה ןלהל וארו .הלר 'מע ,םש 69
 ףסוהיב תודע חפאק ףסוי ברה :ואר דבלב תינוממ הקיספ ךרוצל ו"יר תטיש ד"היבב תרכזואמ םהב םיפסונ םירקמל 70

  .)ט"נשת( חמק ,אלק ה ןידה תרוש "ב״ולשל העיבתב סיסבה - בל םות" סלטא םהרבא ברה ;)ד"סשת( 200
 ןתינ ךא ,ךיראת אשונ וניא ד"הספ .26 ש"ה ליעל ,יקסבוכידו יאלוזא ,טסילבמיצ םיניידה ינפב ,ו"ל/13627 'סמ קית 71
 ד"ספ םסרפתה ר"דפ לש ךרכ ותואב יכ ןיוצי .ול ךומסב ומסרפתהש ןידה יקספ יפלו ךילהה רפסמ יפל ודעומ תא רעשל
 קית( הבותכל השאה תוכז לש תינוממה הלאשה יבגל קר ךא ,ו"יר תטישב שומיש אוה םג השועה ,הז בכרה לש ףסונ
 ר"דפ ם"שת/16801 )א"ת( קית :בכרה ותוא לש המוד הרקמ וארו .))ט"לשת לולא די( 253 אי ר"דפ ט"ל/2533 )א"ת(

 ,יקסנישוא ברה :ואר ו"יר תטישב שומישל ןושארה רוקמכ 13627 ד"ספ לע ועיבצהש םיניידל .)א"משת תבט 'ט( 156 זט
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 הארנכ ,טג תתל ברס ןיידע לעבה ךא ,ןישוריג םכסהל ועיגה ןכו ,ולשכנו תיב םולשל רוזחל וסינ

 תלאשב קסוע ד"הספ לש ובור .)דאמ ומע ביטיה ךכ םגש( םכסהה תא ותבוטל רפשל הווקת ךותמ

 72:הרצקב ד"היב ריעמ ופוס תארקל קרו ,םידדצה שוכר

 ןידה ןמ ןכ םא ,הב דרומ אוה ףאו תיב םולשב ץפח וניא אוה ףא רומאכו ליאוה

 ,השרגל ותוא ןיפוכ הז ןוגכבש םחורי ונבר ירבדמ ונאבהש ומכו ,השרגל בייח אוה

  .השרגל ובייחל שי מ"מ ,הייפכ לש וז הדמ ידיל עיגנ אל םא ףאו

 .לארשיב תינברה הקיספה לש חישל ו"יר לש ןישוריגה תליע הסנכוה ,וז תיתיצמת הרימאב ,ךכ

 73.םהלש לנויצרה לע וא םהבש שודיחה לע םידמוע םניאו םיטושפכ םירבדה תא םיגיצמ םיניידה

 םושמ וא ,םיניידל םיטושפ הכ ויה תמאב םהש םושמ ךכ ובתכנ םירבדה םא תעדל םויכ השק

 שומישב התייה אל הארנכ ,רומאכש ,וז הטישבש םוצעה שודיחה תא שיגדהל וצר אל םה הנווכבש

  74.םלועמ טעמכ

 

 טסילבמיצ ברה תטיש .1

 ד"הספ תא ןתנש בכרהה שארב דמעש ,טסילבמיצ הילדג םייח ברה לש ותשירפ רחאל תובר םינש

 יכ דיעמ אוהש רמאמ ודכנ םסרפ ,ו"יר תטישב שומישה תא דסייש הז אוה הארנה לככ רשאו ,ל"נה

 ףאו ,תופכל ןתינ אלש איה רמאמה לש אצומה תדוקנ 75."וספדנ אל דועש ןיד יקספמ טקולמ" אוה

 ןתינ הזב הז םיצור םניא גוזה ינב ינשש הרקמב רבודמ םא ךא 76,'ילע סיאמ' תרמואב טג בייחל אל

 סיאמ' ןידב שמתשהל ןתינ אל .הבר תועמשמ תלעב איה וז הרימא יכ המוד .ו"יר תטיש יפ לע לועפל

 הדירמב רבודמ םא ךא ,"שרגל ותוא םיבייחמ ןיא םגש םיקסופה בורו ת״ר תעד"ש םושמ 'ילע

 ןתינש ירה ,'ילע סיאמ' ןיעמ הנעט השאה תנעוט םהב םיבר םירקמל תפפוח קפס אלל רשא ,תידדה

 םירבדהש ןעוט טסילבמיצ ברה !םלועמ התחדנ אל רומאכ רשא ,ו"יר תטישב שומיש תושעל

 ירה ,'ילע סיאמ' תנעוט איהשכ השרגל ותשאב הצורה רבג בייחל ןתינ אל םא םג :הרבסמ םיטושפ

 היהת אל יכה ואלב אהד ,טגה בוכיעמ תלעותו האנה םוש ול ןיאד" ,הב הצור אל אוה םגש הרקמב

 תדמ לע ןיפוכ ]הרקמ הזכב=[ אנווג יאהכבו ,רסח אל הזו הנהנ הזד ,םודס תדמ אלא וז ןיאו ,ומע

 ודוי ,ילע סיאמ תנעטב ןיפוכ יכ עודיכ עבוקה ם"במרה לע םיקלוחה םיקסופה םג ,וירבדל 77."םודס

                                                   
 לעבה תייפכב ]ןיד קספ[" ףסוי קחצי ברה ;5 ש"ה ליעל ,292973/1 קיתב םחנמ ןב ברה ;6 ש"ה ליעל ,940783/13 קיתב
  .צ ו"עשת ןושח יניס לוק "ז״עז םידרומב שרגל
 םיאנתה יפל שרגתהל םידדצה לע" :םיבתוכו בויח ןושל טוקלמ םיניידה םיענמנ ד"הספ תונקסמב ,םנמא .95 'מע ,םש 72
 )ןישוריג לש ןיד יקספ םויק( םיינבר ןיד יתב קוח( 'תויצקנסה קוח' ינפלש ןדיעב ,תישעמ הניחבמ םלוא ,"םכסהבש
  .708 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,ידלאנירוק-יקסבשרש ואר .הלא תונושל ןיב ישעמ לדבה היה אל ,)1995-ה"נשת
  .77 ש"ה ןלהל ואר .רתוי רחואמ בתכש םירבדב וז הטישב ךמותה ירשפא רוקמ עיצה טסילבמיצ ברה 73
  .יקסבוכיד ברה יבגל ,86 ש״ה דיל ןלהל ואר תאז םע 74
 .טת 'מע ,41 ש"ה ליעל ,טפשמב םינויעב םיאבומה טסילבמיצ ברה ירבד םג ואר .67 ש"ה ליעל ,טסילבמיצ 75
 לר ה ןידה תרוש "ת״רד הקחרה ןינעבו ילע סיאמ תרמואה ןינעב" טסילבמיצ הילדג םייח ברה :ורמאמב םג ואר 76
 .)ט"נשת(

 ,זכקת זכ ךרכ תידומלתה הידפולקיצנאב וכרע ואר 'םודס תדימ לע ןיפוכ' ללכה יבגל .67 ש"ה ליעל ,טסילבמיצ 77
 ךומתל ידכ ."הז לע ותייפכו ,ךכב דיספמ וניא אוהשכ ,וריבחמ הבוט עונמל אלש םדאה לש ותבוח" :ותוא הרידגמה
 טג תתל םדא תופכל ןתינ יכ הלוע םהמ א"ע הס ןישודיק תייגוסל ן"רה רבסה לע טסילבמיצ ברה ךמתסמ ותרבסב
 ,הקזחל ידכ אבוה אוה :ךופה אלא ,הרבסל ותוא ליבוה הז רוקמש הארנ אלש ןוויכמ ךא ,ךכמ דספה לכ ול ןיא רשאכ
 םיפסונ תורוקמ תפסותבו ן"רה ירבד תוברל ,ו"יר תטישל סיסבכ ההז ןועיט יכ ןייצל שי .הבחרהב ןאכ וילא סנכנ אל
 לע .טסילבמיצ ברה תא םש ריכזמ וניא אוה .הק-גק 'מע ,10 ש"ה ליעל ,ןנאש לצא אבומ ,'םודס תדמ לע ןיפוכ' ןועיטל



14 
 

 הרקמב לעבה תא םיפוכש םשכש טסילבמיצ ברה עבוק וירבד ךשמהב 78."םודס תדמ לע ןיפוכד"

 ןקית אל אנווג יאהכד .תרחא השא אשיל ול ריתהל שי ןאמת םאו" השאה תא םיפוכ םג ךכ ,הזכ

 אפידע השאה אהתש םושרג וניבר ןקת אל'ש םש א״מרהו ש״ארה ובתכש ומכו ,םושרג וניבר

 79."'שיאמ

 הנושארה .ו"יר לש ונידב שומישל תויתועמשמ תולבגה יתש תואבומ רמאמה ךשמהב םנמא

 ,םגוז ינבב םיצור םניא תמאב השאה וא לעבה היפל הנדמוא לע ךמתסהל לוכי וניא ד"היבש תעבוק

 80:יטקט דעצכ תיב םולש םישקבמ םהש אלא

 טג ןתמב לעב בייחל ןיא ךכ ,הרורב היארב אלא ןוממ בייחל ןיאש םשכש רבתסמ

 הפוכל ןיא ...השאב ףא אליממו ... דבלב אנדמוא ךמס לע אלו הרורב היארב אלא

 .ג״רדחה תא ול ריתהל ןיאו ,טג לבקל

 לע קפס אלל הדיעמה הלועפ וא תשרופמ הרימא קרש הארנ םלוא ,ךכמ רתוי טרפמ וניא אוה

 .ו"יר תטישב שומיש ונל רשפאל הלוכי )ישוכר ףותיש קוריפל העיבת לשמל( רשקה םויסב ןוצר

 םניאש םירמוא גוזה ינב וב בצמ לע שרופמב רבדמה ומצע ו"יר ירבדמ םילוע הלא םירבד הרואכל

 81.הזב הז םיצור

 ברה ןד השעמל הבו ,הזב הז גוזה ינב םיצור אל היטעב הביסה תלאשל תעגונ היינשה הלבגמה

 וישעמ וב הרקמב לח ו"יר לש וניד יכ עבוק אוה 82.ןלהל ןודיתש ץיברוה ברה תטישב טסילבמיצ

 יב תדגבש רחאמ תרמואש השא" :לשמל ,וב 'דורמל' ינשה גוזה ןבל ומרג גוזה ינבמ דחא לש םיערה

 היה אוהש ךכב הנימ אקפנ ןיא הזב ,ךב הצפח יניא תוחילס יפלא שקבת םא םגו ךב ינא תסאומ בוש

 ןויכ ,המע םילשהל ובוריסב דמוע ןיידע אוהש ךכמ הנימ אקפנ ןיא םגו ,וב השאה תוסיאמל םרוגה

 דחא לש ותדירמ קר וב הרקמב םלוא 83,"ונלבקת אל השאה ,הבושתב רוזחי םא םגש ונל רורבש

  :םינוש םירבדהו ןכתי ינשה לש ותדירמל המרג

 וליא רמול שי הזבש ,ךב הצפח יניא ינא םג יב ץפח ךניאש ןויכמ תרמואש השא

 אב היה םימתבו תמאבו הרזה השאה תא בזוע היה :ותעד תא הנשמ לעבה היה

 תא שדחל המיכסמ איה םג התיה ,הל ללוע רשא לכ לע ותשאמ החילס שקבמו

                                                   
 ;דיק-גיק 'מעב ,86 ש"ה ליעל ,המלשל עמוש בל :לשמל ואר .םירחא םינייד םג ורזח ו"יר תטישל סוסיבכ ן"רה ירבד
 ירבו וירבדל רוקמ איבמ וניא ומצע ו"יר ,רומאכ יכ בוש ריענ הז רשקהב .44 ש"ה ליעל ,915637/4 קיתב וגודריב ברה
 רשאו ,םתוא וריכה אלו ו"יר ירבדל וסחייתה אל ללכש תורוקמ ,ותטיש תא ססבל ידכ םינייד םיאיבמש תורוקמה יכ
 האיצוהלו הטישה לע תוכמתסהה תלוכי תא קזחל ידכב םיאבומ ,ול םירכומ ויה אל אליממו ו"ירל םירחואמ םקלח
 תוארל שי הז ןפואב .םיפסונ םינשרפו םיקסופל ףתושמ הסיסבב דמועש לנויצרהש תוארהל ידכב וא דיחי תטיש ללכמ
 קיתב ץיברוה ברה ירבדב רבכ םיאבומה םיברה תורוקמה :ו"יר תטישל הקיספב םיאבומש םיפסונה ןיכומיתה תא
  .דועו 634 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,איבל ברה ירבדב ;ל"נה ןנאש ברה ירבדב ;271-269 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,8720/אמ
 ם"במרה תטיש םג )בלר-אלר 'מעב ,76 ש"ה ליעל ,ורמאמב( וירבדל .164 ש"ה דיל ןוידה ןלהל וארו .קת 'מע ,םש 78
 ןועיטב שמתשהל ןתינ אלש םירובס וילע םיקלוחהש אלא ,'םודס תדימ לע ןיפוכ' לע תססובמ 'ילע סיאמ'ב טג תייפכב
 ותופכל ןתינש ירה ,ותשאב הצור וניא םדאה אליממ וב הרקמב ,ךכ םא .הילע רתוול ותשאב הצורה םדא בייחל ידכב הז
  .טסילבמיצ ברה תטישל ו"יר לש ומעט רומאכ והזו ,טגל
 .31 ש"ה דיל ליעל וארו .אקת ,םש 79
  .םש 80
 .125 ש״ה דיל ןלהל וארו 81
  .133 ש"ה דיל ןלהל 82
 .)26.12.1999( 7787/זנ )לודג( רוערעמ חוקל רמאמב הז עטק .בקת-אקת 'מעב ,67 ש"ה ליעל ,טסילבמיצ 83
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 המ לכ ירהש ,וב הצפח הניא השאהש בשחנ הז ןיא אליממו ,םיפתושמה םהייח

 .וב הצור ןכ איה םצעב לבא ,הב ץפח וניא אוהש םושמ אוה וב הצפח הניאש

 
 'ןיאושינה תומ'ו יקסבוכיד ברה .2

 שומיש השעש בכרהב ןה טסילבמיצ ברה םע בשיש יקסבוכיד המלש ברה קלח הלא תולבגמ יתש לע

 השאה הבריס ןורחא הרקמ ותואב .היינשה הלבגמה התלע ובש הזב ןהו ,ו"יר תטישב הנושארל

 המיכסמ התייה ילוא יכ טסילבמיצ ברה לש החנהל םוקמ שי םא םג יכ םש עבוק אוה .שרגתהל

 תרסח וז החנהש ירה ,הילא רזוחו הרזה השאה תא בזוע הלעב היה וליא תיב םולשל השאה

  84:הנדמואמ הרתסל ןתינו ,תישעמ תועמשמ

 ךשוממ הכ דוריפ רחאל תואיצמה ןחבמב התוא קודבל ןתינ אלש ,דבלב החנה וז

 תיב םולש לע רבדל םוקמ ןיא ,דוריפ לש הנש )?(20 רחאל יכ רתוי יל הארנ .םהיניב

 יל תיארנ ,הדיצמ םיפתושמ םייחל הרזחל תורשפאה .השאה לש התניחבמ םג

 ולאכ תוביסנב .ישונאה עבטל תדגונמ םג ילוא הלודג הדימבו ןיטולחל הריבס יתלב

 אוה הז לכל םרוגה םלוא ןיאושינה ךשמהב םיצור םניא םידדצה ינש םצעב רשאכ

 .טגב 85הנתומ בויחל םוקמ שי ,לעבה

 ןיב רשוק אוה םג טסילבמיצ ברה ומכ 86.ורפסב םג הלוע יקסבוכיד ברה לש הביחרמה ותשיג

 ו"יר תטישב שומישה ןיבל ,'ילע סיאמ' תנעוטב טג בייחל ןתינ אל היפל 87רבעב ןידה יתב תדמע

 אלא ,דימת תמייק התייה אל וז הדמעש םש ריתסמ אל אוה 88."תידדה תוסיאמב רבודמ רשאכ"

 ןפואב רבדמו ,ךכל יארחאכ בשי וב בכרהה לע עיבצמ וניא אוה ךא ."רתוי תרחואמ הפוקתב" התלע

 89,"םודס תדימ לע היפכ"ב ןידה רוקמש עבוק םג אוה טסילבמיצ ברה ומכ ."ןידה יתב" לע יללכ

 ילוא לוכיש תועמשמ בר קומינ ףיסומ םלוא 90,ךשוממ דוריפ ןיגב טג )!(תופכל ןתינש עבוק ףאו

 91:תונורחאה םינשב ו"ירב שומישה תיילע תנבהל םורתל

 ירמוש םניאש ולאב החפשמ ייחב תמייקה תואיצמב ,ונרעצל .תפסונ הדוקנ ןאכ שי

 רתיה ורויש םויה קחרי אל ,דרפנב םייח םידדצה רשאכו .קיר ללח ןיא ,תווצמ

 תושרב רוב״ תניחבב ווהיש וא ,גוז תב וא ןב םע םיפתושמ םייחל וסנכיו םמצעל

 ...רוביצה לע רומשל דיקפת שי ןידה תיבל .ולשכיש םירחאל ומרגיו ,״םיברה

                                                   
  .רוקמב םיירגוסה .ל"נה 7787 רוערע 84
  .ןישוריגה לע ותשא תא תוצפל לעבה לע יכ עבק ד"היבש םושמ 'הנתומ' 85
 ר"דפ ול/2944 )א"ת( קית לע ססובמ קרפה לש ןושארה וקלח .)ד"עשת( גק א המלשל עמוש בל יקסבוכיד המלש ברה 86
 טגה ינידב הלקהל יקסבוכיד ברה לש תיללכה ותשיג לע .טסילבמיצ ברה םע בכרהב בשי אוה וב םגש ,)ו"לשת( 193 אי
  .9 ש"ה ליעל ,ןהכה :ואר תונוגעל עייסל ידכב
 םינשה תקיספב 'ילע סיאמ' תליע תיילע לע דומעל םינווכתמ ונא .ןידה יתבב התנתשה וז הדמע ביק 'מעב םש ,וירבדל 87
 .רחא םוקמב תונורחאה
  .גיק 'מעב ,םש 88
 ינש תא חקל ונממש הארנ .וירבדל רוקמכ ,10 ש"ה ליעל ,ןנאש ברה לש ורמאמ לע םיילושה תרעהב עיבצמ אוה 89
  .הז ונועיטב הכימתל םש איבמ אוהש תורוקמה
 .37 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,ןהכה :ואר .הז הרקמב טג הפכ ןכא ומצע אוה וב הרקמל המגוד איבהל השק ,םנמא 90
  .דיק 'מעב ,םש 91
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 לבא ,תילמרופ יושנש ימל ,םיברה תושרב רוב לש ידימת בצמ עונמל ד״יב םיבייח

 .היפכל תפסונ הביס וז .תישעמ יושנ וניא

 תייפכ בייחמ ךשוממ דוריפ יכ ותקיספ תא קידצהל ידכב פ"חר ידיב אבוה המוד ןועיטש ןייצל שי 

 הברה תולדתשה ךירצ אברדא הנקת םהל ןיאו םידרפנ הברה ןמז היהש ד"בל הארנש לכ" 92:טג

 הנעטה ."השאה תחאו שיאה דחא םיבר םיאטח םיאטוח ויהי אלש ידכ טג תתלו הזמ הז םדירפהל

 םירזממ תדלוה ששחל ףאו הרות ירוסיא תצירפל איבהל הלולע ןישוריגה תוליעב הרמחה ונימיבש

 ונעט ךכו 93,םירחא תומוקמב שומיש וב השע ומצע יקסבוכיד ברה .הז הרקמל תידוחיי הניא ןבומכ

  94.םירחא םינייד םג

 .הנדמואה תלאשל רומאכ תעגונ טסילבמיצ ברה םע יקסבוכיד ברה לש תקהבומה תקולחמה

 גוזה ןב לש תשרופמ הרימאל דוגינב םג ,ךשוממה דוריפה םצע לע ךמתסהל ןידה תיב לוכי ,ותעדל

 .גוזה ינב ןיב ןותנה םיניינעה בצמל רבעמ תוינוציח תויארב ךרוצ ול ןיאו ,תיב םולשב הצור אוהש

 ברה לע קלוח םג אוה 95.תחוורה הדמעכ רמולכ ,'ןידה יתב' תדמעכ םירבדה תא גיצמ אוה ןאכ םג

 םניא ןכ לעו ,תיב םולשל ךרדה תא םילעונ םניא רז גוז ןב םע םייח םג םיתעל יכ עבקש טסילבמיצ

 :ו"יר תטיש תלעפה תא םמצעשכל םירשפאמ

 לעבל שי םא םג ,דואמ ךשוממ דוריפ לש םוקמבש ,הנקסמל ןידה יתב ועיגה ,תישאר

 .ץוחלו הפשה ןמ םירבד םה ,תיב םולשב םנוצר לע שיאה וא השאה ירבד ,תרחא השא

 ונממ קחורמ רחאה גוזה ןב רשאכ ,תירטס דח הבהאב לוגדל לוכי וניא ריבס םדא

 טגה רודיסו ,וזב הז םיצור םניא םהינשש ריבס ,ןכ לע .וילא האנש עיבמו תובר םינש

 תיתדבועה תואיצמה .תונמקנ וא ,םידליה רודיס ,שוכר לש םימעטמ המהמתמ

 רשפאו ,ןיאושינה רשק לע תוילמרופה תויטפשמה תונעטה לע תרבוג ,ונלוכל תרכומה

 השאה םע רשקה קתוני םא םג ןקותת אלש ,תידדה האנשב רבודמש תואדוב חינהל

 .תרחאה

 תעגופ הניא ןברסה גוזה ןב ידיב םיאנת תאלעה יכ שרופמב ןאכ עבוק יקסבוכיד ברה ,קודו

 םולשב הצור וניא אוהש ךכל היצקידניאה קוידב וז םיתעל .ךפהל .ו"יר ךמס לע טגב ובייחל תלוכיב

 תינורקע תקולחמ זכרמב דמוע הז ןיינעש הארנ ןלהל .המודכו שוכרה תקולחב ןורתיב אלא תיב

 .ו"יר תטיש תלעפה יבגל

 רחא יתכלה רוקמ וא ו"יר ירבד תא וירבדב ריכזהל יקסבוכיד ברה קיספה םיוסמ בלשמ יכ המוד

 םירבדהו ןמזה םע הבחרתה יקסבוכיד ברה לש ותדמעש ןכתי ,השעמל .דוריפ ןיגב בויחה תליעל

                                                   
  .44 ש"ה ליעל 92
 341 א קחציל האושמ "טג תייפכב גוצרה א״ירגה לש וכרד" ;חסק 'מעב ,86 ש"ה ליעל ,המלשל עמוש בל :לשמל ואר 93
 .)ט"סשת םיכרוע 'חאו שאילא תימלוש(

 ברהו גיטפהרו חרז" רניזדר יחימע ;63 הרעה 36 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,ןהכה ;90 'מעב ,66 ש"ה ליעל ,רנייר :לשמל ואר 94
 .'תיתד תונויצ'ב םסרפתהל דיתע ,"םייחרזא ןיאושינ לע יולה דוד םייח
 המויק לע דמעש רחאל אקווד טגב בויח עבק רשא לודגה ןידה תיבב בכרהמ קלח היה ומצע יקסבוכיד ברה ,םנמא 95
 1758 ד"ספ ואר .)שוכר תקולחל התשירד( תיב םולשב השאה לש הנוצר רסוחל הרורב תיביטקייבוא היצקידניא לש
 דנש זי ןידה תרוש ,4127-53-2 רוערע ןכו ;)25.5.2014( 764231/6 )הפיח( קיתבו )5 ש"ה ליעל( 936936/2 קיתב טטוצמה
 .)ע"שת(
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 ד"היבב ןיידכ ובשויב בתוכ אוה אמגודל ךכ .רתוי תרחואמה ותשיג לש רצות םה הלעמל םיאבומה

