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	:ויצר-ינימ

	ברכ	שמשמה	,3	בישמה	תא	יתעמשמ	ןידל	דימעהל	אלש	2-1	םיבישמ	תטלחה	יכ	קספ	ץ"גב	*
	תויטילופ	תורימא	ןהבו	,ול	תוסחוימה	תושק	תויואטבתה	תרוש	ךותמ	קלח	לשב	,תפצ	ריעה
	תוריבס	רסוחב	הקולה	הטלחה	איה	,הנידמה	תודסומ	לע	הרוסא	תרוקיב	וחתמש	תויואטבתהו
	.ןניגב	יתעמשמ	ךילהב	חותפל	2-1	םיבישמל	הרוהו	,ינוציק

	יוטיבה	שפוח	–	טרפה	תויוכז	–	יתקוח	טפשמ	*

	הריקחהו	העיבתה	תויושר	תוטלחה	לע	תרוקיב	–	ץגב	–	ילהנימ	טפשמ	*

	תוברעתה	–	ץגב	–	ילהנימ	טפשמ	*

	תוריבס-יא	–	תעדה-לוקישב	םימגפ	–	ילהנימ	טפשמ	*

	םמויק	–	תעדה-לוקישב	םימגפ	–	ילהנימ	טפשמ	*

	תעמשמ	תוריבע	–	יתעמשמ	טופיש	–	הנידמה	תוריש	*

.	

	ריעה	ברכ	ןהכמה	,3	בישמל	תוסחוימה	תויבמופ	תויואטבתה	לש	תובר	תורשע	לע	הבוסנש	הריתע
	םייטילופ	םיאשונב	תיבמופ	הדמע	תטיקנבו	תוינעגופ	תויואטבתהב	רבודמ	םירתועה	תנעטל	.תפצ
		.רוביצ	ידבוע	םתויהב	םירע	ינברל	תורוסא	רשא	,םינוש	םיינידמו

.	

	קספו	הקלחב	הריתעה	תא	לביק	)תימע	טפושהו	תויח	האישנה	תמכסהבו	ןייטש	טפושה	יפמ(	ץ"גב
	:יכ
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	תויואטבתה	לע	הנגהב	ךרוצה	תוברל	,יוטיבה	שפוח	תייגוסב	תיללכ	הריקס	ךרע	ןייטש	טפושה
	טפושה	.תלוזה	ירבדמ	םלעתהל	תוכזה	תבצינ	יוטיבה	תוריח	לומ	לא	יכ	,רתיה	ןיב	,ונייצב	,תוגירח
	להקש	ךכב	ץוענ	ריע	ברל	ןותנה	יוטיבה	שפוח	תלבגה	תא	קידצמה	ירקיעה	םעטה	יכ	רובס	ןייטש
	"םלעתהל	ותוכז"	תא	שממל	חרזאה	לש	ותלוכי	ךכ	לשב	תעגפנ	,ותשיגל	."יובש	להק"	אוה	ויניזאמ
		.ריעה	בר	ידי	לע	תועמשומה	תויואטבתההמ

	הלבקתה	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	אלש	2-1	םיבישמ	תטלחה	יכ	ןייצ	ןייטש	טפושה
	תוטלחה	.םיידוהיה	תדה	יתוריש	קוחל	)ג(א12	ףיעסב	םיטפשמה	רשל	הנותנה	תוכמסה	ףקותמ
	לוקישב	ץ"גב	תוברעתהו	,תוכמסה	לעב	לש	בחרה	תעדה	לוקיש	םחתמב	תויוצמ	,ללככ	,ולא	ןיעמ
	םירקמ	םתוא	םע	הנמנ	ןנד	הרקמה	יכ	עבק	ןייטש	טפושה	.דבלב	םיגירח	םירקמב	תישענ	הז	תעד
	לוקישב	לפנש	יתוהמה	םגפה	תמחמ	,2-1	םיבישמ	תטלחהב	ץ"גב	תוברעתה	םיבייחמה	םיגירח
	תא	וצח	תויבמופה	ויתויואטבתהמ	המכ	יכ	,הרואכל	,הארנש	רחאמ	,ברה	לש	וניינעל	סחיב	םתעד
	דיגהל	ול	רוסאש	המ	ןיבל	םיברב	םסרפלו	דיגהל	ריע	ברל	רתומש	המ	ןיב	דירפמש	םודאה	וקה
	ןידל	ברה	תא	דימעהל	2-1	םיבישמ	תא	בייחל	שי	,ךכיפל	.ריע	בר	ותויהב	,היסהרפב	םסרפלו
	הקיספב	ועבקנש	הדימה	תומא	םע	דחא	הנקב	תולוע	ןניאש	תויואטבתה	ןתואל	רשקב	יתעמשמ
	תויטילופ	תורימא	לע	רבודמ	-	)םיפסכ	תיבגמו	תיתגלפמ	תוליעפ	גויס(	הנידמה	תוריש	קוחבו
	ברה	לש	וניינעב	יתעמשמה	ךילהה	.הנידמה	תודסומ	לע	הרוסא	תרוקיב	וחתמ	רשא	ויתויואטבתהו
		.םיידוהיה	תדה	יתוריש	קוחל	א12	ףיעס	יפל	לעופה	ד"היב	ינפל	םייקתי

	יסכנ	תוריכמ	לעו	ב"טהלה	תליהק	לע	,תוללובתה	לע	רמא	ברהש	םירבדה	יכ	ןייצ	ןיטש	טפושה
	.ולהקל	ןווכמה	יתכלהה	רסמהמ	קלחכו	ברכ	ודיקפת	תרגסמב	רמול	ול	רתומ	,םיברעל	םידוהי
	לש	וליצב	תוסוח	ןניא	תומלש	תויסולכוא	תונגב	תויואטבתהו	ערה	ןושל	,התסה	,םימויא	,ךדיאמ
	התסהו	יוזיב	ירבד	תוללוכ	תורימאהש	רחאמ	,םירע	ינברל	ןתינש	,םייתכלה	םירסמ	תרבעהל	רתיהה
	םידדומתמבו	תוגלפמב	הכימת	תועיבמש	תויטילופ	תויואטבתה	םג	.הכלהו	הרות	רבד	רדגב	םניאש
	ןכו	;םירע	ינבר	ללוכ	,רוביצ	ידבוע	לע	תורוסא	תידיתע	וא	הכומס	תוריחב	תכרעמ	םע	רשקב	םינוש
	טפשמה	יתבב	םיטפוש	םהב	,תוירוביצה	תויושרב	םיריכב	םידיקפת	יאשונ	לע	הטוב	תרוקיב
	העודי	תיתכלה	םלוע	תסיפת	תואטבמה	תויואטבתה	,ךדיאמ	;ל"כטמרה	ןכו	,תויאבצה	תואכרעבו
		.תעמשמ	תריבע	תווהמ	ןניאו	,ברה	לש	יוטיבה	שפוח	לש	ויתומא	ת"לדב	תויוצמ

	העיגפל	ששחה	איה	ריע	בר	לש	יוטיבה	שפוח	תלבגהל	תירקיעה	הקדצהה	יכ	הרבס	תויח	האישנה
	.תוינעגופ	תויואטבתה	לשב	,ונממ	קלח	אוה	ריע	ברש	,ירוביצה	תורישה	תימדתבו	רוביצה	ןומאב
	תויואטבתה	;ירוביצה	תורישה	תודוסי	תחת	תורתוח	,תיאדוול	הבורק	תוריבסב	,רשא	תורימא
	תווהמה	תויואטבתה	ןכו	;הלשממה	תוינידמל	דוגינב	וא	קוחה	תוארוהל	דוגינב	לועפל	תוארוקה
	ליפשהל	וא	תוזבל	,עוגפל	ידכ	,הרואכל	,ןהב	שיש	תויואטבתה	וא	הרוסא	תיתגלפמ	תוליעפ
	רוביצ	תרשמכ	ותנוהכ	תועמשמ	.ריע	ברל	ןותנה	יוטיבה	שפוח	תחת	תוסוח	ןניא	,תומלש	תויסולכוא
 .תיתכלממ	תוגהנתה	ומצע	לע	רוזגל	וילעו	,הלבגמ	אלל	ולאכ	תועד	עיבהל	ותורשפאב	ןיאש	איה

	סיסבבש	ירקיעה	לנויצרה	תא	תננוכמש	איה	םלעתהל	תוכזה	יכ	רובס	וניא	יכ	ןייצ	תימע	טפושה
	תלטה	בייחמו	קידצמש	,"יובש	להק"	ןיב	ןייטש	טפושה	ןיחבה	,םלעתהל	תוכזה	רואל	.יוטיבה	שפוח
	לש	לנויצרה	,ודידלו	,יובש	וניאש	להק	ןיבל	,רוביצ	דבוע	לש	יוטיבה	שפוח	לע	תויתועמשמ	תולבגמ
		.םירע	ינבר	לש	הרקמב	תרכינ	הדימב	שלחנ	"יובש	להק"

	ויתויואטבתה	תא	ןוחבל	שי	ורואלש	ןחבמה	אוה	"יובש	להק"	לש	ןחבמה	יכ	רבס	אל	תימע	טפושה
	קוח	תולבגמ	,רתיה	ןיב	,וילע	תולח	,הזככ	.ריע	בר	אוה	בישמהש	איה	אצומה	תדוקנ	.בישמה	לש
	רצואמ	תמלושמ	ותרוכשמש	,ריע	ברכ	.)םיפסכ	תיבגמו	תיתגלפמ	תוליעפ	גויס(	הנידמה	תוריש
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	םירבד	.הרושה	ןמ	חרזא	לש	וזמ	תמצמוצמ	ולש	יוטיבה	תוריחו	תונוש	תולבגמל	ףופכ	ברה	,הנידמה
	,הינווגו	היטבש	לע	תילארשיה	הרבחב	םינוש	םילהקו	םימרז	ןיב	הביאו	םינדמ	ררועל	םילולעש
	טפושה	.ולהקל	ןווכמה	"יתכלה	רסמ"כ	םתוארל	ןיאו	ריע	ברכ	ברה	לש	ודיקפתל	םישרדנ	םניא
	ןיב	עירכהל	שרדנ	וניאו	,תיתדה	ותנומאלו	ונופצמל	דוגינב	לועפל	שרדנ	אל	ברה	יכ	שיגדה	תימע
	תשלחנ	ךכ	,הכלהו	תד	יניינע	לש	"הבילה"מ	רתוי	םיקחרתמ	ונאש	לככ	ךא	,הכלהה	וצ	ןיבל	ןידה
		.םהל	קינעהל	םינוכנ	ונאש	הנגהה	תדימ	הנטקו	םירבדל	סחייל	םינוכנ	ונאש	תיתכלהה	המצועה
 
 

 ןיד-קספ
 :ןייטש 'א טפושה
	

 הריתעה

 

 	?ריע ברכ תד תרשמב ןהכמה רוביצ דבוע לש יוטיבה שפוח בחרמ והמ .1

	

	הנעמ	.תבכרומ	הלאשב	רבודמ	.ונינפלש	הריתעה	לש	הבלב	היוצמ	וז	הלאש	

	לע	תולבגהה	תא	,יוטיבה	שפוח	וניינעש	יללכה	ןידה	דצל	,וכותב	בלשי	וז	הלאשל

	ינבר	לע	,רתוי	יפיצפס	ןפואבו	יללכ	ןפואב	רוביצ	ידבוע	לע	תולח	רשא	הז	שפוח

	,]בלושמ	חסונ[	םיידוהיה	תדה	יתוריש	קוח	לש	ותרגסמב	םילעופ	רשא	םירע

	לש	םתדמעב	םג	ךורכ	אהי	רומאכ	הנעמ	.)תדה יתוריש קוח	:ןלהל(	1971-א"לשתה

	ןכו	,הלאככ	םירע	ינבר	לעו	םתוללכב	רוביצ	ידבוע	לע	םילח	רשא	תעמשמה	יניד

		.הנידמו	תד	ןיבש	םיבכרומה	םיסחיה	ירדגב	םימייקמ	ונאש	םינידעה	םינוזיאב

	

	תובר	תורשע	לע	הבוסנ	איה	.2016	תנש	יהלשב	השגוה	ונינפלש	הריתעה .2

 ברה	:ןלהל(	והילא	לאומש	ברה	,3	בישמל	תוסחוימה	תויבמופ	תויואטבתה	לש

	רבודמ	,ןלהל	טרופתש	םירתועה	תנעטל	.תפצ	ריעה	ברכ	ןהכמה	,)ברה	וא	והילא

	,םינוש	םיינידמו	םייטילופ	םיאשונב	תיבמופ	הדמע	תטיקנבו	תוינעגופ	תויואטבתהב

	םינמזמ	תוחוקל	ולא	תויואטבתה	.רוביצ	ידבוע	םתויהב	םירע	ינברל	תורוסא	רשא

	;תויתרבחה	תותשרב	םיטסופ	;םיזורכ	;הפ-לעבו	בתכב	תונויאר	:םינוש	תורוקממו

	תורימא	הנהכו	הנהכ	דועו	;טנרטניאל	ולעוה	רשאו	ןתנ	ברהש	,שרדמ	ירועיש

		.רושעמ	הלעמל	לש	הפוקת	ינפ	לע	תֹושרפתמ	רשא	תויבמופ	העד	תועבהו
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	תנשמ	לחה	םירתועה	ידי	לע	תונקדקדב	ודעותו	ופסאנ	הלא	תויואטבתה .3

	תונשנו	תורזוח	תושקבב	םיבישמה	לא	םירתועה	ונפ	,וז	הפוקת	ךלהמב	.2008

	רשא	תושקב	–	תורומאה	תויואטבתהה	ןיגב	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל

	ורחב	,יתעמשמ	ןידל	ברה	תדמעה	ףלח	.םירתועה	לש	םנוצר	תועיבשל	ונענ	אל

	ומייקתה	ולא	תוחיש	.רפסמב	שולש	,הרהזאו	הרהבה	תוחישל	ונמזל	2-1	םיבישמה

	ברה	עיבה	,ןתרגסמב	.11.12.2019-ו	18.3.2019	,21.12.2017	םיכיראתב

	םיטפשמה	ירשל	חיטבהו	ויתויואטבתהמ	ועגפנש	ולא	יפלכ	ותולצנתה	תא	והילא

	)םינפה	ןוחטיבל	רשה	,םויה(	כ"חו	דקש	תלייא	כ"ח	–	ומע	וחחוש	רשא	רבעשל

	אל	ולא	תוחטבה	,םירתועה	תנעטל	.ןפוא	ותואב	אטבתהלמ	ענמיהל	–	הנחוא	רימא

		.םנובאדל	,תומוד	תורימא	עימשהל	רזח	ברהו	ומיוק

 

	רשא	והילא	ברל	תוסחוימה	תויבמופה	תויואטבתהה	תמישר	החפתו	הכלה	ךכ .4

	,4.5.2017	םיכיראתמ	םירתועה	םעטמ	ןוכדע	תועדוה	:ואר(	וננחלוש	לע	החנוה

-ו	5.1.2020	,23.10.2019	,13.2.2019	,10.10.2018	,10.1.2018

	'א	חפסנ	:ואר(	תונוש	תויואטבתה	100-כ	הנומ	וז	המישר	,םויכ	.)17.2.2020

	ןנכותו	וז	תויואטבתה	תפוסא	,םירתועה	תנעטל	.)םירתועה	םעטמ	ןועיטה	ירקיעל

	לועפל	2-1	םיבישמה	תא	בייחל	ונילע	:הדיחיו	תחא	הנקסמל	םיכילומ	ינעגופה

		.יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	לש	ותדמעהל

	

	.םינווגמו	םינוש	םיאשונבו	םימוחתב	תוקסוע	ונינפל	וגצוהש	תויואטבתהה .5

	םינושה	ןוטלשה	ימרוג	לעו	תורחא	וא	הלאכ	הייסולכוא	תוצובק	לע	העד	תועיבמ	ןה

	הייסולכואה	יפלכ	תונווכמ	רשא	תורימא	אוצמל	ןתינ	הלא	תויואטבתה	ןיב	.םלעופו

	עוגפל	ידכ	,הרואכל	,ןהב	שי	רשאו	,ב"טהלה	תליהק	יפלכו	,םישנ	יפלכ	,תיברעה

	תועפות	לש	ןתונגב	תורבדמ	תויואטבתההמ	קלח	.ולא	תוצובקל	םיכייתשמה	םישנאב

	םינוש	םיאשונב	תדהו	הכלהה	תודמעב	תוקסוע	ןקלח	.תוללובתהה	תמגודכ	תויתרבח

	–	הנידמה	ןוחטיב	תמגודכ	,יוושכעה	ירוביצה	םויה	רדס	לע	םידמועש	ולא	ללוכ	–

	ןיב	.והילא	ברה	לש	תוישיאה	ויתודמע	תא	גצייל	תואב	תויואטבתההמ	קלחש	דועב
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	תפיכא	תויושר	לש	ןתולהנתה	לע	הפירח	תרוקיב	אוצמל	ןתינ	וללה	תויואטבתהה	לכ

	,ל"הצב	םיריכב	םיניצק	לש	םתולהנתה	לע	השק	תרוקיב	;לארשיב	טפשמהו	קוחה

	םיניינעב	ברה	לש	ותדמע	תא	תועיבמ	רשא	תורימא	לש	ללש	דועו	;ל"כטמרה	ללוכ

 	.םינוש	םיינידמו	םייטילופ

	
  םירתועה תונעט

 

	,םילעופ	רשא	תויתרבח	תועונתו	םינוגרא	םיללוכ	ונינפל	םיבצינש	םירתועה .6

	ברה	יכ	םירובס	הלא	םירתוע	.תונעזג	תעינמלו	םדא	תויוכז	תחטבהל	,רתיה	ןיב

	ודיקפת	ףקותמ	וילע	תולח	רשא	יוטיבה	תולבגמ	תא	הטוב	ןפואב	רפה	והילא

	םיעוטנה	םיללכב	ולא	תולבגמ	לש	ןרוקמ	,םירתועה	תנעטל	.ריע	ברכ	ירוביצה

	תוארוהב	ןכו	,הלאככ	רוביצ	ידבוע	לע	תולח	רשא	,יתעמשמה	ןידה	תוארוהב

	םיללכ	יכ	םירובס	םירתועה	.םירעה	ינבר	תא	תובייחמ	רשא	תויפיצפסה	תעמשמה

	ויתויואטבתהש	רחאמ	,תאז	–	יתעמשמ	ןידל	ברה	לש	ותדמעה	תא	םיבייחמ	הלא

	םיריהבמ	הז	רשקהב	.ותימדתב	תועגופו	ירוביצה	תורישה	תא	תוזבמ	תויבמופה

	יוצמה	יוטיבה	שפוח	תולובגמ	תוגרוח	ברה	לש	ויתויואטבתה	יכ	,םינעוטו	םירתועה

	ול	ריתמ	ןידהש	יטרפ	םדאל	המוד	וניא	רשא	,לארשיב	רוביצ	דבוע	לש	וידיב

	םירוסיאה	תמגודכ	,םיגירח	לש	לבגומ	רפסמל	ףופכב	וחור	לע	הלועה	לככ	אטבתהל

	םיטרפמ	םירתועה	.)ערה ןושל קוח	:ןלהל(	1965-ה"כשתה	,ערה	ןושל	רוסיא	קוחבש

	.תיסחי	תמצמוצמו	הרצ	תוריח	רדגב	אוה	רוביצ	דבוע	לש	יוטיבה	שפוח	יכ	םינעוטו

	אטבתהל	בייח	,ריע	בר	לש	ותמגודכ	,ריכב	רוביצ	דבוע	,הרושה	ןמ	חרזא	ומכ	אלש

	ןושלו	תונעזג	,התסה	ירבד	רמולמ	ענמיהל	וילע	הבוח	,טרפבו	;תוריהזבו	קופיאב

		.ב"טהלה	תליהקו	,םישנ	,םיברע	תמגודכ	םימלש	םירוביצב	תילולימ	עוגפלמו	,ערה

	

	רבעב	וגהנ	2-1	םיבישמה	ובש	ןפואהמ	יכ	,םינעוטו	םיכישממ	םירתועה .7

	תויואטבתהבש	םירובס	םה	ףא	יכ	דומלל	ןתינ	,והילא	ברה	לש	ויתויואטבתהל	סחיב

	ברה	לש	ותודמעומב	ךומתל	בריס	2	בישמה	,אמגודל	.שממ	לש	לוספ	קבד	הלא

	,ןכ	ומכ	.ןתרמוחו	ויתויואטבתה	חכונל	,תאז	–	לארשיל	ישארה	ברכ	הנוהכל	והילא
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	קוחל	ב144	ףיעס	יפל	הריבע	,תונעזגל	התסה	ןיגב	םושיא	בתכ	שגוה	ףא	ברה	דגנ

	תובקעב	לטוב	ךכ-רחא	רשא	,)ןישנועה קוח	:ןלהל(	1977-ז"לשתה	,ןישנועה

		.ברה	לש	ותולצנתה

 

	תא	דימעהלמ	2-1	םיבישמה	תוענמיה	יכ	םירתועה	םירובס	,הלא	לכ	חכונל .8

	העוגנ	ףאו	ינוציק	ןפואב	הריבס	יתלב	הטלחה	רדגב	איה	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה

	,ןונבל	םיקילא	ברה	לש	וניינעל	םירתועה	םינפמ	הז	רשקהב	.םייניינע	אל	םיעינמב

	ןיגב	רומח	ןפואב	ףזננו	יתעמשמ	ןידל	דמעוה	רשא	,ןורמוש	תירוזאה	הצעומה	בר

	,םירתועה	ירבדל	.והילא	ברל	תוסחוימש	ולאל	ןתוהמב	תומודה	תויבמופ	תויואטבתה

	אוה	–	והילא	ברה	לש	הזו	ןונבל	ברה	לש	הז	–	וללה	םירקמה	ינש	ןיב	דיחיה	לדבהה

	רשא	,הנידמה	תוריש	תוביצנ	לש	יתעמשמה	ןידה	תכרעמל	ןונבל	ברה	לש	ותופיפכ

	קוח	חוכמ	תלעופ	רשא	יתעמשמה	ןידה	תכרעממ	לידבהל	,םיניינע	םילוקישמ	תלעופ

 	.הריתעה	לש	תרוקיבה	יצח	םינפומ	הילאו	,והילא	ברה	ףופכ	הילא	,תדה	יתוריש

	

	םתריתעב	ונייוצש	תויואטבתהה	יכ	םירתועה	םינעוט	,םירבדה	םוכיסל .9

	תוענמיה	,ךכשמו	;יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תדמעה	תא	,תובייחמ	ףאו	,תוקידצמ

	םניינעש	ילהנימה	טפשמה	יללכ	תא	הרפמ	יתעמשמ	ןידל	ודימעהלמ	2-1	םיבישמה

	.תעמשמ	תוריבע	םירבוע	רשא	רוביצ	ידבוע	םע	ןידה	יוצימו	יתעמשמה	ןידה	תפיכא

	ןפואב	להנתהל	יתעמשמה	ןידה	תפיכא	לע	םינומאה	תודסומה	לע	םירסוא	ולא	םיללכ

	הרקמב	הרקש	יפכ	,ןיינעה	ןיממ	אלש	םילוקיש	לוקשלו	תינוציק	תוריבס-יא	הלגמש

	וללה	תודסומה	תטלחהב	ברעתנ	יכ	אופא	םישקבמ	םירתועה	.םירתועה	ירבדל	,ןנד

 .והילא	ברה	םע	ןידה	תא	תוצמל	םבייחיש	יטופיש	וצ	ןתמ	ידי	לע

		
 םיבישמה תונעט

 

	,ודגנ	םירתועה	םיטקונש	םידעצה	רֶֶתיכ	,וז	הריתע	יכ	רובס	והילא	ברה .10

	םיאשונב	ויתודמע	תא	ריתסהל	וצלאל	אוה	ותילכת	לכש	תויפ	תמיתסל	ןויסינ	הווהמ

	אוה	יכ	ברה	ןעוט	,הז	רשקהב	.רוביצ	שיא	ותויה	לשב	קרו	ךא	ולהקלו	ול	םיבושחה
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	לש	ךילהב	ודיקפתל	רחבנ	אוה	ןכש	–	רוביצ	רחבנ	אלא	,וטושפכ	רוביצ	דבוע	ונניא

	הזמ	בחר	וניה	ול	רוסמש	יוטיבה	שפוח	,םירבדה	עבטמ	,ןכ	לעו	–	תיטרקומד	הריחב

	וניינעב	םילח	רשא	תעמשמה	ינידמ	םג	הלוע	רבדה	,ותדמעל	.ליגר	רוביצ	דבוע	לש

	יולימב	רישי	ןפואב	תוכורכה	תולועפל	קר	,ותסיפת	יפל	,םמצע	תא	םידחיימ	רשאו

	תא	עימשהל	ובייחמ	ודיקפת	יכ	רובס	והילא	ברה	:ךכמ	הרתי	.ריע	ברכו	ברכ	ודיקפת

	ךכו	,םירחא	תד	ינהכו	םינבר	םילעופ	ךכ	,וירבדל	.הכלה	ירבדל	ותונשרפו	ויתודמע

		.תד	ןהככו	ברכ	ורשוכב	אוה	םג	לעופ

 

	תוסחוימה	תויואטבתהל	ינטרפ	ןפואב	והילא	ברה	סחייתה	,ונינפל	וינועיטב .11

	קר	תונווכמ	ןה	ןכש	,ללכו	ללכ	תונעזגב	תועוגנ	ןניא	ויתויואטבתה	:ןלהלדכ	ןעטו	ול

	רורט	יפוג	םע	םיהדזמו	,המויק-יאל	םילחיימ	,הנידמה	תחת	םירתוחש	ולא	יפלכ

	;םהיתוחפשמו	םילבחמ	דגנ	השק	דיב	לועפל	האירקב	לוספ	לכ	ןיא	;םילבחמו

	ינתונמ	םיתוריש	תלבקמ	ענמיהלו	םיברעל	תוריד	רוכמל	וא	ריכשהל	אלש	ויתואירק

	ויתויואטבתה	יבגל	םג	אוה	ךכו	;אשונב	הכלהה	תדמע	תא	תואטבמ	םיברע	תוריש

	ןסויגל	ותודגנתה	;ב"טהלה	תליהקל	סחיבו	םישנ	תריש	לע	יתכלהה	רוסיאל	עגונב

	עבקנש	רחאלו	;תידרחה	הייסולכואה	בור	לש	וזל	תפתושמ	הניה	אבצל	םישנ	לש

	שפוחמ	קלח	ןתויהב	,ילילפ	ןידל	הדמעה	תוקידצמ	ןניא	ויתויואטבתה	יכ	ויבגל

	ברה	ףיסוה	,תאז	דצל	.םייתעמשמ	םידעצב	ודגנ	טוקנל	םוקמ	ןיא	אליממ	,ולש	יוטיבה

	יואר	ןכ	לעו	,רורטב	תיברעה	הייסולכואה	לש	התכימתמ	םלעתהל	ןתינ	אל	יכ	והילא

	רחאל	יכ	,ברה	ףיסוה	ףוסבל	.הילא	סחיב	תוריהז	הנשמ	טוקנל	–	ותטישל	–	יואר	םג

	תושעלמ	ענמנ	אוה	תויטילופ	הכימת	תואירק	עימשהל	רוסיא	וילע	לחש	ול	רהבוהש

	ךכ	.ורושיאלו	ותעידיל	ואבוה	אל	ללכ	ול	םיסחוימ	רשא	םיזורכהו	תועדומה	יכו	,ןכ

	לאומש	ברה	תכשל"	הנוכמה	קובסייפה	ףדב	ומסרופש	םינכתל	רשאב	םג	אוה

	לע	אלו	,ותכשל	ידבוע	ידי	לע	יאמצע	ןפואב	לעפותמ	ברה	תנעטלש	דומע	–	"והילא

		.וידי

 

	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	אלש	םתטלחה	לע	ונגה	םדיצמ	2-1	םיבישמה .12

	יכ	ןעטנ	,תישאר	.םימעט	רפסממ	תקדצומ	וז	הטלחה	,םתדמעל	.יתעמשמ
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	תויוצמ	ןניא	,ןהמ	ענמיהל	היה	בטומו	תוינוציק	ןהש	םגה	,ברה	לש	ויתויואטבתה

	םייק	תויואטבתההמ	קלחל	רשאב	יכ	ןעטנ	,תינש	.יתעמשמ	ןידל	הדמעה	קידצמה	ףרב

	יכ	ונעטו	2-1	םיבישמה	ופיסוה	,הז	רשקהב	.ברל	ןסוחייב	יתייאר	ישוק

	םעט	ןיא	אליממ	יכו	,תובר	םינש	ינפל	לודגה	ןקלחב	ומסרופ	ברה	לש	ויתויואטבתה

	ינברל	תידוחייה	יתעמשמה	ןידה	תכרעמש	רחאמ	ברה	דגנ	תיתעמשמ	הנלבוק	תשגהב

	ןידב	המרופרה	תונויסינ	יכ	,2-1	םיבישמה	ונייצ	דוע	.תיביטקפא	הנניא	םירע

	לש	התורזפתה	לשב	םותס	יובמל	ועיגה	םירע	ינבר	לש	םניינעב	לח	רשא	יתעמשמה

	ןיד(	)23	'סמ	ןוקית(	םיידוהיה	תדה	יתוריש	קוח	ריכזת	:ואר(	םירשעה	תסנכה

	.)2017-ז"עשתה	,)םירע	ינברל	יתעמשמ
 

 יאנת-לע-וצ

	

	םינוידה	תשולשב	ופלחוה	רשא	םירבדה	חכונל	,ליעל	ץבוקמה	רואל .13

	םויב	ונטלחה	,םידדצה	םעטמ	ןוכדע	תועדוה	ללשב	בשחתהבו	,ונינפל	ומייקתהש

	תא	בייחמ	רשא	יאנת-לע-וצ	איצוהלו	םירתועה	תשקבל	תונעיהל	29.10.2018

	ןיגב	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	דמעוי	אל	עודמ	םעט	ןתילו	אובל	2-1	םיבישמה

	גויס(	הנידמה	תוריש	קוחל	1	ףיעס	יפלו	תדה	יתוריש	קוחל	א12	ףיעס	יפל	תוריבע

	,תאזו	–	)גויסה קוח	:ןלהל(	1959-ט"ישתה	,)םיפסכ	תיבגמו	תיתגלפמ	תוליעפ

	םיטרופמה	םיאשונב	ודצמ	תויואטבתהו	םישעמ	לש	רבטצמו	ךלוהה	לולכמה	ןתניהב

	ברל	סחיב	וטקניי	אל	עודמ	הביס	ןתיל	2-1	םיבישמה	ושרדנ	,רעצמל	.הריתעב

		.ןנד	הרקמה	תוביסנל	םימיאתמה	םירחא	רוריב	ידעצ	ויתויואטבתהו

 

	2-1	םיבישמה	םעטמ	הבושת	ריהצת	וננחלוש	לע	וחנוה	,וצה	ןתמ	רחאל .14

	םימיב	ךשמה	ינויד	ינש	ונינפל	ומייקתה	ןכו	;ןידה	ילעב	תאמ	ןוכדע	תועדוה	רפסמו

 	.24.2.2020-ו	28.10.2019

	
 הערכהו ןויד
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	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	אלש	2-1	םיבישמה	תטלחה	:רמואו	םידקא .15

	קוחל	)ג(א12	ףיעסב	םיטפשמה	רשל	הנותנה	תוכמסה	ףקותמ	הלבקתה	יתעמשמ

	לעב	לש	בחרה	תעדה	לוקיש	םחתמב	תויוצמ	,ללככ	,ולא	ןיעמ	תוטלחה	.תדה	יתוריש

	חותפל	םאה	הלאשב	תורחא	העיבת	תויושרל	ןותנה	תעדה	לוקישל	המודב	,תוכמסה

 – הנידמה תוטילקרפ 'נ ןולא	8049/16	ץ"גב	:לשמל	ואר(	ילילפ	וא	יתעמשמ	ךילהב

	תעד	לוקישב	ונתוברעתה	.))6.3.2017( ]ובנב םסרופ[	ןיעקרקמ יניד תפיכאל הקלחמה

	תעגונ	הטלחהה	רשאכ	רבדה	אוה	ךכ	;דבלב	םיגירח	םירקמבו	הרושמב	תישענ	הז

	עגונב	הטלחהב	רבודמ	רשאכ	םג	אוה	ךכו	,ילילפ	ךילהב	םושיא-בתכ	תשגהל

	6410/14	ץ"גב	:ואר(	ונלש	ונניינעבכ	,תיתעמשמ	הנולת	וא	הנלבוק	לש	התשגהל

	110	הקספ ]ובנב םסרופ[	,הנידמה טילקרפ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה

 יטפשמה ץעויה 'נ לאירזע	1879/13	ץ"גב	;)6410/14 ץ"גב	:ןלהל(	)4.2.2015(

	ץ"גב	;)1879/13 ץ"גב	:ןלהל(	)14.5.2014(	28	הקספ ]ובנב םסרופ[	,הלשממל

	)2004(	319	,306	)2(טנ	ד"פ	,הלשממל	יטפשמה	ץעויה	'נ	ןדרא	10243/03

		.))10243/03 ץ"גב	:ןלהל(

 

	תא	םיבייחמ	רשא	םיגירחה	םירקמה	םתוא	םע	הנמנ	ונינפלש	הרקמה	,יתעדל .16

	םגפה	תמחמ	–	2-1	םיבישמה	–	תעמשמה	תודסומ	לש	םתטלחהב	ונתוברעתה

	,הארנש	רחאמ	,תאז	–	והילא	ברה	לש	וניינעל	סחיב	םתעד	לוקישב	לפנש	יתוהמה

	וקה	תא	וצח	,ןלוכ	אל	יכ	םא	,תויבמופה	ויתויואטבתהמ	המכו	המכ	יכ	,הרואכל

	רוסאש	המ	ןיבל	םיברב	םסרפלו	דיגהל	ריע	ברל	רתומש	המ	ןיב	דירפמ	רשא	םודאה

	,ןרפסמ	,הלא	תורוסא	תויואטבתה	.ריע	בר	ותויהב	,היסהרפב	םסרפלו	דיגהל	ול

	םידיעמ	–	2020	תנשל	ונליבומ	רשא	–	תוׂשרפתמ	ןה	וינפ	לעש	ךוראה	ןמזה	ריצו

	,רומאכ	,ללכ	רשא	,2-1	םיבישמה	וקפתסה	וב	,יפולחה	תעמשמה	יעצמאש	ךכ	לע

	לש	ותולהנתהל	יואר	הנעמ	קפיס	אלו	ליעוה	אל	,אל	ותו	,הרהזאו	הרהבה	תוחיש

		.ברה

 

	יכ	2-1	םיבישמה	חוכ-אב	הדוה	ונינפל	םייקתהש	ןוידה	תרגסמב	יכ	,ןיוצי .17

	שי"	ןכא	יכו	יביטקפא	היה	אל	והילא	ברה	דגנ	טקננ	רשא	יפולחה	תעמשמה	יעצמא
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	,24.2.2020	םוימ	ןוידה	לוקוטורפ	:ואר(	"יתעמשמה	ןידה	בלשל	תולעל	םוקמ

		.)7	'מעב

 

	תא	בייחלו	טלחומל	יאנת-לע-וצה	תא	ךופהל	יירבחל	עיצא	,רומאה	רואל .18

	רשא	תויואטבתה	ןתואל	רשקב	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	2-1	םיבישמה

	קוחבו	הז	טפשמ	תיב	לש	ותקיספב	ועבקנש	הדימה	תומא	םע	דחא	הנקב	תולוע	ןניא

	םע	הרהזאו	עומיש	יכילה	רפסמ	ומייק	רבכ	םיטפשמה	ירשש	הדבועה	חכונל	.גויסה

	.וניינעב	ףסונ	עומיש	םייקל	ךרוצ	ןיא	יכ	ינרובס	,והילא	ברה

	

	יכ	ינרובס	–	2-1	םיבישמה	ידי	לע	הלעוהש	"ןמזה	ףולח"	לש	רבסהל	רשאב .19

	לש	םניינעב	הלח	רשא	תונשייתה	תארוה	לש	המויקל	תעדה	תא	תתל	יואר	אד	ןוגכב

	1963-ג"כשתה	,)תעמשמ(	הנידמה	תוריש	קוחל	64	ףיעסב	רומאכ	רוביצ	ידבוע

	תדה	יתוריש	קוחב	המוד	הארוה	לש	הרדעהלו	,אסיג	דחמ	,)תעמשמה קוח	:ןלהל(

	תא	ליחמ	תעמשמה	קוחל	64	ףיעס	.אסיג	ךדיאמ	,םירע	ינבר	לש	םניינעב	לח	רשא

	יתעמשמה	ןידה	יוצימב	ירוביצה	סרטניאה	תא	לטבמ	ךכ	ידי	לעו	תונשייתהה	ןיד

	,להנימ	יניינעל	ונגסל	וא	,יללכה	להנמל	,רשל	ועדונש	תעמשמ	תוריבע"ל	סחיב

	רתוי וא םייתנש	הלשממל	יטפשמה	ץעויל	וא	תורישה	ביצנל	,ךמסה	תדיחי	להנמל

	,ולא	תוביסנב	."]...[	הנולת	תשגה	דעומ	ינפל	וא	עבותל	הנלבוקה	תשגה	ינפל

	תוריבעה	יוהיז	,םירע	ינבר	לש	יתעמשמה	טופישל	סחיב	המוד	הארוה	רדעיהבו

	תוצמלו	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	םוקמ	דוע	ןיא	ןהילא	סחיבש	תונשיה

	ןידה	תיב	לשו	יתעמשמה	עבותה	לש	וידיב	,המאתהב	,ןותנ	אהי	ןידה	תא	ומע

	,תאז	–	ןמזה	ףולחל	רושקה	לכב	יעוצקמה	םתעד	לוקיש	תא	וליעפי	ולא	.יתעמשמה

	ברהש	ךכ	לע	ועדי	םה	ובש	דעומהמ	םייתנש	לש	תיללכה	הדימה-תמאב	בשחתהב

	תונשייתהה	ןיד	:רמוא	הווה	.תעמשמ	תריבע	ידכ	עיגמ	הרואכל	רשא	השעמ	השע

	ויהי	םהש	ילבמ	םהיתוטלחהב	הלא	םיפוגו	םישיא	החני	תעמשמה	קוחבש	יללכה

	.ורבדל	דמציהל	םיבייח
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	לעופה	ןידה	תיב	ינפל	םייקתי	והילא	ברה	לש	וניינעב	יתעמשמה	ךילהה .20

	הלאשה	ןחבית	,הז	ךילה	לש	ורדגב	.תדה	יתוריש	קוחל	א12	ףיעס	לש	ותרגסמב

	תעמשמה	תוריבעמ	תחא	ידכ	תועיגמ	והילא	ברה	לש	תויבמופה	ויתויואטבתה	םאה

	קוחל	)1()ג(א12	ףיעסב	רומאכ	,"ודיקפת יולימ תעב הכלהכ אל תוגהנתה"	:ןמקלדכ

	רומאכ	,"לארשיב בר לש ודמעמ תא םלוה וניאש ןפואב" תוגהנתה	וא	,תדה	יתוריש

	השקמכ	וללה	תוריבעה	יתשל	סחייתא	,תוחונה	ןעמל	.קוח	ותואל	)2()ג(א12	ףיעסב

	–	ברה	לש	ויתויואטבתהמ	המכ	יבגל	.ריע בר תמלוה הניאש תוגהנתה	ןהל	ארקאו	תחא

	תודסומ	לע	היואר	יתלב	תרוקיב	תעבהכ	וא	תויטילופ	תורימאכ	תורוסא	הרואכלש

 	.גויסה	קוחל	1	ףיעס	תארוה	םע	בלושמב	אובי	רומאכ	םושיאה	–	הנידמה

	