  96:לודגה

 ךכב שי .טגב בייחל הליע םוש ןיאו ער לכ התשע אל ותשרמ יכ ןעוט תרערעמה כ"ב

 םניאש השא וא לעב .'ער השעמ' תיישעב ךרוצ ןיא ,טגב בייחל מ"ע .תיסיסב תועט

 אלל דוריפ" :השאה לש ןויערה .ןיא - תרחא ךרד .טגב םיבייח ,תיב םולשב םיצפח

  .טג בויחל םוקמ שי ,םולשב הצור הניאש לכו ,ונילע לבוקמ וניא ,"טג

 םילבוקמ ןכו 97,יקסנישוא ברה ידי לע המכסהב םיטטוצמ ,רוקמ לכ םיללוכ םניאש ,הלא םירבד

 םירבדש הדבועב לודג ןיינע שי 99.םתוא ולביק אל םירחא םינייד םלוא 98,םיפסונ םינייד רפסמ לע

 בשי ושארבש בכרהב ,א"משת תנשב רבכ לודגה ןידה תיבב ורמאנ יקסבוכיד ברה לש הלאל םימוד

 לכ אלל ורמאנ םה םש ףאו ,והילא יכדרמו חפאק ףסוי םינברה וב ופתתשהו ףסוי הידבוע ברה

 100:רוקמ

 ןיאש םנמא הארנ ,הז ד"יב יקית ללוכ ,םיקיתה לכבש רמוחה לכב ןויעה ירחא

 לש הבור בור רומא הצרת םאו ,הלוכ לכו ,רצונש ללמואה בצמב המשא השאה

 הז בצמ חינהל ןיאש רורב ?ברח לכאת םלועלה ךא ,לעבה םכש לע תצבור המשאה

 ,םולשב תויחל ובושי אל הז גוזו ,הנקת דוע ןיאש רורבש ןויכו ,ףוס אלל ךשמהל

 טגב דרפהל םיבייח םידדצהש ונל םג הארנ ךכיפל .גוזה ןיב דירפהלו ץק םישל שי

 .ןירוטיפ

 טגב בויח יכ הלוע ליעל ואבוהש יקסבוכיד ברה לש וירבדמו הלא םירבדמ יכ תעדה תא תתל שי

 ברה ךלה ךשמהב םלוא .טגה בויח תא ענמת תיב םולש תעיבת ךא ,םולשב הצור וניאש דצ לע תשוי

 תומ' ןויער תא השעמל לביקו ,)יתכלה רוקמ תרכזה אלל ,בוש( דוריפה תליע תא ביחרהו יקסבוכיד

 רורב םא טגה בויח תא בכעל המצעשכל הלוכי הניא תיב םולש תעיבת ,רומאכ ,התעמ .'ןיאושינה

 תא ,ןידה יתב תכרעמב הנושארל ילוא ,הלעמ יקסבוכיד ברה בשי וב בכרה .םעט הב ןיא יכ ד"היבל

 101:ומתש ןיאושינ יבגל 'תוומ'ה יומיד

 םידדצה ינש לע ליטהל אלא הרירב ןידה תיבל ןיא ,תיב םולשל יוכיס רדעיהב

 ועיגה ןיאושינה ייחש הדבוע תעיבק אלא ,תידדצ דח המשא ןאכ ןיא .שרגתהל

 וניא הז ןיד קספ .םיתמ םירגפל תיתוכאלמ האייחהב קוסעל םעט ןיאו םציקל

 הנקסמהו תבאוכה תואיצמה לש רואית אלא ,םשאנ דחא דצ ובש ידדצ דח בויח

                                                   
 .)ה"נשת לולא ו"כ( 52 ,51  טי ר"דפ הנ/946 קית 96
  .6 ש"ה ליעל ,940783/13 קית ;95 ש"ה ליעל ,764231/6 קית  97
  .)2006( 3 13 ןיידהו ןידה ,1-21-064662521 )א"ת( קית ;)24.6.2009( 1-21-8801 )א"ת( קית לשמל 98
 "םיאושינ ירבשמ בושייב ןנולשכו םיינברה ןידה יתבב תיב םולש תועיבת :"םולשו המחלמ"" יבערש יסוי לצא ואר 99
 .)ז"עשת( 1392-1391 ,1351 טי םיקסעו טפשמ

 יוטיב ידיל האבה ףסוי הידבוע ברה תטישב ןוידל .)א"משת זומת א"י( 364 ,362 אי ר"דפ ,מ"שת/ג"צק )לודג( רוערע 100
 ריכזה אל ד"הספ עודמ רבסה ןויסינל .בנר-נר 'מעב ,52 ש"ה ליעל ,ףסוי קחצי :ואר היתורוקמ לע עיבצהל ןויסינו ןאכ
 םרה םדמעמ תורמל ,האילפה הברמל .דכת 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,וגודריב לצא אבומה במוד ברה :ואר ו"יר תטיש תא
    .תינברה הקיספב דאמ טעמ םיטטוצמ םהירבד ,הז קיתב ובשיש םיניידה לש

 .)1.3.2017( 1073218/1 )הפיח( קיתב אבוה טוטיצה .דנ/382 קית 101



18 
 

 לכ ולכ רשאכ ןישוריגל ןיד קספ איצוהל ןידה תיב לש ותבוחו ותוכז .תענמנ יתלבה

 .רחא וא הז דצ תיפיצפס םישאהל ןתינ אל םא םג ,ןיציקה

  102:ידמ הביחרמ וז הרימאש ורבס ןיידעו ו"יר תטיש סיסב לע טג ובייח םנמאש םינייד ויה םלוא

 וא ,תיב םולשל יוכיס לכ ןיא ובש הרקמ לכב אלש רמאנו םידקנ הללכהה ךרד לע

 חרכהב ןתינ - הנכ הנניא םידדצה ןמ דחא לש תיבה םולש תנעטשכ ןיפוליחל

 םבורב ,תיב םולשל יוכיס רדעיה .ןישוריגל תיאמצע הליע לש המויקכ ךכב תוארל

  .טגב בויחל הליע הווהמ ונניא ,םירקמה לש

 תומ' שרופמה יוטיבב שרופמ שומיש תושעלמ ענמנ אל ףא יקסבוכיד ברה רתוי רחואמ ,רומאכ

 103:טגב בויחה תליעל םשכ 'ןיאושינה

 גוזה ינבש ןיטולחל רורב רשאכ ,הז גשומב שמתשהל הברמ ינא – ןיאושינה תומ

 השא םע רשק רצי לעבהשכ ,רקיעב םירומא םירבדה .םלועל םולשל ורזחי אל

 ,רבד לש ופוסב ירה ,וילע תלטומ המשאה לכ םא םג .םידלי הנממ ול שיו תרחא

 םירקמב .דוריפ תונש רחאל ,הבהא תורהצהמ םשרתמ ינניא ...ןישוריגמ סונמ ןיא

 .ינשב הצור אל דחא ףא ,רבד לש ותימאלש םושמ ,טג בויחל םוקמ םג שי ,הלאכ

 ךורעל שי ,םינש דוריפב םיאצמנו םיניידתמה גוז ינבבש רובס ינניא ,ףסונב

 לחה ימו תובר םינש ינפל הרק המ קודבל ידכב ,"תויגולואיכרא תוריפח"

 םאו ,םויה ומוקמ יפל ,"םש אוה רשאב" בצמה תא קודבל ןוכנ רתוי .תובירמב

-םולש תנעטב םהירבד תא םיווסמ םה םא םג – ז"בז םיצור םניא םהינש םויה

 .טג בויחל םוקמ שי יזא – תיב

 ברה לש ויפמ ןכא אוהש קפס ןיא םא םג – טוטיצה השעמלו ,הפירח תרוקיבל וכז הלא םירבד

 לש ויקספ יכ עבוק ןמרש ברה .וב אבומה ןויערה תא וללשש תורוקמה ןמ קר ונל רכומ - יקסבוכיד

 איה יכו 104,"םייתכלה תורוקמ לע םיססובמ םניא" 'ןיאושינה תומ' תליע רבדב יקסבוכיד ברה

 :אטוחל רכש ןתמ הווהמ

 ,םהיתושנב ודגבש םילעב תועיבתל סיסב הווהמ ,יקסבוכיד ברה לש וז ותטיש

 השאה תא בייחל ועבת ,םהיניב דוריפ תפוקת רחאל .הרז השא תבוטל ןתוא ושטנו

 םהיתועיבתב תכל םיקיחרמו ."ןיאושינה תומ"ו דוריפה בצמ םצע בקע ,טגב

 אלש ךכ .הז אשונב ויקספב קספנש יפכ .ןישוריגב הבויח בקע ,היתונוזממ םרטפל

  .הלעב תחת תבשל וניבא םהרבא תבל תחנה

 אוה ןמרש ברל דוגינבש תורמלו 105,הפיחב ד"היבב ההז טעמכ ןפואב תאבומ וז הנורחא הנעט

 לבקמ וניאו וז הטיש ליבגמ אוה ,)הל ינשמ קומינכ פ"חר תטישו( ו"יר תטיש ךמס לע טגב בויח קסופ

                                                   
 .)20.10.2010( 288169/3 )הינתנ( קית 102
  .9 ש"ה ליעל ,523426/2 קית ;)28.4.2011( 810538/2 )לודג( רוערע ;103 'מע ,9 ש״ה ליעל ,ןמרש לצא אבומ 103
 תומ' לש השיגה" :)2007( 11 , 18 ןיידהו ןידה , 1-21-059133397 )לודג( רוערעב וירבד וארו .ל"נה 810538/2 קית 104
 ."םייחרזא ןיאושנל סחיב םימעה יקוחב אלא ,ל"זח אלו הרות ינידב הרוקמ ןיא 'ןיאושינה

  .225 ש"הב ןלהל רכזנה ד"הספב םג ואר .9 ש"ה ליעל ,523426/2 קית 105
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 רורב ןידה תיבל רשאכ ,המצעשכל תיב םולשל העיבתש תעבוקה יקסבוכיד ברה לש ותבחרה תא

 :הדירומ הניאו הלעמ הניא ,תיב םולשל יתימא יוכיס ןיאש

 תעיבתש םשרתמ וא האור ןידה תיבו ,תיב םולש תשרודו תעבות השאה רשאכ

 ףאו ,ףסה לע העיבתה תא תוחדל שיש ןידה תיבל קפס ןיא זא ,הנכ תיבה םולש

 תא הצור השאה תמאבש חכוי םא תיבה תואצוהו השא תונוזמב לעבה תא בייחל

 .ךשוממ דוריפ היה םא םג הרזחב הלעב

 

 םחורי וניבר תטיש לש התלילש .ג

 

 תרוקיבל התכז 'ןיאושינה תומ'ב הרכהכ התוא ותרדגהו יקסבוכיד ברה לש הביחרמה ותשיג ,רומאכ

 רוקמכ ו"יר תא ןייצל יקסבוכיד ברה ענמנ רבכ םיוסמ בלשמש ךכ לע ונדמע םג .ויתימעמ המכ דצמ

 רורב 106.הכלהב רוקמ ןיא ותטישלש ןועטל םילוכי ויהש וידגנתמ לע הרואכל לקה ךכבו ,וירבדל

 ילודגמ דחא לש ותטיש יבגל רבדה ךכ אל ,ףוקתל וידגנתמל לק הלא יקסבוכיד ברה ירבד תא םאש

  .ו"יר ,םינושארה

 ןיא םלוא .ךשמהב רוזחנ דוע וז הדוקנלו ,ןידה יקספמ םיברב םויכ תשמשמ ו"יר תטיש ,רומאכ

 המרב התוא םילבקמה םינייד םדצלו ,ללכ התוא םילבקמ םניאש םינוש םינייד םג םנשיש קפס

 הרורב היצביטומ תמייק יקסבוכיד ברלש יפכש ירב .תמצמצמ תונשרפ הל םיעיצמ ךא תינורקעה

 לככ ןה ךכל תוביסה .הימצמצמ וא היללושמ קלח לצא וזכ תמייק םג ךכ ,ו"יר תטישב הרכהל

 רמאנש יפכו ,הנורחאל דע הנודינ אלש תידוחיי הטיש ו"יר תטיש לש התויה תדבוע .1 :שולש הארנה

 םיניידהמ קלח תעדלש רבד ,וניגב תויצקנס תלעפהמ יאדוו ,טגב בויח ינפמ יללכה ששחה .2  .ליעל

  108.הנושארה הביסב רמאנה רואל ,וז תיפיצפס הליעב קזחתמ הז ששח 107.'השועמ טג'ל ששח הלעמ

 יפכו ,'ןיאושינה תומ'ב הרכהל תינורקעה תודגנתהל תעגונ רתויב תיתועמשמה הדוקנהש ןכתי .3

 רשאו ,םהב ןיינועמ וניאש גוז ןב לע םיפכנ רשא ,ידמ 'םילק ןישוריג'ל תורשפאל ןכו 109,ליעל רכזנש

 ובייחל עבותה גוזה ןב לש 'ותמשא'מ עגפנ ךפהל אלא ,ןיאושינה תוטטומתהב 'םשא' וניאש קר אל

                                                   
  .104 ש"ה דיל ליעל 106
 ]...[ קוחב םירכזומה הלבגהה יווצב" :וצר 'מעב עיפומ יטלחהה ומוכיסש ,'ו חפסנ )ג"סשת( השועמ טג גרבדלוג ףסוי 107
 םהבש םיקיתהמ עברכב קר עצוממבש םידמלמ ,םדוקה רושעל ןוכנ ,םייטסיטטסה םינותנה םג ."סונאל בשחנ יאדוב
-ןירפלה תור ואר .הברהב ךומנ ףא רועישה םהבש ןיד יתב שיו ,הלבגה יווצ םג ונתינ טגב הייפכו בויחל תוטלחה ונתינ

 'סמ חוד י"אפ טקיורפ( 1995–ה"נשתה )ןישוריג לש ןיד יקספ םויק( םיינבר ןיד יתב קוח ךבקז-ןייטשלדא רמתו ירדק
1, 2011( 34–36. 

 הניא איה בויח םג ,ותטיש תא לבקנ אל םאש ורבסש ויה םלוא ,טג תתל לעבה לע תופכל ןתינ ףאש עבוק ו"יר ,רוכזכ 108
 םינברה :'ילע סיאמ' תנעט יבגלו ;50 ש"ה דיל ליעל ,פ"חר תטיש יבגל המודב וארו .68 ,67 ש"ה דיל ליעל ואר .תרשפאמ
  .234 ,231 ,226 ה"עשתה םיניידה סנכ "'ילע סיאמ' תנעט" יראב ןימינבו רבורפ םוחנ

 הדמע דציכ רתיה ןיב םש הארמ אוה .1432–1427 'מעב ,99 ש"ה ליעל ,יבערש ;9 ש"ה ליעל ,ךיירטסו ואר הז ןועיטל 109
  .פ"חר ירבד לש םתלוחת ףקיה תא םג םצמצל הלעפ וז
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 דירטמ הז ששח המכ דע םיפשוח וירבדו ,לטנזור ברה ידיב יוטיב ידיל האב וז הדמעש המוד 110.טגב

 111:ותוא

 השא לכש ףוס רבדל ןיא ... ובר םשב ו"יר ירבד רואיבב א״טילש רימז י״רגה כ״שמ

 ול רוסא ירה אוהו שימשתמ וב דורמת איהש ,טגל ופוכל לכות הלעבב דורמתש

 טג וילע ופוכיו ...ךב הצור יניא רמאי םיחוכיו לש םכרדכו החרכ לעב הל קקדזהל

 ...עמשנ אלש רבד הזו , שדוח ב״י רחאל

 

 םיענמנו שרופמב הדגנכ ללכ ךרדב םיאצוי םניא ו"יר תטיש תא לילכ םיללושה ,םירבדה עבטמ

 התועמשמ רבדב ליעל ונירבד תא חיכומ הז רבדו 112,הילע ךמתסהל ןיאש הדמע איהש עובקלמ

 הנווכ וז האצרה 113.ןמרש ברה אשנש האצרהב רבדה רכינ דחוימב טלוב ןפואב .וז הטיש לש הברה

 םיססבמ" ךכב םידדצמהש הב רמוא ןמרש ברה .טגב בויח תליעכ ךשוממ דוריפב שומישה דגנכ

 רורבב ליחתא .ג"כ ביתנ ,םירשימ רפסב ו"יר ירבד לע ןכו ...י'גאלאפ םייח ר"גה ירבד לע םתקיספ

 איהש ירה ,ו"יר תטישל םג עיגי אוהש הייפיצה תורמל םלוא 114,"...ל"צז י'גאלאפ םייח ר"גה ירבד

  .פ"חר לע תוכמתסהה תייחד קר תקסועה ,האצרהב ללכ הנודינ הניא

 חינהל ןתינ אל רבכ םויכש ןוויכמ .תרחא ךרדב םג 'הקיתש'ב תודגנתה לש הז גוס גיצהל ןתינ

 הלוכי התייה םהב תומוקמב הרוכזא יאש ירה ,ו"יר תטיש לש העמש תא ועמש אלש םינייד שיש

 רואלש העיבקבו הרוכזאב רבודמ אל ,קודו( הילע ךמתסהל ןוצר רסוח לע דמלמ ,םיאתהל

 רוזחנ םא .)תמעור תומלעתהב אלא ,ןודינה הרקמל המיאתמ הניא איה ןלהל ונודייש םימוצמצה

 ןיאש ירמגל רורב הב תואיצמבו םינש שולש לש דוריפב היה רבודמ וב הרקמבש ירה ,ןמרש ברל

 לש השקה בצמה רואל ךדיאמ" :טגב בייחל ןיאש ןמרש ברה עבק ןיידע 115,תיב םולשל רוזחל יוכיס

 לעבל ץילמהל שי ,דוריפה בצמ תאצותכ םרגיהל תולולעה תורומחה תוכלשהלו םהיניב דוריפה

 הווהמ דוריפה בצמ םצע אל" יכ ותעד לע תססובמ וז העיבק ."םידדצה יאושינ תא םייסל לועפל

 .ו"יר תא ללכ ריכזמ וניא ךא ,התוא םצמצמו פ"חר תטישב ןד ןמרש ברה ."ןישוריגב בויחל הליע

 הלעמל לש דוריפ םייקתה וב ,לודגה ןידה תיבב ונודינש רתויב םיינוציקה םירקמה דחאב ,המודבו

 לש טועימה תעד .טגב השאה תא בייחש ירוזאה ד"היב תקיספ לע רוערע ןודינ 116,)!(הנש םיעבראמ

 אלש חרזמה תודע ינבב היה רבודמש םושמ רקיעב ,רוערעה תא תוחדל שיש הרבס ילברגלא ברה

                                                   
 :ואר םשא לש תויסאלקה ןישוריגה תוליע תשיטנלו 'םילק ןישוריג'ל לארשיב םינייד ברקב תמייקה תודגנתהה לע 110
 "לארשיל הקירמא ןיב :טג תונברס תעינמל ןיאושינ םדק םכסה - ?ץראב תויולתה תווצמ - ןיטיג" רניזדר יחימע
  .5 זמ םיטפשמ

 סיאמ' תנקת דגנכ ותבושתב םימסרופמה םת וניבר ירבד תא םיריכזמ הלא וירבד .70 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,6130 קית 111
 דיב המצע הלותו תכלוה תחאו תחא לכ אהי אלש ןנירמא דועו" :דכ ןמיס )תובושתה קלח( רשיה רפס ,םינואגה לש 'ילע
 ואר וז הבושתב ןוידל ."רכשנ אטוח וניצמ כ"אד ]דועו[ תדרומ םא ם"וכעב הלתת םנחב הלעב דימ המצע תעקפמו יוג
 .133–132 'מעב ,19 ש"ה ליעל ,ךיירטסו

 םג .ל"נה ש"ה ףוגב ואר ,ךכב ססיה הארנכ אוה ףאו ,43 ש"ה דיל ליעל ,לטנזור ברה אוה ללכה לע דמלמה ךכל גירח 112
 םצמצל הסנמ אלא וז הרימאב תקפתסמ הניא ,ו"יר תטיש לש התוידוחיי יבגל 43 הרעהב םש תאבומה תפסונה העדה
  .ןלהל ןודנ םהב םינושה םינפואב הטישה לש התלוחת תא

  .9 ש"ה ליעל 113
 .103 'מע ,םש 114
  .103 ש"ה ליעל ,810538/2 קית 115
  .50 ש"ה ליעל ,1-21-1782 רוערע 116
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 .)ו"יר תטיש תא ריכזמ וניא אוה םג ךא( 117החרכ לעב השאה ישוריג תא רסואה ג"רדח תא ולביק

 תורשפאה תא ןוחבל ןיידע שי ,הדידל .תרחא הרבס יאשחו רריזיא םיניידה לש בורה תעד םלוא

 תוכיראב ןחוב ד"היב .טגב הבייחל ןיידע ןתינ אל ןכלו ,תיב םולשב םימתבו תמאב הצור השאהש

 קסע רשא לודגה ןידה תיבב ןודינש הרקמב םג ךכו .ללכ ו"יר תא ריכזמ וניא ךא ,פ"חר תטיש תא

 בייחל שי" יכ העבק ןוראוב ברה לש טועימה תעד 118.םינש עשת רבכ םייקתמ םהיניב ערקהש גוזב

 תידדה הדירמ לש ןינע ןאכ שי פ"הכלו ...הקדצה םוש ול ןיא ןישוריגה בוכיעש יפל טגב השאה תא

 ןתינ אלש העבק ארגיאו ילברגלא םינברה לש בורה תעד םלוא ,"ןישוריגב בייחל כ"ג שי הז י"פעשו

 ,ירוזאה ד"היבב הל עבקנש הזמ לופכ הבותכ םולשת תרזעב הצרמתל שיו טגב השאה תא בייחל

 ןישוריג אלו םולש אל – יולת בצמ"ב רבודמ יכ םידומ םהש תורמל .ןישוריגל המכסהל האיבהל ידכ

 םג טועימה תעד ידיב האבוה ףאש ו"יר תטישל ללכ םיסחייתמ םניא םה 119,"ונרושיי ימ ותירחא –

 רבודמ 120.םילשוריב ד"היבב הנורחאל ןתינש ד"ספב תמייק תפסונ המגוד .שרופמה המשב אל םא

 תורמלש עבק ד"היב .ףותיש קוריפל יטפשמ ךילה להנמ ףאו ,םינש שולש רבכ דרפנב יחש גוזב

 ."ןישוריגמ סונמ ןיא רבכש םיעד ימימת םהינשש םשורה לבקתמ" תיב םולשל השאה תעיבת

 :עבוקו ו"יר לש הטישה תא ללכ ריכזמ וניא אוה ,תאז תורמל

 ,ךשוממה דוריפה רואל םלוא ,ןישוריגב השאה תא בייחל טילחמ וניא ןידה תיב

 ,ןישוריגמ סונמ ןיאש הניבמו המינפה רבכ השאה םגו ,ותשאב סאמ לעבהש רחאמו

 .המכסהב ושרגתי םידדצהש יוארה ןמו הנוגי אל חרכהה

 

 םחורי וניבר תטיש לש המוצמצ יכרד .ד

 

 םינשה ךרואל ואיבה 121,הלודגה םתונשדח ןכו ,רבסה וא רוקמ ירסוחמ ו"יר לש וירבד תויה

 הניאש עובקל יאדוו ,ותטישב שומישה תלוכי תא ליבגהל ידכב ןהב שיש תויונשרפ לש הרושל

 122:תקולחמב םייונשה יקסבוכיד ברה ירבדב ומכ 'ןיאושינה תומ' לש הרקמ לכב טג בויח תרשפאמ

 קפס ןיא ."שרגתהל םידדצה ינש לע ליטהל אלא הרירב ןידה תיבל ןיא ,תיב םולשל יוכיס רדעיהב"

 ןישוריגה ינידב לבוקמ וניא 'ןיאושינה תומ' ןויערש הסיפתה ןמ עבונ םימוצמצה ןמ קלחש

 אצי'ש ןכתי אל ויפל ןויערה ףאש הארנ ןלהל .'םילק ןישוריג'ל תורשפאה אל םג ילואו םייתכלהה

  .םירבדב עיפומ 'רכשנ אטוח

 תשרופמ היארב תידדהה הדירמה תחכוה .1

 
 ,טגב בייחל ןתינ אל היפל ,יקסבוכיד ברה קלח הילע ,טסילבמיצ ברה לש ותדמע תא ליעל רבכ וניאר

 תרירבש הלוע וירבדמ ."דבלב אנדמוא ךמס לע אלו הרורב היארב אלא" השאה תא ןהו שיאה תא ןה

                                                   
  .29 ש"ה ליעל ואר 117
 1-21-051550960 )לודג( רוערע ואר ,ו"יר תטישמ תומלעתה לש המוד הרקמל .)8.1.13( 889512/1 )לודג( רוערע 118

 .)2003( 11 ,2 ןיידהו ןידה ,)17.7.2001(
  .ךליאו 92 ש"ה דיל ליעל ואר ,אטחה ששחל םתנווכש הארנ 119
 .)29.6.2017( 1066265/1 )םילשורי( קית 120
 ו"ירש ןכתי אל ןהיפל ,וגודריב ברה לש הרבסמ וירבד איה ו"יר תטיש לש תויביטקפאה תא תמצמצמה תידוחיי העד 121
  .34 ש״ה דיל ליעל ,שממ הייפכל ןווכתה

  .101 ש"ה דיל ליעל 122
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 החנהו ,לוחי אל ו"יר לש וניד ןכלו הנכ העיבת עבות תיב םולש שקבמה דצש חינהל איה ונלש לדחמה

  .תיביטקייבוא היאר תועצמאב קר רתסית וז

 יכ רמאו רזח לעבה וליאו ןישוריג השאה העבת וב הרקמב ךכ .םיפסונ םיקיתב הלוע וז תקולחמ

 םש בשיש ראמע המלש ברה 123.תוליע רפסמב טגב לעבה תא בייח ירוזאה ד"היב .תיב םולשב ונוצר

 תא הלעהו רזח לעבה םנמא ."תמסרופמו העודי"ה ו"יר תטיש לשב רתיה ןיב ךכ עבק בכרהב

 ץפח וניאש םידמלמ ד"היבב וירבדו הנכ הניא ותעיבתש עבק ראמע ברה םלוא ,תיב םולשל ותשירד

 .קיפוט השמ ברה ידיב ו"יר תטיש הנודינ רוערעב ד"הספב 124.הייח תא ררמל ותרטמ לכו דוע הב

 ידיב התלעפה תלוכי תא דאמ םצמצמו ודגנכ וז הליע ליעפהל ןתינ אלש לעבה תדמע תא לבקמ אוה

 125:ד"היב

 רמוא לעבה רשאכש בתכ אוה הנה ,םחורי וניבר ירבדמ שרגל ובייחל וצרש המ...