	לש	ןתרגסמב	גויסה	קוחל	1	ףיעסבש	םירוסיאה	לש	םבוליש	יכ	,ןייצא	

	תדה	יתוריש	קוחל	)2()ג(א12-ו	)1()ג(א12	םיפיעס	יפל	תעמשמה	תוריבע

	הנידמה	דבוע"	יכ	עבוק	ןורחאה	ףיעסה	.גויסה	קוחל	8	ףיעסב	רומאה	חכונל	בייחתמ

	הנפמ	אוה	ךכ	ידי	לעו	;"תיתעמשמ	תוירחא	יארחא	,הז	קוח	יפל	ותבוח	רפמה

	וז	,ןנד	הרקמב	:הנידמ	דבוע	ותוא	לש	וניינעב	הלח	רשא	יתעמשמה	ןידה	תרגסמל

	ןונגנמ	םיקמ	ונניא	גויסה	קוח(	תדה	יתוריש	קוח	תרגסמב	םירע	ינבר	רובע	העבקנש

	יכ	,ןייצא	ןכ	ומכ	.)ויתוארוה	תא	םירפמש	הלא	רובע	יתעמשמ	ןיד	לש	יאמצע

	תוכמס	ףקותמ	,1969	תנשב	ולחוה	גויסה	קוחל	1	ףיעסב	םיעובקה	םירוסיאה

	קלח	וא	םרכשש	תורחא	תותד	ינהכו	םינבר"	לע	,הז	ףיעסב	העובקה	הלשממה

	םהילעש	הנידמ	ידבוע	לש	םיגוס	לע	העדוה	:ואר(	"הנידמה	רצואמ	םלתשמ	םרכשמ

	תיתגלפמ	תוליעפ	גויס(	הנידמה	תוריש	קוחל	1	ףיעסב	םייונמה	םירוסיאה	ולוחי

	ןייצל	בושח	,ןנד	רשקהב	.)1792	ט"כשתה	פ"י	,1959-ט"ישתה	,)םיפסכ	תיבגמו

	קוח	תארוהש	ןאכמו	,הנידמה	רצואמ	וקלחב	םלושמ	םירע	ינבר	לש	םרכש	:תאז	ףא

		.םניינעב	תולח	גויסה

	
 ןוידה תפמ
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	ידי	לע	ונחבנש	,והילא	ברה	לש	ויתויואטבתה	לולכמ	לע	ססובמ	יניד	קספ .21

	האמכב	,רומאכ	,רבודמ	.ןהילע	תולח	רשא	ןידה	תוארוה	רואל	ינטרפ	ןפואב

	תוסחוימ	רשא	תופסונ	תורימא	תוללוכ	ןניא	הלא	תויואטבתה	.תונוש	תויואטבתה

	ןתמל	םתשקבמ	קלחכ	,7.9.2020	םויב	םירתועה	ידי	לע	וננויעל	ושגוה	רשאו	ברל

	תונמדזה	ולביק	אל	םיבישמה	.םייתסה	הריתעב	ןוידהש	ירחא	,םדקהב	ןיד	קספ

		.יניד	קספב	ןובשחב	ןאיבא	אלו	ןהב	ןודא	אל	ןכ	לעו	הלא	תושדח	תורימאל	סחייתהל

 

	תחת	.והילא	ברה	לש	הרימאו	הרימא	לכל	סחייתא	אל	,ןלהלד	ןוידה	תרגסמב .22

	רשאו	יבמופ	ןהל	ןתנ	ברהש	תוקהבומו	תוטלוב	תויואטבתה	רפסמ	ןייצא	,תאז

 תוגהנתהכ	יללכ	ןפואב	היתרדגהש	,תיטנבלרה	תעמשמה	תריבע	ידכ	תועיגמ	הרואכל

	רושקה	לכב	,גויסה	קוחל	1	ףיעס	תוארוה	םע	בולישב	,תאז	–	ריע בר תמלוה הניאש

	תודסומ	לע	הרוסא	תרוקיב	וחתמ	רשא	ויתויואטבתהלו	תויטילופה	ויתורימאל

	הלא	תויואטבתה	ןיגב	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תדמעה	יא	יכ	,ינרובס	.הנידמה

	תטלחהב	ונתוברעתה	תא	בייחמ	רשא	ינוציק	תוריבס	רסוחב	הקול	ןהיתומודו

		.2-1	םיבישמה

 

	,ונניינעב	לח	רשא	,ןידה	לש	ונכותו	ותוהמ	ןיב	ןיחבא	,רומאכ	ןוידה	תרגסמב .23

	ןוידה	.םירע	ינבר	לש	םניינעב	ןודל	ךמסומ	רשא	תעמשמה	ןייד	לש	ותוהימ	ןיבל

	והילא	ברה	לש	וניינעב	יתעמשמ	ךילה	םייקל	תוכמסה	ודיבש	תעמשמה	לנובירטב

	תא	תללוכ	רשא	תיביטמרונה	תרגסמה	:ןידה	יניינעל	רובעא	,ןכמ	רחאל	.ןושאר	אובי

	ןיב	ןילמוגה	יסחי	תא	הרידגמ	רשאו	"תמלוה	הניאש	תוגהנתה"	לש	תעמשמה	תריבע

	רמול	תוריח	הכותב	תללוכ	רשא	–	םדא	לכל	הנותנה	תיסיסב	תוריחכ	יוטיבה	שפוח

	ןיב	,ועבקנ	רשא	וז	תוריח	תומצמצמש	תולבגמה	ןיבל	–	םיממוקמו	םיגירח	םירבד

	םירעה	ינבר	תאו	םתוללכב	רוביצה	ידבוע	תא	םיבייחמש	תעמשמה	ינידב	,רתיה

	םבצמל	תטרופמ	תוסחייתה	לולכי	םירע	ינבר	לש	יוטיבה	שפוחב	ןוידה	.טרפב

	תויוכמס	םיליעפמו	דעיה	להקל	תד	יתוריש	םיקפסמ	רשא	רוביצ	ידבועכ	ידוחייה

	םיאשונבו	תידוהיה	תדה	יפ	לע	םייחה	יכרדל	עגונב	העד	יוויח	תוללוכ	רשא	תויתכלה

	הנפא	,ונניינעב	הלח	רשא	תיביטמרונה	תרגסמה	תרדגה	רחאל	.םירחא	םייתכלה
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	ןכו	והילא	ברה	לש	ויתויואטבתה	לולכמ	ךותמ	תוקהבומ	תואמגוד	רפסמ	לע	התלחהל

	קלח	לש	ןניינעב	ברה	תבוטל	חינהל	יואר	םניגב	רשא	םימעטל	סחייתא

	חרזא	לכל	הנותנה	דוסי	תוכזכ	יוטיבה	שפוח	לש	וקוזיח	םשל	–	וללה	תויואטבתההמ

	.תעמשמ	תריבע	תווהמ	ןניא	יכ	–	לארשיב	חרזאו

 

	יוטיבה	שפוחל	רושק	ןושארה	םעטה	.םימעט	ינשמ	ידי	לע	הצמוא	תאז	השיג .24

	ןפואב	וא	וידיקפת	יולימל	שרדנל	רבעמ	םצמצל	ןיא	ותואש	,ריע	ברכ	והילא	ברה	לש

	םינומא	םירע	ינברש	תיתכלה-תיתד	תוליעפל	סחיב	ןנצמ	טקפא	רוציל	לולע	רשא

	דוסי	תויוכזכ	תדה	שפוחו	יוטיבה	שפוח	לש	םדמעמב	בשחתהב	,תאז	–	הילע

	ץ"גב	:ואר(	הלאככ	רוביצ	ידבוע	לש	םרשקהב	םניינעב	וקספנ	רשא	תוכלהבו

	ץ"גב	:ןלהל(	)1953(	871	ז	ד"פ	,םינפה	רש	'נ	מ"עב	"םעה	לוק"	תרבח	73/53

	ד"פ	,תיליע	תרצנ	תייריע	'נ	'מ"עב	םינלבק	םיסדנהמ	םאר	105/92	א"ע	;)םעה לוק

	מ"עב	לארשיב	הטרסה	ינפלוא	243/62	ץ"גב	;)1993(	200-206	,189	)5(זמ

	ץ"גב	;)הטרסה ינפלוא ןיינע	:ןלהל(	)1962(	2415	,2408	זט	ד"פ	,יול	'נ

466-	,443	)3(חנ	ד"פ	,תיברעמה	הדגב	ל"הצ	תוחוכ	דקפמ	'נ	סה	10356/02

	היזיוולטל	היינשה	תושרה	'נ	הירא-רוג	1514/01	ץ"גב	;)4.3.2004(	465

 הנגהלו עויסל הדוגאה	7311/02	ץ"גב	;)1200(	278	,267	)4(הנ	ד"פ	,וידרלו

	קספל	9-8	תואקספ ]ובנב םסרופ[	,עבש-ראב תייריע 'נ לארשיב םיאודבה תויוכז לע

	תוריש	ביצנ	'נ	וריפס	5/86	מ"שע	;)22.6.2011(	הי'צקורפ 'א	תטפושה	לש	הניד

	מ"רע	;)וריפס	ןיינע	:ןלהל(	)1986(	237-239	,227	)4(מ	ד"פ	,הנידמה

	:ןלהל(	)1996(	841	,837	)1(נ	ד"פ	,הרמת	תימוקמ	הצעומ	'נ	אמש	259/96

 	.))אמש	ןיינע

	

	תודסומ	לש	םהיתוטלחהב	ץ"גב	לש	תוברעתהה	תדימל	רושק	ינשה	םעטה	

	קר	קדצות	רומאכ	תוברעתה	,יתנייצ	רבכש	יפכ	.ירוביצה	תורישה	לש	תעמשמה

	,תוכמס	רדעיהב	תמגפנ	תעמשמה	תודסומ	לש	םתטלחה	םהבש	םיגירח	םירקמב

	קדצה	יללכ	תרפהב	,םירז	םילוקישב	,הילפהב	,ינוציק	תוריבס	רסוחב	,ןידב	תועטב

	דעווה	'נ	סילוו	248/81	ץ"גב	:ואר(	ןיינעה	שרושל	דרויה	רחא	םגפב	וא	,יעבטה
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 ץ"גב	:ןלהל(	)1983(	541	,533	)3(זל	ד"פ	,ןידה	יכרוע	תכשל	לש	יזוחמה

	,תעמשמ תדעו – לארשיל תישארה תונברה תצעומ 'נ רלדא	1448/20	ץ"גב	;)248/81

	ונבייחמ	הז	ןורקיע	.))1448/20 ץ"גב	:ןלהל(	)10.5.2020(	13	הקספ ]ובנב םסרופ[

	תקזחב	ןדימעהלו	תעמשמה	תודסומ	לש	םהיתוטלחהב	רתי	תוברעתהמ	ענמיהל

 תואירב יתוריש ןתמ	6823/10	מ"עע	:לשמל	ואר(	ךרפות	וז	הקזחש	דע	תוניקת

	תמיא	לכ	,ךכיפל	.))28.2.2011(	25	הקספ ]ובנב םסרופ[	,תואירבה דרשמ 'נ מ"עב

	יוטיבה	שפוח	לש	תומאה	ת"לדב	הלולכל	,קחודב	וליפא	,ןתינש	הרימאב	רבודמש

	תאזכ	הרימא	ןיגב	יתעמשמ	ןידל	ותדמעה-יא	,לארשיב	ריע	ברכ	והילא	ברל	הנקומה

	ארוק	רשא	רחא	רומח	םגפב	וא	תינוציק	תוריבס-יאב	המגפנש	הטלחהל	בשחית	אל

	סחיב	קר	ךרפות	תעמשמה	תודסומ	לש	םלעופל	סחיב	תוניקתה	תקזח	.ונתוברעתהל

	לש	ןגומה	בחרמל	ןכיישל	הריבס	תורשפא	לכ	ןיאש	תוינוציק	תורימא	ןתוא	לכל

	.רוביצ	דבועכ	ברל	ןותנ	רשא	יוטיבה	שפוח
 

	םילחש	תויארה	יניד	יפל	.יתייארה	ןיינעב	המידקמ	הרעה	ריעהל	ינוצרב .25

	תרגסמב	וא	קובסייפב	,והילא	ברה	תכשל	םעטמ	המסרופ	רשא	תואטבתה	,אד	ןוגכב

	ידי	לע	ברה	לש	ומשב	המסרופ	רשא	הרימא	לכ	ןכו	,ברה	לש	ורבדכ	,תרחא	תיבמופ

	.םייפולח	םימעט	ינשמ	,תאזו	–	ברל	ןסחייל	ןתינש	תורימא	ןה	,ותכשל	ישנאמ	דחא

	ןגועמה	ילנויצר	קסיה	ותויהב	רומאכ	סוחיי	רשפאמ	תילהנימה	היארה	ללכ	,תישאר

 ]ובנב םסרופ[	,ריבג ןב 'נ לגס	5487/19	ב"ע	:המוד	ןיינעב	ואר(	יללכה	םייחה	ןויסינב

447-	א  ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד	:ואר	ןכ	ומכ	;)25.8.2019(	02-21	'מעב

	,תיחוליש	הרמא	וא	האדוה	ובוחב	ליכמ	הזכ	סוחיי	לכ	:ךכמ	הרתי	.))2010(	445

	תחכוה	ךרוצל	ףא	יחרזא	ךילה	לכב	הליבקה	היארכ	ונטפשמב	הרכוה	רבכמ	הז	רשא

	ןמרווליס	דרו	החונמה	ןובזיע	'נ	לארשי	תנידמ	423/83	ע"ר	:ואר(	הנכות	תותימא

	םייונישב	ונלש-ונניינעל	םג	ךכמ	שיקהל	ןתינו	;))1983(	281	)4(זל	ד"פ	,ל"ז

	,טפשמה	יתב	םילעופ	םהיפל	,תיתייארה	תוליבקה	יללכש	רחאמ	,תאז	–	םיבייוחמה

 'מ	טפושה	לש	וניד	קספ	:ואר(	םהיתוטלחהב	תעמשמל	ןידה	יתב	תא	םילבוכ	םניא

	,449	)4(ול	ד"פ	,לארשי	תלשממ	'נ	ןולא	152/82	ץ"גבב	)זא	וראותכ(	ןולא
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	)1(גנ	ד"פ	,לארשי	תנידמ	'נ	רוא-לג	5550/98	מ"שע	ןכו	;)1982(	464-475

326,	330-329	)1999((.	

	
  :ןיידה

 ?םירע ינבר טופשל ךמסומה תעמשמה לנובירט והמ

	

	,"ריע	ינבר	לש	תעמשמ	טופיש"	ותרתוכש	,תדה	יתוריש	קוחל	א12	ףיעס .26

	לש	וחוכמ	םקש	ןידה	תיב	לש	יתעמשמ	טופישל	םירע	ינבר	לש	םתופיפכ	תא	עבוק

	ןייד	וא	ןייד	דמוע	ידוחייה	לנובירטה	שארב	.)ידוחייה לנובירטה	:ןלהל(	הז	קוח

	ולוכ	בתומהשכ	,םירע	ינבר	ינש	ןידמ	לע	םיבשוי	,ודיצל	.ינבר	ןיד	תיב	לש	סומידב

	יתוריש	קוחל	)ב(א12	ףיעס	:ואר(	לארשיל	תישארה	תונברה	תצעומ	ידי	לע	הנוממ

	לנובירטל	שגות	תיתעמשמ	הנלבוק	יכ	עבוק	תדה	יתוריש	קוחל	)ג(א12	ףיעס .)תדה

	תד	יתורישל	רשה	רבעבו	,םיטפשמה	רש	,םויכ	–	הנוממה	רשה	ידי	לע	ידוחייה

	יפ	לע	תוכמס	תרבעה	לעו	דרשמל	דרשממ	הלועפ	חטש	תרבעה	לע	העדוה	:ואר(

	אוצמל	לכונ	ידוחייה	לנובירטל	יארה	תנומת	תא	.)3280	,5413	ח"סשת	פ"י	,קוח

	ידבוע	ללכ	רובע	יתעמשמ	ןיד	לש	תיללכ	תרגסמ	ןנוכמ	רשא	,תעמשמה	קוחב

 יתעמשמה ןידה תיב	:ןלהל(	קוחב	םתרדגהכ	םירחא	רוביצ	ידבוע	רובעו	הנידמה

 	.)יללכה

 

	תוצעומה	ידבוע	לע	םג	םילח	,תעמשמה	קוח	םהבו	,םייללכה	תעמשמה	יניד .27

	5436/07	ץ"גב	:ואר(	תדה	יתוריש	קוחל	)ג(13	ףיעס	חוכמ	,תאז	–	תויתדה
 ]ובנב םסרופ[	תותד יניינעל תיצראה תושרה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה

	5128	רפסמ	הלשממ	תטלחה	ףקותמ	ןכו	;))5436/07 ץ"גב	:ןלהל(	)19.5.2013(

	םוימ	תסנכה	לש	תואירבהו	החוורה	,הדובעה	תדעו	רושיאו	23.9.2012	םוימ

	תוצעומל	םתקיז	תורמל	,םירע	ינבר	לש	םניינעב	לח	אל	הז	רדסה	.2.12.2013

	קוח	לש	םליצב	םיסוח	םירע	ינבר	לש	תעמשמ	יניינעש	רחאמ	,תאז	–	תויתדה

	לנובירטה	לש	ונוניכ	תא	ללוכ	רשא	דחוימה	יטפשמה	רדסהה	לשו	תדה	יתוריש

		.םירע	ינבר	טופשל	ךמסוה	רשא	דחוימה
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	ינבר	לע	יללכה	רדסהה	תא	ליחהל	תורשפאה	תא	ללוש	הז	דחוימ	רדסה .28

	ונמע	איה	הכלה	.יללכה	יתעמשמה	ןידה	תיב	ינפב	יתעמשמ	ןידל	םאיבהלו	םירע

	לוחת	–	תדחוימו	תיללכ	–	תויטפשמ	תומרונ	יתש	ןיב	תושגנתהב	יכ	,אנד	תמדקמ

	דנא	ולרה	'נ	מ"עב	ןינב	ירמוח	סרדא	20/82	נ"ד	:לשמל	ואר(	תדחוימה	המרונה

		.))1988(	264	,221	)1(במ	ד"פ	,ה.ב.מ.ג	סנו'ג

	

	לש	ודוקפת	ןפוא	יבגל	תויהתו	תונעט	ולע	,ונינפל	ךרענש	ןוידה	ךלהמב .29

	ןד	הז	לנובירט	,הלא	םימיל	דעו	ותמקה	זאמ	יכ	ונעט	םירתועה	.דחוימה	לנובירטה

	יכ	ןייצא	ןכ	ומכ	.תויתוהמ	תוטלחה	ולבקתנ	אל	ולאב	םגו	,דבלב	תורופס	תונלבוקב

	לע	החנוה	,שולשו	םירשעה	תסנכה	לש	הנוניכ	רחאל	ךומסב	,4.5.2020	םויב

	,)םירע	ינברל	יתעמשמ	ןיד	–	ןוקית(	םיידוהיה	תדה	יתוריש	קוח	תעצה	הנחלוש

	הקיקח	תונויסינ	הכותב	תדגאמ	וז	קוח	תעצה	.)קוחה תעצה	:ןלהל(	2020-ף"שתה

	ינבר	לש	תעמשמ	תוריבעב	לופיטל	שדח	ןונגנמ	עובקל	עצוה	,התרגסמב	.םימדוק

	יניד	םהמ	ריהבהל	עצוה	ןכ	ומכ	.ידוחייה	לנובירטה	לש	ובכרה	תא	תונשל	ןכו	םירע

	םינידה	תפיכא	רבדב	םיטרופמ	םיללכ	עובקלו	םירע	ינבר	לע	ולוחי	רשא	תעמשמה

	יכרד	תא	,יתעמשמ	ןידל	הדמעהה	יכרד	תא	רידסהל	ודעונ	ולא	הפיכא	יללכ	.וללה

	ותוא	לש	ויתוקיספ	לע	תוגשההו	רוערעה	אשונ	תא	ןכו	,םקוי	רשא	ןידה	תיבב	ןוידה

	,יוצמה	ןידהמ	קלח	םיווהמ	םניא	הירוחאמש	םילוקישהו	וז	תיתקיקח	המזוי	.ןיד	תיב

	ונל	ןיא	,יוצמה	ןידה	לש	ורדגב	.תיחכונה	הריתעב	עירכהל	ונילע	לטומ	וסיסב	לעש

	.ונתלוכי	בטימכ	השענ	וז	תרגסמבו	;םימייקה	תעמשמה	ינידו	דחוימה	לנובירטה	אלא

	הז	טפשמ	תיב	לש	תיטופיש	תרוקיבל	ןותנ	דחוימה	לנובירטה	יכ	ןייצא	,הז	רשקהב

	םיווצ	איצוהל	תורשפא	תמייק	,וז	תרגסמב	.קדצל	הובג	טפשמ	תיבכ	ותבשב

		.תומייקה	תוברעתהה	תוליע	חוכמ	םייטופיש

 

	,וניינעב	ררועתמש	יתעמשמ	ןיינע	לכב	:ןיידה	אשונ	תא	םכסא	,וז	הדוקנב .30

	תיב	לש	ותורמל	רס	ונניאו	דחוימה	לנובירטה	לש	ותורמל	,ריע	ברכ	,והילא	ברה	רס
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	ךכו	,תדה	יתוריש	קוחל	)א(א12	ףיעסב	רומאהמ	הלוע	ךכ	.יללכה	יתעמשמה	ןידה