 לעבהש ונינפלש הרקמב ומכ אל לבא ,טג הל תתל הצור יניא לבא הל אניעב אל

  .הב הצור אל אוהש עבקנ ונאו ,ב״ולש אוה הצורש חווצו דמוע

 126:רבורפ םוחנ ברה םימיל רמא םימוד םירבד

 טגה תא בכעמש ימ תא טגב בייחל שי ובש םחורי ונבר לש הרקמה ןיב רשק ןיא

 האצותכ ,בר ןמז דרפנב םידדצהש הרקמ ןיבל ,ןגועמכ בשחנ ינשה דצהו תויה

 שקבמ ינשה דצהו ןישוריג עבותו תיב םולשל רוזחל ןינועמ אל םידדצה דחאש

 ןישוריגה עבותש יוכיס ןיאש ד״היבל הארנש ףא לע ,הזכש הרקמב .תיב־םולש

 אל ןישוריגה עבותו תויה ,תיב־םולש שקבמ תא טגב בייחל ןיא ,תיב־םולשל רוזחי

 127.ומצע תא ןגעמכ בשחנ אוה אלא ןגועמכ בשחנ

 לוכי ןכא ד"היבש םיעבוקו ,וז תמצמצמ הדמע לבקל םינכומ םניא םינוש םיבכרהש רכינ

 תקולחמ יכ תוארל םילוכי ונא םלוא 128,תיב םולש עבות גוז ןב וב םוקמב םג הנדמוא לע ךמתסהל

 וז יכ עבק םיניידה דחא םלוא תיב םולש העבת השא וב הרקמב ךכ .םעפל םעפמ הלועו הבש וז

 תא הטרפ אל וליפאו תיב םולשל שממ לש דעס השקב אל השאה .תיתמגמו תיטקט ,קרס תעיבת"

 הניאש הלגמ לעבה תא תללקמ איהש הדבועה ךכל ףסונבו ,"תיתימא תיב םולש תעיבתל שורדה

 קית" החתפ השאהש ןוויכמ יכ עבקו ,הלא םירבד ללש בכרהה ןמ רחא ןייד 129.הלעבב תמאב הצור

 םוחנ 'ר ג"הרה ירבדב ןייעו .הזב הז םידרומ ןידמ טגב הבייחל ןיא ,תיב םולש תשקבמו ,תיב םולש

 .טגב הבייחל ןיא תיב םולש תשקבמ םויכ השאה םאש םחורי 'ר ירבדב ךיראהש א"טילש רבורפ

                                                   
 .)ח"נשת( כש ג המלש עמש ראמע השמ המלש ברה לצא םסרפתה ,ה"נשת תנשמ ,ד"הספ 123
  .טגב לעבה תא םיבייחמ ךא ו"יר תטיש תא םיריכזמ אל םירחאה בכרהה ירבח ינש .דלש–גלש 'מע ,םש 124
  .ולש 'מע ,םש 125
 111 ,109 ח״סשתה – םיניידה סנכ "הזב הז םיצפח םניאש גוז ינבב תקדוצ העיבת ,תונתמ רזחה ,טג בויח" 126

  .69 ש"ה דיל ליעל ילארשי ברה תדמע םג וארו .)ט"סשת(
 ןכומ ודיצמ לעופב םא ןישוריג תעיבת ד"היבל שיגה לעבהש םוקמב" ויפל :םש וירבד רואל רהבומ ןורחאה טפשמה 127
 ."טגב לעבה תא בייחל ןיאו תנגועמכ תבשחנ השאה ןיא ,המיכסמ התיה השאה םאב השאה םע תיב םולש תושעל

 לש ונידמ הנושב ,ונינפלש ןודינב הנהו" :ןועמש ןב לאפר ברה ירבדב )18.6.2015( 920384/1 )הינתנ( קית לשמל ואר 128
 ד"היב עבק ,ליעל ונבתכש יפכ ךא .ו"יר לש וניד תא ליחהל םוקמ היהי אל הרואכלו ,תיב םולשל תנעוט השאה ,ו"יר
 אנדמוא ד"היבלו הירבד תא םירתוס הישעמ רשאכ ץוחלו הפשה ןמ הניה תיב םולשל השאה לש התעיבתו התרימאש
 הרקמב לודגה ד"היבל ירוזאה ד"היב ןיב תקולחמה וארו ."תיב םולשב הצפח הניאש השאה לש התולהנתה לכמ חכומד
  .)2009( 5 18 ןיידהו ןידה ,)17.2.2088( 023559859-21-1 )לודג( רוערע :המוד

  .98 ש"ה ליעל ,8801 קיתב יולה ןריבא ברה 129
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 ."ונאצי אל קפס ידימ ירה ,רודמ לבקל הקיטקט ךותמ תיב םולש תשקבמ איהש ילוא רמאנ םא ףאו

 השאב םש וקסע םיניידה 130.הפיחב ד"היבב הנורחאל העבוה וז תמצמצמ הדמע לש הפירח הלילש

 השאה לש התוגהנתהש הנקסמל ועיגה םלוא ,הלעב לש ןישוריגה תעיבת לומ לא 'תיב םולש' העבתש

 םידדצה ינשש תמיא לכש" :ו"יר תטיש לש ןויגיהה םהירבדל .התעיבתב תונכ רסוח לע תדמלמ

 ןידה תיב"ש ךכל םרוג ,"ומיע המיכסמ הנניא הכלההש רומח ןוגיע ןאכ שי ןכ םא הזב הז םידרומ

 .תידדה הדירמ שיש ול רורב רשאכ ,"אוהש תומכ בצמה תא ריתוהלו ןידה תא תונעל אלש הוּוצמ

 דחא לש תונכ אל תורימא ינפמ וגוסיי אל ,וילע לטומה בויחהו ,ד"היב יניעל הרורבה תואיצמה

 ךכב קפס ןיא .לכו לכמ ...תוחדל" שי ,ד"היב דמוע הילע ,תמצמצמה הטישה תא ןכ לעו ,םידדצה

 המו תואטבמ ולא םילימש המל אלא 'םילימ לש )רוקמב ךכ( םפוג'ל ןווכתמ אל םחורי וניבר יכ

  ."!ןניקסע תוהמב ירהש ןהירוחאמ דמועש

 

 ןתינ אל םיתעלש תעבוקו ,ו"יר תטישב שומישה תורשפא תא רתוי דוע תמצמצמה הדמעב םייסנ

 לע עבק ירוזאה ד"היב 131.תיב םולשב הצור הניאש השאה לש תשרופמ הרימא שישכ םג הליעפהל

 תניינועמ הניא יכ אלמ הפב התדוה השאהו םינש עברא לש דוריפ לח וב הרקמב יכ ו"יר תטיש ךמס

 הקיספמ השאהו שרגתהל םידדצה לעש ירה ,תיב םולשל העיבת השיגה אל םלועמו ,תיב םולשב

 רפוכ וניא בכרהה .וז הטלחה לע השאה לש הרוערע תא לביק לודגה ד"היב םלוא .היתויוכז לבקל

  :לקשמ ךכל סחיל ןיאש עבוק אוה םלוא ,תיב םולשב הצור הניאש התדוה השאה יכ הדבועב

 הלובח השא יכ תעדל תאז יכ ,ב״ולשב הצור הניא השאה ןכא םאה בטיה קודבל שי

 .אל וא תיב םולש הצור םא הזכ בצמב קדביהל היואר איהש בצמב הניא העוגפו

 השאהו לעבה דצמ יתימאו הנכ סויפ אובי רשאכ קר .הב עגפש הדוה ירה לעבהו

 .םחורי ונבר לש וניד הזב ליחהל שיש בצמ הזב תוארל ד״היב לוכי ברסת

 לכב ו"יר תטיש תא םמצמצל ןיינועמ אוה יכ רכינו ,הז ןיד קספל סחייתנ םיאבה םיפיעסב םג

 םינברה :הז קיתב לודגה ד"היב ינייד לש תינורקעה םתדמעמ רבדה עבונ הארנה לככ .תירשפא ךרד

 עתפונ אל םג ןכל .ליעל רכזנ רבכש יפכ 'ןיאושינה תומ' ןויער תא תללושה הדמע ,רריזיאו ןמרש

  :וב ובתכש תוארל

 וניא )ומצע ינפב( לעבה כ״ב תנעטכ ןיאושנ ץק וא ןיאושנ םויס גשומה :הנקסמל

 תעיבתב ד״היב ןודי ןכ םא אלא םהל תיאכז איהש השאה תויוכז לוטיבל הליע

 תוכזה דספה תכמ תונוזמ דספה לע וא טג בויח לע ד״ספ איצויו לעבה לש ןישורגה

  .תונוזמל תיסיסבה

 .ו"יר תטישל תמצמצמ תונשרפל םג םתוא הליבוה וז תינורקע הדמעש רעשל ןתינ

                                                   
  .5 ש"ה ליעל ,1083672/1 קית 130
 תאו הזה ד"הספ תאש ןועטל םוקמ היה הרואכל .)2009( 6–5 18 ןיידהו ןידה ,)8.8.07( 1-21-323397786 )לודג( רוערע 131
 :תויפיצפסה ויתוביסנ עקר לע תוארל שי )152 ,136 תורעה ןלהל ואר( תופסונ תורוצב וב עיפומה ו"יר תטיש םוצמצ
 ובתכש םיניידה ןמ םיינשש הדבועה ןמ םלעתהל השק םלוא .השק תומילאמ הלבסש השאה לש היתויוכז לע ןגהל ןוצרה
 ש"ה דילו 9 ש"ה ליעל לשמל ואר .ו"יר תטישב שומישל םיינורקע םידגנתמ ןכא םה ,רריזיאו ןמרש םינברה ,ד"הספ תא

 השא לש הרוערע תא לביק אוה וב )5.5.2009( 1750-21-1 )לודג( רוערעב רריזיא ברה לש םיכתוחה וירבד דוע וארו .117
 םיגשומב ןד ןידה-תיב" :עבוקו ,תיב םולשל תורשפא רסוח ןיגב טגב הבויח לע )117 ש"ה דיל ליעל ואר !חרזמה תודע תב(

 ביכרמהמ קלחכ לקשהל לוכי 'ןיאושינה תומ' .דבלב ןהיללכו ןהיגוסל ילע סיאמ תונעטב םג ןכו ןישורג תוליע לש
 .)60 ש"ה ליעל ואר( פ"חר תטיש יבגל תחוור הדמע םיריכזמ ןבומכ הלא םירבד ."אל ותו ילע סיאמ תנעטל החכוההו
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   ינשה דצה תדירמל םרוגה איה דחא דצ תדירמ - ?תידדהה הדירמה הלחה דציכ .2

 

 דחא דצ לש םיערה וישעמ וב הרקמ ןיב ןיחבהל שי היפל טסילבמיצ ברה לש ותדמע הרכזנ ליעל

 וגוז ןבב דחאה דצה לש ונוצר רסוח וב הרקמ ןיבו ,טגב םבייחל ןתינ זא ,ינשה דצה תדירמל ומרג

 חינהל ותעדל ןתינ ןורחאה הרקמב .ינשה לצא םיפתושמה םייחה ךשמהב ןוצר רסוחו שואייל םרג

 טסילבמיצ ברהש שיגדהל בושח .טגב ינשה גוזה ןב תא בייחל ןתינ אל ןכלו ,שממ לש הדירמ וז ןיאש

 םירחא םינייד ירבדב םילוע רשא םילוקיש ,םשא ילוקיש לשב ו"יר תטיש תלעפה תא ליבגמ וניא

 ןיגב לשמל רצונ דוריפה וב םוקמב םג הפקת הטישהש רובס אוה ,ךפהל .אבה ףיעסב ונחביי רשאו

 ךשמהב הצור הניא איהש ןיטולחל רורב םא טגב ותשא תא בייחל אוה לכוי זא וליפאו ,לעבה תדיגב

 וניא אוה םשאה תלבגמל סחיבש קיסהל ןתינ טסילבמיצ ברה לש וירבדמ 132.ומע םיפתושמה םייחה

 ןכא .)אבה ףיעסב גצותש םשאה תלבגמ תאו ןנד הלבגמה תא ןה עיצהש( ץיברוה ברה םע םיכסמ

 דחאב ץיברוה הירא ברה ןיידה ידי לע הנושארל הארנה לככ העצוה ערקל ןושארה םרוגה תלבגמ

  134:עבוקו ו"יר תטיש תא טטצמ ץיברוה ברה 133.ו"יר תטישב ונדש םינושארה ןידה יקספמ

 וילע הל ןיאש ףאו ,דבלב ןוגיע תנעט ללגב טגל לעבה תא ףוכל שיש וירבדב שרופמ

 הצור לעבהשכ ןידה אוה הז יפלו .ונממ טג הצור ירהש ,תושיא יבויחל תועיבת םוש

 .טג לבקל הפוכל שיש טג לבקל תברסמ םגו וב הצור הניא השאהו השרגל

 135:רתויב יתועמשמ םוצמצ גיצמ ןכמ רחאל םלוא

 לעבה לש ובוריס םגש אקוד םירומא םחורי וניבר ירבדש הארנ ןויעה רחאל ןכא

 םא לבא ,שרגתהל השאה לש התשירדמ האצותכ אלו ומצע דצמ אוה המע תויחל

 אוה םג ברסי ךכמ האצותכו הבוריסב דומעת איהו םולשל רוזחתש הב ריצפי לעבה

  .השרגל ובייחל ןיא המע תויחל

 ףיעסב רכזנש ד"הספמ םג הלוע ו"יר תטיש םוצמצל םינוש םילוקיש ינשב רבודמש הדבועה

 לוקיש תאו בבוסמהו הביסה לוקיש תא םינוש םילוקיש ינשכ םינומ לודגה ד"היב ינייד 136.םדוקה

  :םיעבוק םה ןושארה לוקישה יבגל .םשאה

 ןישורגב ץפח דחא דצש םיבצמ ןיב ןיחבהל שי םחורי ונברד אבילא םגש רורב

 הרקמ ןיבל ,םירורב האצותהו בבוסמה ןיב רשקהו ינשה דצה תוגהנתהמ האצותכ

   .םתלוז תמירגב אלו םהלש םתביסמ ןישורגב םיצפח םידדצה ינשש

                                                   
 ןייצל רתוימ אל .7787 רוערעמ חוקל טסילבמיצ ברה לש ורמאמב הז עטק ,םש הרעהב רומאכ .83 ש"ה דיל ליעל ואר 132
 ש"ה ןלהל ואר ,המשאל לקשמ תנתונ ןכ אקוודש העד בישילא ברה םשב העיפומ הז בכרהב בשיש ןמרש ברה ירבדב יכ

151.   
 ברה :ץיברוה ברה לש ויקספ ףסואב םג םילק םייונישב םסרפתה ד"הספ .264 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,8720/אמ קית 133
  .)ד"סשת( טע הירא בל ביל הירא

  .268 'מע ,םש 134
  .הכת 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,וגודריב לצא תאבומ ץיברוה ברה לש וירבד רוקמל העצה .271 'מע ,םש 135
 ליעל ,ורמאמב ןכו ,153 ש"ה דיל ןלהל ואר ,ץיברוה ברה לש םימוצמצה ינש ןיב ןיחבמ ןנאש ברה םג .131 ש״ה ליעל 136
  .הק 'מעב ,10 ש"ה
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 הז םוצמצ יכ ןיבהל לקנ 137.םיפסונ םינייד לש םתעד לע הלבקתה םינד ונא הב וז הלבגמ

 םניא גוזה ינב םהב םירקמה תיברמב ו"יר תטישב שומישה תא ענומ ףא ילואו ,דאמ דע יתועמשמ

 הקימניד ירפ איה גוזה ינב ןיב םיסחיה תורדרדתה םירבדה עבטמ םהב םירקמ ,הזב הז דוע םיצור

 138.'ליחתה ימ' תואדווב חיכוהל השק םיבר םירקמבש םג המ ,הז לש ותולהנתהל הז תובוגת לש

 בייחל ידכ ו"יר תטישב שומיש תושעל בריסש ,במוד בוד ןיידה ידיב עצוה וז הלבגמ לש ינוציק םושיי

 םהב םירקמל קר תעגונ ...םחורי וניבר תכלה" 139:)!(הנש םיעברא לש דוריפ רחאל טגב השא

  ."דחאכ הלחה הדירמה

 חרכה ןיאש קר אל ,וירבדל 140.וגודריב ברה ,בכרהל ורבח ידיב תיחדנ במוד ברה לש וז הדמע

 הררגש הדירמל בשחיי המ" הלאשה תא םיררוג ףא במוד ברה ירבדש אלא ,ו"יר תטיש תא ךכ ןיבהל

 תא םיכפוה וירבד :תורחא םילימב וא ,"םימוי וא םוי וא העש יצח וא ...עגר םאה ,ודגנכש תדירמ

  .ירשפא יתלב טעמכל ו"יר לש וניד םושיי

 .םישי אלו טעמכל ו"יר לש וניד תא תכפוה איהש םושמ טרפב ,וז הלבגמ וחד םירחא םינייד םג

 141:ןנאש ברה רמוא םישרופמ םירבד

 ןידה - םחורי וניברל - יולת ןיא הז תא הז םיצור םניא םהינששכש ,הארנ רתויו

 ליחתה ימב וניד הלות וניאו קלחמ וניא ו"ירש רחאמ ,הדירמב ליחתה ימב

 ,ןמז ותואב דחיב הזב הז םיסאומ גוזה ינב ינש ןיא םירבדה עבטמ ירהו ,הדירמב

 וז הרוצבש :ארבס םה ו"יר ירבדש יפל ,הנשמ הז ןיאש רבתסמ םג ךכ הרואכלו

 םא ןיב םמצעו םהיתושנ ןגעל לארשי ינב ךרד ןיאש ,ןיאושנה תא םייקל ןיא

 .רקיע לכ הרורב הרטמה ןיאשכ ןכש לכו המקנ הרטמה םא ןיבו ףסכ הרטמה

 142:תפצב ד"היב עבוק לשמל ךכו

 הגצוהש יפכ לעבה לש ותדמעש תולתל שיש תורמל יכ הלוע םחורי וניבר ירבדמ

 תעבונ )"ךב הצור יניא ינא םג" ונייהד ,"ךל אניעב אל ימנ אנא" :רמאש( ןידה תיבב

 לש הישעמש עובקל םוקמ שיו ,הלעבב השאה לש הנוצר רדעהמ הרישי האצותכ

 ןכתי דאמו ,םהיניב קוחירל ומרגש םה שרגתהל התמזויו וב התדירמו השאה

 ,קוחיר םירצויה םישעממ תענמנ התייהש וא ,הלעבב הצפח התייה השאה וליאש

 ןיאש ובר םשב םחורי וניבר עבק תאז תורמל .תיב םולש ללוש היה אל לעבה םג

 לככו .ןידה תיבל וררבתהש תוביסנל םאתהב עבקנ לוכהו ,ומוקמו ותעש אלא ךל

                                                   
 תומדל ןיא יתעד תוינעל" :)27.10.2016( 1053135/3 )הפיח( קית ,ירהנ ברה ;125 ש״ה ליעל ,קיפוט ברה :לשמל ואר 137
 תיב ינפל םיאב םידדצה ינשש ןפואב רביד םחורי ונבר .הזב הז םידרומ םידדצה וב םחורי ונבר לש הרקמל הז הרקמ
 ןישוריגה יכילהב חתפש הז אוה רערעמה יכ הלוע ונאבהש תודבועה חותינמ .ןנד הרקמה ןכ אל .שרגתהל םישקבמו ןידה
 ."ילכלכ רוצמ הילע ליטה התנעטלש רחאל וירחא הררגנ הבישמהו

 .91–90 'מע ,3 ש"ה ליעל ,ךיירטסו 138
  .דכת 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,וגודריב 139
  .הכת 'מע ,םש 140
 ןוידל התע םיסנכנ ונא ןיא" :5 ש"ה ליעל ,1083672/1 קיתב המוד ןפואב וארו .194 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,2182 קית 141
 יא תמחמ איה טגב בויחל הביסה ירהש ,ןציקב 'םשא' ימ הנשמ הז ןיא .וננודינב ןיאושינה קוריפב 'םשא'ה תעיבקב
 קר הלחה טגב ןברסה לש ותדירמ םא וליפא ךכיפל .ינשה תא ןגעמ דחא דצשו ריינה לע םיאושנ ראשיהל תלוכיה
 ירהש ,שרגתהל ופוכל ידכ הזב הז םידרומ םהינש תעכש ךכב יד .המואמ הנשי אל הז ,דגנכש דצה תדירמ תובקעב
  ."הביס אלב דגנכש דצה תא ןגעמ ןברסה

 אוה םש ,635 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,איבל ברה :הז קיתב ד"היב בא לש וירבדב םג וארו .4 ש"ה ליעל ,862233/1 קית 142
  ."דאמ םיהומת" ץיברוה ברה לש וירבד תא הנכמ
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 הז םיצור םניא םהינש ,ןוידה תעב ןידה תיבב ררבתמה יחכונה בצמה יפל ,תעכש

 לעבה תא בייחל ךכב יד – תעכ איהש יפכ ותשאב הצור וניא רבכ לעבה םגו ,הזב

 .ןישוריגב

 אוהש תורמל ,ו"יר תטיש רואל טגב לעבה תא בייחלמ העינמ ןיאש ועבק ףא דודשאב ד"היב ינייד

 אלא ,וב הצפח הניאש תנעוט הניא איה תעכ םג ירהש" ,תדרומ הניא ותשא וליאו שממ דרומ

 ושודיח ךרוצל" קר ורמאנ תידדה הדירמ לע ו"יר ירבד ,םהירבדל 143."ול ןיתמהלמ השאייתהש

 .התדירמ לשב הבותכה תפסות תא השאה דספה ןיינעל רמולכ ,"הבותכ תוכלהב

 ינשה דצה םגש ךכב ךרוצ ןיא הרואכל שרגתהל ןברסה דצה תייפכ ןיד יבגל םלוא

 ,ויתחת ןגעתהלו ךישמהל ןכומ וניא ינשה דצהש ךכב יד אלא ,וב ןינועמ היהי אל

 ןיאש איה םחורי וניבר לש והרקמב ןישוריגה לע הייפכה תביס ,ליעל רומאכש

 שרגתהל ץפח ומצע ןברסה םג רשאכ הביס אלב והנשמ תא ןגעל דחא דצל רשפאל

 השפנ העקנש תמחמ ןישוריגב הצור השיאהש ךכב יד ןדיד ןודנב םג הז יפל .ונממ

 הניא איהש ךכ ידיל עיגהל ךירצ ןיאו ,םינש 5 היורש איה וב תוניגעה בצממ

 .לעבב דוע תניינועמ

 