	.ונלש-ונניינעב	עבקנש	ינא	עיצמ
 

	:ןידה
 ריע בר תמלוה הניאש תוגהנתהו יוטיבה שפוח

	
 תוגירח תויואטבתה לע הנגהו יוטיבה שפוח

 

	םאו	,וביל	לע	רשא	תא	עימשהל	םדא	לכ	לש	ותוריח	אוה	יוטיבה	שפוח .31

	תרבח	9/77	נ"ד	:ואר(	עימשהל	םירחאל	שיש	המ	תא	עומשל	םג	,ךכב	ונוצר

	343	,337	,)3(בל	ד"פ	,מ"עב	"ץראה"	ןותיע	תאצוה	'נ	מ"עב	לארשיל	למשחה

	תחאכ	,יוטיבה	שפוח	לש	ותובישח	לע	םילימ	ריבכהל	הביס	האור	ינניא	.))1978(

	,שפוח-תרחושו	תיטסילרולפ	,תיטרקומד	הרבחכ	ונלש	ונתרבח	לש	דוסיה	תויוריחמ

	לע	תבקונ	תרוקיב	תמייקמ	,טרפה	לש	הימונוטואה	תא	תדבכמ	,יוכידמ	תדלוס	רשא

	תורחת	תחפטמ	,תובתכהמ	ררחושמו	חותפ	חיש	תדדועמ	,ןוטלשה	תודסומ	לש	םלעופ

	תאז	ושע	םיבוטו	םיבר	.תמאה	רקחל	תרתוחו	,תונויערו	תועד	לש	ישפוח	קושב

	255/68	פ"ע	;877	'מעב	,םעה לוק	ץ"גב	:ואר(	ףיסוא	אל	םהירבד	לעו	,יינפל

	אנהכ	399/85	ץ"גב	;)1968(	436	,427	)2(בכ	ד"פ	,השמ	ןב	'נ	לארשי	תנידמ

	ץ"גב	:ןלהל(	)1987(	268	,255	,)3(אמ	ד"פ	,רודישה	תושר	לש	להנמה	דעווה	'נ

 םסרופ[	,הריגההו ןיסולכואה תושר – םינפה דרשמ 'נ Alqasem	7216/18	מ"רב	;)אנהכ

	קרב	ןרהא	,ןכו	;)18.10.2018(	ןורב 'ע	תטפושה	לש	הניד	קספל	3	הקספ ]ובנב

	.))קרב	:ןלהל(	)1991(	7-10	,5	)א(מ טילקרפה	"ויתולבגימו	יוטיבה	שפוח"

 

	,יוטיבה	שפוח	לש	םייזכרמה	םיטקפסאה	דחא	דמוע	ןאכד	הריתעה	דקומב .32

	םישק	םירבד	,ארומ	אלל	,יבמופב	רמול	םדא	לש	ותוריח	:םהבש	יזכרמה	אל	םא

	ללכ	לע	םילבוקמ	םניאש	םירבד	ףאו	,ןזואל	םיברע	םניאש	תקולחמב	םייונשו

	הלאכ	םירבד	דיגהל	תוריחה	.סעכ	ררועלו	בילעהל	,םמוקל	ידכ	םהב	שישו	תוירבה

	,בורה	יביבח	.תיתקוח	דוסי	תוכזכ	יוטיבה	שפוח	לש	ובל-בל	איה	שנעיהל	ילבמ
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	םיבשחנה	םירבד	םירמוא	רשא	,ןהה	ירמוא	ראש	לכו	,םהינימל	תוברתה	ירוביג

	םיבבוסש	תוירבה	םעטל	–	דימת	אל	םא	,בור	יפ	לע	–	םיעלוק	רשאו	"םינוכנ"ל

	ייוטיבבו	הביחב	קפתסהל	ולכוי	ולא	לכ	.תדחוימ	תיתקוח	הנגהל	םיקוקז	םניא	,םתוא

	תדחוימ	תיתקוח	הנגהל	קוקזש	ימ	.עפשב	םהילע	ופיערי	אליממ	תוירבהש	המכסה

	,"םיגירח"	םירבד	רמול	םיגהונש	הלא	:ואלה	ירמוא	אלא	,ןהה	ירמוא	אל	םה

	הדילס	יררועמ	םתויה	ידכ	דע	–	םיסיעכמו	םימרוצ	,םיבילעמ	,םיממוקמ	,"םינכוסמ"

	'נ	ןמיינ	2/84	ב"ע	;18-ו	11	'מעב	,קרב	:ואר(	רוביצה	לש	יראה	וקלח	ברקב	–

	278	,225	)2(טל	ד"פ	,הרשע-תחאה	תסנכל	תיזכרמה	תוריחבה	תדעו	ר"וי

 םסרופ[	,ךוניחה תרש 'נ לארשי ץרא ןעמל יטפשמ םורופ	2454/08	ץ"גב	;)1985(

	'מעב	,אנהכ	ץ"גב	;)17.4.2008(	לברא 'ע	תטפושה	לש	הניד	קספל	10	הקספ ]ובנב

	,םיטרס	תרוקיבל	הצעומה	'נ	ירכב	316/03	ץ"גב	;םש	תואתכמסאהו	279-282

	העיגפ"	ןמטטס	ינד	ןכו	;)ירכב	ץ"גב	:ןלהל(	)2003(	279	,249	)1(חנ	ד"פ

 יבצ-ןזור לאיראל ןורכיזה רפס – תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר	"םייתד	תושגרב

		.))ח"נשת	,םיכרוע	רימש	ןנורו	איגש	יבא	,רנטואמ	םחנמ(	133 ל"ז

 

	לכ	–	סיעכמו	םמוקמ	,גירח	ןפואב	יבמופב	אטבתהל	יטרפ	םדא	לש	ותוכז .33

	תרצוי	הנניאו	תיחרזא	הלווע	וא	תילילפ	הריבע	ידכ	העיגמ	הניא	ותואטבתהש	תמיא

	ולש	הימונוטואה	תומא	ת"לדב	היוצמ	–	הרבחב	תישממ	העיגפ	לש	הבורק	תואדוו

 Lee C. Bollinger, Free Speech and Intellectual Values, 92		:ואר(	ןירוח	ןבכ

YALE L.J. 438, 442-444, 457 (1983)	):ןלהל	;)ר'גנילוב	ןכו,	ERWIN 

CHEMERINSKY, CONSTITUTIONAL LAW: PRINCIPLES AND POLICIES 973-974 (5th 

ed. 2015)	):ןלהל	יקסנירמש((. 	

 

	אוה	רשאב	םדא	לכ	לש	ימונוטואה	בחרמהמ	קלח	וז	תוכז	לש	התויה	דצל .34

	,תוממוקמ	,תוגירח	תויואטבתה	.לטובמ	אל	יתרבח	ךרע	השומימל	שי	,ןירוח	ןב	םדא

	םיואמ	יתלב	,ישפוח	חיש	לש	ומויקל	הבושח	המורת	תומרות	תוסיעכמו	תובילעמ

	יסאלקה	ורוביחב	לימ	טראויטס	ןו'ג	ידי	לע	הרבסוה	וז	הבושח	הדוקנ	.בתכומ	יתלבו
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	;))לימ	:ןלהל(	JOHN STUART MILL, ON LIBERTY Ch. II (1859)	:ואר( תוריחה לע

	:ילש	ימוגרתב	וירבד	םה	הלאו

	
	,תחא	העדב	תזחוא	הלוכ	תושונאה	התיה	וליא	םג"
	היה	אל	,תרחא	העדב	זחוא	היה	דחא	םדא	קר	,הכותמו
	וענמלו	וקיתשהל	תושונאה	דצמ	רתוי	קדוצ	הז
	,וחוכב	היה	וליא	,ודצמ	קדוצ	הז	היה	רשאמ	,ּהעיבהלמ
 .הלוכ	תושונאה	תא	קיתשהל
 
]...[		
	
	ישונאה	עזגה	תא	תדדוש	]...[	העד	תעבה	לש	התקתשה
	ולא	תאו	;יחכונה	רודה	םג	ומכ	םיאבה	תורודה	–
	העדה	םא	.הב	םיזחואש	ולאמ	רתוי	העדה	לע	םיקלוחש
	תונמדזה	םידבאמ	]הילע	םיקלוחש[	ולא	,הנוכנ	איה
	םה	,היוגש	איה	העדה	םאו	;תמאב	רקשה	תא	ףילחהל
	הרורב	הייאר	:התמדוקל	הלוקש	טעמכ	תלעות	םידבאמ
	תובקעב	תרצונ	רשא	,תמאה	לש	רתוי	תישחומו	רתוי
	ירבד	לש	הז	םוגרת(	״.יוגשב	ןוכנה	לש	תושגנתהה
 יתימא	5769/18	ץ"גבב	יניד	קספב	ידי	לע	השענ	לימ
 1	הקספב ]ובנב םסרופ[	,היגולונכטהו עדמה רש 'נ
 .))יתימא ןיינע	:ןלהל(	)4.3.2019(
		 

	תוריח	אוה	יוטיבה	שפוח	לש	ורקיע	יכ	רוכזלו	שיגדהל	בושח	,הז	רשקהב .35

	לש	תועיבתמו	םישנועמ	הילעב	תא	תנסחמ	רשא	תילילש	תוכז	–	תינאידלפוה

	;םירחא	םישנא	לע	הלועפ-תבוח	םוש	הליטמ	הנניא	וז	תוכז	.אל	ותו	אה	,םירחא

	שמתשהל	רחבש	ימ	לש	וירבדל	בישקהלו	ןזוא	תוטהל	שיא	תבייחמ	איה	ןיא	טרפבו

	רמוא	ןבואר	רשאכ	.)יניד	קספל	16	הקספ	,יתימא	ןיינע	:ואר(	ולש	יוטיבה	שפוחב

	תידדצ-דחה	תוריחה	ןועמש	ידיב	הנותנ	,ןועמש	לש	ונזואל	םימיענ	םניאש	םירבד

	רמול	,ללכ	ורמאנ	אל	וליאכ	,ןיטולחל	ןבואר	ירבדמ	םלעתהל	וא	וינזוא	תא	םוטאל

	תועצמאב	וירבד	תא	רדשמ	ןבואר	םא	.תוחנאל	ותוא	בוזעלו	,"?ךלו	יל	המ"	ןבוארל

	וא	וקיתשהל	,רישכמה	תא	תובכל	,םלועה	ראש	ומעו	,ןועמש	לכוי	,וידר	וא	היזיוולט

	רחוב	ןבואר	םאו	;ןבואר	לש	ותושר	תא	שקבל	ילבמ	הז	לכ	–	תרחא	הנחתל	רובעל

	ראוד	לש	וא	טנרטניא	לש	ילטיגידה	בחרמב	םיסיעכמהו	םיממוקמה	וירבד	תא	בותכל
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	ידי	לע	ויניעמ	בותכה	תא	םילעהל	–	םלועה	ראש	ומכ	–	ןועמש	לכוי	,ינורטקלא

		.ובשחמבש	הקיחמה	שקמ	לע	וא	x-ה	שקמ	לע	דבלב	תחא	הציחל

	

	ןלהל	ארקית	ותלוז	ירבדל	בישקהל	ןיינועמ	וניאש	ימ	לש	וז	תיסיסב	תוריח	

 Caroline Mala Corbin, The First Amendment Right	:וושהו	ואר(	םלעתהל תוכזה

Against Compelled Listening, 89 B.U. L. REV. 939 (2009)(	):ןלהל	ןיברוק((.	

	

	םימייוסמ	םיעצמא	חיטבהלו	קפסל	הנידמה	לע	הבוח	הלח	,תאז	דצל .36

	עייסל	תבייח	הנידמה	,לשמל	.הרקע	תוכזל	ךפהיי	לבל	,יוטיבה	שפוח	לש	ושומימל

	לע	,ולש	יוטיבה	שפוחמ	קלחכ	,הכולהתו	הנגפה	םייקל	חרזאה	תוכז	לש	השומימל

 'נ הדידפ	5078/20	ץ"גב	:ואר(	ןכלהמב	ירוביצה	רדסה	תרימשו	ותחטבא	ידי

	ןמלגופ 'ע	טפושה	לש	וניד	קספל	20-18	תואקספ ]ובנב םסרופ[	,לארשי תרטשמ

	תואקספ ]ובנב םסרופ[	,לארשי תרטשמ 'נ בורה הטמ	2557/05	ץ"גב	;).2020819.(

	ד"פ	,הרטשמהו	םינפה	רש	'נ	רעס	148/79	ץ"גב	ןכו	;)12.12.2006(	14-15

	ותשיג	תמיסחמ	ענמיהל	הנידמה	תבייח	ןכ	ומכ	.))1979(	171-172	,169	)2(דל

	תרושקתה	יעצמא	תמגודכ	,םהב	שמתשהל	רחוב	הלהש	יוטיבה	יעצמאל	םדא	לש

	,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ מ"עב "ימואלה דקפמה"	10203/03	ץ"גב	:ואר(	םינותיעו

	)20.8.2008(	הי'צקורפ 'א	תטפושה	לש	הניד	קספל	19-18	תואקספ ]ובנב םסרופ[

	רודיש	ינמז	לש	תנגוה	תקולח	חיטבהל	תבייח	ףא	איהו	;)ימואלה דקפמה	ןיינע	:ןלהל(

	רחובה	לש	ולוק	לע	םירחתמה	תוגלפמו	םישיא	לש	םמעטמ	תוריחב	תלומעת	לש

	,)הלומעת	יכרד(	תוריחבה	קוחל	)ב(א15-ו	)א(15	םיפיעס	:רתיה	ןיב	,ואר(

	ר"וי	'נ	יליווז	869/92	ץ"גבב	)זא	וראותכ(	קרב 'א	טפושה	ירבד	;1959-ט"ישתה

	702-707	,692	)2(ומ	ד"פ	,הרשע-שולשה	תסנכל	תיזכרמה	תוריחבה	תדעו

 'מ	תטפושה	לש	הניד	קספל	27-25	תואקספ	,ימואלה דקפמה	ןיינע	ןכו	;)1992(

	,ורקיעבש	יוטיבה	שפוח	לש	םייבויחה	םיטקפסאה	םה	הלא	.))זא	הראותכ(	רואנ

	,הבושח	תוחפ	אלה	,תוכזה	תבצינ	הדיצל	רשא	תילילש	תוריח	הווהמ	,רומאכ

 	.תלוזה	ירבדמ	םלעתהל
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	.תעכ	דקמתא	הבו	,ונלש-ונניינעל	תיזכרמ	הניה	הנורחאה	תוכזה	

	
 יוטיבה שפוח לע היתוכלשהו םלעתהל תוכזה

 

	רשא	טרפה	לש	תיסיסבה	ותוריח	איה	םלעתהל	תוכזה	,התע	הז	יתנייצש	יפכ .37

	הדוקנ	לע	הדמע	ןיברוק	הלמ	ןיילורק	'פורפ	.ומצע	יוטיבה	שפוחמ	תוחפ	אל	הבושח

		:ךכ	הבתוכב	,וז

	
"The values underlying free speech, which include 
creating a marketplace of ideas, facilitating 
democratic self-government, and promoting 
autonomy, justify an independent free speech right 
against compelled listening.  
 
[…] 
 
The same values that justify the well-established 
free speech right to speak, right to listen, and right 
against compelled speech also justify a free 
speech right against compelled listening."  
	

	.)942	'מעב	,ןיברוק	:ואר(
	

	איהש	ךות	תומיוסמ	תוניחבמ	יוטיבה	שפוח	תא	השילחמ	םלעתהל	תוכזה .38

	רבדמה	תא	ריאשהל	היושע	םלעתהל	תוכזה	תלעפה	.תורחא	תוניחבמ	ותוא	תקזחמ

	רקע	גולונומל	ולש	יוטיבה	תא	ךופהל	ךכ	ידי	לעו	,להק	םוש	אללו	םיקיר	תוריק	לומ

-יתלב	תקזחב	ּהדימעמ	ןידה	,םלעתהל	רשפא	תואטבתהמש	רחאמ	,ךדיאמ	.ךרע	רסחו

	הקזחה	.טרפל	וא	הרבחל	ישממ	קזנ	םורגל	הלוכי	הנניא	הדבל	איה	יכ	וחינהב	,הקיזמ

	םלוא	,הריתסל	םנמא	תנתינ	,קיזמ	יתלב	וניה	,םישעמ	תפסות	אלל	,אדירג	יוטיב	יכ

	–	"הבורק	תואדו"	,בור	יפ-לע	–	תיתועמשמ	תורבתסה	תשרדנ	התוא	רותסל	ידכ

	,ירכב	ץ"גב	;894-885	'מעב	,םעה לוק	ץ"גב	:לשמל	ואר(	קזנה	וא	העיגפה	תורקל

	םיפיעסבש	תומילאלו	תונעזגל	התסה	לע	םיילילפה	םירוסיאה	,ןכו	;279	'מעב

	ףיעסבש	רוביצ	דבוע	תבלעה	לע	ילילפה	רוסיאה	;ןישנועה	קוחל	2ד144-ו	ב144
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	ןושל	קוחל	6-7	,1	םיפיעסבש	ערה	ןושל	לע	רוסיאה	ןכו	;ןישנועה	קוחל	288

		.)ערה

 

	יוטיבה	שפוחש	תונלבוסה	רטשמ	לש	בושח	ביכרמ	הווהמ	םלעתהל	תוכזה .39

	.תויחל	ןתו	היח	:םילימ	שולשב	םכסל	ןתינ	הז	רטשמ	לש	וירקיע	תא	.םדקל	אב

	םתויה	ידכ	דע	,םיסירתמו	םיגירח	םירבד	יבמופב	רמוא	יתד	םדא	רשאכ	,לשמל

	ביגנש	ינפלו	עוזעז	עיבנ	םרטב	,היגהנמו	תינוליחה	הרבחה	יכרדל	סחיב	,םיממוקמ

	יתד	םדא	ותוא	שח	המ	רעשל	הסננ	םא	השענ	בוט	,רחא	וא	הזכ	ילילש	ןפואב	םהילא

	וא	,תינוליחה	הרבחה	דצמ	היסהרפב	תבש	ילוליחל	םידע	םה	רשאכ	וירבח	םישח	המו

	ידכב	אל	.םייתד	םישנאכ	םהיתושגרב	תועגופ	רשא	תויואטבתה	םיעמוש	םה	רשאכ

	;םמעטל	אלש	תויואטבתהל	בישקהל	םיבייח	םה	ןיא	יכ	,הלאלו	הלאל	ונטפשמ	רמוא

	תחא	ץרא	תמדא	לע	םיפתושמה	ונייח	יכו	;םלעתהל	רשפא	רומאכ	תויואטבתהמ	יכ

	םידדוב	םישנא	לש	ימצעה	םייוטיבל	סחיב	תונלבוסה	ןורקיע	תא	ונלוכ	לע	םירזוג

	,ויכרד	תא	תרקבמ	רשא	תואטבתה	עמושש	ינוליח	םדא	,ךכיפל	.םימלש	םילהק	לשו

	םירבדהמ	םלעתי	,וסעכ	תא	אנ	שובכי	,תותוחנכ	וא	תולוספכ	ןתוא	תראתמ	ףאו

	תישפוח	הרבחב	יחש	ימכ	ולזמ	וילע	רפשש	לע	ללה	ירבד	רמאיו	,עומשל	ול	השקש

	.תולבגה	אלל	טעמכו	ארומ	אלל	,םתעדכו	םנוצרכ	אטבתהל	םירחאלו	ול	הריתמ	רשא

	רשא	םידהואה	תוגאשמ	ץמחנ	םבלש	םייתד	םישנא	םתוא	לכ	יבגל	םג	אוה	ךכו

	וא	הלאכ	תויואטבתהמ	ןובלעו	העיגפ	םישחשו	,לגרודכ	ינוידטצאמ	תבשב	תועמשנ

	סעכה	תא	קוחמל	םיכירצ	םה	םג	.תינוליחה	הרבחהמ	םהילא	תועיגמ	רשא	,תורחא

	םהידיב	םינותנש	,ןחלופה	שפוח	לעו	יוטיבה	שפוח	לע	תודוהלו	םבל	חולמ	באכהו

		.)462-455	'מעב	,ר'גנילוב	:ואר(	תויחל	ןתו	היח	.הבחר	דיב

 

	וניינעב	רמא	,ר'גנילוב	יל	'פורפ	,יוטיבה	שפוח	לש	םוחתב	ליבומ	תועד	הגוה .40

	:םיאבה	םירבדה	תא	יוטיבה	שפוח	לש	וסיסבכ	תונלבוסה	ןורקיע	לש

	
"[This principle] involves a special act of carving 
out one area of social interaction for extraordinary 
self-restraint, the purpose of which is to develop 
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and demonstrate a social capacity to control 
feelings evoked by a host of social encounters."  
LEE BOLLINGER, THE TOLERANT SOCIETY: 
FREEDOM OF SPEECH AND EXTREMIST SPEECH IN 
AMERICA 9-10 (1986). 
	

 .)תינלבוסה הרבחה	:ןלהל(
	

	הכלשה	שי	,ר'גנילוב	ידי	לע	ותרדגהכ	,הז	ןורקיעל	,ךשמהב	האראש	יפכ	

	.ןנד	הריתעה	לש	םייזכרמה	היניינעמ	דחא	לע	הבושח

 

	קוש	לע	הרימשב	םג	יזכרמ-ידכ-דע	בושח	ביכרמ	הווהמ	םלעתהל	תוכזה .41

	ומצע	תא	להנל	רומא	הז	קוש	.תינוטלש	תוברעתהמ	ישפוחה	,תונויערהו	תועדה

	,דחא	דצמ	,תועדהו	תונויערה	יציפמ	ןיב	הנוק-רכומ	לש	ןילמוגה	יסחי	תועצמאב

	ךכ	ידי	לעו	תבשק	ןזוא	םהל	תוטהל	אל	וא	תוטהל	םיטילחמ	רשא	םישנאה	ןיבל

	לע	הזרכה	,ךכמ	אצוי	לעופכ	.ינשה	דצהמ	,םלעתהל	תוכזה	תא	שממל	אל	וא	שממל

	תבתכומ	הנניאו	םיליגר	םיחרזא	לש	םהיפמ	האב	חצנמה	ןויערה	לעו	הנוכנה	העדה

	לבקל	ילבמ	םהייח	תא	םילהנמו	םיבצעמש	הלא	םה	םיחרזאה	.הנידמה	ידי	לע

 ALEXANDER MEIKLEJOHN, FREE SPEECH	:ואר(	הנידמב	םיטלושה	םיפוגמ	תובתכה

AND ITS RELATION TO SELF-GOVERNMENT 9-27 (1948);	ןכו	,ר'גנילוב	'מעב	460-

	ידי	לע	דבלב	םיגירח	םירקמב	תונויערהו	תועדה	קושב	תברעתמ	הנידמה	.)456

	,ההובג	תורבתסה	תגרדב	,תולולע	רשא	,תומיוסמ	תויואטבתה	לע	םירוסיא	תלטה

	'מעב	,םעה לוק	ץ"גב	:לשמל	ואר(	התוללכב	הרבחל	וא	טרפל	ישממ	קזנ	םורגל

	תוברת	,עדמ	,ךוניח	ומכ	םימוחתב	תויוליעפל	תוידיסבוס	ןתמ	ידי	לעו	)894-885

 public(	םיירוביצ	םיסכנ	תריצי	ידי	לע	הלוכ	הרבחה	םע	תוביטימ	רשא	תונמאו

goods(	)ואר	לשמל:N. GREGORY MANKIW, PRINCIPLES OF MICROECONOMICS 

211-226 (8th ed. 2016)((.	

	
 ןיבש רעפה תא הרידגמ השעמל הכלה םלעתהל תוכזה תא שממל םדא לש ותלוכי .42

	םדא	לומ	ודמעב	,הרושה	ןמ	חרזא	.רוביצ יתרשמ לש הז ןיבל ליגר םדא לש יוטיבה שפוח

	,לכוי	,עגפיהל	לולע	וא	דלוס	אוה	םהמש	םירבד	וינזואב	עימשהל	רחוב	רשא	ותומכ
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	םיכרדה	ןווגמב	םלעתהל	תוכזה	לש	התלעפה	ידי	לע	ומצע	לע	ןנוגל	,םירקמה	בורב

	ותואל	ובג	תא	תונפהל	אוה	תושעל	וילע	אהיש	המ	לכ	,רומאכ	.ותושרל	תודמועש

	וז	תורשפא	."?ךלו	יל	המ"	לש	חסונב	הרימא	ילב	וא	םע	,ושפנל	ותוא	בוזעלו	םדא

	רומאש	רוביצ	דבועמ	המוד	תואטבתה	עמוש	רשא	,רחא	חרזא	ידיב	הנותנ	הנניא

	אל	ויניינע	,רוביצה	דבוע	לא	ובג	תא	הנפי	חרזאה	םא	יכ	,אוה	ירב	.ויניינעב	לפטל

	םנמא	לפטמ	וניאש	רוביצ	דבועב	רבודמ	רשאכ	םג	אוה	ךכ	.ללכב	םא	,תואיכ	ולפוטי

	ותורמל	רס	חרזאהש	ינוטלש	דסומל	ךייתשמ	ךא	,רישי	ןפואב	חרזאה	לש	ויניינעב

	תעגופ	רשא	תואטבתהב	רבודמש	תמיא	לכ	,הלאכ	םירקמב	.ויתורישל	קקזנ	וא

	,ךייתשמ	אוה	הילא	םישנאה	תצובק	תא	וא	,ותוא	הגיצמ	וא	חרזאה	לש	ויתושגרב

	רדעיה	,רוכינ	לש	תקדצומו	תנבומ	השוחת	חרזאה	לצא	תרצוי	איה	–	ילילש	רואב

	:תאזמ	הרתי	.םינוא	רסוח	ףאו	,הילפה	,םירחא	םיחרזאל	האוושהב	תותיחנ	,תוניגה

	תושוחת	רוציל	הלולע	ריכב	רוביצ	שיא	לש	ויפמ	האב	רשא	תינעגופ	תואטבתה

	םייולת	םניאו	תושרה	לש	התרזעל	םיקקזנ	םניא	ולאשכ	םג	םיחרזא	לצא	תומוד

	םנמא	יונב	הנידמה	יחרזאל	םיירוביצ	םיתוריש	קפסמש	יתכלממה	ךרעמה	.הידסחב

	.הנידמה	םשב	יטילונומ	ףוגכ	לעופ	םג	אוה	םיתיעל	ךא	,תוברו	תודרפנ	תודיחימ

		.םלעתהל	לוכי	אל	חרזא	םוש	ותוסח	תחת	םירמאנש	םירבדהמו	הז	ךרעממ

 

	םיכלוה	םירחא	רוביצ	ידבוע	לע	ותעפשהו	הררש	שיא	לש	ולוק	:דועו	תאז .43

	ויתויואטבתה	.ןוטלשה	לש	אמר	ארגיאב	הובגה	ומוקימ	םעו	ותוריכב	םע	םימצעתמו

	ידבוע	לש	םלעופ	לעו	םהיפ	אצומ	לע	תועיפשמ	ריכב	רוביצ	שיא	לש	תויבמופה

	יללכה	חורה	ךלה	תא	עובקל	ןכ	לע	תויושע	הלאכ	תויואטבתה	.תוחפ	םיריכב	רוביצ

	.חרזאו	חרזא	לכ	לע	עיפשהל	דיתע	םוי	לש	ופוסב	רשא	,םינושה	ןוטלשה	תודסומב

	.תומלעתהה	תוכז	תלעפה	ידי	לע	לרטנל	לכוי	אל	יטרפ	םדא	הזה	חורה	ךלה	תא

	.ול	דומעי	אל	וחוכ	יכ	,אוה	אטישפ

 

	יפ	לע	,תיביטקפאכ	המצע	תא	החיכוה	רשא	תומלעתהה	תוכז	:רמוא	הווה .44

	ןוטלשל	חרזא	ןיבש	םיעגמה	בורב	תיביטקפא	הנניא	,ורבחל	םדא	ןיבש	םיסחיב	,בור

	:וושהו	ואר(	)captive audience(	יובש להק	הרושה	ןמ	םיחרזאה	תויה	לשב	,תאז	–
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	166-170	,157	)2(זנ	ד"פ	םילשורי	תייריע	שאר	'נ	רודניא	6226/01	ץ"גב

 ירודישלו םילבכ ירודישל הצעומה 'נ םישנ גוציי ןויוושל – ן.י.ש	5432/03	ץ"גב	;)2003(

	1761/02	א"ע	;244-245	'מעב	,וריפס	ןיינע	;)2004(	84	,65	)3(חנ	ד"פ	,ןיוול

	ןיד	קספ(	)2006(	575	,545	)4(ס	ד"פ	,מ"עב	תונחת	ילעפמ	'נ	תוקיתעה	תושר

	תושרב	יולת	דיחיהש	,דיחיה	לע	רוביצה	תושרל	הל	שיש	רֵָתיה	חוכ"	תא	שיגדמה

	לש	םתויה	,ןלהל	האראש	יפכ	.)16	הקספב	,ירכב	ןיינע	,ןכו	;)"דסחל	וא	טבשל

	–	הזככ	ןוטלשה	לשו	–	םיירוביצה	םיתורישה	ךרעמ	לש	יובש	להק	רדגב	םיחרזא

	יוטיבה	שפוח	לע	תויתועמשמ	תולבגמ	תלטהל	ינויער	סיסבו	תיזכרמ	הקדצה	הווהמ

	,רוביצ	דבוע	ידי	לע	םיינעגופ	םירבד	תרימא	.םירע	ינבר	םללכבו	,רוביצ	ידבוע	לש

	ךייתשמ	םדאהש	הצובקה	לש	וא	והשלכ	םדא	לש	וכרע	תא	םיניטקמש	ולא	תמגודכ

	ותויהבש	יובש	להק	רדגב	אוה	םירבדה	םירמאנ	וילא	סחיבש	םדא	ותוא	רשאכ	,הילא

	םלעתהלו	םירבדה	רמואל	ובג	תא	תונפהל	לוכי	ונניא	ויתורישל	קוקזו	ןוטלשב	יולת

	ןתמ	ידי	לע	עלבה	ירבד	תא	ףודהל	ומצעל	תושרהל	לוכי	ונניא	םג	םתסה	ןמו	–	םהמ

	ואר(	רוסא	יוטיב	רדגב	איה	–	ולומ	בצינ	רשא	הררשה	שיאל	םלוה	ילולימ	הנעמ

 S. Cagle Juhan, Free Speech, Hate Speech, and the Hostile Speech	:וושהו

Environment, 98 VA. L. REV. 1577, 1608-1611 (2012)(.	
 

	ישנא	לש	יוטיבה	שפוח	לע	תויתועמשמ	תולבגה	תלטהל	סיסבכ	הלא	םימעט .45

	:תבתוכ	איה	ךכו	;ליעל	טטוצש	הרמאמב	ןיברוק	'פורפ	ידי	לע	ורבסוה	הררש

	
"While this [captive audience] protection for 
listeners is conceived as a limit on private speech, 
it serves as a starting point for constructing a 
right against compelled listening which would 
also limit government speech. According to the 
captive audience doctrine […] speakers cannot 
always foist their speech onto unwilling listeners. 
 

]...[  
 
[T]he right against compelled listening does not 
preclude the government from advocating policy 
positions or launching public education 
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campaigns. Instead, protection against unwanted 
speech only attaches when there is captivity. 
 
[…] 
 
[T]he listener should not have to forfeit the ability 
to be somewhere or do something in order to 
avoid hearing the government’s message. Rather 
than having to establish that privacy, equality, or 
the right to vote is jeopardized before the 
unwilling listener can assert a right not to listen, 
the listener could satisfy this element by 
demonstrating that one of the core free speech 
values is impeded by the state’s mandated 
listening, such as the listener’s decision-making 
autonomy or the free flow of information crucial 
to the marketplace of ideas and political 
deliberation. 
 
[…] 
 
[A]llowing the government to dictate what 
someone must hear does precisely what free 
speech is meant to forestall: establish a state 
orthodoxy." 
 

	.994-ו	981	,980	,943	'מעב	,ןיברוק	:ואר(
		.).ש.א	–	הפסוה	השגדההו	ורסוה	תואתכמסאה
	
	

	םינוכנ	םה	,ונלש	ונרשקהב	.ינקירמאה	ןידה	לש	ורשקהב	ורמאנ	ולא	םירבד	

	לע	–	החוור	תנידמכ	–	לארשיב	הנידמה	תודסומל	שיש	הברה	העפשהה	רואל	המכ	יפ

		.היחרזא	ייח

 

	וא	שרופמה	,הדובעה	םכסהב	היוצמ	רומאכ	תולבגמ	תלטהל	תפסונ	הקדצה .46

	.דבועה	ךייתשמ	וילאש	ירוביצה	דסומה	וא	הנידמה	ןיבל	רוביצ	דבוע	ןיבש	,עמתשמה

	,ואר(	ודיבעמ	ןעמל	תונמאנב	לועפל	,דבוע	לככ	,רוביצה	דבוע	תא	בייחמ	הז	םכסה

	הקספ ]ובנב םסרופ[	,ינמחנ 'נ מ"עב סרולפ ירטנאק	11-12-35403	)יצרא(	ע"ע	:לשמל

	–	ודיבעמ	לש	ןמאנ	ותויהב	–	דבועה	בייח	,וז	תרגסמב	.))29.11.2016(	38

	וא	דיבעמה	לש	ותימדתב	עוגפל	תולולע	רשא	תויבמופ	תויואטבתהמ	ענמיהל

 :וילע	ןומא	דיבעמהש	ירוביצה	תורישה	לש	הניקתה	ותקפסאב
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	םהמ	דחא	לכ	רשא	,םימוחת	ינש	ןאכ	שי	ןושאר	טבממ"
	המרונה	לש	הבוציעב	האלמ	הטילשל	ףאוש
	היטעב	,הקסעהה	ןיינע	דמוע	אסיג	דחמ	:תיתוגהנתהה
	ימ	לש	הלטציאב	דבועה	תא	ףוטעל	הייטנה	תחתפתמ
	וא	יטרפה	,דיבעמה	לש	סרטניאה	תא	ובג	לע	אשונש
	.תוינורקעה	ויתורטמ	םעו	ומע	ההדזמש	ימכו	,ירוביצה
	,הז	ןיינעל	,"הרטמ"	,ירוביצ	דיבעמב	רבודמש	לככ
	וטילחה	הילע	רשא	,תוינידמה	םג	,רתיה	ןיב	,השוריפ
	.יטרקומד	רטשמב	לבוקמכ	,ןידכ	ךכל	וכמסוהש	ולא
	לש	רושימה	ןמ	המגוד	ידי-לע	תאז	םיגדהל	ידכ
	לבוקמ	יכ	המודש	,ריכזהל	ןתינ	תיטרפה	הקסעהה
 דיבעמ לש ינולפ דבוע םא ,רתומה רדגב הז ןיאש	,ונילע
 ודיבעמ לש םייקסעה םיסרטניאה דגנ לעפי ינומלפ יטרפ
 לש ותלוכרמ תא תונקל ןיא יכ ,םיברב ,לשמל זירכיו יטרפה
 .המוגפ איה וידי-לע תקוושמה הרוחסה יכ וא דיבעמה
 ידכ וז ןוגכ העפותב שי יכ ,היבו הינמ ביגנ ראותמכ תוביסנב
 יפלכ דבועה בח התוא רשא ,תיסיסבה תונמאנב עוגפל
 קיסעמ רשא דיבעמה יפלכו קסעומ אוה םהב הדובעה יניינע
	ןתינ	,ירוביצה	םוחתל	ןאכ	ראותמה	תא	םשיינ	םא	.ותוא
	הז	ןיאש	,ונרמאב	ליעל	רומאה	תא	םיגדהלו	ףיסוהל
	תוינידמה	דגנ	םיברב	ףיטי	רוביצה	דבוע	םא	,לבוקמ
	תלעופה	,תכמסומה	תירוביצה	תושרה	ידי-לע	תטקננה
	אוה	רשאו	,הל	קינעה	םירחובה	רוביצש	טדנמה	חוכמ
	ןיינע	:ואר(	".העוציב	לע	,םירחא	םע	דחי	,דקפומ
	:םג	ואר	;.ש.א	–	הפסוה	השגדהה	,238-239	,וריפס
 – מ"עב ריוא יביצנ רימט	10-10-88343	)יצרא(	ע"ע
	:ןלהל(	)8.11.2015(	41	הקספ ]ובנב םסרופ[ יחמק
		.))רימט	ןיינע

	

	ויתוריש	תקפסה	,ירוביצ	ףוג	וניהש	דיבעמב	רבודמש	רחאמ	,הז	רשקהב	

	םירבדה	ןכ	לעו	;םינפ	אושמ	תלוטנו	תוינפ	תרסח	,תיניינע	תויהל	תבייח	רוביצל

	וללכיש	רוסא	,רוביצ	ידבוע	ידי	לע	יבמופב	םיבתכנ	וא	ילג	שירב	םירמאנ	רשא

	יאשר	רוביצ	דבוע	.תורכנתהו	לוזלז	,הפיאו	הפיא	לש	םירסמ	ןוגכ	תוינעגופ	תורימא

	קיחב	קר	,םיליגר	םיחרזא	רובע	ןידה	הוותהש	תולובגב	,רומאכ	םירבד	רמול

	תתל	השרומ	ונניא	רוביצ	דבוע	.םיישיאה	וירבח	לש	םצמוצמ	גוח	ינפב	וא	ותחפשמ

	המילג	הטוע	אוה	ירוביצה	בחרמה	לא	ורצבמ-ותיבמ	ותאצב	יכ	,ולא	םירבדל	יבמופ

		.ואל	םא	ןיבו	ךכב	הצור	אוה	םא	ןיב	,רוביצה	תרשמ	לש
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	אל	,ולש	יוטיבה	שפוח	לע	תולח	רשא	תולבגמהמ	הצורמ	ונניאש	רוביצ	דבוע .47

	ומצעמ	ריסהל	,ודיקפתמ	רטפתהל	לוכי	דימת	אוה	:הרירבה	ודיב	.שאונ	רמול	בייח

	םיבח	רוביצ	ידבועש	תובוחה	לוע	לכ	םע	דחי	–	רוביצה	תרשמ	לש	ותמילג	תא

	תונויערו	תועד	לש	ישפוחה	קושב	ולזמ	תאו	וחוכ	תא	תוסנלו	–	היחרזאלו	הנידמל

 	.יובש	להק	לומ	בצינה	הררש	שיאכ	ודמעמ	ןורתימ	תונהיל	ילבמ	,םדא	לככ

	
 יתעמשמה ןידה יארב ויתולובגו רוביצ ידבוע לש יוטיבה שפוח

 
	לכ	תא	ומצע	לע	םדאה	לבקמ	,רוביצ	דבוע	לש	דיקפת	ומצע	לע	ולבקב .48

	.ללכה	ןמ	םיאצוי	אלל	,רוביצ	דבועכ	ותולהנתה	לע	םילח	רשא	תולבגמהו	םיאנתה

	"רוביצ	חילש"	ירמואבו	–	רוביצ	חילש	םדאה	תויהמ	םירזגנ	רומאכ	תולבגמו	םיאנת

	תויהל	םדאה	יאשר	םתיאש	,ונממ	םימיוסמ	םיקלחל	אלו	,ולוכ רוביצל	ןווכתמ	יננה

	א"ער	:ואר(	רוביצ	שיאכ	ודרשמ	ילתוכלו	ותרשמל	ץוחמש	םייטרפה	וייחב	ההוזמ

	12-16	תואקספ ]ובנב םסרופ[	,ןאמלס 'נ מ"עב םיתורישו הסדנה לט-ימ	10011/17

	ןגהל	םיאב	הלא	תולבגמו	םיאנת	,רתוי	יפיצפס	ןפואב	.))19.8.2019(	יניד	קספל

	להק	לש	ובצמב	םמצע	תא	אוצמל	םייושע	רשא	םיחרזא	םתוא	לכ	לש	םיסרטניאה	לע

	לע	ןכו	,םתניחבמ	תנגוה	יתלב	וא	,הלפמ	,תינעגופ	תואטבתה	לומ	םדמעב	יובש

	ורצי	אלו	תואיכ	ולעפי	ולש	ןוטלשה	תודסומש	ךכב	ולוכ	רוביצה	לש	סרטניאה

	יפכ	.תורחא	וא	הלאכ	הייסולכוא	תוצובקו	םישנא	לצא	רוכינו	תותיחנ	לש	תושוחת

	וניא	הזש	רחאמ	הרושה	ןמ	חרזאל	םיצוחנ	רומאכ	תולבגמו	םיאנת	,רבסוה	רבכש

	לומ	ודמעב	תוינעגופ	תורימאמ	םלעתהל	ותוכזב	שומיש	ידי	לע	ומצע	לע	ןנוגל	לוכי

 ןחוכבש תוינעגופ תויואטבתהו תורימא לע רוסיאה ןאכמו	–	הררש	שיא	וא	תינוטלש	תושר

 לצא ,יפיצפס םדא לצא תוניגה רסוח לשו הילפא לש ,תותיחנ לש ,רוכינ לש השוחת רוציל

-247	,וריפס	ןיינע	:וושהו	ואר(	םיחרזא לש םלש רוביצ לצא וא תמייוסמ םישנא תצובק

	9	הקספ ]ובנב םסרופ[	,ביבא לת תייריע 'נ םרית	1430/05	מ"רע	;243

 תוריש תוביצנ 'נ ידסא	3666/06	מ"שע	;)םרית	ןיינע	:ןלהל(	)7.11.2005(

	.))ידסא	ןיינע	:ןלהל(	)7.11.2007(	14-11	הקספ ]ובנב םסרופ[	,הנידמה
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	םלעופל	סחיב	תוניקתה	ינפ	תיארמ	תא	חיטבהל	ידכ	םג	ץוחנ	רומאכ	רוסיא .49