 םשאה תלאש .3

 
 הלוע םשאה אשונ ,תאז םע .םשא אלל ןישוריג לש הטיש הרואכל איה ו"יר תטישש ךכ לע ונדמע

 וא עבתנה לצא םשאה לש ומויק תא תושפחמ 'תויסאלקה תוליעה' םא .ךופהה ןוויכה ןמ וז הליעב

 וא עבותה לצא 'םשא' לש ומויק יכ םינעוטה שי ו"יר תטיש יבגל ירה ,ןישוריגה תעיבתב תעבתנה

  144.תידדהה הדירמה לשב טגב םגוז ןב תא בייחל םהמ םיענומ תעבותה

 בייחל ןתינ ,וירבדל 145.ץיברוה ברה לש וניד קספב הנושארל הארנה לככ העיפוה וז הדמע םג

 ."הנוצרמ ותוא תנגעמ השאהשכ" ,ו"יר תטיש יפ לע טגב השא

 םע יחו המע תויחל בריס אוה םינשה לכש ןדיד אדבועכ ,ךכל םרג לעבהשכ לבא

 אובל היה לוכי אלו ,םולשב תונכב השאה התצר ותוגהנתה תורמלו ,תורחא םישנ

 ףוסבלש דע ,םולשב ומע תויחל השרדו התצר השאהש ןויכמ ןוגיע תנעטב

 המו ,ומע םילשהל רתוי הלוכי הניא תישפנ הניחבמש ךכל המרג הזולנה ותוגהנתה

 ןוגיע תמחמ טג שורדלו וישכע אובל לוכי אלש יאדו ,ךכב ןינועמ וניא אוהש םג

  .טג לבקל תבייח הניאו ,ראובמה יפכ םרג אוהש

 .ו"יר לש םירצקה וירבדמ הלוע וניא הזכ ןועיטש הדבועה אוה ץיברוה ברה תטישב רכינ ישוק

 תטישב עצבמ אוהש ינדמל ךלהמ תועצמאב הז ןועיט ךומתל הסנמ ןכלו ,ךכל עדומ ןבומכ אוה

                                                   
 ב"י ךרואל הזב הז ודרמי גוזה ינב ינשש ךרוצ ןיאש ד"היב עבוק וירבד ךשמהב .)2.2.2016( 8293/5 )דודשא( קית 143
 וניד תא ליחהל שי"ש עבוק אוה קסוע אוה וב הרקמב ,תאז רואל .ןושארה תדירממ הז ןמז קרפ ףלח םא יד אלא ,שדוח
 תעיבתש תורמל תאז ,"רתלאל ותשא תא שרגל בייח לעבהו ןישוריגל העיבתל השיאה תופרטצה םוימ רתלאל ו"יר לש
 .הז ד"ספ ןתמ דעומ ינפל םיישדוח קר השגוה השאה

 ןיינעל .)עבותה לצא םשאהשכ טרפב( תיב םולש תועיבתב 'םשא'ב ביכרמל סחיה תיגוס תא ןבומכ ריכזמ הז ןיינע 144
  .1407–1406 'מעב ,99 ש"ה ליעל ,יבערש :ואר הז

  .274 'מעב ,133 ש"ה ליעל ,8720/אמ קית 145
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 לוכי וניאש ךכל המרגש וז איהש םושמ ותשא תא ןגעל רבגל תוכז שיש קיסמ אוה ונממ ,תופסותה

 תורפסב תורוקמ לש הרוש ריבסהל הסנמ אוה עצבמ אוהש קוידה תועצמאבו ,המע תויחל

 וירבדב ןויעש המוד 146.הז ןורקעל וירבד תא ףיפכה ו"יר םג יכ ןעוט ףאו ,םינורחאהו םינושארה

 וילע הרקמהש ןכו ,וז הנחבהל רכז ןיא ו"יר לש וירבדבש הדבועה םשארבו ,םיישק לש הרוש הלעמ

 השק 147.ותשאב הצור וניאש לעבב קסוע וניא ללכ ךמתסמ אוה םהילעש תופסותה ילעב םירבדמ

 יטמרד חרואב םצמצל ןיינועמ ץיברוה ברה יכ ,םדוקה ףיעסב ורמאנש םירבדה רואל םג ,שוחל אלש

 תוטטומתהב םשאש דצל יאדו ,ידמ 'םילק' ןישוריג ורשפאי אלש ידכ ילוא ,ו"יר לש וירבד ףקיה תא

 בזועה גוז ןבב רבודמ םיבר םירקמב .המשאה רסוחמ וגוז ןב תא ןישוריגל ףוכל הצור תעכו ןיאושינה

 ונא ךכבו ,טגב םדוקה גוזה ןב תא בייחל ןיינועמ תעכו ,שדח גוז ןב םע םייח תבוטל וגוז ןב תא

 םירחא םינייד םג ואיבה הלא םילוקישש ידמל ריבס 148.רכשנ אצויה אטוח לש תוינידמ םירצוי

 .וז השיג ץמאל

 לעבהש םושמ רתיה ןיב ,הנש 40 לש דוריפ תורמל טגב השא בייחל ענמנש במוד ברה רבוס םג ךכ

 וירבד תא חיכוהל לוכי וניא ןבומכ אוה םג 149.תרחא השא םע וירשקב ןיאושינה תא הנושארל רערע

 הדירמ' םניאש םירקמב תוקסועה ,תורחא םינושאר תוטישל התוא ףיפכמ אוה ןכלו ,ו"יר תטישמ

 תא בייחל ןתינ אל ,'םשא' דצ שישכ יכ הנקסמל ןכ לע עיגמו ,םינורחא ירבדב םיקוידל ןכו ,'תידדה

  150.ןיאושינב םויה ץפח וניא םא םג טגב וגוז ןב

 ריכזהש ימ ,בישילא ברה םשב וז הדמע גיצה ףאו ץיברוה ברה תדמעב שרופמב דדיצ ןמרש ברה

 151:ו"יר לש ותטיש תא הנושארל

 א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמ ינפב וז הלאש יתילעה אתשה תוכוסה גחב רוקבבו

 אל ,תיב םולשב תוצרל אל השאל םרוגהו הביסה רשאכש יל בישהו .ד"ווח לבקל

 ,ןירוטיפ טג לבקל התוא בייחל ןיא ותוגהנתהו וישעממ תעבונ אלא ,התמשאב

  .תאז עבות לעבה רשאכ

 ןיגב טגב השא בייחש ירוזאה ד"היב לע רוערע לבקמ אוה וב ,וניד קספב וז הדמע גיצמו בש אוהו

 רחאל ןישורג עבת ׳א דצ רשאכ" 152:דוריפל יזכרמ םרוג התייה לעבה תומילאש תורמל ,ו"יר תטיש

 ןישוריג כ״ג ׳ב דצ עבות הזמ האצותכ ׳ב דצב תושק תועיגפ וא תודיגב וא תולבחו הקצה לש הפוקת

 ."םחורי וניבר רביד הזב אל -

 אוה םלוא ,םשאה םרוג תא לבקל ןכומ ,םדוקה םוצמצה תא לביק אל רוכזכש ,ןנאש ברה ףא

 153:ומצע ו"ירל וסחיל ישוקב הדומ

 הלת אלו קליח אל םחורי וניברש ףא ,הדירמל םרוגה אוה םידדצה רחאשכ םנמא

 דצה תא םיפוכ ןיאש םיקסופב םיאצומ ונא הרואכל ,הדירמב ליחתמה ימב וניד

                                                   
  .274–271 'מע ,םש 146
  .636–635 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,איבל ברה :ולא םיישק לש תטרופמ הגצהל 147
 ואובב גוצרה ברה םג יכ ןייצל שי .104 ש"ה דיל ליעל ,ןמרש ברה ירבדו ,111 ש"ה דיל ליעל ,לטנזור ברה תטיש ואר 148
  .תרחאב ויניע ןתנש לעבב םש רבודמ יכ ריכזמ ,46 ש״ה ליעל ,פ"חר תטישב שומישה דגנכ ןועטל

  .הכת 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,וגודריב 149
  .דכת–גכת 'מע ,םש 150
 תייפכ םצעמ וגייתסה ןמרש ברה ןהו בישילא ברה ןהש ,ליעל וניארש תא רוכזל בושח .83 ש"ה ליעל ,7787 רוערע 151
 .הדירמה תביסל רשק אלל ,ו"יר ירבד ךמס לע טגה

  .)ה"סשת( טפר–חפר ה המלש עמש ראמע השמ המלש ברה לצא םיאבומה וירבד םג ואר .6 'מעב ,131 ש"ה ליעל 152
  .193 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,2182 קית 153
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 ...)המלש ןבא םע האצוהב ג אסר ףד( תובותכ ן"בארה תטישה עודיו ,שרגל דגנכש

 וניברכ אלש איה ק"ירהמהו ן"בארה תטיש הרואכלו ...טכ שרוש ק"ירהמהו

 רשפאשכ הדומ םחורי וניבר ףאש ,תקולחמב טעמל ידכ ,שרפל שי כ"עו ,םחורי

 .דגנכש דצה תא שרגל םיפוכ ןיאש ,םרוגה אוהש םידדצה דחאב תולתל

 ודידל הנשמ הניא אוהש גוס לכמ םשאה תלאש יכ עבקו ,ןנאש ברה וב רזח רתוי רחואמ ,םנמא

 וגוז ןב תא ןגעל לוכי גוז ןב םהב םירקמה לכש עבוקו ,ןמרש ברה לע תופירחב קלוח אוה 154.ו"יר לש

 יביוחמ םה וללה םירבדה .הז לע הז םידרומה גוז ינב לע רבדמה ו"יר לש ונידל םיעגונ םניא 'םשאה'

 155:תואיצמה

 השע וא ותשאב דגב לעב םא ,לבסנ יתלב בצמל ונא םילוכי ירה ןכ רמאת אל םאו

 רוזחל הנכומ יניא הנעת השאה ,שרגתהל וא רוזחל אוה שקבמ םויכו ,ער השעמ הל

 יפכו ,םהייח ימי ףוס דע םינגועמ וראשי גוזה ינב ינשש ירה ,שרגתהל הנכומ יניאו

 .ותלבוס תעדה ןיאש רבד הזו ,ןכ םירובסה שיש יתעמשש

 

 שומיש םישועה םיניידה בורו ,ןידה יתבב םויה תלבוקמה איה וז הנורחא הדמעש המוד ,ןכא

 156:היפל איבל ברהו יקסבוכיד ברה תטישב םיכלוה ו"יר תטישב

 רבדהש לככ ,שרגתהל םישקבמו תיב םולש םיללוש גוזה ינב ינש ןהבש תוביסנב

 םשא גוזה ינבמ ימ הנימ אקפנ ןיא 157,הבותכה םולשת אלב ןישוריגה בויחל עגונ

 .דוריפב גוזה ינבש יחכונה בצמל איבה ימו דוריפב

 םע םיבשייתמ םג םה ,ומצע ו"יר לש הטושפה ותנווככ םיארנ הלא םירבדש הדבועה דבלמ

 תמדוקכ הרבסה תא גיצמ איבל ברה ןכל .ןוגיע תעינמ איה הרטמה ויפל ,ותטישל עצוהש לנויצרה

 158:ו"יר לש םישרופמה וירבדל

 רציש לעבה לש םיילילשה וישעמ בקע רצונ דוריפהש ךכמ םלעתמ וניא ןידה תיב

 ופוסבו ותשא דעכ אטח לעבה ,רכשנ אטוח הרואכל םנמא .תרחא השא םע רשק

 תוביסנב הכלהה תא אטבל בייח ןידה קספ ךא .תלבקתמ ןישוריגל ותעיבת רבד לש

 סיסבב דמועה ידוסיה ןורקיעה .שנועו רכש ילוקיש לש דוסי לע ןתינ וניאו ,ולא

 תרגסמו ,תיב םולשל היצפוא לב םיללוש גוזה ינב ינשש תוביסנב - ןידה קספ

 וא לעבה ,גוזה ינבמ דחאש םוקמ ןיא ,ןכות לכמ הקיר רבכ םהלש ןיאושינה

 ארבס וזש ףא .ולאכ ןיאושינב ךישמהל וילע הפכי וא ינשה גוזה ןב תא ןגעי ,השאה

   .ןלהל אבויש םחורי וניבר לש ונידמ היאר הל שי ,הרורב

 159:ןועמש ןב לאפר ברה בתכ םימוד םירבד

                                                   
 .תמדוקה הרעהב רכזנה קיתב םינושאר ירבדמ איבהש תויארה תא החוד ומצע אוה .יק–הק 'מע ,10 ש"ה ליעל ,ןנאש 154
  .טק 'מע ,םש 155
 דוחייב וארו .טפ ןמיס ,22 ש"ה ליעל ,איבל ברה :ורפסב וירבדל םש הנפמ ד"היב בא .4 ש"ה ליעל ,862233/1 קית 156
  .636 'מע םש

  .הבותכ תפסות דספה דצל טג תייפכ עבק ו"ירש םושמ ןהו ,םשאה תלאשב יולת ןכ הבותכה םולשתש םושמ ןה 157
  .6 ש"ה ליעל ,940783/13 קיתב ,יקסנישוא ברה ירבד דוע ואר .329 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,איבל ברה 158
 .128 ש"ה ליעל ,920384/1 קית 159
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 לכמ ,םהיניבש ךוסכסה רצונ דציכו םשאה יולת ימב הלאשב עירכנ אל םא םג

 ןכא םידדצה ינשש םחורי וניבר לש וניד תרדגהל ההז אוה יחכונה בצמה םוקמ

 שיש יאדוובו ,םינש המכ השעמל הכלה םידורפ םהו ןיאושינב דוע םיניינועמ םניא

 םידדצה תא בייחל שיו ,ןוגיע תעינמ םעטמ םחורי וניבר לש ארבסה תא ןאכ

 הניה הייפכל הביסהש םחורי וניבר לש וניד תא ונראיבש ךרדב םנמאו .ןישוריגב

 לכ הנה ...הז בצמל ועיגה םהמ ימ תביסב הנשמ הז ןיא ןכלו ,ןוגיע תעינמ תמחמ

 ךרטצנ הזב ,הבותכמ לעבה תא רוטפל םאה ןודל אובנשכ לבא .טגה בויח ןיינעל הז

  .לעבה וא םבצמב המשא השאה םאה ןודל

 

  טגה תיינתה .4

 
 טגב בויחל תוליע ודגנכ שיש לעב םאה הלאשב לודג חוכיו ןידה יתבב להנתמ תונורחאה םינשב

 ד"היבל םיריבס םיארנ הלא םיאנת םאו ,םינוש םיאנתב טגה ןתמ תא תונתהל לוכי ,ותייפכל ףאו

 'ם"דשרהמ תטיש'כ בורל העודי וז הטיש .ןהשלכ תויצקנס ולעפוי אלש יאדוו טגב ביוחי אלש ירה

 ןיפוכש םוקמב םגש שדיחש" 160,תכמסנ איה הילע יזכרמה קסופה םש לע ]הנידמ יד לאומש 'ר=[

 שרגל ופוכל ד"היבל ןיא יזא השאה י"ע ומייקל לקנש יאנתב תאז הלת לעבה םא ,שרגל לעבה תא

  161."אוה השועמ טגד ,לטב טגהו רחאמ – 'םירזממ הברמ הז ירה' ןכ השועהו – יאנתה אלל

 ,הכלהה תורוקמ תניחבמ רתויב תיתייעב איה הטיש יכ ןעטנ ובו 162דרפנ רמאמ דחוי וז היגוסל

 םיאשונב תויוכמסה תרבעהב טגה ןתמ תא הנתמ לעבה םהב םירקמב אוה השומיש רקיע יכו

 יכ רמאמב ןעטנ דוע .אקווד הרות ןיד יפל םהב ןוידו ןידה תיבל טפשמה תיבמ ןישוריגל םיוולנה

 תיצחמה ןמ קר ןידה יתבב תלבקתמ ,םינש תואמ ךשמב העודי קפס אלל התייהש תורמל ,וז הטיש

 םיבכרה דגנמו םינוש םיבכרה התוא וצמיא זאמו תמדוקה האמה לש םיעשתה תונש לש היינשה

 ןיבו ו"יר תטישב שומישה תיילע ןיב קודהה רשקה לע דומעל םיצור ונא ןאכ .התוא וחד םירחא

  .ןידה יתב תקיספל ם"דשרהמ תטיש לש התסינכ

 יקסבוכיד ברהו טסילבמיצ ברה ,ו"יר תטיש לע תוכמתסהה תא 'דסיי'ש בכרהה ירבח ירבדב רבכ

 תינורקעה ותדמע ונל העודי אל יכ םא ,הניגב טגב ביוחש ימ לש האנתהה תלוכיל םיזמר םיאצומ ונא

 שומישה דגנכ תופירחב םימיל אצי יקסבוכיד ברה וליאו ,ם"דשרהמ תטיש יבגל טסילבמיצ ברה לש

 ,'םודס תדימ לע ןיפוכ' התייה ו"יר תטישל טסילבמיצ ברה עיצהש הרבסה רוכזכ ,םוקמ לכמ 163.הב

 בוכיעב תלעות ול שי םאש קיסהל ןתינ ןאכמ 164."טגה בוכיעמ תלעותו האנה םוש ול ןיאד" :ונושלבו

 165.לוחי אל ו"יר לש ונידש ירה ,הרות ןיד יפ לע ול םיעיגמה םיפסכ לבקל ןיינועמ אוהשכ לשמל ,טגה

                                                   
 .אמ ןמיס רזעה ןבא קלח ,ם"דשרהמ ת"וש 160
 .)12.5.08( 1-21-9707 )הינתנ( קית ,יאני לאירא ברה לש ונושל 161
 .)םסרפתהל דיתע( ןולא םחנמ רפס "תיתכלה תונשדח לעו טגה ןתמ תיינתה לע :'המצע תא תנגעמ'" רניזדר יחימע 162
 יקספב םג ואר .)ח"סשת( 27–26 ,19 חכ ןימוחת "םיינברה ןידה יתבב היוארה טופישה ךרד" יקסבוכיד המלש ברה 163
  .תמדוקה ש"הב רכזנה רמאמב םיאבומה וניד

  .77 ש"ה דיל ליעל 164
 טסילבמיצ ברה יכ קיסהל ןתינ ,26 ש"ה ליעל ,ו"יר תטישב שומיש השועה ןושארה ד"הספמ יכ ןועטל ןתינ הרואכל 165
 רבודמ יכ םישיגדמ םש םיניידהש ךכ לע תעדה תא תתל שי םלוא .לעבה לש ויאנת וחדנ םש ירהש ,האנתהל דגנתמ
 .תיב םולשל הרזח תועצמאב אלא ,ונממ רוזחל ןתינ אל ןכלו ,ד"היבב רשוא רשא הכלהה יפ לע ףקת ןישוריג םכסהב
 ןוידה תוכמסש תועיבתה תא ד"היבל ריבעהל לשמל היה לעבה לש ואנת וליא הרוק היה המ םירבדה ןמ קיסהל ןתינ אל
  .השאה תעיבת תועצמאב טפשמה תיבב קוחכ התנקנ ןהב
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 םושמ ,ם"דשרהמ תטישב רבודמ אל םנמא .וניד יקספמ דחאב שרופמב ךכ קסופ יקסבוכיד ברה

 בכעל ןכומ היה אוהש תוארל ןתינ םלוא ,לעבב אלו טגב הביוחש השא לע רבודמ היה הרקמ ותואבש

 תשרופמה ותטיש ,רומאכ ךא 166.ד"היב קוספיש יפכ הלעבמ םייוציפ לבקת רשא דע טגב השא בויח

 .טגה ןתמ תאנתה תללוש יקסבוכיד ברה לש

 יתבל ם"דשרהמ תטיש לש 'התסינכ' לע יארחאה בכרההש הדבועה ןמ םלעתהל השק ,םוקמ לכמ

 בכרהה לע רבודמ .ו"יר ירבד לע הססבתה ןישוריגה תליע םהב םירקמב ךכ קספ ,םיינברה ןידה

 167.יביב םולשו גרבדלוג ףסוי םיניידה תופתתשהבו ,רבורפ םוחנ ברה לש ותושארב א"תב ד"היבב

 רחאל .ו"יר לש וז איה תרכזנש הדיחיה ןישוריגה תליע ם"דשרהמ תטישב קסועה ןושארה ד"הספב

 168:רמאנ וירבד םיטטוצמש

 וז הנעטו תוכז םעטמו .ןגועמ תויהל אל םדא לש ותוכזד ,אוה םירבדה רבסהו

 ןדיד ןודינב ןידה אוה ןכלו  ...טג תתל ינשה דצה תא םיפוכ ףאו םיבייחמ דבלב

 הזו ,ןישוריגב קרו ךא םנוצר םהינשו הזב הז םיצפח םניא השאה ןהו לעבה ןהש

 .השאה תא שרגל לעבה תא בייחל שי ,קותינב םהש םינש שמחמ הלעמל

 ובייחלמ ד"היב ענמנ ,תאז לכבו .תיב םולשב הצור וניאש שרופמב לעבה רמא הז הרקמב ,ןכא

 ותעדל .טפשמה תיבל םידליה תונוזמב ןוידה תא ריבעהל השאה ןמ עבת לעבהש םושמ ?עודמ .טגב

 169:םכסמ אוה ןכלו ,האלמה ותוכז וז בכרהה לש

 טגה תא בכעמו ,ןיד יפ לע ותעיבתב קדוצ לעבהש םוקמבש עמשמ ל״נה לכמ ןכלו

 ם"דשרהמהמו .ובייחל ןיא יכו טג לע ופוכל תורשפא ןיא ,ותעיבת תא לבקיש דע

 לע שושחל שי דבעידב ףא ותוא ופכי םאו אמלעב יאנת תונתהל לוכי ףאש עמשמ

 .טגה

 ,ךשוממ דוריפ התייה הדיחיה ןישוריגה תליע וב ףסונ הרקמב םג המוד הקיספל עיגמ בכרה ותוא

 הקיפסמ הנעט איה ,המצע ןוגע תנעטש ]םיאור ונא=[ ןניזח ולא םחורי ונבר ירבדמ" יכ עבוק ד"היבו

 םא ,םלוא 171.הדירמב ליחתה ימ הנשמ הז ןיא יכ עבוק ףא בכרהה 170."טגב בייחל המצע דצמ

 ןה ןיידה תעדלש תונעט לעבל שי ובש םוקמב ירה ,השאה ןוגיע תעינמ ידכ איה ו"יר ןידל הקדצהה

 172:ןגעמל לעבה תא ךפוה הניא הבוריסו ןהל תונעיהל השאה הרומא ,תוקדצומ

                                                   
 וניד ותעדלש ךכ לע ונדמע ,83 ש"ה דיל ,ליעל םלוא ,הז בכרהב בשי טסילבמיצ ברה םג .83 ש"ה ליעל ,7787 רוערע 166
 .ןאכ לח אל ו"יר לש

 ,ם"דשרהמ תטישב שומישה תליחתל יארחאש ימכ הז בכרה לע םיעיבצמ םינייד םג .162 ש"ה ליעל ,רניזדר לצא ואר 167
 שומישל םייואר ם"דשרהמ ירבד היפלו רבורפ ברה תטיש לש חותינו הגצהל .161 ש"ה ליעל ,יאני ברה ירבדב לשמל ואר
 1061137/1 )הפיח( קיתב בלג באז לאפר ברה ירבד ואר ,לעבה ןוגיעמ האצותכ רצונ טגה בויח םהב םירקמב קר
)6.12.2016(. 