	רוביצה	ןומאש	רחאמ	,תאז	.םיכייתשמ	םה	םהילא	תודסומהו	רוביצה	ישנא	לש

	רוביצל	ינויוושו	ילרטינ	ןפואב	תורישה	תקפסה	לש	ךרד	לע	הנבנ	ירוביצה	תורישב

	וליפא	–	םינפ	אושמ	אללו	,הילפה	אלל	,תוינפ	אלל	,וימרזו	וינווג	לכ	לע	,ותוללכב

	ודי	םישמשמ	רוביצה	יתרשמ	.)247-243	,וריפס	ןיינע	:ואר(	דבלב	ןיע	תיארמל	אל

	יואר	ןכ	לעו	,ותוללכב	ירוביצה	תורישה	םע	ההוזמ	םלעופ	.ןוטלשה	לש	הכוראה

	ץ"גב	:ואר(	ךכ	הארית	םגו	םייפכ	ןויקינבו	הרשויב	עצבתת	םתכאלמ	יכ	חיטבהל

	)1993(	268-269	,229	)2(זמ	ד"פ	,ןוכישהו	יוניבה	רש	'נ	גרבנזייא	6163/92

	8	הקספב ]ובנב םסרופ[	,רלגיפש 'נ ןייטשדנל	8815/05	ץ"גב	;)גרבנזייא	ץ"גב	:ןלהל(

 	.)14	הקספ	,ידסא	ןיינע	;)26.12.2005(

	

	עבוק	ירוביצה	תורישהש	תוימינפ	תוארוה	תובצינ	,רומאכ	רוסיאה	דצל .50

	.וידבועל	דיבעמ	ןיבש	תיכרריהה	םיסחיה	תכרעממ	קלחכ	רוביצה	ידבוע	רובע

	ואר(	םינוש	םיגוסמ	תונמאנ	תובוחו	תוידוס	תובוח	םידבועה	לע	תוליטמ	ולא	תוארוה

 ,ןוזח	הנידמה	תורישל	יתא	דוק	לע	הצלמהל	הדעווה	–	הנידמה	תוריש	תוביצנ	:לשמל

	ףוסאילא	קחצי	;)2017( הנידמה תוריש לש תיעוצקמה הקיתאה יללכו םיכרע ,דועי

	:ןלהל(	)1991(	47	ב	הדובעה טפשמ ןותנש	"לארשיב	רוביצ	ידבוע	לש	הקיתא"

	תויבמופ	תויואטבתהמ	ענמיהל	רוביצה	ידבוע	תא	תובייחמ	ולא	תובוח	.))ףוסאילא

	ותימדתב	וא	ירוביצה	תורישה	לש	ותדובעב	עוגפל	םילולע	רשא	םיברב	םימוסרפמו

 Nina Zaltzman, Restrictions on the Freedom of Expression of the	:לשמל	ואר(

State Employee in Israel, 11 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS 307, 323-

333 (1981)(.		

 

	יניד	ךותב	םיבלושמ	םה	.םייניש	ירסח	םניא	רומאכ	תובוחו	םירוסיא .51

	.םישנועו	תוריבע	לש	תרגסמ	םרובע	םיעבוקו	רוביצ	ידבוע	לע	םילח	רשא	תעמשמה

	ול	רוסאש	השעמ	תיישע	ידי	לע	תעמשמ	תריבע	רבועש	רוביצ	שיא	,וז	תרגסמב

	לנובירט	ינפב	יתעמשמ	ןידל	דמעומ	,רמול	ול	רוסאש	םירבד	תרימא	וא	,תושעל



 םיטפשמה תרש 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה הנידמו תדל ימרופרה זכרמה   7150/16 ץגב

31	

	

	ידכ	עיגהל	לוכי	רשא	,ושנוע	תא	רזוג	םג	,העשרה	לש	הרקמבו	,וניד	תא	עירכמש

	.)תעמשמה	קוחל	ישילשה	קרפה	תוארוה	:אמגודל	,ואר(	ירוביצה	תורישהמ	ןירוטיפ

	ומוקיש	,ירוביצה	תורישב	תולקת	תעינמו	ןוקית	תוללוכ	ולא	םיניד	לש	םהיתורטמ

	תוכמסה	רימז	קחצי	:ואר(	וארייו	וארי	ןעמל	םיבר	תעתרה	ןכו	רוביצה	ןומא	לש

	מ"שע	;)רימז	:ןלהל(	)2010	,תבחרומ	היינש	הרודהמ(	617-619	א 	תילהנימה

	מ"שע	;)1998(	93-94	,87	)5(בנ	ד"פ	,בתכ	'נ	לארשי	תנידמ	5282/98

	ץ"גב	;)2000(	703	,694	)3(דנ	ד"פ	,ןיכורב	'נ	לארשי	תנידמ	1928/00

	ידבועל	יתעמשמה	ןידה	תיב	'נ	ןיקומצ	13/57	ץ"גב	;10	הקספב	,5436/07

	יטפשמה	ץעויה	'נ	אסיוס	7074/93	ץ"גב	;)1957(	861	,856	אי	ד"פ	,הנידמה

		.))אסיוס	ןיינע	:ןלהל(	)1994(	778-779	,749	)2(חמ	ד"פ	,הלשממל

 

	,טפוש	תמגודכ	,תיטילופ-א	תירוביצ	הרשמ	ןיב	הנחבא	תושעל	םוקמה	ןאכ .52

	ןגס	,רש	תמגודכ	,תיטילופ	תירוביצ	הרשמ	ןיבל	,ונלש-ונניינעבכ	,ריע	בר	וא	,ןייד

	– הנידמה	תורישב	העוטנ	תיטילופ-א	תירוביצ	הרשמ	.ריע	שאר	וא	תסנכ	רבח	,רש

	וא	יטפשמה	תורישה	תמגודכ	,רוביצל	םיתוריש	תוקפסמ	רשא	הנידמה	תוכרעמ

	היוותה	רשפאל	הדעונ	תיטילופ	תירוביצ	הרשמ	,ךדיאמ	.םייתכלממ	תד	יתוריש

	לש	ותגלפמ	עצמ	םע	ההוזמ	רשא	,ץוח	תוינידמ	וא	תיתרבח-םינפ	תוינידמ	לש	עוציבו

	257	,250	זי	םיטפשמ	"הקיטילופב	הקיתא"	רימז	קחצי	:לשמל	ואר(	הרשמה	לעב

	תרשמ	לש	יטילופ-א	דיקפת	ומצע	לע	לבקמש	םדא	,ךכמ	אצוי	לעופכ	.))ח"משת(

	ילבמו	,תוינפ	רסח	,ןגוה	,ינויווש	ןפואב	וקפסל	וילעש	תורישה	תא	קפסל	בייח	רוביצ

	םנמא	בייח	יטילופ	דיקפתל	הנמתמש	םדא	,ךדיאמ	.והשלכ	יטילופ	עצמב	זוחאל

	טפשמה	חוכמ	ולעופ	לע	תולח	רשא	,תוניגהו	ןויווש	לש	תומרונל	םאתהב	להנתהל

	םיעגונ	םניאש	םירחא	םיניד	המכלו	הלא	תומרונל	ףופכב	ךא	,יתקוחהו	ילהנימה

	םע	ביטהל	ידכ	ולש	יטילופה	עצמה	תא	ילג	שירב	םדקל	ול	רתומ	,ונלש-ונניינעל

	םדקל	רתומ	יאקיטילופכ	ורשוכב	יאקיטילופל	,ולא	םימעטמ	.דבלב	םהמעו	,וירחוב

	יתגלפמ-יטילופ	יפוא	תולעב	תויבמופ	תויואטבתה	תועצמאב	ותגלפמ	עצמ	תא

	.הקיטילופ	רבדלו	הקיטילופב	קוסעל	ידכ	רחבנ	יאקיטילופ	,לכה	ירחא	.קהבומ

	דיקפתל	ותסינכו	ורחביה	ירחא	םג	ותונמוא-ותרות	תויהל	אופא	הכישממ	הקיטילופ
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	ירבח	לע	יכ	,עבקנ	וז	חורב	.הלאב	אצויכו	,ריע	שאר	,תסנכ	רבח	,רש	ןגס	,רש	לש

	לע	תיתאה	תרוקיבה	ףקיה	לבגוה	ותרגסמב	דחוימ	יתעמשמ	ןיד	לח	תסנכ

	,עבקנ	תאז	דצל	.רתויב	בחרנ	יוטיב	שפוח	םהל	קנעומו	,הצק	ירקמל	םהיתויואטבתה

	ידכ	תועיגמה	תויואטבתה	,ירוביצה	בחרמב	,ויפמ	איצוהל	רוסא	תסנכ	רבחל	ףא	יכ

	,יתעמשמ	ןידל	תסנכ	רבח	דימעהל	ןתינ	םג	ןתינ	הלא	ןיגב	:רורטלו	תומילאל	התסה

 לש הקיתאה תדעו 'נ יבעוז	6706/14	ץ"גב	:ואר(	םירחא	רוביצ	ידבועל	המודב

	)10.2.2015( רואנ 'מ	האישנה	לש	הניד	קספל	30-27	תואקספ ]ובנב םסרופ[	,תסנכה

	.))יבעוז	ןיינע	:ןלהל(

	

	רמול	לוכי	וניא	הנידמה	תורישמ	קלחכ	רדגומה	ירוביצ	דיקפת	לעב	,ךדיאמ .53

	וא	תאזכ	היגולואדיא	םע	וא	םיוסמ	יטילופ-יתגלפמ	וק	םע	ההוזמש	רבד	יבמופב

	ךיא"	לע	יביטמרונ	חישמ	קלחכ	,הבחר	תיתרבח	המכסומב	העוטנ	הניאש	,תרחא

	רשא	םירבד	יבמופב	רמול	השרומ	ונניא	םג	אוהו	;"להנתהל	םיכירצ	םירבדה

	קר	רבדל	ול	רתומ	ולא	לכ	לע	.ומעטל	ןניאש	תויכרע	וא	תויטילופ	תופקשה	םיללוש

	בחרמה	לא	וסנכיהב	.וירבח	םעו	ותיב	ינב	םע	תוחיש	תמגודכ	,יטרפה	ובחרמב

	לטומ	,דסומ	ותוא	לש	ומעטמ	תוטלחה	לבקמו	ינוטלש	דסומ	גציימ	אוה	ובש	,ירוביצה

	השרומ	ונניא	אוהו	,ויתויואטבתה	לכב	תוינפ	רדעיהו	תוילרטינ	לע	דיפקהל	וילע

	אוה	תרחא	ןכש	;םדגנ	וא	םהיתועדו	םימיוסמ	םישנא	תבוטל	םיטומה	םירבד	רמול

	רדעהב ןוחטיבהו	ןומאה	תא	תוינפ	ירסח	רוביצ	ידבועל	יאכזה	רוביצה	ןמ	ללוש"

	עגופו	ירוביצה	תורישל	קקזיהל	תונוכנה	תא	רערעמ	,תורישה	לש	תויטילופה	תוינפה

	ימ	,יתנייצ	רבכש	יפכ	.)245-244	'מעב	,וריפס	ןיינע	:ואר(	"וב	יללכה	ןומאב

	ול	הנותנ	,ןותנ	ןמז	לכב	:וידיב	איה	הרירבה	,הלא	תולבגמב	דומעל	השקתמש

	,יטרפ	םדא	לש	ודמעמלו	ובצמל	רוזחלו	ירוביצה	תורישהמ	רטפתהל	תורשפאה

	ונניאש	להק	ינפב	וחור	לע	הלועש	רבד	לכ	טעמכ	רמול	השרומ	רשא	,םעה	דחאכ

		.יובש

 

	,תותד	יניינעל	רשה	'נ	ןבצ	732/84	ץ"גבב	עבקנ	,הז	הבשחמ	וקל	המאתהב .54

	רוביצ	דבועל	רתומה	יוטיבה	תולובג	יכ	,)1986(	150-152	,141	)4(מ	ד"פ
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	םיניידל	סחיב	עבקנ	,ךכל	םאתהב	.אלממ	אוה	ותואש	ירוביצה	דיקפתה	תבילמ	ורזגיי

	תעמשמה	תונורקעל	םיפופכ	םהיתויואטבתהו	םלעופ	יכ	םייתד	ןיד	יתבב	םינהכמה

	רחאמ	,תאז	–	תיטילופ	תוליעפ	לע	רוסיא	ללוכ	,םיטפוש	לע	םילח	רשא	םירימחמה

	,השעמל	הכלה	,תואיצמב	קר	אל	תוינפ	ירסח	תויהל	םיבייח	,םיטפוש	ומכ	,םיניידש

	הקיתא	יללכל	18-ו	17	םיללכ	:םג	ואר(	קדצה	ינפ	תיארממ	קלחכ	םג	אלא

	תוליעפב	ברועמ	אהי	אל"	טפושה	יכ	םיעבוק	רשא	,2007-ז"סשתה	,םיטפושל

	ורקיעב	יטפשמ	וניאש	ןיינעב	העד	יבמופב	עיבהמ	ענמיי"ו	"תיתגלפמ	וא	תיטילופ

 	.)".תירוביצ	תקולחמב	יונשהו

	

	לש	םלעופ	תא	םירידסמ	רשא	םיניד	,יוטיבה	שפוח	לש	ותובישח	תאפמ .55

	ירוביצ	להנימ	לש	ומויקל	יחרכההו	שורדה	תדימכ	קר	ותוא	םיליבגמ	רוביצ	ידבוע

	םיטונ"	טפשמה	יתב	,וריפס	ןיינעב	רמאנש	יפכ	.ךכל	רבעמ	אלו	,תוינפ	רסחו	ןיקת

 ןיא	ןכ	.רוביצה	ידבוע	לע	םילטומה	רומאה	םוחתב	םיגייסה	תא	רשפאה	לככ	םצמצל

	ןתואל	גויסה	תא	םימצמצמ	אלא	,םיימתסו	םייללכ	םיגייס	רוביצה	דבוע	לע	םיליטמ

 םיסרטניאב וא ירוביצה תורישב העיגפ לש וא קזנ לש הבורק תואדו	תרצונ	ןהב	,תוביסנ

	:םג	ואר	;.ש.א	–	הפסוה	השגדהה	;239-237	'מעב	,םש(	"תרשמ אוה םתוא רשא

	ןיינע	ןכו	;12-11	'מעב	,םרית	ןיינע	;290	'מעב	,אנהכ	ץ"גב	;841	'מעב	,אמש	ןיינע

	הדימ	תמא	.))זא	וראותכ(	ןארבו'ג 'ס	טפושה	לש	וניד	קספל	16-15	תואקספ	,יבעוז

	יוטיבה	שפוח	לע	תולבגמ	לש	ןניינעב	החנמה	הכלהב	הרוקמ	"הבורק	תואדו"	לש	וז

	,םעה לוק	ץ"גב	:ואר(	םעה לוק	ץ"גבב	,ךרדה	תישארב	,הבצוע	וזש	יפכ	,יללכ	ןפואב

 ינויע	"רוביצ-ידבוע	לש	יוטיבה	שפוח"	)זרא(	קרב	הנפד	ןכו	;885-894	'מעב

		.))זרא-קרב	:ןלהל(	)1991(	377	,369	)2(זט	טפשמ

 

	ידבועמ	ללוש	השעמל	רשא	ינקירמאה	ןידהמ	ונלש-ונטפשמ	לדבנ	ךכב .56

	–	םהידיקפת	תרגסמב	םילעופ	םה	רשאכ	יוטיבה	שפוחל	תיתקוחה	תוכזה	תא	לשממה

	ילעב	םיניינעב	תורימא	לעמ	תשרפנ	רשא	תמצמוצמו	תדחוימ	הנגהל	ףופכב	,תאז

	ןידה	ירדגב	.)1174-1169	'מעב	,יקסנירמש	:ואר(	הבר	תירוביצ	תובישח

	לכ	רוביצ	דבועכ	ולעופב	םג	יוטיבה	שפוחמ	תונהיל	ךישממ	רוביצ	דבוע	,ילארשיה



 םיטפשמה תרש 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה הנידמו תדל ימרופרה זכרמה   7150/16 ץגב

34	

	

	וא	ירוביצה	תורישב	יאדוול	הבורק	העיגפל	ליבומ	אל	הז	יוטיב	שפוחש	תמיא

	,זרא-קרב	ןכו	;239-237	,וריפס	ןיינע	:לשמל	ואר(	תרשמ	אוה	םתוא	םיסרטניאב

	ןיד	לש	ורדגב	:ונלשמ	הכופהה	אצומה	תדוקנב	זחוא	ינקירמאה	ןידה	.)378-376

	יפ	לע	רתומה	תדימכ	אלא	יוטיב	שפוח	ןיא	,רוביצ	דבועכ	ולעופב	,רוביצ	דבועל	,הז

	.)םש	,יקסנירמש	:ואר(	רחא	וא	הזכ	שרופמ	גירח

 

	םדא	לש	ודצמ	ירסומ	לֶשֶכ	הלגמה	תוגהנתה	לכ	אלש	םשכ	:דועו	תאז .57

	41-42	א	ןישנוע	ינידב	תודוסי	רלפ	ז"ש	:ואר(	תילילפ	הריבע	הווהמ	לארשיב

	יתלב	הרימא	לכ	אל	,)782-783	'מעב	,אסיוס	ןיינע	:םג	וושהו	ואר	;)ד"משת(

	תעמשמ	תריבע	הווהת	,לארשיב	רוביצ	דבוע	לש	ויפמ	תאצוי	רשא	,תינעגופו	היואר

	)2(דל	ד"פ	,לארשי	תנידמ	'נ	ויליבוק	534/78	פ"ע	;620-621	'מעב	,רימז	:ואר(

	,רוביצ	ידבוע	לש	תעמשמה	יניד	.))ויליבוק	ןיינע	:ןלהל(	)1979(	289-288	,281

	םירוסיא	םכותב	םיליכמ	,תואטיסרבינוא	ומכ	תודסומב	םיגוהנש	ולאל	המודב

	:תעמשמה	תודסומ	לש	םתעד	לוקיש	לע	שגדה	רקיע	תא	םימש	רשא	הפיכא	ינונגנמו

	רשא	םיללכ	יפ	לע	,ןבומכ	,תלעופ	וז	תרגסמ	.ןידמ	לע	םיבשויש	םיבתומהו	םיעבותה

	םולגה	ןורקיעה	לח	וללה	םיללכה	דצל	ךא	,הלא	תודסומ	לש	םתעד	לוקיש	תא	םיחנמ

	רשיה	לכשה	םג"	היפל	,ןייטשניבור 'א	טפושה	,רבעשל	האישנל	הנשמה	לש	ותרימאב

 רש 'נ מ"עב לאנתנ םייח	7067/07	ץ"גב	:ואר(	"טפשמה	ןודעומב	דובכ	רבח	אוה

	לארשי	תנידמ	5852/10	פ"נד	ןכו	;)30.8.2007(	ז	הקספ ]ובנב םסרופ[	,םיטפשמה

	תואטבתה	ירה	אל	,וז	תרגסמב	.))2012(	463-464	,377	)2(הס	ד"פ	,שמש	'נ

	השק	הרימא	ירהכ	,תיסחי	הטעומ	הניה	םירחא	םישנאב	הלש	העיגפה	תדימש

	תויואטבתה	לש	הרדס	ירהכ	,הדיחיו	תחא	הרוסא	הפ-תטילפ	ירה	אל	;תינעגופו

	ידי	לע	תרמאנש	הרימא	ירה	אלו	;ךורא	ןמז-ריצ	ינפ	לע	תוׂשרפתמ	רשא	תורוסא

	ירוביצה	תורישה	תימדת	לע	שממ	לש	העפשה	הל	ןיאש	,תיסחי	רטוז	רוביצ	דבוע

	לש	ויפמ	תאצוי	רשא	תרחא	הרוסא	תואטבתה	וא	תינעגופ	הרימא	ירהכ	,וידבוע	לעו

	וא	םינפ	אושמב	ולוכ	תורישה	תא	תעבוצ	רשאו	,הררשב	זחואה	,ריכב	רוביצ	שיא

	,רתיה	ןיב	,םיללוכ	רשא	,םיפסונ	םייטנבלר	םילוקישו	הלא	םילוקיש	.המודק	העדב

	,ויתויוכמסו	וידיקפת	ןיבל	רוביצה	דבוע	לש	ותרימא	ןיב	תיניינעה	הקיזה	םויק	תא
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	וא	תאזכ	תואטבתה	םא	טילחהל	םאובב	תעמשמה	תודסומ	ידי	לע	לקשיהל	םירומא