 ירבד "תיפסכ העיבת ללגב ובכעל לוכי םאה ,טג תתל ביוחמה לעב" יביב םולש ,גרבדלוג ףסוי ,רבורפ םוחנ םינברה 168
 .)ו"נשת( דנק ,גנק ב טפשמ

  .זנק 'מע ,םש 169
  .126 ש"ה ליעל ,רבורפ ברה לש ורמאמ סיסבב דמוע הז ד"ספ .178 ,176 אכ ר"דפ ס"ש/082 )א"ת( קית 170
  .186 'מע ,םש 171
 שי .59 הרעה טרפב ,162 ש"ה ליעל ,רניזדר לצא ואר ,ול תודגנתההו 'המצע תא תנגעמ' יוטיבה לע .185 'מע ,םש 172
 םא ןיב לדבה ןיא" :182 'מע ,םש .ויתועיבתב לעבה לש היצביטומה יהמ הנשמ הז ןיאש שרופמב רמוא בכרהה יכ ןייצל
 בויחה תביס הרקמ לכב ,ד״היב ךרד ומצע םע ביטיהל ונוצר םא ןיבו ,הרות ןיד םייוקיש ונוצרמ תעבונ לעבה תעיבת
 ."טגב לעבה לש ובויח לפונ ןכלו ,תנגועמכ תבשחנ הניא לעופב ירהש ,תמייק הנניא
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 יוה אל טגה בויח תביס לכש ,ם״דשרהמה ןכו םחורי וניבר לש הרקמב כ״אשמ

 אל ,לעבל םיבייחש םוקמבש ונחכוהו ונבתכש יפכו ,תנגועמ היהת אלש םושמ אלא

 בשחיי דבעידב לעבה תא ופכ םא ףא ןכלו ,המצע תא תנגעמכ אלא תנגועמכ תבשחנ

 .השועמ טגכ רבדה

 איהש עבוקו ,ו"יר תטיש תא ידמל הבחר הרוצב הרואכל לבקמ בכרהה יכ רמולו םכסל ןתינ

 :השאל רמואכ ,תויוכמס לבקל ידכ הב שמתשמ דגנמ ךא ,טגב בויחל הדיחי הליעכ שמשל הלוכי

 םג שי הז ןורתיל ךא ,טגב בויח תליע ודבל אוה תיב םולשל ידדה ןוצר רסוח בכרהב ונלצאש ךל יעד'

 םיאשונב תועיבתה לש לודג בורש ןוויכמ .'הרות ןיד יפל ןודל ד"היבל תוכמסה ןתמ אוהו ריחמ

 לע רתויב תיתועמשמ הלבגמב רבודמש ירה 173,אקווד טפשמה יתבב תונודינ ןישוריגל םיוולנה

 .ו"יר לש וניד תלעפה

 יונש הז ןיינע םגו ,תופסונ ןישוריג תוליע שי םהב םירקמל םג בחרוה ם"דשרהמ תטישב שומישה

 תטישב שומישה תא וז ותטישל ףיפכהל ןיאש ועבקש םינייד ירבד לע קר דומענ ןאכ 174.תקולחמב

  .ו"יר

 תטישב שומיש תושעל תורשפאה םוצמצל דעוימה ךורא רמאמ בתכ איבל לאירוא ברה

 הניאש השא םהיפלו רבורפ ברה לש וניד תיב ירבד תא ןחוב אוה וירבד ךלהמב 175.ם"דשרהמ

 176.ןאכ לוחת אל ו"יר תטיש ןכלו 'המצע תא תנגעמ' איה אלא ,תנגועמ הניא לעבה יאנתל המיכסמ

 ךכש יאדוו ,'המצע תא תנגעמ'ש ימכ בשחיהל הלוכי אל םלועל תדרומש עבוקו וז הנעט ללוש אוה

 177:תידדה הדירמ יבגל םירבדה

 הז הרקמב טגה תייפכ ,םחורי וניבר ןודינב ןוגכ הזב הז םיצור םניא םהינששכ

 לעבה ןיאש איה הייפכה תליעו ...םהיניב תושיאה יאנת ולטבתהש ךכמ תעבונ

 .ןישוריג ןיא םגו ,תושיאה יאנת לכ ולטבתה רבכש בצמה ךשמהל איבהל יאשר

 .ןוגיעה תא השאל סחייל ןוכנ אל יאדו ךא ...התוא ןגעמ אוה ךכבש ינפמ

 ד"היב ,ךכ .ם"דשרהמ תטישל ו"יר תטיש ןיב סחיב ןוידל םיבחרנ םיקלח ושידקה ןיד יקספ המכ 

 םיכילהה םויסב טגה ןתמ תא הנתה ודצמ לעבה 178.תידדה הדירמ ןיגב טגב לעב בייח דודשאב

 ךא איה לעבה לש ותרטמש ול הארנש ןוויכמש עבקו ףסה לע ותעיבת תא החד ד"היב .םיישוכרה

 ם"דשרהמ םגש ,איה הטושפ ארבס" :ם"דשרהמ רביד הז הרקמב אלש ירה ,טגה ןתמ בוכיע קרו

 תא ןכותמ רקעמ הזכש יאנת ןכש ,טגה ןתמ תא בכעל דעונ לעבה לש ואנתש הרקמל ןווכתה אל

 ורובידב דומעי אל לעבה ןכאש ןוחטיב לכ היה אל ד"היבל ,קודו 179."טגב היפכל וא בויחל הכלהה

 לעבה לש ותוגהנתה ךמס לע תאז רעיש אוה .שוכרה יניינעב הקיספה רחאל םג טגה תא ןתיי אלו

  .ואנת תא החד תאז לכבו רבעב

                                                   
  .98–86 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,ירדק-ןירפלה 173
 .162 ש"ה ליעל ,רניזדר ואר 174
  .אצ ןמיס ,22 ש"ה ליעל ,איבל ברה 175
  .659 'מעב ,םש 176
 רצונ תיב םולשב לעבה לש ונוצר רסוח וב הרקמב םגש עבוק איבל ברה ,635–634 'מע ,טפ ןמיסב .660 'מעב ,םש 177
 השאה ןיאש ירה ,תיב םולשל רוזחל ןכומ לעבהשכ ,תאז םע .ותונתהל לוכי וניאו טגב ביוחמ אוה ,השאה תדירמ לשב
  .םינוש םיאנתב טגה ןתמ תא תונתהל לעבה לש ותוכז ןכלו ,תנגועמ תבשחנ

   .ו"יר תטישל סחיב הז ד"ספ לש הביחרמה ותדמע יבגל הדיל טסקטבו הרעהב םש וארו .143 ש"ה ליעל ,8293/5 קית 178
 .162 ש"ה ליעל ,רניזדר ואר ,םתניחבו םימוד םינועיטל 179
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 דע טגב ובויח תא תוחדל שקבמ תעכ ךא ,טג תתל חיטבהש ריסא לש הרקמב ןד הפיחב ד"היב

 םולשת לע ול רתוות השאהש שרד ןכ .תיב םולשל רוזחל השאה תא ענכשל ותעדל לכוי זא ,ורורחשל

 בייחמו ם"דשרהמ תטישמ ןיטולחל םלעתמ שולש ריאמ םהרבא ברה ד"היב בא 180.םידלי תונוזמ

 םידדצהמ ימ הנשמ הז ןיא"ש רבורפ ברה ירבד תא איבמ אוהש ךות ,ו"יר תטיש ךמס לע טגה תא

 הרקמב האנתהה תלוכי יבגל וירבד תא ללכ ריכזמ אל ךא 181,"רבדה םרגנ ימ תביסב וא בצמב םשא

 רביד אל ם"דשרהמו" תוריבס ןניא לעבה לש ויתושירדש םש עבוק ןזח םהרבא לאומש ברה .הז

 םינוויכמ ם"דשרהמ תטיש תא םצמצמש בלג ברה לש אוה רתויב בחרה ןוידה ."הז גוסמ יאנתב

 182."ןתינש לככ וז הטיש תונשרפ תא םצמצל שיש" ותדמע תא ריתסמ וניאש ךות ,םינוש

   

 דבלב םישנל תעייסמ ו"יר תטיש .5

 
 ירבד יכ העיצמ איה .דבלב םחנמ ןב ריאי ברה ידיב העבוה הארנה לככש תידוחיי הדמעב רבודמ

 טקונ ו"ירש ךכמ תאז קיידמ םחנמ ןב ברה 183.םישנ יפלכ אלו םירבג יפלכ קר םינווכמ םחורי וניבר

 ד"ספ ותואבש תורמל ,ןכ לע .'התוא' אלו 'ותוא' אקווד הנווכהש חינמ אוהו ,'ותוא ןיפוכ' םילימב

 ינשב דחאה םיסאומ םידדצהש ענכוש םחנמ ןב ברה יכו םינש שולש לש דוריפב היה רבודמ

 רבכ ליעל .טגב השאה תא בייחלמ ענמנ אוה תאז לכב ,תיב םולשל יוכיס לכ ןיאו הרומג תוסיאמב

 רואל םידמוע םירבדה ןיא םג יאדו .ו"יר לש ונושלמ הז קויד קיידל ןתינ םא בר קפסש ךכ לע ונדמע

 הרקמ ותואב .אטח עונמל ןוצרה וא 'םודס תדימ לע ןיפוכ' :ליעל ואבוהש ו"יר תטישל םילאנויצרה

 םבשויב רימז י"רגהו לטנזור ש"חרגה" לש ןיד קספמ םג הלוע הז םוצמצש ןעוט םחנמ ןב ברה

 184.טי ר"דפמ ד"הספב רבודמ הארנה לככ ."םינושארה ויבכרהמ דחאב הז ד"יבב אדח אתווצב

 ילואו ןודינב רבד רמוא וניא וירבד תא םחנמ ןב ברה רמא וב בכרה ותואב בשיש רימז ברה ,םנמא

 הלעמ אל םחנמ ןב ברה הארנכ רבדמ וילע ד"הספב ןויע םלוא ,המכסהכ ותקיתש תא שרפל ןתינ

 הנחבה ןיאש הלוע ןידב םמע בשיש ןייטשברפ ברה ירבדמו ,רימזו לטנזור םינברה ירבדב וזכ הנחבה

 ךות ,טגב השא בייחלמ רימז ברה ענמנ אל לודגה ד"היבב ותבשב ,דועו תאז 185.השאהו שיאה ןיב

 186!טי ר"דפמ וניד קספ תא טטצמ אוהש

 םחורי וניבר תטישב שומישה ףקיה .ה

 

 שומישה תבחרה ןוויכל איה ןידה יתבב םויכ תבשונה חורהש רכינ ,םדוקה קרפב רומאה תורמל

 תודמעהש תוארל ןתינ 187.הלבקל םיברסמ םינוש םינייד ןיידעש רורב םא םג ,ו"יר תטישב

                                                   
  .167 ש"ה ליעל ,1061137/1 קית 180
  .114 'מעב ,126 ש"ה ליעל ,ורמאמב רבורפ ברה ירבדל הנפמ אוה ךא ,בלג ברה לש ונושל וז 181
 אוה וב ,)ב"עשת( אית-ית ג טפשמה תורוא ורפסב םסרפתהש יקסנישוא קחצי ברה לש ד"ספב םימוד םירבד ואר 182
  .תידדה הדירמ תמחמ אוה טגה בויח וב םוקמב ם"דשרהמ לש וניד םוצמצל תומוד תוביס ףסוא

 ונממ דומלל ןיאו ,ללכ השאה יפלכ םחורי 'ר לש וניד רמאנ אלש רבדה רורבו" :)19.9.12( 289160/5 )הינתנ( קית 183
 ותעדל ידמ בחרה שומישה ןמ גייתסמ םחנמ ןב ברהש רכינ ."תדרומ ןיד הל ןיאש םוקמב השאה תא ףוכל ןכש לכמב
   .5 ש"ה ליעל ,292973/1 קיתב וירבד הבחרהב ואר .ו"יר תטישב

  .40 ש"ה ליעל ,6130 קית 184
  .68 'מעב ,םש 185
 .)27.7.15( 847350/3 )לודג( רוערע 186
 אנוגיע שי ןאכו ,ברח לכאת םלועל אל" יכ טושפ היה טועימה תעדל .34 ש"ה ליעל ,698719/15 קיתב בורה תעד ואר 187
 ."ג"כ ביתנ םירשימ רפסב ו"יר לש וניד חוכמ ,שרגתהל םיבייח םידדצה ךכיפלו ,שרגתהל םישקבמה םידדצה ינש לש
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 יפלכ קר םוצמצ איה םגש ,םחנמ ןב ברה לש וז טעמל( התוא תומצמצמהו ו"יר תטישמ תומלעתמה

 םינייד וליאו ,םדיקפתמ ושרפ רבכש םינייד ידי לע םירקמה תיברמב ועבוה )טג תוינברס םישנ

 קפס ןיא יכ םיעבוקה תונורחאה םינשה ןמ ןיד יקספ אוצמל רתויו רתוי השק .ןהילע וקלח םינהכמ

 188,טגה בויח תלאשב יטפשמ לקשמ לכ וז הדבועל םינתונ אל תאז לכבו תיב םולשל יוכיסה רסוחב

 189:וז תמגודכ העיבק םיעבוק וא

 השאה לע הבוח ליטהל ידכ הב ןיא םיפתושמ םייחל הוקת רסוח לש וז אלתמא

 תערפהב המשא השאהש תוקיפסמ תוחכוהב חכוה אלש ןמז לכ ,ןירוטיפ טג לבקל

 השאהש הרורב אלתמא הזל המודב וא ,תדרומ ןיד הל שיש ךכ ידכ דע תיבה םולש

 אובנ םא .תוישממ תודבוע לע ססבלו חיכוהל לעבה חילצה אל תאזו ,וילע הסאמנ

 רטפהל הצריש לעב לכ ,םולשל הוקת רסוח לש הלאכ תוימתס תונעט לע ךמתסהל

 שורדיו אובי כ"חאו םינש המכל ותשא תא חינזיו תויתיב תובירמל םורגי ותשאמ

  .םולשל םייוכס ןיא יכ הנעטב ןירוטיפ טג

 לש םיעבשה תונשב ובתכנש םירבדל תמאות הניא םיבר םיבכרהב תמייקה תואיצמהש רורב ףא

 םולשל יוכיס רסוח יכ הארנ" 190:ו"יר תטיש לש הנושארל התעפוה ןמזל ךומסב ,תמדוקה האמה

 ורפסל יקסבשרש ןויצנב לש ותרודהמב דועבו ."ןידה יתבב לבקתנ אל טג תייפכל עירכמ קומינכ

 ירה ,תיב םולשל יוכיסה רסוח תליעל וא ו"יר תטישל רכז ןיא ןיידע 1993-מ 'החפשמ יניד'

 תרתוכה תלוג" איה ותטיש יכ העיבקל ףאו םלש קרפ תתל ו"יר הכז הז רוביח לש 2016 תרודהמבש

  191."ןישוריג ינידב

 הרימא .שרגתהל גוז ינב בייחל ידכ והשלכ םשאב ךרוצ ןיא רבכ םיבר םינייד יניעבש רמול ןתינ

  192:דודשאב ד"היב ינייד ירבדב אוצמל לכונ הרורב

 ,הזב הז דוע םיצור םניא םידדצה ינשש הרקמבש אוה םחורי וניבר ירבדב שודיחה

 :םחורי וניבר לש הרקמב( טגה ןברס לש הדירמה תוליע רחא קודבל ךירצ ןיא

 תוארל ןיא םחורי וניבר לש הרקמב ,ןכ לע רתי .שרגתהל וילע תופכל ידכ )לעבה

 דצה יפלכ ויבויחמ דרומש אוה ושוריפש( יתכלהה ןבומב דרומ םידדצה דחאב

 דגנכש דצה םג ירהש ,דגנכש דצה יפלכ ויבויחמ דרומ וניא םהמ שיא ןכש ,)דגנכש

 לש הרקמב טגה לע הייפכל הביסה .ויפלכ ויתובוח םויקב הצור וניאו וב ץפח וניא

 לכ אלב דגנכש דצה תא ןגעלו שרגתהל בוריסל םוקמ ןיאש איה םחורי וניבר

 ותדירמ םא וליפאו ,ןיאושינה קוריפב "םשא" ימ הנשמ הז ןיא ,הז םעטמ .הביס

                                                   
 םרוגה תלאש( ליעל ורכזוהש ו"יר תטישל םימוצמצה ןמ המכ םיפרצמ םהש ךות תופירחב ותוא ופקת בורה ינייד ינש
 .43 ש"ה ליעל ,הז ד"ספמ םיאבומה םירבדה םג וארו ,)דועו םשאה ןיינע ,הדירמל

 תעיבתב הכלהה רוריבל שגנ םרט" עבוקה ,)ד"ישת ןויס ג"י( 84 ,81 א רדפ ג"ישת/4553 )א"ת ירוזא( קית תמגודכ 188
 ילב ,עובקל םילוכי ונא ,ונינפל םינוידה ךשמב תולכתסהה ךותמו םידדצה תונעט ךותמ יכ ,םידקהל ונילע ןישורגה
 לכ וז הדבועל סחיימ אל תאז לכבו ,"םולש ייחל םעפ יא רוזחי הז גוזש ללכו ללכ יוכיס םוש ןיאש ,אדבועכ ,םיסוסיה
  .תועמשמ

 .)ג"ישת בא םחנמ 'א( 162 ,161 'א ר"דפ ג"ישת/501 )םילשורי ירוזא( קית 189
 ריכזמ וניא רבחמה .)ז"לשת-ו"לשת( 194 ,153 ד-ג ירבעה טפשמה ןותנש "השעמלו הכלהל טג תייפכ" גיטפהרו חרז 190
  .דבלב פ"חר תא אלא ,ו"יר תא ללכ

  .11 ש"ה ליעל 191
 .143 ש"ה ליעל ,8293/5 קית 192
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 הז םידרומ םהינש תעכש ךכב יד ,דגנכש דצה תדירמ תובקעב הלחה ןברסה לש

 .הביס אלב דגנכש דצה תא ןגעמ ןברסה ירהש ,שרגתהל ופוכל ידכ הזב

 ."הביס אלב" טג תונברס םג תויהל הלוכי ,שרגתהל גוז ןב בייחל ידכב תשרדנה הליעה םויכ ,קודו

 הרקמב ךשוממה דוריפהש עבק ףא אלא ,דבלב בויחב הז הרקמב קפתסה אל ד"היבש בל לא םשוי

 :לעבה לע תויצקנס תלטהל ליבוהל יושע םג הז

 השיאה תעיבתב ןידה תיב ןודי ,עבקייש ןושארה דעומב שרגתהל ברסי לעבה םא

 קוחל םאתהב לעבה לע הלבגה יווצ תלטהל )23.12.2015( ו"עשת תבטב א"י םוימ

 .1995 ה"נשתה )ןישוריג לש ןיד קספ םויק( םיינברה ןידה יתב

 ברסמש לעב לע ,לעופב ןתלטהב ףאו ,תויצקנסב םויאמ םיענמנ םניא םינוש םיבכרה ,ןכא

 וא תויצקנסב תינברס השא לע םימייאמ ןכו 193,ו"יר תטיש ןיגב בויח ול עבקנש רחאל שרגתהל

 194.הלעבל ןיאושינ רתיה ןתמב

 לשב ולו ,וז הלאש לע תקיודמ הרוצב תונעל השק ?ו"יר תטישב שומישה םויה ץופנ המכ דע

 םימסרפתמש ןידה יקספ םגש הדבועה לשבו ,םסרפתמ םיינברה ןידה יקספמ טועימ קרש הדבועה

 םיבכרה םנשיש תוארל לקנ לשמל ךכ .ןידה יתבב תומגמה לש המלש הנומת םירצוי חרכהב םניא

 שי ךכל 195.ןיד יקספ דאמ טעמ ונל שי םירחא םיבכרהמש דועב ,םיבר ןיד יקספ םימסרפתמ םהמ

 םיניידהמ עבר טעמכ( םיבר םישדח םינייד םינהכמ םיירוזאה ןידה יתבב היפל הדבועה תא ףיסוהל

  .תיתועמשמ הקיספ תומכ םסרפל וקיפסה אל ןיידע רשא )2015-ב ונומ םינהכמה

 םיעיצמ ונא .וז הלאשל ,האלמ אל םא םג ,הבושת עיצהל םילוכי ונאש םיבשוח ונא ,תאז םע

 םינברה ינש טעמל .לודגה ד"היבב םויה םינהכמה םיניידה רשע-םינש לש םתקיספב זכרתהל

 הקיספ תמייק םבורל רשא םיקיתו םיניידב רבודמ ,)ןנד אשונב תוקיספ שי םהל םג רשא( םיישארה

 לודגה ד"היב תקיספ םא םג ,דועו תאז .םיירוזאה ןידה יתבב םתנוהכ תפוקתמ םא םג ,תיטנוולר

 לכב הנורחאה הלימה הרומש הל רוערע תאכרעב רבודמ תאז לכב 196,בייחמ םידקתכ תבשחנ הניא

 דוריפ ןיגב טג בייחלמ ענמנ וא בייחש ירוזאה ד"היב לש הקיספ ךופהל איה הלוכי רמולכ ,קית

  .תמסרפתמ הניא הז דסומ לש הקיספה ןמ רכינ קלחש רוכזל ונילע הז הרקמב םג ,תאז םע .ךשוממ

 

                                                   
  .95 ש"ה ליעל ,764231/6 קית ;6 ש"ה ליעל ,940783/13 קית ;4 ש"ה ליעל ,862233/1 קית :לשמל ,ואר 193
 .)12.7.2017( 1101440/2 )הפיח( קית ;)18.12.2007( 2-21-4827 )לודג( רוערע :לשמל ,ואר 194
 רחאל ןיטיג רודיס לע :השעמה אלא רקיע שרדמה אל" רניזדר יחימע ואר תינברה הקיספה לש םוסרפה תייעב לע 195
 הינתנב ןידה תיב תאוושה אמגודל ךכ .)2015( 5 המ םיטפשמ "תינברה הקיספה לש םוסרפה תוינידמ לעו ןיקיזנ תועיבת
 םימוסרפה תודוא םינותנה( האבה הנומתה תא הלגמ םיבכרה השולש םינהכמ םהינשב רשא ,הווקת חתפב ןידה תיבל
 ,2016 תנשמ ןידה יתב תלהנה לש םוכיסה ח"ודמ וחקלנ ושרגתהש תוגוזה רפסמ ,ןידקתו ובנ םירגאמהמ וחקלנ

http://bit.ly/2ydKKYX(: 
 ןיד יקספ הנש

 ד"היבמ ומסרפתהש
 הינתנב

 תוגוז רפסמ
 הינתנב ושרגתהש

 ןיד יקספ
 ד"היבמ ומסרפתהש
 הווקת-חתפב

 תוגוז רפסמ
-חתפב ושרגתהש
 הווקת

2014 18 1,101 8 901 
2015 39 1,123 1 969 
2016 51 1,107 11 963 

  .םוצע רעפ ףקשמ ןידה יקספ םוסרפ ףקיה םלואו המוד וניה ןידה יתב ינש לש הדובעה ףקיה יכ הלוע ולא םינותנמ
 .)א"עשת( 1357 ינברה ןידה תיבב ןידה רדס ןמטחוש באילא 196
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 אוה םהב ,םחורי וניבר ירבד תודוא ןיד יקספ ינש בתכ :לודגה ד"היב אישנ ,ףסוי קחצי ברה .1

 שיו םחורי וניבר ירבדל םשא ילוקיש סינכהל םוקמ לכ ןיא היפל ,וירבדל הביחרמה תונשרפב דדצמ

 םיפיקמ םניה ןידה יקספ ינש .ינשב דחאה דוע םיניינועמ םניא גוזה ינב ינשש לככ םאולמב םצמאל

 197.טגב בויח ךרוצל םחורי וניבר לש וניד תא ססבל ידכ םיפסונ תורוקמ איבהל ןויסינ םהב שיו דאמ

 

 יכ ואל ברה עבוק ןיד יקספ ינשב :)לודגה ד"היב לש אבה אישנהו( ישארה ברה ,ואל דוד ברה .2

 ברה תטישל המודב ,תאז םע 198.השאה תא ןהו שיאה תא ןה ו"יר תטיש ךמס לע טגב בייחל ןתינ

 םיצור םידדצה ינש ןכאש ךכל הלודג תואדוו תשרדנ יכ עבוק אוה םהינשב ,ליעל הנודינש טסילבמיצ

 אוה יכ גוזה ןב תנעטש ךכב אלמ ןוחטב ןיא וב םוקמב ו"יר תטיש לע ךמתסהל ןתינ אלו ,ןישוריגב

 ,תופסונ בויח תוליע ויה םירקמה ינשבש ןוויכמ ,השעמל .תיביטקיפ הנעט איה תיב םולשב הצור

 תונימאמ םשרתה אלש אמק ד"יב לש ותומשרתה לע ךמסו ,וז השירדב לקהל ואל ברה היה ןכומ

 .תיב םולשל הנעטה

 

 לכב ו"יר תטיש תא לבקמ אוהש רורבש דועב .ירמגל הרורב הניא ותדמע :ארגיא רזעילא ברה .3

 ןידה יקספ ינשב ,ךכ .הסיסב לע טגה בויחב ךמות וניא הארנה לככ אוה 199,הבותכה ןידל עגונה

 טגב בויחה תא ססבל ףידעה אוה םלוא ,בכרהב ארגיא ברה םג בשי ,ואל ברה תדמעב ליעל ורכזנש

 תדבועב קפס ןיאש עבק וב ,רחא םוקמב םג השע ךכ .ו"יר תטיש תא ללכ ריכזה אלו תורחא תוליע לע

 תעד לע הקלח רשא בורה תעדב ארגיא ברה היה רחא הרקמב ,ןכ לע רתי 200.ךשוממה דוריפה

  201.תובר םינש לש דוריפ לשב טג הבייחש טועימה

 

 לכל ליבוהל הלוכי איה ודידלו ,ןטק אוה ו"יר תטישל ןתונ אוהש לקשמה :חילמלא קחצי ברה .4

 ותויהב דוע ןודינב בתכ םישרופמ םירבד .טגב בויחל אל ךא 202,'שרגל הווצמ' תמרב הקיספל רתויה

 ירבד תא איבמ אוה .הנש 12 דרפנב םייחה גוז ינב ןיב ףותיש קוריפל העיבתב ןויד בגא ,א"תב ןייד

 ,טגב בייחל ןתינ אל יכ עבוק תאז לכבו ,טגל תינברס ףוכל ןתינ ו"יר תעדל יכ םהמ קיסמו ו"יר

 יקספמ םג הלוע ו"יר תטישמ גייתסמה וסחי 203."םייקה בצמה תא חיצנהל הדיב עייסל ןיא מ"מ"ו

 םידדצ לש םדוריפ תדבועל הלודג תועמשמ סחיימ אוה ןיאש הלוע םהמ ,ורפסב םסרפש םיפסונ ןיד

 לעב בויח יבגל תוחפל ,התנתשה אל וז ותדמע 204.טגב בויחל הליע איה ןיאש יאדוו ,םינש ךשמב

 בייחש ירוזאה ד"היב תקיספ לע רוערע לביקש בכרהל ףתוש היה אוה .לודגה ד"היבל הלעשכ ,טגב

 םולש תעיבת תא תוחדל שי םנמא יכ םש עבוק חילמלא ברה 205.ו"יר תטיש ןיגב רתיה ןיב טגב לעב

 םע .דבלב הווצמ אלא ותשא תא שרגל בויח וילע ןיא םלוא ,יוכיס הל ןיא רשאב ,לעבה לש תיבה

 לע תינברס השא ,ףוכל ףאו ,בייחל ןתינ יכ עבקש ד"ספל ףתוש חילמלא ברה היה הנורחאל ,תאז

                                                   
  .71 ש"ה ליעל ,ףסוי קחצי ברה ;186 ש"ה ליעל ,847350/3 רוערע 197
 .)22.11.2016( 1013673/2 )לודג( רוערע ;28 ש"ה ליעל ,1062141 רוערע 198
 .)14.2.17( 1098277/1 )לודג( רוערע ;)21.9.2015( 818315/7 )ש"ב( קית 199
 .)21.7.2015( 77890/5 )ש"ב( קית 200
 .118 ש"ה ליעל ,889512/1 רוערע 201
  .2 ש"ה ליעל ואר ןישוריגה תקיספ תונושלל 202
 .)ח"סשת( וסר–הסר ,הנר ,א טפשמ ירמא חילמלא קחצי ברה 203
  .גסק 'מעו חיק 'מעב )ה"עשת( ב קלחבו ;בכק 'מעו גיק 'מע ,םש 204
 .)12.2.2013( 810659/8 )לודג( רוערע  205
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 ךא ,םישנ יפלכ ו"יר תטיש תלעפה יבגל ותעדב יוניש לחש ןכתי רמולכ 206.הדבל ו"יר תטיש סיסב

  207.לעבה בויח לש הזל המוד וניא טגב השאה בויח תיתכלה הניחבמש ןבומ

 

 ד"היבב ןתנש ד"ספב .והשלכ םוצמצ אלל ו"יר תטיש לש הלבקב דדצמ :קירשיה והילא ברה .5

 תטיש סיסב לע טגב בייחל שיש ,"םיבר ןיד יקספבו ונידי לע רמאנ" יכ ומצע לע דיעמ אוה לודגה

 דוע .דירומ אלו הלעמ אל םשאה ןיינע רמולכ 208,"הז בצמל םרוגה היה ימ הנשמ הז ןיא"ו ,ו"יר

 תאזו ,הליעה תומייקתה תא חיכוהל ויד דוריפה םצע יכ קירשיה ברה עבק א"תב ד"היבב ותבשב

 תעבוקה איה ...ד"היב תומשרתהש טושפ הארנ" ,ודידל 209.תיב םולש עבות םידדצה דחא םא םג

  210."הייפכו הפיכא ידעצב זוחאל ףא ןתינ היפ לעש ,םחורי ונבר תכלה" ןיינעל רמולכ ,"...הז ןיינעל

 

 ותדמע תא גיצה רימז ברה .ליעל רבכ וניאר ו"יר תטישל הביחרמה ותשיג תא :רימז בקעי ברה .6

 הב זוחאל ךישמה אוהו 211,תמדוקה האמה לש )תומדקומה םיעשתה וא( םינומשה תונשב רבכ

 212.לודגה ד"היבב ותבשב

 

  213.ונל העודי הניא ותדמע ןכלו אשונב ולש תואטבתה ןיא ומסרופש ןידה יקספב :ץכ ןרהא ברה .7

 

 ןיד קספב וירבדמ ,תאז םע .ונידיבש ןידה יקספב ו"יר תטישל סחייתמ וניא אוה :זול ןויצ ברה .8

 םג הלוע וז הדמע .טגב בויחל הליע אוה ךשוממ דוריפש הלוע 214הבותכ בויח תלאשב קסועה

 אל ומע הלעב לש ןובזעה ןמ תונוזמו הבותכ השא העבת הרקמ ותואב 215.רחא הרקמ לש רטיבואב

 תעיבת שיגה תונורחאה ויתונשבו( תרחא השא תבוטל התוא בזעש רחאל ,תובר םינש וידחי היח

 בייחמ ד"היב היה ,םייחב רתונ היה לעבה וליאש הלוע זול ברה ירבדמ .)תיקוחה ותשאמ ןישוריג

 רחאל אמשו( תמיוסמ דוריפ תפוקת רחאלש חינהל שי ג"רדח רחאל םגש" םושמ ,טגב השאה תא

 ןידה תיב ,ךשמתמ היה ד"היב ינפל ןישוריגה ךילה וליא )תמסרופמה י'גאלפ ח"ר תטישכ שדוח ח"י

                                                   
 רבכ" :וב עיפומה טפשמה לשב קירשיה והילא ברה ידיב בתכנ ד"הספש המוד .)11.2.2018( 1124231/1 )לודג( רוערע 206
 וניא תינולפ וא ינולפ יכ םישנאה לכ לש םהיניע הארמו םתעד תנבה יפ לע םיחיכומ םדא לש וישעמש לככ יכ ונבתכ
 הז גירח רבסהל החכוהה תבוח ,השעמל רחא רבסה ןתונש הנעטב ,ךכמ גירחהלו ךכמ איצוהל ידכש ירה ,םולשב הצור
 ,".ךפהה תא חיכומ ומצע דצמ רשא השעמל רבסה קפסל הסנמש ימ לכ לע ולוכ לטומ החכוהה לטנ .האולמב וילע תלטומ
  .)13.5.2013( 380065/5 )א"ת( קיתב וירבדל הארנה לככ סחייתמה

  .הל הינפהה דיל רמאמה ףוגב ןוידבו 28 ש"ה ליעל ואר 207
 .)15.11.2016( 3381/1104 )לודג( רוערע 208
 .)14.7.2015( 849440/19 )א"ת( קית ;)10.7.2013( 844127/1 )א"ת( קית 209
 ברה ףרטצה וב דחא הרקמ שי ,תאז םע .ש"ה התואב אבומה טוטיצה םג וארו ,206 ש"ה ליעל ,380065/5 קית 210
 ד"היבש תורמל תאזו ,תובר םינש לש דוריפ רחאל טגב השא ובייח אלש בכרהל וירבח תעדל ,םיקומינ אלל ,קירשיה
 םש ד"היבש םושמ תאז השעש רעשל ילוא ןתינ .)2.3.2016( 1019374/1 )לודג( רוערע ואר .תיב םולשל יוכיס ןיאש עבק
 הרקמל המוד הז הרקמש ירה ,אוה ךכ םא .תובר םינש ינפל בזע התוא ,ותשאל יואר רודמל גואדל לעבל םורגל הצר
  .המוד ךרדב טקנ ,הבחרה התרוצב ו"יר תטישב לודג ךמות אוה םג ,יקסבוכיד ברה וב ,166 ש"הב ליעל וניארש

 .40 ש"ה ליעל ,6130 קית 211
  .186 ש"ה ליעל 212
 ץכ ברה ףרטצה ,)199 ש"ה ליעל ,1098277/1 רוערע( ו"ירב שומיש אריפש המלש ברה השע וב דחא הרקמב םנמא 213
 .טגה בויחל םירחא םיקומינ םג ועצוה הרקמ ותואב םלוא ,ד"הספ תונקסמל

 .)8.12.2016( 1075070/1 )לודג( רוערע 214
 .)30.12.2013( 930676/1 )ש"ב( קית 215
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 םוקמ ןיא ותעדלש קיסהל הארנכ ןתינ הלא םירבדמ ."הטיג תא לבקל השיאה תא בייחמ היה

  .ךשוממ דוריפ םייקתמ רשאכ המשא ילוקישל

  

 ןכומ היה ףאו ,ו"יר תטישב שומישה ןמ ירהנ ברה גייתסה רבעבש המוד :ירהנ ןומימ ברה .9 

 התנתשה וז ותדמע 216.וז הטיש ןיגב טגב בויח ענומה יאנתכ לעבה לש תוילכלכה ויתושירד תא לבקל

 יפלכ ןה ,טגב בויחל האיבמ ו"יר תטיש יכ הפיחב דמע ושארבש בכרהה עבק ןיד יקספ לש הרושבו

 ,הזב הז םידרומכ ינשה יפלכ דחאה םידדצה תוגהנתהב תוארל שי" ,ודידל 217.השאה יפלכ ןהו לעבה

 ךמתסהל ןתינ םגו ,םשאה תלאשל לקשמ ןיא רמולכ 218,"ףותישה קוריפב םשאה לע עיבצהל ילבמ

 הדוקנ לע .תיב םולש עבות םהמ דחא רשאכ םג ,םידדצה תוגהנתהמ תקסומה ד"היב תנדמוא לע

 ,םנמא 219.השאה תדירמל רתוי הקזח החכוה ושרדש הפיחב בכרהל וירבח וילע וקלח וז הנורחא

  220.ו"יר תטיש לע ךמתסהל םוקמ ןיאש עבק אוה ,הנכ תיב םולש תעיבת שיש רבס אוה וב הרקמב

 

 אלא ,ןישוריגב םיצור םידדצהש רורב וב םוקמב ו"יר תלעפהב דדצמ אוה :סומע לאכימ ברה .10 

 ןיד יקספב" וז הדמע לע רזח יכ דיעמ ומצע אוה .תונוש תושירד לשב תאז בכעמ םהמ דחאש

 דצה םא ףא ,טגב בויחל תקפסמ הליע הניה ןוגיע תנעט" היפל הדמעה תא לבקמ ףא אוה 221."םיבר

 ,תיב םולש תונכב השרד השאה וב הרקמב ,תאז םע 222."תיבה םולש תרפהב םשא וניא ןגעמה

 ךותמו הלעב לש תרשפתמ יתלבה ןישוריגה תשירד לשב הרירב רסוחמ התדמע תא ךשמהב התנישו

 הלח הניא ו"יר תטישו טגב הבייחל םוקמ ןיאש סומע ברה עבק ,תוילכלכה היתויוכז לע ןגהל ןוצר

 223.ןאכ

 

 ןיד יקספל תקמונמ אל המכסהב רלדניש ברה ףרטצה םירקמ המכב :רלדניש םהרבא ברה .11

 םילוכי םירבדהש םיחוטב ונניא ,תאז םע .ו"יר תטיש ןיגב רתיה ןיב ,טגב השא וא לעב וביוח םהב

 ברה ,דועו תאז 224.תופסונ בויח תוליע ויה םירקמ םתואבש םושמ וז הטישב ותכימת לע דמלל

 תדבוע םצע ,וירבדל 225.יקסבוכיד ברה לש הביחרמה ותשיג לע תטרופמו הכורא הרוצב קלח רלדניש

 אוה .הזב הז םיצור םניאש םידדצה לש הרורב הרימא תשרדנו ,רבד תרמוא הניא ךשוממה דוריפה

 לש תגייתסמה ותדמע .דוריפה םרוג תלאשו םשאה תלאש יבגל ץיברוה ברה ירבד תא טטצמ ףא

 226.ו"יר תטיש לשב רתיה ןיב ,טגב לעבה תא בכרהל ותימע בייח וב הרקמב םג הלוע רלדניש ברה

                                                   
 .)2009( 8 18 ןיידהו ןידה ,)26.12.2006( 21-034524637 -2 )הפיח( קית 216
  .55 ש"ה ליעל ,866214/1 קית ;)7.5.2013( 901912/1 )הפיח( קית ;)2.6.2009( 3-64-1998 )הפיח( קית :לשמל ואר 217
 רוידה תדיחי תא השאה תביזעב תוארל שי" יכ עבק אוה הרקמ ותואב .)28.10.2009( 2-21-2512 )הפיח( קית 218
  .היפלכ הלעב לש םעז תויוצרפתה לשב הבזע איהש תורמל ,"ךכמ עמתשמה לכ לע הדירמכ וללה תוביסנב תפתושמה

  .םש 219
 .)2.10.2013( 589033/1 )הפיח( קית 220
 .)23.7.15( 965579/2 )הינתנ( קית 221
 בויחב רבודמ היה םירקמה ינשב .221 ש"ה ליעל ,965579/2 )הינתנ( קית ;)3.6.2015( 910130/7 קית )הינתנ( קית 222
  .טגב לעבה

 .)11.11.2009( 2-21-1902 )הינתנ( קית 223
 289160/11 )הינתנ( קית ;)3.3.2011( 290452/1 )הינתנ( קית ;)26.4.2006( 1-21-8885 )הינתנ( קית לשמל ואר 224

  .)4.12.2016( 962276/8 )הינתנ( קית ;)31.3.2015(
 ליעל ,המלשל עמוש בלב יקסבוכיד ברה לש ורמאממ םיטוטיצ םש איבמ אוה .)4.12.2016( 981098/1 )הינתנ( קית 225
 .86 ש"ה

 .5 ש"ה ליעל ,1012834/1 קית 226
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 טגב בייחל ןיאש עבוק םלוא ,ךשוממה דוריפה קומינל שרופמב םש סחייתמ וניא םנמא רלדניש ברה

 ,רחא הרקמב ."לקשמ תודבכ תוליע" אלל טגב בייחל ןתינ אל ןישוריגה יניד תרמוח לשבש םושמ

 קוספלמ ענמנ ךא ,ו"יר תטיש תאו ךשוממה דוריפה תליע תא לביק םנמא אוה ,טגל העבתנ השאה וב

 יוניש לחש ענמנה ןמ אל ,תאז םע 227."וזמ הז שרגתהל םידדצה לעש" הארוהב קפתסהו טגב בויח

 ו"יר תליע לשב טגב השא בייח רשא ד"ספל ףתוש היה אוה .הנורחאה תעב רלדניש ברה לש ותדמעב

 המצע השאהש דועב ,ד"היב ידיב םיניינעה בצמ חותינ לע ססבתה הז בויח הרקמ ותואבו ,דבלב

 228.תיב םולש העבתו הרזח

 

 רבעב םנמא .הז רמאמ תחיתפב הגצוה אריפש ברה לש הביחרמה ותדמע :אריפש המלש ברה .12

 ד"היבב ותבשב דוע .התנתשה וז ותעד םלוא 229,ג"רדחל דוגינב טגב השא בייחל ןתינ אלש רבס אוה

 גוזה ןבש תורמל ד"היב ידיב בצמה חותינ רואל ו"יר תטיש תא ליעפהל ןתינ יכ עבק אוה הינתנב

 וא ,"שרגתהל ונוצרש ןועטל ליחתהש ןושארה ימ" הנשמ הז ןיא יכו ,תיב םולשב ונוצר לע ריהצמ

 לע 230.השאה תא ןהו שיאה תא ןה טג בייחי ד"היב ,ןוגיע שי וב םוקמב .והשלכ םשא היה םאה

 231.לודגה ד"היבב ותבשב רזח הלא םירבד

  

 ,ארגיא םינברה( ו"יר תטיש ןיגב טג בויחב םיכמות םניאש םינייד השולש שיש ירה ,םכסנ םא

 תוחפל ,הנורחאל התנתשה םינורחאה ינש לש םתעדש ןכתי וניארש יפכ ,תאז םע .רלדנישו חילמלא

 השולש ,)זולו ץכ םינברה( העודי הניא םתדמעש םינייד ינש ,)טגב השא בויחב רבודמ רשאכ

 תטיש תא םילבקמה העבראו )סומע ,ירהנ ,ואל םינברה( תומיוסמ תולבגמב טג בויחב םיכמותש

  .)אריפשו רימז ,ףסוי ,קירשיה םינברה( הבחרה התרוצב ו"יר

 ויתונקסמ תא תחקל שיש ןבומש ןויסינ ,לודגה ד"היב יבכרה יפל הלא םינותנ גיצהל ןויסינ

 ךותמ העבראב תוחפל יכ הנקסמל איבהל לוכי ,קיתו קית לכ לש ודוחיי תדבוע לשב לבגומ ןוברעב

 תולבגמל ףופכב םקלחב םא םג ,ו"יר תטישל ישממ לקשמ ןתינ לודגה ד"היב יבכרה תנומש

 232.תונוש

  

 ו״יר לש ותטיש תיילעל תוביסה .ו
 

 ו"יר תטישב שומישה לש תיתועמשמה תובחרתהל ,דבלב רעושמ םירבדה עבטמ ,רבסה עיצהל הסננ

 233:םינוש םינייד םידיעמש יפכ ,תונורחאה םינשב תאש רתיבו ,תמדוקה האמה לש םיעבשה תונשמ

                                                   
 .)2.5.2016( 289799/14 )הינתנ( קית 227
  .206 ש"ה ליעל ,1124231/1 רוערע 228
 .)27.6.2006( 1-29-4637 )הינתנ( קית 229
 .128 ש"ה ליעל ,920384/1 קית 230
 .199 ש"ה ליעל ,1098277/1 רוערע 231
 ,לודגה ינברה ןידה תיבב םינוידה תומלואל ץוחמ היולתה העדומב העיפוהש יפכ ,לודגה ד"היב יבכרה תמישר ןלהל 232

 בכרה ;רימז ,חילמלא ,ףסוי םינברה :'א בכרה :העובקה םיבכרהה תמישר תעכ וז ,ונידי לע ךרענש רוריבמ .1.7.2017
 :'ה בכרה ;ירהנ ,חילמלא ,סומע םינברה :'ד בכרה ;ץכ ,ארגיא ,ואל םינברה :'ג בכרה  ;זול ,ירהנ ,רימז םינברה :'ב
 בכרה ;רלדניש ,סומע ,קירשיה םינברה :'ז בכרה ;זול ,אריפש ,ארגיא םינברה :'ו בכרה ;אריפש ,ץכ ,ארגיא םינברה
  .רלדניש ,קירשיה ,חילמלא םינברה :'ח

  .12 ש"הב ןכו םש םירכזנה ןידה יקספ ראש וארו .5 ש"ה ליעל ,936936/2 קית 233
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 קוספל ןידה יתבל תרשפאמה םחורי ונבר תטישב תובר םישמתשמ תונורחאה םינשב ןידה יתב"

 ."וזב הז םיניינועמ םניא םהינשש גוז ינבל טגב בויח

 הטישב רבודמש הדבועה ןשארבו ,ליעל ודמע ןהילע ו"יר תטישב שומישה תיילעל תוביסהש רורב

 .תוקיפסמ אל ךא תויחרכה תוביס ןה ,תורודה ךלהמב התחדנ אל ןכלו ןורחאה רודב קר 'התלגתה'ש

 םלוא ,ו"יר תטיש לע ךמתסהל ןישוריג תליעכ דוריפב םידדצמה םיניידל תורשפאמ הלא תוביס

 234.וז הליעב ריכהל םנוצרל רבסהה אוה יזכרמה ןיינעהש רורב

 ,התוא םימצמצמהו הנממ םימלעתמה ןכו ,ו"יר תטישל םידגנתמהש יפכ יכ רעשל ןתינש המוד

 לע רבדל אלש ,ללכב 'םילק ןישוריג' וא םשא אלל ןישוריג רשפאל ןוכנ הז ןיאש החנה ךותמ םילעופ

 םהלש אתגולפה ינב םג ךכ ,ליעל וניאר ותוא 'ןיאושינה תומ' ןויערל תיגולואידיאה תודגנתהה

 שי .וזה תעב יאדו ,ןישוריגה ךילהת לע לקהלו ,םשא אלל ןישוריגב ריכהל שיש החנה ךותמ םילעופ

 'ילע סיאמ' תליעב טגה יבויח רפסמ תיילע סיסבב םג םידמוע םימוד םיעינמש חינהל ריבס דוסי

  235.תונורחאה םינשב

 :תורחא םילימבו ,רתוי 'םילק' ןישוריג לש ןוויכל םיבר םיבכרהב חורה תבשונ ךכ םא עודמ

 הכלהה ?טגב בייחה לצא םומ וא םשא תושפחמה הלא ,'תויסאלק'ה ןישוריגה תוליע תחינזל

 יוניש ןכלו ,םתייפכו ןיטיג יבויח לש הז ומכ ךכ לכ שיגר ןיינעב יאדו ,תינרמש העבטמ איה תידוהיה

 יונישל המורת יכ חינהל ןוכנ הז היהי יאדו ,תישאר .רבסה קקוז וילע םירבדמ ונאש הז יטמרד

 ונמתהש םיניידה ןמ םיברש ןכתי טלחהב .םיינברה ןידה יתבב תורודה יפוליחב התייה הקיספב

 ןישוריגה יניד םירצויש םיישקה תא ךכרל ךרוצל רתוי םיבושק םה ךליאו םינומשה תונשמ

 שרגתהל םיישקה לשב אובל הלולעש הרות ירוסיא תצירפ ינפמ ששחל ףא יכ וניארו 236,םייתכלהה

 דסומל סחיב ומצע יתרבחה יונישה אוה ףסונ יזכרמ םרוג יכ עיצהל ןכתי ךא 237.לקשמ שיו ןכתי

 זוחאב תרכינ היילע לע םידמלמ םינותנב ןויע .םתקיספב וילא םיביגמ םיניידהש יוניש ,ןישוריגה

 ךכ לע תדמלמ וז היילעש ןבומ 238.םינורחאה םירושעב לארשי תנידמב םידוהי תוגוז לש ןישוריגה

 םייחה ךשמהב םיניינועמ םניא רשאכ הריבס היצפוא ןישוריגב םיאור םישנא רתויו רתויש

 הרבחב תמצמטצמו תכלוה ןישוריג קידצהל הלוכי תינוציק הליע קרש הסיפתהו ,םיפתושמה

                                                   
 .טגב בויחה ינידב לקהל םתוא תוליבומה תויצביטומה תא תשרופמ הרוצב םיריגסמ םניא םיניידה ,םירבדה עבטמ 234
 ,תונורחאה םינשב קר ו"יר עיפומ עודמ הלאשה תא הרורב הרוצב הלעהש דיחיה ןיידה הארנה לככ אוה יקסנישוא ןיידה
 םיעבשה תונשל דע ןידה יקספ לכב ויפל יתדבוע רבסה )יראב ןימינב ברה ןיידה םשב( םש עיצמ אוה .6 ש״ה ליעל ואר
 השקש ךכל רבעמ .הלש תושרופמ תורימאב אלו ,הלעבב התצר אל השאהש ךכמ ד"היב לש תומשרתהב קר היה רבודמ
 דוריפה םצעש התייה תחוורה הדמעה יכ תוארל ןתינש ירה ,זא דע הזכ הרקמ היה אל םלועמש הדבועה תא לבקל דאמ
  .189 ,50 ,46 ש״ה ליעל לשמל ואר ,םידדצה םירמוא המ הנשמ הז ןיאו ,טגל הליע וניא ללכ