	תחיתפ	תא	הקידצמו	תעמשמ	תריבע	ידכ	,הרואכל	,העיגמ	רוביצ	דבוע	לש	תרחא

	מ"רע	;11-15	'מעב	,םרית	ןיינע	:וושהו	ואר(	דבועה	דגנ	יתעמשמה	ךילהה

	,םילשורי תייריע ידבוע לש תעמשמל ימוקמה ןידה תיבב עבותה 'נ ןייטשלקניפ	1351/95

	רוא	4123/95	מ"שע	;)ןייטשלקניפ	ןיינע	:ןלהל(	)1996(	578	,573	)5(טמ	ד"פ

	.))1996(	191	,184	)5(טמ	ד"פ	,הנידמה	תוריש	ביצנ	–	לארשי	תנידמ	'נ

	ןהב	אצמיי	םא	,רומאכ	,אלא	ברעתנ	אל	הלא	תודסומ	לש	תויעוצקמה	םהיתוטלחהב

	,הילפה	,ןידב	תועט	,תוכמס	רסוח	תמגודכ	ןיינעה	שרושל	דרוי	רשא	רומח	םגפ

 ץ"גב	:ואר(	יעבטה	קדצה	יללכ	תרפה	וא	ינוציק	תוריבס	רסוח	,םירז	םילוקיש

 – לארשיל תישארה תונברה תצעומ 'נ רלדא	1448/20	ץ"גב	;541	'מעב	,248/81

 	.))10.5.2020(	13	הקספ ]ובנב םסרופ[	,תעמשמ תדעו

 

 יוטיבה שפוחו רוביצ דבוע "תמלוה הניאש תוגהנתה"

 

	לסה	תריבעל	ןכות	תקיציב	יזכרמ	םוקמ	םיספות	ליעל	יתינמש	םילוקישה .58

		המוד	ןפואב	וא	"רוביצ	דבוע	תמלוה	הניאש	תוגהנתה"כ	תרדגומ	רשא	תיתעמשמה

	ןיינע	;785-773	'מעב	,אסיוס	ןיינע	;627-616	'מעב	,רימז	:לשמל	ואר(

	.)13	הקספ	,ידסא	ןיינע	;14-12	'מעב	,םרית	ןיינע	;580-578	'מעב	,ןייטשלקניפ

	

	םילימה	דמצ	.םירדגומ	םניאו	םימומע	םניה	וז	הריבע	לש	הנכותו	היתולובג .59

	ולאו	–	ירוביצה	תורישב	םילבוקמה	תונורקעהמו	םיכרעהמ	ןוזינ	"תמלוה	הניא"

	םאתהב	תובצועמ	רשא	תוגהנתה	תומרונמו	הרבחב	תולבוקמה	תופקשההמ	םירזגנ

	,אסיוס	ןיינע	:ואר(	ויתרשממ	הפוצמה	תוגהנתהל	רשאב	רוביצה	לש	דוסיה	תוסיפתל

	יתלב	תוגהנתה	.)620	'מעב	,רימז	;66	'מעב	,ףוסאילא	:םג	ואר	;780-779	'מעב

	לש	ותרשממ	קתונמב	הלוספו	תילילשכ	תספתנ	רשא	תוגהנתה	תויהל	הלוכי	תמלוה

	הרושק	תויהל	םג	הלוכי	תמלוה	יתלב	תוגהנתה	.רוביצ	דבוע	ותויהמו	רוביצה	דבוע

	אל	תישענ	תוגהנתהה	התואש	ךכ	,רוביצה	דבוע	לש	ותרשמ	תוירוביצ	םע	הרובטב
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	ןיינע(	ירוביצה	תורישה	םע	רוביצה	דבוע	לש	ויוהיזו	ודמעמ	לשב	קר	תמלוה

		.)םש	,ןייטשלקניפ

 

	תוריבע	,ןיוצ	רבכש	יפכ	.ארמוחלו	אלוקל	,ונינפלש	הרקמב	אוה	ךכ .60

	רומאכ	–	ןניינע	,ןנד	הרקמב	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	ןתינ	ןניגבש	תעמשמה

	תמלוה	הניאש	תוגהנתה	–	תדה	יתוריש	קוחל	)2()ג(א12-ו	)1()ג(א12	םיפיעסב

	לכב	גויסה	קוחל	1	ףיעסבש	םירוסיאה	תרפה	תא	,רתיה	ןיב	,תללוכ	רשא	,ריע	בר

	,ךכיפל	.ברל	תוסחוימה	הנידמה	תודסומ	לע	תורוקיבלו	תויטילופה	תורימאל	רושקה

	תורידגמ	רשא	תויללכה	תונבותה	תא	,יחכונה	וננויד	תרגסמב	,םיאתהל	ונילע	אהי

	הזככ	ירוביצה	תורישה	תא	םימלוה	םניאש	רוביצ	דבוע	לש	ותוגהנתה	יסופד	תא

	שי	רומאכ	המאתהל	,ןלהל	הארנש	יפכ	.הכלה	רבד	ירמואכ	םינבר	לש	םבצמל

		.ונלש-ונניינעב	,תערכמ	ידכ	דע	,הבר	תובישח

	

	רוטקסב	תעמשמ	תריבעכ	"תמלוה	הניאש	תוגהנתה"	לש	יטרקנוקה	הנכות .61

	לידבהל	,םיטרדנטס	לש	םכרדכ	,הרקמל	הרקממ	אופא	עבקנ	יתכלממ-ירוביצה

 & Gideon Parchomovsky	:ואר(	ההובג	היצולוזר	תמרב	םיחסונמה	טפשמ	יללכמ

Alex Stein, Catalogs, 115 COLUM. L. REV. 165, 172-181 (2015)(.	יפכ	רמאנש	

 		:ןייטשלקניפ	ןיינעב

	

	תקיודמ	הרדגה	עובקל	,יוצר	הז	ןיא	ףאו	,רשפא-יא"
	ןיב	,תמלוה	הניאש	תוגהנתה	לש	הריבעל	הצממו
	רבודמש	ןיבו	תוימוקמ	תויושר	ידבועב	רבודמש
	תוגהנתה	.םיוסמ	עוצקמ	ילעבב	וא	םירחא	םידבועב
	אוה	ךכו	,החותפ	המקר	לעב	גשומ	איה	תמלוה	הניאש
	ותוא	םיאתהל	היהי	ןתינש	ידכ	,ראשיהל	ךירצ
	דקפוהש	ףוגה	.םינתשמ	םינמזלו	תונוש	תוביסנל
	וא	םיוסמ	עוצקמב	תמלוהה	תוגהנתהה	לע	רומשל
	תויוארה	הדימה	תומא	תא	עובקל	רומא	,םיוסמ	ןוגראב
	,הגרדהב	ןוגרא	וא	עוצקמ	ותואב	םירבח	תוגהנתהל
		.)578	'מעב	,םש(	"הרקמל	הרקממ
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	תצורמב	יתעמשמה	ןידה	םוחתב	רבטצהש	ןויסינה	רואל	,תאז	םע	דחי .62

	לש	תורדגומ	תוצובק	המכ	ןמסלו	דדובל	–	תורמסמ	עובקל	ילבמ	–	ןתינ	,םינשה

	תא	"תמלוה	הניאש	תוגהנתה"	רוביצ	דבוע	לש	ותוגהנתה	בשחית	םהבש	םירקמ

			.ודמעמ	תא	וא	ודיקפת

	

 תונווכמ ןיקיזנ תולוועו ןולק םמע שיש םיילילפ םישעמ .א
	

	תוגהנתהכ	ּהנמסמ	ןולק-תב	תילילפ	הריבע	תמיוסמ	תוגהנתה	לש	התויה

	רושימב	םג	רוביצ	דבוע	לע	תולחה	הדימה	תומא	םע	דחא	הנקב	הלוע	הניאש

	ןולק-תב	הריבע	עציב	דבועה	םא	הנימ	אקפנ	ןיא	,הז	ןיינעל	.יתעמשמה

	.ירוביצה	תורישל	ץוחמ	ולעופב	יטרפ	םדאכ	וא	רוביצה	דבועכ	ורשוכב

	ףיעסב	רומאהמ	שרופמ	ןפואב	הלוע	םג	ךכ	,םירע	ינבר	לש	םניינעב

 	.תדה	יתוריש	קוחל	)3()ג(א12

	

	,הפיקת	תמגודכ	,דיזמב	וא	ןווכתמב	תושענש	ןיקיזנ	תולווע	יבגל	ןידה	אוה

	60-ו	58	,26	,23		םיפיעס	:ואר(	השיגנ	וא	עיגפמ	רקש	,אווש	תאילכ

	.))ןיקיזנה תדוקפ	:ןלהל(	]שדח	חסונ[	ןיקיזנה	תדוקפל

	

 	תוימינפ תויחנהבו םיללכב ,קוח תוארוהב רוביצ ידבוע לע םירוסאה םישעמ .ב
 

	רוביצ	ידבוע	לע	םילח	רשא	םיללכ	לש	תורפה	,דימת	אל	יכ	םא	,בור	יפ	לע

	תריבע	ידכ	תועיגמ	תוימינפ	תויחנה	וא	להנימ	תוארוה	,תונקת	,קוח	חוכמ

			.תעמשמ

	

	,ריע	בר	תמגודכ	,ריכב	רוביצ	דבוע	ידי	לע	גויסה	קוח	לש	ותרפה	,לשמל	,ךכ

	יתעמשמ	ןידל	דומעל	יופצ	אוה	הניגב	רשא	תעמשמ	תריבע	ידכ	העיגמ

	קיחרהל	איה	גויסה	קוח	תארוה	לש	ןתילכת	.)גויסה	קוחל	8	ףיעסב	רומאכ(

	עוגפל	הלולע	רשא	תטלובו	תקהבומ	תיתגלפמ	תוליעפמ	הריכבה	תודיקפה	תא
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	רבסהה	ירבד	:ואר(	רוביצה	יניעב	םיריכבה	רוביצה	ידבוע	לש	םתימדתב

	,םיפסכ	תיבגמו	תיתגלפמ	תוליעפ	גויס(	הנידמה	תוריש	קוח	תעצהל

	יכ	חיטבהל	הלא	קוח	תוארוה	ודעונ	ןכ	ומכ	.))91	,90	ח"ה	,1958-ט"ישתה

	וינווג	ללש	לע	ולוכ	רוביצה	יתרשמכ	םדמעמ	לע	ורמשי	םיריכב	רוביצ	ידבוע

	תא	אוצמל	לכונ	גויסה	קוח	ירוסיא	ןיב	.)489	'מעב	,רימז :לשמל	,ואר(

	הלומעתב	ףתתשהל	רוסיאה	תא	;ינידמ	יפוא	תלעב	הנגפהב	ףתתשהל	רוסיאה

	תיבמופ	תרוקיב	תחיתמ	לע	לח	רשא	רוסיאה	תאו	;תסנכל	תוריחבל	תיבמופ

	לע	וא	םירחא	םידרשמ	לע	ןכו	,קסעומ	רוביצה	דבוע	ובש	דרשמה	תוינידמ	לע

	.)גויסה	קוחל	1	ףיעס	:ואר(	הלשממה

	

	יכ	הריהבמ	רשא	הלשממל	יטפשמה	ץעויה	תייחנה	תא	ףיסוהל	בושח	תאזל

	)3(17	ףיעסב	העמשמכ	,"תמלוה	הניאש	תוגהנתה"	לש	תעמשמה	תריבע

	תרשמ	וא	דבוע	לש	תילולימ	וא	תיזיפ	תוגהנתה	תללוכ	,תעמשמה	קוחל

	תוריש	ביצנל	ש"מעויה	תיינפ	:ואר(	הילפא	וא	תונעזג	םושמ	הב	שיש	רוביצ

	תעיבק"	ןיינעב	,24.1.2018	םוימ	בתכמב	,רווארפ	דוהא	רמ	,הנידמה

	תרבגהו	תעמשמ	תוריבעכ	הנידמ	דבוע	לש	תינעזג	תואטבתה	וא	תוגהנתה

	:ןלהל(	היחנהה	תנייצמ	,הז	רשקהב	.)"הז	גוסמ	תוריבעל	סחיב	הפיכאה

	םולהל	םילוכי	םניא	רוביצ	דבוע	לש	ודמעמו	ודיקפת	יכ	)ש"מעויה תייחנה

	רומח	ןפואב	עוגפל	ידכ	הב	שי	ןכש	,תינעזג	וא	הלפמ	תואטבתה	וא	תוגהנתה

	לע	הכילשמ	וז	היחנה	.וב	רוביצה	ןומאבו	ירוביצה	תורישה	לש	ותימדתב

	הניאש	תוגהנתה"	חנומל	ןתיל	העיבתה	ימרוג	לעש	היוארה	תונשרפה

	טופישה	תוכמסל	רשק	אלל	,תאז	.םירע	ינבר	לש	םרשקהב	םג	"תמלוה

	.תדה	יתוריש	קוחל	)א(א12	ףיעס	חוכמ	םניינעב	הלח	רשא	תידוחייה

	

	תא	,ונלש-ונרשקהב	,ףיסוהל	יואר	תוימינפה	תויחנההו	םילהנה	תמישרל

 יללכ	:ןלהל(	30.1.2020	םויב	ומסרופ	רשא	תישארה	תונברה	תצעומ	יללכ

	ינברל	תוכילהו	הגהנהה	יכרד"ב	םיקסוע	הלא	םיללכ	.)תישארה תונברה

	םירידגמו	יתעמשמה	רושימב	תובוחו	םירוסיא	םיעבוק	םה	רשאכ	"לארשי
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	,וז	תרגסמב	.לארשיב	בר	לש	ודמעמ	תא	םימלוה	םניאש	תוגהנתהה	יסופד	תא

	קסוע	וניא	אוה	ךכ	םושמו	רוביצה	ללכ	תא	גיהנמ	ברה"	יכ	םיללכה	םיעבוק

	יללכ	םויק	ןעמלו	,קוחה	דוביכ	ךות	לעופ	בר"	יכ	ןכו	"תיתגלפמ	תוליעפב

		."ודיקפת	יולימ	תרגסמב	ןיקת	להנמ

 

 ותימדתב וא ירוביצה תורישה דוקפתב העיגפ םיווהמה םירחא םישעמ .ג
	

	ןפואב	םיעגופ	רשא	םישעמ	לע	יללכה	רוסיאה	תא	ףיסוהל	שי	הכ	דע	ץבוקמל

	,אוה	ירב	.רוביצה	יניעב	ותימדתב	וא	ירוביצה	תורישה	לש	ודוקפתב	ישממ

	,ירוביצה	תורישה	תא	"תמלוה	הניאש"	תוגהנתה	הווהמ	הזכ	השעמ	לכ	יכ

	םיתיעלש	,תיסיסב	הבוח	איה	דבועה	לש	וקיסעמב	עוגפל	אלש	הבוחה	ןכש

	–	שרופמ	יאנת	אל	םא	–	אללכמ	יאנת	הווהמ	רשא	,ןומא	תבוחכ	תרדגומ	ףא

	'מעב	,וריפס	ןיינע	:ואר(	אוה	רשאב	רוביצ	דבוע	לכ	לש	ותקסעה	הזוחב

	לארשיב	תיאופרה	תורדתסה	9198/02	ץ"גב	;םש	,רימט	ןיינע	;238-239

	,ןכו	;)2008(	383-386	,352	)1(גס	ד"פ	,הלשממל	יטפשמה	ץעויה	'נ

 םנאג – מ"עב םייח סרדס ןורשה יחרפ		19-3/דנ	)יצרא(	ע"בד	:וושהו	ואר

	לארשי	תנידמ	1397/03	פ"נד	ןכו	;)1994(	50	,46	הכ	ע"דפ ]ובנב םסרופ[

	.))2004(	440	,385	)4(טנ	ד"פ	,סבש	'נ

	

	םיתעל	תעמשנ	רשא	הנעטל	תעדה	תא	תתל	ילע	,הז	קרפ	לענא	םרטב .63

	דבוע	לש	ויונימ	ןפואל	עגונב	,והילא	ברה	לש	ומעטמ	ונינפל	העמשוה	רשאו	,תופוכת

	יעוצקמ	םרוג	ידי	לע	ודיקפתל	הנומש	רוביצ	דבוע	ןיב	הלידבמ	וז	הנעט	.רוביצה

	,הנעטה	יפל	.העבצה	לש	יטרקומד	ךילהב	רוביצ	דבוע	שמשל	רחבנש	ימ	ןיבל	והשלכ

	בחר	יוטיב	שפוח	שי	העבצה	לש	יטרקומד	ךילהב	ודיקפתל	רחבנש	רוביצ	דבועל

	חרכהב	אלש	ךרדב	ודיקפתל	הנומ	קרש	ימ	לש	וידיב	ןותנש	הזל	האוושהב	רתוי

	ךילהב	ודיקפתל	רחבנש	רוביצ	דבוע	:תורחא	םילימב	.םעה	ןוצר	תא	תפקשמ

	תוריח	התוא	תא	,הנעטה	יפל	,ול	תוושל	יואר	–	והילא	ברה	רחבנש	יפכ	–	יטרקומד

	.םירע	ישארו	םירש	,תסנכ	ירבח	תמגוד	םיאקיטילופל	תנתינ	רשא	יוטיבה
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	דבוע	לש	וידיב	ןותנה	יוטיבה	שפוח	לש	ופקיה	.תוחדיהל	הניד	,וז	הנעט .64

	ותואב	שמשל	הנומ	וא	רחבנ	אוה	הבש	ךרדהמ	אלו	,ודיקפת	תוהממ	רזגנ	רוביצ

	ותואל	תונמתהל	ונוצר	תא	םישגהל	ידכו	,והשלכ	ירוביצ	דיקפתב	ץפחש	םדא	.דיקפת

	לכ	תא	שארמ	ומצע	לע	לבקמ	,יונימו	ןוימ	לש	ךילה	ינפל	ומצע	תא	דימעמ	דיקפת

	םייטנבלר	םימוחתבו	יוטיבה	םוחתב	דיקפתה	לע	םילח	רשא	תולבגמהו	םירוסיאה

	רשא	–	תיטרקומד	הריחב	איה	דיקפתל	םדא	לש	ותריחבשכ	םג	,וז	תרגסמב	.םירחא

	הנשמ	איה	ןיא	–	רחובה	ףוגב	העבצה	תוכז	ילעב	לש	רחא	וא	הזכ	בור	לע	תססובמ

	שפוחמ	םדא	ותוא	הנהיי	,ותוהמב	יטילופ	דיקפתב	רבודמ	םא	.דיקפתה	תוהמ	תא

	ךייתשמה	דיקפתב	רבודמ	םא	,ךדיאמ	.דיקפתל	ורחביה	ירחא	םג	תיסחי	בחר	יוטיב

	,תויעוצקמ	לע	םיתתשומה	םיירוביצ	םיתוריש	לש	יתכלממ	ךרעמ	–	הנידמה	תורישל

	:ואר(	םישרדנה	תולבגמהו	םירוסיאה	לכ	וילע	ולוחי	–	תוינפ	רדעיהו	תוילרטינ

	,28	)1(המ	ד"פ	,רצואה	רש	'נ	לקד	4566/90	ץ"גב	;258	'מעב	,גרבנזייא	ץ"גב

 .)606-605	,רימז	ןכו	;)1990(	33

	
 יתעמשמה ןידה יארב ויתולובגו םירע ינבר לש יוטיבה שפוח

	