 סיאמ' תנעטב םיינברה ןידה יתב תקיספ לע !?'ברח תויובשכ יתונב תא גהנתו'" םחנמ ןב ריאי הדוהי :לשמל ,ואר 235
 רבורפ ;ביק 'מעב ,86 ש"ה ליעל ,המלשל עמוש בל ;)2014-2013( 217 ז-ו טפשמב החפשמ "תררובמ הלתמאב 'ילע
   .108 ש"ה ליעל ,יראבו

 תונשמ םיניידה יפוא יוניש יבגל .ושרפ רבכ ןנד היגוסב םירימחמה םיניידה תיברמ יכ ,187 ש״ה דיל ליעל ואר 236
 'ןישוריגו ןיאושינ יניינע' :ץ"דבה תחגשהב טג" רניזדר יחימע ואר ינרמשה דצה ןמ ךכ לע תרוקיבהו ,ךליאו םינומשה
 תרוקיבה םג וארו ."תוברתו הרבח ,טפשמ" תרדס לש םידרחהו טפשמה ךרכב םסרפתהל דיתע "םייטרפ ןיד יתבב
 ש"ה ליעל ,יראבו רבורפ :'ילע סיאמ' תליעב שומישה רתי יבגל רתוי םיריעצה לע םיקיתווה םיניידה ירבדב תזמורמה

108.   
  .91 ש"ה רחאלש טסקטב ליעל ואר 237
 עטנ :ואר תמדוקה האמה לש םיעבשה תונשמ לחה םיידוהי תוגוז לצא ןישוריגה ירפסמב תיתועמשמה היילעה לע 238
 רוביצה לע ףא החספ אל וז היילע .)2013 ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ( לארשיב ןישוריג לע םינותנ רחבמ השמ
 "יצחו רושע ךותב הלע תידרחה הרבחב םישרגתמה רועיש" ץיבוניבר ןרהא לצא םיאבומה םינותנה תא ואר .ידרחה
 .30.12.2017 ץראה
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 השירד לע טרפבו ,ןידה תיבב ןישוריגה יישק לע תירוביצה תרוקיבה ןמ קלחש קפס ןיא .תילארשיה

 שפחל םיניידה ןמ קלחל המרגו ןידה יתבל הלחלח 239,םשא תוליכמה ןישוריג תוליע לש ןמויקל

  .טגב בויחל םייתכלהה תורוקמב תומייקה תופסונ תויורשפא

 ירה ,םיניידה תקיספ לע תורז טפשמ תוטיש לש הרישי העפשה שיש ןעטנ אל םא םג ,דועו תאז

 לע ליבקמב תלעופה ,ןמזה חור ,'טסייגטייצ'ה תעפשה לע םג רבדל גוהנ הוושמה טפשמה רקחמבש

 םירגתאו תואיצמ לומ לע תולעופ ןהש הדבועה ןתניהב ,תומוד תומגמל ןתוא הליבומו תונוש תוטיש

 ןועדג 'פורפ בתכש םירבד תועצמאב ו"יר תטיש לש התמצעה תא ראתל לכונ ןנד רשקהב 240.םימוד

 241:רחא רשקהב ןוזביל

 םניא ,תטלשה וא הנכשה טפשמה תטיש דחוימבו ,םינודינה םימרוגה םימעפל

 תודסומ חופיטל ןפאמ םרוגכ םישמשמ ךא ,תושדח תומרונ תריצי לע םיעיפשמ

 היינשה הטישב םמויק קרו ,תטלוקה הטישב תועוקש ויהש תומרונ וא םייטפשמ

 .תיטננימודה הטישב לבוקמה יפל םבוציעל םרג וא םמויק תא ףשח

 םיעבשה תונשב ו"יר תטיש 'תייחת' ןיב והשלכ רשק לע בושחל ךרפומ הז היהי םאה ,תאז רואל

 ןמ םלעתהל לכונ אל ?יברעמה םלועב םשא אלל ןישוריגה רטשמ תיילע ןיבו תמדוקה האמה לש

 השקונ ןישוריג רטשמ תובר תונידמב ררש םירשעה האמה לש םינורחאה םירושעל דע יכ הדבועה

 ןישוריג תליעכ עבקנ )Irretrievable breakdown (יוחיאל ןתינ יתלב ערק ,לשמל ,הילגנאב 242.ידמל

 .הינרופילק תנידמב ,ב"הראב םשא אלל ןישוריג הנושארל ורשפוא םג וז הנשבו 1969,243 תנשב קר

 ןמ קלחב 244.רתוי רחואמ ףאו םיעבשה תונשב קר עריאש יונישב היה רבודמ תורחא תונידמב

  245.םינש ששל הנש ןיב ענה ,דוריפ לש ילמינימ ןמז שרדנ ףא תונידמה

 תושעלמ םיענמנ םניא ו"יר תטישב םידדצמה םיניידהמ קלח יכ ריכזנ וז הרעשה ששאל ידכ

 הכלהל הז חנומ לש ותורז ,וניארש יפכ .'ןיאושינה תומ' :תורז תוטישמ ןבומכ בואשה ,חנומב שומיש

 הרוקמ ןיא 'ןיאושינה תומ' לש השיגה" 246:שומיש וב םישועה לע הפירח הפקתמל המרג תיסאלקה

 רבודמש ןעטיי םא םג ךא ."םייחרזא ןיאושנל סחיב םימעה יקוחב אלא ,ל"זח אלו הרות ינידב

 'ןיאושינה תומ' ןויער יכ הדבועה ןמ םלעתהל ןתינ אלש ירה ,ךכ םיבשוח אל ונאו ,דבלב הקיטנמסב

 יתבל הרורב הקיז ןהל שיש תוכרעמ יתש לש ןתעד לע לבקתה תויברעמ טפשמ תוכרעמב חתפתהש

                                                   
 ילכב תמסרפתמ הבר תרוקיבש ןבומ .169–168 'מעב ,45 ש"ה ליעל ,יבצ ןזור ;13 ש"ה ליעל ,ןמפיש :לשמל ואר 239
  .'וכו תוזחמ ,םיטרס תועצמאב ,תיתוברתה הריזב ףאו םינושה תרושקתה

EGAL LIVE OMPARATCThe Challenges of Comparative Legal History,” " David Ibbetson :לשמל ,ואר 240
HISTORY 1 1 (2013). רקחמה תודלות ימלסומ-ידוהי הוושמ טפשמ" ןוזביל ןועדג :לשמל ואר ידוהיה רשקהב 

   .)ה"נשת( 66–63 ,43 ,62 םימעפ "ויתויעבו
 .65 'מעב ,םש 241
 "םישוריגה לש תיחרזאה הרדסהה לע !דימו שרגתהל ינוצרב" ץישפיל רחש :ואר הז ןיינעב הלחש הכפהמה תריקסל 242
 אל ףא תונוש תונידמב ,הארמ ץישפילש יפכ .םש םיאבומה תורוקמהו )ז"סשת-ו"סשת( 684–680 ,671 חכ טפשמ ינויע
 ,ןיאושינל תוכזל דוגינב ,השעמל .תיתכלהה תרוסמה ןמ הנוש ןבומכש רבד ,םשא ןיאשכ המכסהב שרגתהל היה ןתינ

-רכלב תלייא :ואר .ימואל ןיבה טפשמבו טפשמה תוטיש בורב םויכ ףא תיתקוח תוכזכ תרכומ הניא ןישוריגל תוכזה
 97–95 ,81 אכ םיקסעו טפשמ "ןחבמ הרקמכ םיינימ דח םישוריג לש הרקמה - םלוכל םישוריג" רגירט יבצו תגירפ
 .)ח"עשת(

243 319 (2003) ISTORY: A HENTURYC WENTIETHT IN THE AWLAMILY FStephen Cretney, . 
  .םש ,ץישפיל 244
  .27 ,25 ,24 ,22 תורעה ,םש 245
 Avishalom Westreich, "The Right to Divorce in Jewish Law: Between Politics :וארו .104 ש"ה ליעל 246

and Ideology" 1 INTL. J. JURISPRUDENCE FAM. 177, 195 (2010). 
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 הקיספה ןמ בחרנ קלחו ,ןוילעה טפשמה תיב טרפבו ילארשיה טפשמה :םיינברה ןידה

  .ב"הראב תיסקודותרואה

 םינברס בייחל שי היפלש הסיפתהש קפס ןיא ףא יכ ףיסונ ןכ ינפל ךא ,הלא תורגסמל בושנ דימ

 ץראב תידוהיה להקה תעדב בחרנ םוקמ הל הספת םציקל ועיגהש ןיאושינ לש רורב הרקמב טגב

 ןבומכ ןידה תיב 247.תמדוקה האמה לש םיעבשה תונשמ לחה ,הכלהה ירמוש ברקב תוברל ,ל"וחבו

 הקיזה ,רומאכ 248.וניארש יפכ םתקיספב ןתוא םיצמאמ וינייד לכ אל םא םג ,הלא תומגמל ףושח

 איה תיתרבחהו תיטפשמה תואיצמב םייוניש ןיבל תיתכלהה הקיספב םייונישו םישודיח ןיבש

 תא ריכזנ אמלעב המגודכ .ךכ לע ובתכנ םיבר םירקחמו ,תורודה לכב תמייקתמה ,העודי העפות

 םירושעב היגוסה התלע רשאכ .םיירוביצ םידיקפתל תוריחבב ףתתשהל םישנ לש ןתוכז תייגוס

 התייה ,ל"וחבו לארשי ץראב ,םיקסופה לש עירכמה בורה תדמע ,םירשעה האמה לש םינושארה

 יקסופ םויכו ,הלטבתהו הכלה וז הדמע םירשעה האמה ךלהמב 249.רוחבל םישנ לע תרסוא הכלההש

 ןתוא דדועמ ףאו תוריחבב עיבצהל םישנל ריתמ היסקודותרואה ימרז לש עירכמה בורב הכלהה

 היגוסב םלועה תונידמב שחרתהש יטפשמה יונישב ךורכ יתכלהה יונישהש ירב אל םאה .תאז תושעל

 250?וז

 תונש ףוסב ןישוריגל הליעכ 'ןיאושינה תומ' ןויער תיילעמ עפשוה לארשיב טפשמה חישה ,רומאכ

 ןנוכל ושקיבו תסנכל ושגוהש תויטרפ קוח תועצה יתש ןיב הוושנשכ תאז תוארל לכונ .םיששה

 ןחלושל השגוה ימלת המא תסנכה תרבח לש התעצה .ןישוריגו ןיאושינל תיחרזא תכרעמ לארשיב

 "ןישוריג וצ ןתמ הקידצמ ןהמ תחא לכש תוביסנה" תא גיצמ העצהל 26 ףיעס 1963.251-ב תסנכה

                                                   
 'הנוגע'ה ןעמל קבאמב רבודמ אל ,קודו( טג תוברוסמ ןעמל ןושארה יסכודותרואה ןוגראהש אוה הרקמ אלש המוד 247
 Jessica Davidson :ואר .1977 תנשב קר ב"הראב םק )רבעב םג המייקתה וזכ תוליעפ .םלענ הלעבש תיסאלקה

Miller, The History of the Agunah in America: A Clash of Religious Law and Social Progress, 19 
WOMEN'S RTS. L. REP. 1, 11 (1997). ןעמל קבאמה תליחת לש ירוטסיה רקחמ ךרענ אל ןיידע ונתעידי בטימל 

 הנידמה ןויכראמ םינוש םיכמסמבו 'תירוטסיה תידוהי תונותיע' רתאב תקדקודמ הניחב םלוא ,לארשיב טג תוברוסמ
 תשרודה הבחר היעבכ התגצה תאו ,טגה תונברס תייעבב ירוביצה ןוידה תליחת תא ךראתל ןתינ לארשיב םג יכ הלגמ
   .םיעבשה תונש ףוסל ,ןורתפ

ESISTANCERWaldoks, -Tanya Zion,  :ואר ןידה תיב לש ותוליעפ לע טגה תוברוסמ ןעמל קבאמה תעפשה לע 248
TRADITION AND SOCIAL CHANGE: ORTHODOX JEWISH WOMEN ACTIVISTS FIGHTING TO FREE AGUNOT IN 

ISRAEL, Ph.D Thesis, Bar-Ilan University (2015), ומרגנ רשא ןישוריג תוקיספב םייוניש לע .ינימשה קרפב טרפב 
 םיינברה ןידה יתב תקיספ םלועב תורומת רומבל לחר :ואר תיטפשמהו תיתרבחה תואיצמה יונישמ האצותכ
 ,"רוטקוד" ראותל רמג תדובע( ןישוריג ןיינעב םיינברה ןידה יתב תוקיספ לש חותינו יתכלה רקחמ :םייתכלממה
 'תוינוציח' תויטפשמ תומרונ תעפשה יבגל .ךליאו 59 'מעמ ,195 ש"ה ליעל ,רניזדר ;)א"עשתה ,ןליא-רב תטיסרבינוא
 ,1 טרפבו ללכב "םיינברה ןידה יתבב םדא תויוכז :ץ"גב לש ולצב" יבערש יסוי :ואר םיינברה ןידה יתב לע תוינרדומ

 לש ,םיניידהמ קלח ירבדב תשרופמ ףאש ,הרורב העפשה תמייקתמ וב םוחת .250–232 'מעב דחוימבו ,)2015( 211
 םולשיבא הבחרהב ךכ לע דמע הנורחאל .גוז ינב ןיב ןוממ יסחי לש םוחתה אוה ןידה יתב תקיספ לע ילארשיה טפשמה
 Avishalom Westreich, "Accommodating Religious Law with a Civil Legal System: Lessons :ךיירטסו

from the Jewish Law Experience in Financial Family Matters," 33 JOURNAL OF LAW AND RELIGION 
(forthcoming, 2018) . 

  .םש תואבומה תוינפההו )2013( 250–236 לוקה לע קבאמה הליש תילגרמ :הנורחאל ואר .תובר בתכנ וז היגוס לע 249
 םישנ לש ןתוכזל סחיב תאזו ,םירשעה תונש תישאר דעו 1918-מ ,וז הלאשב יזכרמה יתכלהה ןוידה שחרתהש תעב 250
 תוכז םישנל התייה םלועה תונידממ ןטק קלחב קר ,ץראב ןגרואמה ידוהיה בושייה לש תננוכמה הפיסאל םיגיצנ רוחבל
 דמע 'תוינוציח'ה ויתוביס לעו לחש יונישה לע .)1920-ב וז תוכז רשפאמה הקוחל 19-ה ןוקיתה קקחנ ב"הראבו( הריחב
 אוה וירבד ךשמהב .266–248 ,221 )2(במ ד"פ תותד יניינעל רשה 'נ לאידקש האל 153/87 ץ"גבב ןולא םחנמ טפושה
 העיפשה םלועב תיטפשמה תואיצמהש החנהה .)םישנל הרות דומילל סחיה( הכלהב המוד יונישל תפסונ המגוד איבמ
 .ינרותה םלועה יככותב םג הלוע רתיהל ךשמהב ואיבה הב םייונישה אליממו ,םישנ תריחב רוסאל םיקסופה תדמע לע
 תריחב׳ ןיינעב לעופב קוק ברה הרוה תמאב ךיא :הגהנהל הכלה ןיב- השיאה דמעמ" טבש קחצי ירא ברה :לשמל ,ואר
 ברה ;9 הרעהב םש םירכזנה םייתכלהה םירמאמהו )ח"עשת( 81 ,79 ב בשח השעמ "תוינשדחו תושדח תודועת - ׳םישנ
 לש םירשעה תונשב קוק ברה לש ותדמעל סחיב ,goo.gl/37XwFt ,"הכלהה רואל ינרדומה ןדיעב השאה" לאירא בקעי

 תעדה ...םדקתמה םלועה תונידמ לכב הגהנ אל םישנל הריחב תוכז תע התואבש ריעהל יוארה ןמ" :תמדוקה האמה
 ןתועינצב העיגפ תוריחבב תופתתשהב תואור ןניא ןתועינצ לע תודיפקמה םישנ םג ,תומרונה תונתשה םעש תנתונ
 תריחב תועצמאב הילע עיפשהל תוניינועמ ןה הרבחה לש התמרל ןתויתפכיא ללגב אקוד ,הברדאו ,תינחורה ןתמרבו

  ."תוריחבב תופתתשמ םישנ ויפלש םויכ םייקה גהונל םיכסמ היה ברה םג .היואר תוגיהנמ
  .926 ,23.1.1963 כ"ד ,1962-ב"כשת ,ןישוריגהו ןיאושינה קוח תעצה 251
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 הב שיש גוז-ןב תוגהנתה לע תוססובמ ןלוכש  תוליעב רבודמ .טפשמה תיבב ןישוריג לש הרקמב

 הלחמ וא םומ לש םמויק לע וא )"דיזמבו ,ןיטולחל ינשה תא שטנ גוזה ינבמ דחא" :לשמל( המשא

 השגוהש ירנבא ירוא תסנכה רבח לש ותעצהב תאז תמועל .ןישוריג עבותה גוזה ןב תא םינכסמה

 :תפסונ הליע 15 ףיעסב העיפומ ,ימלת לש התעצהמ וקתעוה היפיעסמ םיבר רשאו 1972,252 תישארב

 טפשמה תיב תעדל לילעב הלוע םא )8( ...ןישוריג וצ ןתמ הקידצמ ןהמ תחא לכש תוביסנה הלאו"

 ושגוהש תומוד קוח תועצהב עיפוהו רזח הז ףיעס ."גוזה ינב ןיב םיניקת החפשמ ייחל יוכיס ןיא יכ

 ד"היב יכו ילארשיה רוביצב םיחוור ולחהש חור יכלה תופקשמ ולא קוח תועצהש המוד 253.ךשמהב

 254.םהילא ףושח אוה םג היה ינברה

 םג רכינ תמדוקה האמה לש ינימשהו יעיבשה םירושעה הנפמב ןישוריגה תוליע תסיפתב יונישה

 םייקתה ןוידה םירבדה עבטמו( ןוילעה טפשמה תיב ןניינעב ןד םהב םיטעומ םירקמ םתואב

 הלבקתהש( הריתעה 256.טיירטש תשרפב ד"הספ ןתינ 1964-ב 255.)ןידה תיב דגנכ ושגוהש תוריתעב

 ברה ידיב רשוא רשאו( ד"היב ןתנש הינש השאל ןיאושינ רתיהב הקסע )בכרהה יטפוש תשמח ידי לע

 איבהש רבד ,דוריפ תונש עשת תורמל ונממ שרגתהל הבריס ותשאש רבגל )קוחה תשירדכ ישארה

 אשינ גוזה יכ הדבועה היה רתיהלו טגה בויחל יזכרמ סיסבש קפס ןיא .ןידה תיבב טגב הבויחל

 הלוע הז ןיינעו ,)257םיקסופה בור תעדל שממ לש ןיאושינ םיווהמ םניא רשא( םייחרזא ןיאושינב

 ימואלניבה טפשמה יללכ תא דבכי אל ד"היבש ןכתי אל יכ רבסש ןוילעה טפשמה תיב ירבדב

 ,םייחרזא ןיאושינל וירבד תא ליבגמ וניא טפשמה תיב ,םלוא .הלא ןיאושינב ריכהל שי םחוכמש

 ידוהי לעבל תתל ןידה תיבל תרשפאמה הליע וניא ללכ ךשוממ דוריפ היפלש תיללכ הכלה עבוקו

  258:גרבליז טפושה ירבדל .ןיאושינ רתיה

 הליע שמשל הלוכי הניא ,םינש עשתכ הזמ הז דרפנב םייח גוזה־ינבש הדבועה םג

 שמשי ךשוממ דוריפ יכ ,רמאנ אל םוקמ םושבו ונעמש אל םלועמ .רתיהה ןתמל

 .ל״נה םושרג וניברד םרחה תנקת ןבומב ״ריתהל ררובמ םעט״

                                                   
 .16.2.1972 כ"ד ,1971-א"לשת ,םייחרזאה ןישוריגהו ןיאושינה קוח תעצה 252
 ןיאושינ קוח תעצהל 7 ףיעס ;8.12.1976 כ"ד ,1976-ו"לשת ,ןישוריגו ןיאושינ קוח תעצהל 8 ףיעס :לשמל ואר 253

  .6.5.1979 כ"ד ,1978-ט"לשת ,ןישוריגו
 תומ' תליעב הרכה רדעה אמש ששח ךותמ ו"יר תטיש תא 'הליג' ןידה תיב יכ הרעשהה תא תולעהל ילוא ןתינ 254
 יוניש לש הרכה ךותמ יונישב רבודמ אל ,תורחא םילימב .לארשיב םייחרזא ןישוריגו ןיאושינב הרכה דדועי 'ןיאושינה
 הריבס הרעשהב רבודמ אל הז הרקמב .ותוכמס תליטנל ששחה לשב אלא ,התלבקו ןישוריג יבגל תיתרבחה הסיפתה
 הנעט ,תאז םע .תמדקומה האירקה םוסחמ תא ורבע אל ףאו יוכיס תורסח ויה ל"נה קוחה תועצהש םושמ ולו דחוימב
 החפשמה יניד םוחתב תוליקמ תוקיספ רפסמל רבסהכ התלע - םייחרזא ןיאושינ קוח תקיקח ינפמ ששחה רמולכ – וז
 ילוקשב םינויע :ןרוג המלש ברה לש יתכלהה ונקויד רדנלוה לאיחי דעיבא :ואר .תמדוקה האמה לש םיעבשה תונשב
 ןתינ .)א"עשת ןליא-רב תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע( 355–351 ,307–292 םייתכלהה וירמאמב סוסבה יכרדו הקיספה
  .ומצע ,ןרוג המלש ברה ,ישארה ברה ירבדב עיפומ הזה ששחהש םש תוארל

 ליעל לשמל ואר 'ןיאושינה תומ' תליעב ןבומכ תדדצמה הדמע ,רתוי תורחואמ םינשב ןוילעה טפשמה תיב תדמעל 255
  .280 ש"ה ןלהלו ,8 ש"ה

  .)1964( 598 )1( חי ד"פ ,'חא 4-ו לארשיל ישארה ברה 'נ טיירטש םירמ 301/63 ץ"גב 256
 תורוקמהו )ד"עשת–ג"עשת( 590–589 ,579 ז–ו טפשמב החפשמ "דבלב הקירוטר ,ןכא" רניזדר יחימע :לשמל ,ואר 257
 .םש םירכזנה

  .615 'מעב ,256 ש"ה ליעל 258
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 אל 259.ןהכ םייח טפושה ירבדב העיפומ םושרג וניברד םרח רתיהל תוליעה יבגל המוד העיבק

 הדבועה ןמ טלמיהל ןתינ אל םג ךא 260,תיתכלה הניחבמ םירבדה תונוכנ תלאשל ןאכ סנכנ

 הליע וניא םג אוה ןיאושינ רתיה ןתמל הליע וניא ךשוממ דוריפש יפכש םירובס םיטפושהש

 אל ויפל קומינה רורב ןפואב הלוע םהירבדב ,דועו תאז 261.הנוצרל דוגינב השא שרגל תרשפאמה

 ועצוב ןהב תונידמב הזככ רכומ אוה ןיא דוע לכ ,הליעכ ךשוממ דוריפב לארשיב ריכהל ןכתי

 תשרפב .1969 תנשב ןוילעה טפשמה תיבב הלעו בש הז ןיינע ,הנהו 262.םייחרזאה ןיאושינה

 איבהש םינש רשעמ הלעמל לש דוריפ רחאל :המוד היצאוטיסב ץ"גבל השא הרתע יקסבונורוב

 רתיהב וברעתי אל יכ ץ"גב יטפוש תשולש ועבק םעפה םלוא .ןיאושינ רתיה הלעב לביק ,טגב הבויחל

 הדוקנ רומאכ םלוא ,לארשיו השמ תדכ גוזה ינב ואשינ ןאכ ,טיירטש גוזה ןמ הנושב 263.לעבה לביקש

 .ךפהל( 264ליעל טטוצש גרבליז טפושה לש ונועיט רואל תוחפל ,תיתועמשמ תויהל הרומא הניא וז

 ,תאז לכב .)םהילע לח יאדו םושרג וניברד םרחש ןיאושינב רבודמ - טיירטש הרקמל דוגינב – ןאכ

 תא ליבגהל ןוכנ הז היהי אל יכו ,טיירטש תכלה תא לטבל שיש רבס בכרהה שארב בשיש גרבליז

  .שומיש םהב תושעל ןוכנל םיאור םה רשאכ ןיאושינ ירתיהב ןידה יתב לש שומישה תלוכי

 ןמ םיינש .םיטפוש השימח לש בכרהב ףסונ ןוידל 1971-ב התכז יקסבונורוב תשרפ ,עודיכ

 בכרהב דיחיה טפושה היה ןהכ .ינמ והילאו ןהכ םייח :וב םג ובשי טיירטש ץ"גבב ובשיש םיטפושה

 רתיה ןתמל הליע וניא ךשוממה דוריפה יכו ,טיירטש תכלה תא תונשל ןיאש רבסש ףסונה ןוידה לש

 .הליעב אל ךא ,רתיהה ןתמב ותעדל הצוענ היעבה יכ שרופמב הלוע וירבדמ וליפא ,םלוא .ןיאושינ

 דוריפה ןיגב טג תלבקל השאה תא תופכל ד"היב היה ךירצו לוכי הז הרקמב ודידל :תורחא םילימב

 265.לעבל ןיאושינ רתיה ןתמ תרשפאמ הניא וז הייפכ ול תרשפאמה קוחה ןושל ךא ,ךשוממה

 ליבוהש בורה תעדל ףרטצה אוהו ,הדוסי תועטב טיירטש תשרפב ותדמע יכ הדומ ינמ ,ותמועל

 ךא ,הלטבל שי יכ עבוקו טיירטש תכלהב ותעדל ולפנש םימגפה לע עיבצמ טנרגא 266.טנרגא אישנה

 ןיאושינה רתיה ויתובקעבו ,ןישוריגה בויח היפל ד"היב תדמעב ותכימת דחוימב הבושח ונניינעל

 267:בר קדצב ונתינ ,לעבל

                                                   
  .613 ,םש 259
 ד"היבש הרקמ לכב וא דוריפ לש הרקמב םג ג"רדח ריתהל ןתינש םירובסה ,םיזנכשא םג ,םיקסופ שיש קפס ןיא 260
 .)17.5.2015( 992236/1 )לודג( רוערעב ואל ברה ירבדב תוינפה ואר .ץוחנ אוהש רובס

 ךכ לע דמעש גרבליז טפושה םג רבס ךכש קפס ןיא .612 'מעב ,256 ש"ה ליעל ,ןהכ טפושה ירבדב םישרופמ םירבדה 261
 וירבד ואר( הינש השא יאושינ רסואה םרחהמ הברהב רומח החרכ לעב השא שרגל רסואה םושרג וניבר לש םרחהש
 .)1969( 471 ,462 כ ד״פ ,'חא 3-ו םיישארה םינברה ׳נ ׳ב ׳ר 235/68 ץ״גבב

 לעב לכל תויפלת־לת שמשת לארשי תנידמ יכ ןכתיי אלו"( 627 'מעב ,םש ,גרבליז טפושה ;613 'מעב ,םש ,ןהכ טפושה 262
 .)"וירוענ־תשאמ רטפיהל הצורה ״יחרזא״

  .261 ש"ה ליעל ,235/68 ץ"גב 263
 ןכא םדבכל שיש תרחא הנידמ יקוח יפל ואשינ םינורחאהש הדבועה לשב טיירטש הרקממ הנוש הז הרקמש הנעטה 264
  .473 'מע ,םש ,יולה ןימינב טפושה לש וירבדב הלוע

 ןתמ תא ףידעה ןבומכ ד"היב .)1971( 21–18 ,14 )1(הכ ד״פ ,לארשיל םיישארה םינברה 'נ יקסבונורוב 10/69 נ״ד 265
  .261 ש"ה ליעל ואר .השאה תייפכ ינפ לע רתיהה

  .52 'מע ,םש 266
 רשאכ תלעפומ הניא ןישוריגל וז תקדצומ הביסש ךכ לע ורעצ תא עיבמ אוה 49 'מעב .51 'מעב םג ואר .48 'מע ,םש 267
 תיילפא יבגל וז השוחת םויכש המוד .ו"יר תטישב שומיש השענ אל ןיידע תע התואב ,וניארש יפכ ,ןכא .ןברסה אוה לעבה
   .תוחפ הברה תקדצומ רבכ ךשוממ דוריפ לש הרקמב השאה
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 סורהה בצמה םויק תדבוע לע ססובמ ,םידדצה לע לטוהש ,ןישוריגב בויחה ןכש

 אלל ,םהיניבש ךוראה דוריפה תדבוע לעו בר ןמז ךשמב ןיאושינה ייח לש ןיטולחל

 .םירערועמה םהייח ןוקיתל הווקת

 'ןיאושינה תומ' לש הרקמב ןישוריגה תקדצה יבגל ןוילעה טפשמה תיב לש ותסיפתב לחש יונישה

 ואשינש גוז ינבב היה רבודמ ןאכ םג ,טיירטש תשרפל המודב 1985.268 תנשמ לאומש תשרפב םג רכינ

 תוכמס ןיא ןידה תיבל יכ הנעטו הרתע זאו ,ינברה ד"היבב טגב הביוח השאה .םייחרזא ןיאושינב

 וירבדב תמייק תובישחה .ונניינעמ ןניא וחדנ הב ךרדהו היתונעט .הלעב לש ןישוריגה תעיבתב ןודל

 אוה 'ןיאושינה תומ' יכ ,טיירטש ץ"גבב רומאל דוגינב ,שיגדמ רשא קרב )זא וראותכ( טפושה לש

 םוקמ שי םויכ םהיניבש דוריפה בצמבש הארנ אל" יכ ד"היב ירבד רואל .היואר הליע טלחהב

 לשב ץ"גב תוברעתהל םוקמ ןיאש ירה ,"אבהל תופתושב םהייח תא םקשל וא ,םולש ייח ךשמהל

 ןפואב דמעש ימ 269.םייחרזאה ןיאושינה תדבוע התייה טגב השאה בויחל הדיחיה הליעה יכ ששחה

 סחנפ 'פורפ אוה לאומשו טיירטש תושרפ ןיב ןוילעה טפשמה תיב לש ותסיפתב לחש יונישה לע הפי

 תא רתויו רתוי תשבוכה השיגה" ץומיאמ הארנה לככ עבונ ןידה יקספ ןיב לדבהה ,וירבדל 270.ןמפיש

 עבתנה לש ותמשא דוסי לע ןתניהל םיכירצ םניא ןישוריגש ,איה]ו[ תויברעמ טפשמ תוטישב תובבלה

 תומ' יבגל ןוילעה טפשמה תיב לש וז ותסיפת 271."הנקת אלל ןיאושינה ןולשכ דוסי לע םא יכ

 272.ךכב ךיראהל םוקמה ןאכ אל ךא ,םיילכלכ םירשקהב םג הלוע תקדצומ דוריפ תליעכ 'ןיאושינה

 ילארשיה טפשמב ףקתשמה 'ןיאושינה תומ' תסיפת תיילע לש ךילהתהש חינהל היהי ךרפומ םאה

 ?ינברה ןידה תיב לע םג חספ אל

 יקסופ לודג .ב"הראב יתכלהה חישב םג טלוב ןפואב תרכינ 'ןיאושינה תומ' תליע לש התיילע

 273:יתכלה רוקמ לכ תרדענו הרצק תיתכלה הבושת 1977 תנשב בתכ ,ןייטשנייפ השמ ברה ,ב"הרא

 יצחו הנש רבכו ,תיב םולש ]ןיאש=[ אכילש םינש הברה הזש השאו שיא רבדבו

 םולש תושעל םדיב הלע אלו בושח ד"ב ובשי רבכו ,םידרפומ תומוקמב םירד

 ,ןגעל דצ םושל תושר ןיאו שרגתהל ןיחרכומ הזכ ןפואב הרותה ןידמ זא ...םהיניב

 .לעבה תא השאה אלו ותשא תא לעבה אל

 הליע איה 'ןיאושינה תומ' היפל השיגה תחוורו תכלוה ב"הראב םינוש ןיד יתב ברקב םג ,ןכאו

 275.ב"הראב חוורה טג תונברס תעינמל ןיאושינה םדק םכסהב דחוימב רכינ רבדה 274.טג בויחל

                                                   
 .)1985( 393 )4(טל ד״פ ,ביבא־לתב ירוזאה ינברה ןידה תיב ׳נ לאומש 148/84 ץ"גב 268
  .398 'מע ,םש 269
 .)1986( 221-227 ,212 זט םיטפשמ ״הערכהה תבוח לעו שרגתהל תוכזה לע ,רייגתהל תוכזה לע״ ןמפיש סחנפ 270
 אישנה לש ותמורת לע :ןוראה ןמ ואציש םייחרזא החפשמ יניד״ ןמפיש סחנפ :ורמאמב וירבד םג האר .225 'מע ,םש 271
  .)2009( 587 ,575 קרב ןרהא לש תיטופישה ותיישעב םינויע - קרב רפס ״החפשמה ינידל קרב

 .)2005( 655–654 ,643 חכ טפשמ ינויע "ןוידל החיתפ יווק :השדחה החפשמה לע״ ןמפיש סחנפ :לשמל ואר 272
 םיינבר ןיד יקספ רפסמב תטטוצמ וז הבושת .וט ןמיס ,ד קלח ,העד הרוי ,השמ תורגא ת"וש ןייטשנייפ השמ ברה 273
  .183 ש"ה ליעל ,289160/5 קית :לשמל ואר .פ"חרו ו"יר תוטיש דצל

274 207 (2016) vol. 2 EALITYRISION AND THE VHE T :UTHORITYAABBINIC R, ARBURGWEHUDA YA. .  
 םינברה ןוגרא יכ ןייצנ .םש םיאבומה םיברה תורוקמהו ,110 ש"ה ליעל ,רניזדר ואר הז םכסה לש חותינלו הבחרהל 275
 ןישודיק ךורעל וירבחל רוסא יכ עבק )the Rabbinical Council of America )=RCA – הקירמא ןופצב רתויב לודגה
 Rabbinical Council of America, A Powerful Advance to Prevent Using :ואר .הז םכסה לע המיתח אלל

Jewish Law to Cause Human Suffering (Sep. 22, 2016), https://goo.gl/bBTFB2. ףא רניזדר לש ורמאמב 
 טגב בויח שרוד וניא אוהש הדבועה לשב תאזו ,םכסהל םידגנתמ ו"יר תטישב םיכמותה םילארשי םינייד םג יכ רבסוה
  .41 'מע ,םש ואר .ד"היבב
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 ,)BDA=( הקירמא לש ןידה תיב ינפב עיפוהל םידדצה תא בייחמ םכסהה יכ ןייצנ רמואה תריצקב

 אלא( טגה ןתמ דעו דוריפה תעמ םויל רלוד 150 לש תונוזמ םוכס ותשאל םלשל לעבה תא בייחמו

 רכינ יפסכ ץחל וילע ליטהל ןבומכ דעונ רבדהו .)ןידה תיב םע הלועפ תפתשמ הניא המצע השיאה םא

 ,תיאקירמאה היסקודותרואב םיטלובה םינברה ןמ ,םכסהה לש ויבצעמ .טגה תא תתל ול םורגיש

 תיטפשמה תואיצמה ןמ 'ןיאושינה תומ' ןויער תא ץמיא םכסההש הדבועה תא םיריתסמ םניא

 םקלחש ךכמ םלעתהל ןתינ אל םא םג( יהשלכ המשא שרוד וניא ןכ לעו ,תיאקירמאה תיתרבחהו

 ןישוריגב קפתסהל גוז ינבל םורגת ןידה תיבב תינרמש ןישוריג תוינידמש ששחה תא םילעמ

 הרדגה עיצמה ,וגקיש לש ד"היב באכ םויכ ןהכמש סייר הנוי ברה בתכ לשמל ךכ 276.)םייחרזאה

 277:'הנוגע' חנומל הבחרו תינרדומ

An agunah, broadly defined, is a woman who is no longer in a functional 

marriage and who cannot remarry because her husband cannot or will 

not give her a get and is also not known to be dead. As a general rule, a 

marriage is no longer functional and a get should therefore be given in 

any case where a husband and wife no longer desire to live together as 

husband and wife or if a beit din concludes that there is no chance for 

shalom bayit [reconciliation] between them... even if one party acts 

wrongly to the other, it is never correct for either the husband to 

withhold a get or for the wife to refuse a get when a marriage is clearly 

over...  
  

 ירחא ובקע אל םיניידהש ידמל ריבס יכ ונל ירב .הרישי העפשהל םינעוט ונא ןיאש שיגדנ ,בושו

 יברעמה םלועב ולחש תומגמה ,תאז םע .ךכ לע םירקחמ וארק אלו םלועב ןישוריגה יקוח יוניש

 הפופכה הייסולכוא ,ץראב תידוהיה הייסולכואה ןמ לטובמ אל קלח לש ותסיפת לע םג ועיפשה

 יטפשמה חישה לע ןכו ,הנוצרמ אלש וא הנוצרמ ,םיינברה ןידה יתבל הלש ןישוריגהו ןיאושינה ינידב

 ךשוממה דוריפה תא קידצהל לכויש רוקמ שפחל םאובב .ב"הראב תיתכלהה הקיספה לעו לארשיב

 אלש וא הרקמב 'התלגתנ'ש ו"יר תטיש לע ךומסל ךכב וצפחש םיניידה ויה םילוכי ,ןישוריג תליעכ

  .וז הטיש לש לודגה הנורתי היה המב ונרבסה ליעל .רבכמ אל הז הרקמב

 

 

 

  

                                                   
 םיקסופ ברקב יזכרמ ןועיט אוה הלעמל רכזנה ששחהש ךכ לע הבחרהב דמוע םג רמאמה .37–33 'מע ,םש ,רניזדר 276
 תולוק לע דמוע םג אוה ,תאז םע .תיחרזא ןישוריג תכרעמ ןיא הב ,לארשיב שומישל יואר וניא םכסההש םירובסה
 .)31–21 'מע ,םש( טג אלל םייגוז םייח תחיתפל שממ לש העינמ ןיא לארשיב םגש םינעוטה םירחא

277 https://goo.gl/zMWrhf, Jewish Action (1999) Jewish Divorce and the Role of Beit DinJonathan Reiss, . 
 .רוקמב השגדהה
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 םויס ירבד .ז

 

 הרקמב ד"היב ךלה הב ךרדה ןיב יקסבוכיד ברה הוושה 278,'חנ ינב ד"ספ' הנוכמה ד"הספב

 אוה דחא ןיינעב .הכלהכ אשינש גוז ישוריגב ותלועפ ךרד ןיבו ,תיחרזא םידדצה ואשינ וב 279,וינפלש

 :ןוימד אצמ

 שיאה לש ודיצמ הפירח תודגנתה תמייק .םידדצה ןיב ןוכשי אל םולשש ,ונל ררבוה

 לש בצמב םידדצה תא ריאשהל םעט ןיאו ,ןיאושינ לש ילמרופה בצמה ךשמהל

 ."ןיאושינה םות" איה םידדצה ןיב דוריפ תעיבקל הליעה .דבלב ריינה יבג לע רשק

 .האלהו םהמ םולשה יכו ,םויס ידיל ועיגה םהיאושינש בטיה םיעדוי םידדצה ינש

 רסוחו טלחומ דוריפ לש בצמה הווהמ לארשיו השמ תדכ ןיאושינב םגש ןיוצי

 .ןישוריגל ןיד קספ ןתמל הליע ,יונישל יוכיס

 דצמ 280.קרב ןרהא טפושה ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותעד לע ולבקתה הלא םירבדש רכינ

 רשפאל ןיאש עבוק אוה ינש דצמו ,'ןיאושינה תומ/םות' לש ןישוריגה תליעב ךמות ןכא אוה דחא

 :י"ומדכ ןיאושינל םייחרזאה ןיאושינה ןיב הוושמ אוה ףאו ,"םירהמנו םיזופח םישוריג"

 לע האלמ הנומת לבקל וילע .הרוקה יבועל סנכיהל ץמאמ תושעל ןידה תיב לע

 ,יוחיאל ןתינ וניא גוזה ינב ןיב ערקה ןכאש קודבל וילע .החפשמב םיסחיה תכרעמ

 םידדצה תא ףוחדל ןיא .רבשמה קמוע תא ןוחבל שי .ןיאושינה ייח סרה ידכ דע

 ןיב "תיב םולש" ןיכשהל תורשפאה תא תוצמל שי .החפשמה קוריפ לש חור ךלהל

 תפוקת .לארשיו השמ תדכ ואשינש גוז ינב ןיב ןישוריג תועיבתב לבוקמכ ,גוזה ינב

 תא ןנצל ,םימיוסמ םירקמב ,המצע איה היושע ןידה תיבב רוריבה לש םייניבה

  ...ןיאושינה קוריפל גוזה ןב תוטיהל

 שי .גוזה ינב ןיב ערקה תא החאמ וניא ןישוריג לש דעס קינעהל בוריס ,בור יפ-לע

 לש ותשירד יפל ןישוריגב לווע תוארל ןיא ...םיסורה םירשקמ תוקתנתה רשפאל

 ונקורתה ןיאושינה ייחו לעופב קרפתה יתחפשמה אתה רשאכ גוזה ינבמ דחא

 ,אסיג דחמ ,ןיאושינה תוביצי לע ןגהל ךרוצה ןיב יוארכ תנזאמ וז השיג .םנכותמ

  .אסיג ךדיאמ ,םיישיאה וייח בוציעב טרפה תוריח לעו

 "םיסורה םירשקמ תוקתנתה" לש תורשפא לע תרבדמה הטיש ,ו"יר תטיש לש התיילע עקר לע

 ,"החפשמה קוריפ לש חור ךלהל םידדצה תא ףוחדל" אלש ידכ "םייניב תפוקת" העיצמ ךא ,דחמ

 ןישוריג ןיבו תלבוקמ תיחרזא ןישוריג ךרד ןיב קרב אישנהו יקסבוכיד ברה םיעיצמש ןוימדה

  281.ירמגל ןבומ י"ומדכ ןיאושינמ

                                                   
 .)11.11.2003( 4276/03 )לודג( רוערע 278
 תויוכמסל ששח ךותמו ןוילעה טפשמה תיב ןעמל בתכנ הז ד"ספ ,עודיכ .לעופב השע ןכא אוה ךכש םינעוט ונא ןיא 279
 ןישוריגה תליע ןיינעל תוברל ,)ותוא ובתכש הלא ללוכ( םיניידה תסיפת תא גציימ ללכב אוה המכ דע קפסו ד"היב
  .257 ש"ה ליעל ,רניזדר :ואר .וב תגצומה םייחרזא ןיאושינמ

 רחש ואר ותטישב ןוידל .39–36 תואקספ ,)21.11.2006( ופי-א"ת ירוזאה ינברה ןידה תיב 'נ תינולפ 2232/03 ץ"גב 280
 םנוניכ ירחאש םויה לא הנידמה תולובגל ץוחמ ואשנש ימ לש ןיאושינה ינידמ :יחרזאה ןדיעב החפשמה יניד״ ץישפיל
 .)ט״סשת( 481–475 ,447 י םיקסעו טפשמ ״לארשיב םייחרזא םיאושינ לש

  .97–95 ,92 'מעב ,55 ש"ה ליעל ,ךיירטסו :וושה 281
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 ןתינ אלש ירה ,ו"יר תטישל ,יולגב וא הקיתשב ,היציזופוא תמייק ןיידע ןידה יתבב םא םג

 לע םמות יפל םירבדמ ןיד יתבש הדבועה םצע .תיטמרדה התועמשממו הריהמה התיילעמ םלעתהל

 וא שיאב רבודמ םא הנשמ הז ןיאו 282,גוזה ןב ןוגיע ןיגב קרו ךא תויצקנס תלעפה ףאו טגב בויח

 הבחר תירוביצ תועדומ התייה וליאש ןכתי .וכרעב טיעמהל השקש בושח שודיח איה ,השאב

 היה וב םיניידתמה ןומאו ,ההקומ היה ןידה יתב יפלכ תרוקיבה ןמ קלח ,וז תיתועמשמ תוחתפתהל

  283.רפתשמ

 יניעב םינינצל אוה הז רבד וניארש יפכו ,רבעב ויהשמ רתוי הברה 'םילק' םויה ןישוריגהש רורב

 םילבוקמה ןישוריגל יוקיח הווהמו לארשי םעב םתעדל תלבוקמה תרוסמל דגונמ רבדהש םירובסה

 תונורחאה םינשב ואציש םיפירחה םירוביחה דחאב יוטיב ידיל םיאב הלא םירבד .םלועה תומואב

 םהב םינהכמה םיניידהש איה תיזכרמה ותנעט רשא רוביח ,םיימשרה םיינברה ןידה יתב דגנכ

 284:םייטרפ ןיד יתבל תונפל יוארה ןמ ןכלו םילוספו ןישועמ ןיטיג הלק דיב םירדסמ

 הז לע הז ודרמ השאהו לעבהשכש ״םעטמ םינייד״ לע עירתהל םוקמה ןאכו

 וילע םיליטמו ,טגב לעבה תא םיבייחמ םה ןיאושנ ייחב םיצפח םניא םהינשו

 וירבד לע םיכמתסמ םהו .)הרומג הייפככ םניד ...ליעל ראובמכש( תורומח תולבגה

 ...ל״הזב בתכש )ח"ח גכ ביתנ םירשימ( םחורי וניבר לש

 אלש ]הדיחי=[ האדיחי העד אוה הזב םחורי וניברש ולא םינייד םיחכושו

 ינבר ןעוטה וא ד״ועה םיבר םיקיתב ...ללכ םיקסופבו םינושאר ראשב האבוה

 םחורי וניבר תא איבהל םיחרוט ןויד םוכיס לכב ,בשחמב ״קבדה קתעה״ תטישב

 לש ״קספל״ איבהל דבוע הז םימייוסמ ״םינייד" לצאש םהל הארה ןויסינהש ןויכ

 ...השוב התואל יואו ,טג בויח

 רבכ איה םירקמה לכב טעמכש ןישוריג תעיבת השיגמ השאה רשאכ ןכ לעו

 וניברל וליפא הייפכ ןיאד ,תיב םולש הצור לעבה םאש רמול ךירצ ןיא ,תדרומ

 ,הז לע הז ודרמ הז ירהו ,םולשב ןיינועמ וניא כ״ג לעבה רשאכ וליפא אלא ,םחורי

 .)םחורי וניברכ אלד( םיקסופה תערכהל בויח אל וליפאו הייפכ ןיד הזב ןיא

 אל רתוי הברה תורומח תוליעב םג ודידלש ,הז רבחמ לש ויתונקסמל םיפתוש ונניא ןבומכ ונא

 ,ו"יר תטישב שיש שודיחה לע איבמ אוהש תודבועהש ירה ,ןוטה ןמ םלעתנ םא םלוא 285,תופכל ןתינ

  .קולחל דאמ השק ןידה יתבמ םיברב התועמשמ לעו שומיש הב תושעל ןתינש םיברה םירקמה לע

                                                   
 .)18.5.2012( 832258/1 )תפצ( קית ;)23.8.2011( 586006/4 )הפיח( קית לשמל ואר 282
 םיחאה לש 'םלסמא ןאיויו לש טפשמה - טג' טרסב היוצמ תונורחאה םינשב ןידה יתב דגנכ התלעוהש תטלוב תרוקיב 283
 הרקמב טג תברוסמל עייסל ד"היב לש ודי רצוקב קסוע טרסה .ררועש ירוביצה ןוידבו 2014 תנשמ ץבקלא תינורו ימולש
 יכ ,ונתעדל קדצבו ,יבקעי ןועמש ד"הוע םיינברה ןידה יתב ל"כנמ רמא וילע הבוגתב .'ןיאושינה תומ' לש קהבומ
 "םיניידה לצא השיג ייוניש ולח םינשה ךלהמב" יכו טרסב תראותמה וזמ הנוש םיבכרהה ןמ םיברב תואיצמה
 םיגרוס" יקצישוק ץיבוטנ תאיל( ו"יר תטיש ךמס לע רתיה ןיב ,טרסב גצומה הזל םימוד םירקמב טגב םיבייחמה
 .))24.10.2014( 5 ,1 898 ןושאר רוקמ – קדצ ףסומ "םיפוקש

 הנידמה יקוח יפל םילעופה םיינברה ןידה יתבלו טפשמ יתבל הכילה רוסיא :לארשי יטפשמ )רבחמ םש אלל( 284
  .152 הרעהב ,236 ש"ה ליעל ,רניזדר ואר הז יתייעב רוביח לע .מק–טלק 'מע ,םש םג ואר .)ג"עשת( טמק–חמק
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