	.הליהקה	ןיבו	הרותה	תרוסמ	ןיב	ךוותמה	אוה	ברה"
	םיעוריאב	המיע	דחיב	אצמנ	,ותליהקמ	קלח	אוה
	הכלה	הרומ	,ותליהקב	הרות	דמלמ	אוה	]...[	םייזכרמה
	ןזוא	הווהמ	]...[	וילא	םינופל	הרות	ןיד	ןדו	,םישקבמל
	לווע	םהל	השענש	הלאל	,םיבאכל	,תוקוצמל	תבשק
	תא	גציימ	]...[	תדה	יתוריש	לע	תיתכלה	יארחא	]...[
	םיללכ	:ואר(	"םיירוביצ	םיעוריאב	תודהיה	םלוע
	םוימ	"לארשי	ינברל	תוכילהו	הגהנהה	יכרד"	רבדב

 יללכ	:ןלהל(	תישארה	תונברה	תצעומ	,30.1.2020
	.))תישארה תונברה תצעומ

 

	ועורזכ	,דבב-דב	,שמשמ	ריע	בר	.ידוחיי	תירוביצ	הרשמ	אשונ	אוה	ריע	בר .65

	תימונוטוא	תוכמסכו	רוביצל	תד	יתוריש	תקפסאל	עגונה	לכב	ןוטלשה	לש	הכוראה

	םיטביה	:לארשיל	תישארה	תונברה"	ןהכה	דעיבא	:ואר(	וריעב	תדו	הכלה	יניינעב
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	רמתיא(	203-202	,139	א	הדוסייל הנש םיעבש :לארשיל תישארה תונברה	"םייטפשמ

	ללש	תקפסא	לע	,רתיה	ןיב	,ןומא	ריע	בר	.))ב"סשת	,םיכרוע	ץ"כ	לאומשו	גיטפהרו

	,תורשכ	,ןיאושינ	םושיר	םיללוכ	רשא	,םינווגמו	םינוש	םימוחתב	תד	יתוריש	לש

	ןתמב	,הרות	ירבד	תצפהב	ברה	קסוע	,תאז	דצל	.הנהכו	הנהכ	דועו	,תוזוזמ	,ןיליפת

	יתכלה	הנעמ	תקנעהב	,ךכב	םיניינועמה	םירחא	םישנאלו	וריע	ינבל	תד	ירועיש

 תודהי	4790/14	ץ"גב	:ואר(	םינוש	םיירוביצ	םיעוריאב	תופתתשהבו	,וילא	םינופל

	1	הקספ ]ובנב םסרופ[	,תד יתורישל רשה 'נ הרותה לגד – לארשי תדוגא – לארשי

	טרופמ	ודיקפתל	ריע	בר	לש	ויונימ	ןפוא	.))19.10.2014(	םש	תואתכמסאהו

 תונקת	:ןלהל(	2007-ז"סשתה	,)ריע	ינבר	תוריחב(	םיידוהיה	תדה	יתוריש	תונקתב

	הפיסא	תועצמאב"	השענ	הז	יונימ	,הלא	תונקתל	2	הנקתב	רומאכ	.)תדה יתוריש

	לש	ויונימ	ןפוא	לדבנ	הז	ןבומב	."תויאשחו	תווש	,תורישי	תוישיא	תוריחבב	תרחוב

	תוריש	קוחב	רדסומ	הזש	יפכ	,רוביצ	ידבוע	לש	ליגרה	םייונימ	ןפואמ	ריע	בר

	דע	ורחביה	םוימ	ותרשמב	ריע	בר	ןהכי	,ללככ	.1959-ט"ישתה	,)םייונימ(	הנידמה

		.)תדה	יתוריש	תונקתל	19	הנקת	:ואר(	70	ליגל	ועיגהל

 

	.הנידמו	תד	ןיב	ונלש-ונתנידמל	ידוחייה	בולישה	תא	ודיקפתב	גציימ	ריע	בר .66

	תרשמכ	ותוא	גווסנ	םא	העטנ	אלש	ינמוד	,ריע	בר	לש	וידיקפת	לולכמל	בל	םישב

	תא	םדקמ	רשא	יאקיטילופכ	אלו	,הנידמה	תוריש	לש	תכרעמב	עוטנה	יעוצקמ	רוביצ

	.וריעב	תידוהיה	תדה	יתוריש	לש	םיקפסה	לע	,קפס	אלל	,הנמנ	ריע	בר	.ותגלפמ	עצמ

	.הכלה	תקיספבו	תד	יניינעב	יעוצקמ	תעד	לוקישו	הכמסה	ודיב	םינותנ	,ןכ	ומכ

	יעוצקמ	רוביצ	דבועכ	ריע	בר	לש	וידיקפת	תא	םירידגמ	הלא	םיידוחיי	םינייפאמ

	יוטיבה	שפוח	לש	ופקיה	תא	רוזגל	ונילע	הלא	םינייפאממ	.תינמז-וב	הכלה	שיאכו

	יבמופב	רמול	ריע	ברל	רוסאש	המו	רתומש	המ	יכ	,אוה	ירב	.םירע	ינבר	ידיב	ןותנה

		.אסיג	ךדיאמ	,הכלה	שיאו	,אסיג	דחמ	,רוביצ	שיא	ברה	תויהמ	םירזגנ

 

	וניאש	,ליגר	רוביצ	דבוע	ןיבל	ריע	בר	ןיב	לידבמ	רשא	יזכרמה	ןייפאמה .67

 תלטה בייחמו קידצמ רומאכש ,"יובש להק" לש לנויצרה	:הז	וניה	,תד	יניינע	לע	דקפומ

 לש הרקמב תרכינ הדימב שלחנ ,ליגר רוביצ דבוע לש יוטיבה שפוח לע תויתועמשמ תולבגמ
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	קקזיהל	יושע	וא	קקזנ	,ליגר	רוביצ	דבוע	לש	ולהק	ומכ	,ריע	בר	לש	ולהק	.םירע ינבר

	תוכז	תא	ליעפהל	וחוכב	ןיאש	יובש	להקכ	הארנ	אוה	,וז	הניחבמ	.ויתורישל

	וא	הצע	תומדב	תדה	יתוריש	תלבק	,םלואו	.ינעגופ	יוטיבל	הבוגתב	ולש	תומלעתהה

	ישפוח	לארשיב	םדא	לכ	.הבוח	הנניאו	תוכז	רדגב	איה	רחא	וא	הזכ	ברמ	הכלה	רבד

	,ךכיפל	.ללכב	תד	ינהוכל	קקזיהל	אלש	ישפוח	םג	אוהו	ומעטל	תד	ןהכ	ומצעל	רוחבל

	הרות	רבד	ויפמ	עומשל	וא	ויתוצע	תא	לבקל	ידכ	ריע	בר	לש	ותורמל	רסש	להק	ותוא

	תדב	םתרדגהכו	םתכלהכ	הלא	םיתוריש	לבקל	–	ץפחכ	ףאו	–	םיכסמכ	קזחומ	הכלהו

	םתעמשה	תא	םיללוכ	רומאכ	םיתוריש	.ןודיע	םוש	אללו	קרשו	לחכ	אלל	,תידוהיה

	הכמסהב	זחואש	ימכ	ותנבהו	ותעידי	בטימ	יפל	הכלהו	הרות	יניינעב	ברה	ירבד	לש

	הכלהו	הרות	יניינעב	ברה	ירבדל	בישקהל	םיאבש	םישנא	.ריע	בר	שמשל	רשוכבו

	ברה	ירבד	לש	םתעמשהש	רחאמ	,תאז	–	יובש	להקל	בשחיהל	אופא	םילוכי	םניא

	יבגל	םג	אוה	ךכ	.לעופב	םילבקמו	לבקל	ושקיב	םה	ותואש	תורישה	םצע	איה	רומאכ

	,הכלהו	הרות	יניינעב	ותעד	תא	םהמע	קולחי	ברהש	ךכב	םיצפחש	םישנא	םתוא	לכ

	ןמשו	,תד	יתורישב	םיניינועמ	םניאש	םישנא	.וריע	יבשות	לע	םינמנ	םניאש	תורמל

	םיפשחנ	םה	רשאכ	םג	ברה	לש	יובש	להק	רדגב	םניא	,םתוא	םילבקמ	אל	םתסה

	םניאש	ברה	ירבדמ	םלעתהל	םילוכי	הלאכ	םישנא	.תורחא	וא	הלאכ	םיכרדב	וירבדל

	תוברל	,םיינוריעה	םיתורישה	תניחבמ	רבד	םהמ	ערגיי	אל	,ושעי	ךכ	םאו	;םמעטל

	לש	ותניחבמ	וא	,הכלהו	הרות	ירבד	תעמשה	וא	הצע	ןתמ	םיללוכ	םניאש	תד	יתוריש

	םלשי	אל	םהמ	שיא	.דיתעב	קקזיהל	םייושע	וא	םיקקזנ	םה	ולש	רחא	ירוביצ	תוריש

	דבועל	ובג	תא	הנפמש	ליגר	חרזא	ידי	לע	םלושמ	תויהל	לולע	רשא	ריחמ	ותוא	תא

	.ול	קוקז	חרזאהש	רחא	ירוביצ	תוריש	וא	ינויח	תוריש	ול	קפסל	רומא	רשא	רוביצ

	אהת	אל	ריע	בר	לש	וירבדל	,םלוכב	אל	םא	,םירקמה	לש	םבור	בורב	:דועו	תאז

	יעונמ	תא	םיעינמ	רשא	םיינוליחה	ןוטלשה	תודסומב	ררושה	חורה	ךלה	לע	העפשה

	.תונושה	היתולועפב	הנידמה

 

	קוחר	יננה	,ריע	בר	לש	והרקמב	שלחנ	יובש	להק	לש	לנויצרהש	ירמואב .68

	רומא	ריע	ברש	רחאמ	םלענ	וניא	הז	לנויצר	.ןיטולחל	םלענ	הזה	לנויצרהש	רמולמ

	ןיא	אליממו	;ישיאה	דמעמה	םושיר	תמגודכ	םיינויח	םיתוריש	וריע	יבשותל	קפסל
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	דיתעב	םהל	קקדזי	תעכ	ברה	יתורישל	קקזנ	וניאש	ימש	תורשפאה	תא	שארמ	לולשל

	ומכ	,ירוביצה	דסומה	לש	ובל	בוטלו	וידסחל	ןותנ	ומצע	תא	אצמי	וא	רתוי	קוחרה

	תואטבתה	לכ	יכ	םיארמ	רומאכ	םישיחרת	.ךייתשמ	ברה	הילאש	,תיתדה	הצעומה

	העיבמ	וא	,ויכרד	תא	תללוש	,רחא	וא	הזכ	רוביצל	תרכנתמ	רשא	ריע	בר	לש	תיבמופ

	לש	ותואצמיה	:וז	ףא	וז	אל	.הנעמ	רסחו	יובש	להק	לא	תינפומ	,דובכ	רסוח	ויפלכ

	בר	תוברל	,רחא	וא	הזכ	ינוטלש	םרוג	םע	ויסחיב	סרתמה	לש	ןוכנ	אלה	דצב	חרזא

	.וירכועב	תויהל	–	והשיתמ	–	הלולע	ףאו	ותואירבלו	ותחוורל	הפיסומ	הנניא	,ריע

	תויואטבתה	לע	םילח	רשא	םירוסיאה	ללכמ	םירע	ינבר	לש	םרורחש	,הלא	םימעטמ

 .ןידב	הזיחא	םוש	ול	ןיא	םתסה	ןמו	,קרפה	לע	דומעל	לוכי	וניא	רוביצ	ידבוע	לש

	

	לש	תויבמופה	םהיתויואטבתה	לע	םילח	רשא	םיללכ	,הז	לכמ	אצוי	לעופכ .69

	,םירע	ינבר	לש	תויבמופה	םהיתויואטבתה	לע	םג	םילח	םיליגר	רוביצ	ידבוע

	םייתוהמ	םייוניש	םה	הלא	.אדירג	םיינכט	םניא	הלא	םייוניש	.םיביוחמה	םייונישב

	.הכלהו	הרות	ירבד	ץיפהל	ודיקפתש	תד	ןהככ	ריע	בר	לש	ודמעממ	םיעבונ	רשא

	רוביצ	דבועל	רתומש	המ	,ללככ	:אבה	ןפואב	רידגהל	שי	הלאה	םייונישה	תא	,יתעדל

	ידיקפת	,םלואו	;רוסא	ריע	ברל	םג	,רוביצ	דבועל	רוסאש	המו	;ריע	ברל	םג	רתומ

	יבמופה	יוטיבה	םוחתב	רוסאהו	רתומה	ףקיה	תא	םירצמו	םיביחרמ	הכלה	שיאכ	ברה

		.םהיכרצלו	ולא	םידיקפת	לש	םתוהמל	םאתהב

	
 

 ריע ברל תורוסאה תויואטבתה

 

	,תוללוכ	ירוביצה	בחרמב	ןגיצהל	וא	ןעימשהל	רוסא	ריע	ברלש	תויואטבתה .70

	תוללוכ	ולא	תויואטבתה	.לארשיב	םדא	לכל	תורוסא	רשא	ולא	תא	,הנושארבו	שארב

	וא	תומילאל	התסה	תמגודכ	,ןולק-תב	תילילפ	הריבע	ידכ	תועיגמ	רשא	תורימא

	,הפיקת	תמגודכ	,ןודז	וא	הנווכ	םיללוכ	היתודוסיש	תיחרזא	הלווע	וא	,תונעזגל

	רשא	םדא	לש	ותויטרפב	העיגפ	וא	ערה	ןושל	ןכו	;השיגנו	עיגפמ	רקש	,אווש	תאילכ
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	6-7	םיפיעס	ןכו	;ןיקיזנה	תדוקפל	60-ו	58	,26	,23	םיפיעס	:ואר(	ןיעדויב	םישענ

		.)1981-א"משתה	,תויטרפה	תנגה	קוחל	4-5	םיפיעסו	;ערה	ןושל	קוחל

 

	ורסאנ	רשא	תיטילופ	תוברועמו	תוליעפ	לכמ	ענמיהל	ריע	בר	ביוחמ	ןכ	ומכ .71

	תחיתמו	יתגלפמ	ןווג	וא	יפוא	תלעב	תוליעפ	,רתיה	ןיב	,תוללוכ	רשאו	,גויסה	קוחב

	.)גויסה	קוחל	1	ףיעס	:ואר(	םהיגוסל	הלשממה	ידרשמ	תוינידמ	לע	תיבמופ	תרוקיב

	רוביצ	יתרשמ	לע	תרסוא	רשא	ש"מעויה	תייחנה	תא	םייקל	ברה	ביוחמ	,תאז	דצל

	םירוסיא	תלטהב	ןיא	יכ	,שגדוי	.ינעזג	וא	הלפמ	ןפואב	יבמופב	אטבתהל	ותומכ

	םע	םימייקמ	םה	ותואש	יתכלהה	חישב	ברעתהל	ידכ	םירע	ינבר	לע	רומאכ

		.םיבשותה

 

	רוביצ	דבועל	תורוסא	רשא	תויואטבתה	ץיפהל	וא	גיצהל	םג	רוסא	ריע	ברל .72

	ירוביצה	תורישה	תכרעמ	לש	התימדתל	וא	הדוקפתל	העיגפ	בסהל	ןתלוכי	לשב

	,םיפודיג	,הפ	ילובינ	תוללוכ	הלא	תויואטבתה	.הבורק	תואדוו	לש	תורבתסה	תגרדב

	;םדא	ינב	לש	תומיוסמ	תוצובקל	וא	םימיוסמ	םישנאל	סחיב	האנש	וא	געל	,זוב	ירבד

	תורחא	תוצובק	ינפ	לע	תומיוסמ	הייסולכוא	תוצובק	לש	הפדעה	תועיבמש	תורימא

	תורימא	ןכו	;תונעזג	לשו	,םינפ	אושמ	לש	,הפיאו	הפיא	לש	הריווא	תורצויו

	תקולחמ	םהיבגל	שיש	םייתרבח	וא	םיינידמ	םיאשונב	הדמע	תוטקונ	רשא	תויטילופ

	הלטצאב	תואב	ןה	םא	םג	תורוסא	הנייהת	הלאכ	תויואטבתה	:קודו	.ירוביצה	חישב

	לוכי	וניאו	,ץוחנ	ונניא	הלפמה	וא	ינעגופה	ןנכותש	רורב	רשאכ	יתד-יתכלה	חיש	לש

	.ברה	ידי	לע	יתכלהה	רסמה	תרבעהל	,ליעוהל

	

	הכלהה	תחת	רתוחש	ןפואב	יבמופב	אטבתהל	רוסא	ריע	ברל	יכ	,םג	אוה	ירב .73

	.רוביצל	קפסל	רומא	הלהש	תד	יתוריש	לש	םתניתנ	תא	לישכמו	תידוהיה

 

	ברל	רתומ	וכותבש	,יוטיבה	שפוח	לש	בחרמ	םייק	הלא	םימודא	םיווקל	ץוחמ .74

	םירחא	םיאשונבו	םייתכלה	םיניינעב	ויתודמע	תאו	ויתועד	תא	יבמופב	עיבהל	ריע

 .יירבד	ךשמהב	דומעא	ךכ	לעו	;ולש	ותעד	לוקישו	ותסיפתל	םאתהב
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 טרפה לא ללכה ןמ

	

	תויואטבתה	האמכ	ונינפל	ושגוה	ןנד	ךילהה	תרגסמב	,יתנייצ	רבכש	יפכ .75

	וא	תוטלוב	תורימא	רפסמב	דקמתא	,ןלהל	אוביש	ןוידב	.והילא	ברה	לש	תונוש

	וטרופש	הדימה	תומא	תא	ןהילע	ליחאו	םתריתע	זכרמב	וביצה	םירתועהש	תויסופיט

	תורישב	עוגפל	תולולע	הרואכלש	תורימא	תוללוכ	רומאכ	תויואטבתה	.ליעל

	תורימא	ןכו	,הבורק	תואדו	ידכ	העיגמה	תורבתסה	תגרדב	,ותימדתבו	ירוביצה

	הניאש	תוגהנתה	ידכ	תועיגמ	רומאכ	תויואטבתה	.גויסה	קוח	תא	תורפמ	הרואכלש

 .תדה	יתוריש	קוח	יפל	תעמשמ	תריבע	–	ריע	בר	תמלוה

 

	ריע	בר	לש	יוטיבה	שפוח	לע	םידחא	םירבד	רמוא	,הלא	לכב	ןודא	םרטב .76

	וליפאו	,תושק	תורימא	תוללוכ	רשא	והילא	ברה	לש	ויתויואטבתהמ	קלח	.תד	ןהככ

	תריבע	ידכ	,חרכהב	,תולוע	ןניא	,ולהקל	יתכלה	רסמ	ריבעהל	ודעונ	רשאו	,תוטוב

	תעפותל	–	הזבמ	ידכ	דע	–	רתויב	ילילש	סחי	תועיבמ	הלא	תורימא	.תעמשמ

	הריכמ	לע	יתכלה	רוסיאב	תודדצמו	ב"טהלה	תליהקלו	םידוהי	לש	תוללובתהה

	תורבדמ	ןכ	ומכ	.םישנ	תריש	לעו	תיברעה	הייסולכואל	םידוהי	יסכנ	לש	הרכשהו

	בר	ידי	לע	תורמאנ	רשא	תורימא	,ידידל	.ל"הצב	םישנ	תוריש	לש	ותונגב	תורימאה

	רשא	תורימאה	ןתוא	לכ	םג	ומכ	,ולש	תימואל-תיתדה	הביטקפסרפהמ	לארשיב	ריע

	לככ	תוטובו	תושק	הנייהת	–	ברה	לש	וינימאמ	להקל	יתכלה	רסמ	ריבעהל	תואב

	תדה	יתוריש	קוחב	תורדגומה	תעמשמה	תוריבע	ידכ	תועיגמ	ןניא	–	הנייהתש

	יוטיבה	שפוח	תרגסמב	,לארשיב	ברל	,ול	רתומ	.ריע	בר	תמלוה	הניאש	תוגהנתהכ

	רמול	,ומצע	ולש	תימואל-תיתדה	הביטקפסרפהמ	רבדל	,ודיקפתמ	קלחכו	ולש	ינברה

	–	יובש	להק	רדגב	ונניאש	–	וינימאמ	להקל	ריבעהלו	,ותנבה	בטימ	יפל	הרות	ירבד

	הזככ	רבעומה	,יתכלה	רסמב	רבודמ	ןכאש	תמיא	לכ	,ןוכנל	אצמיש	יתכלה	רסמ	לכ

	לש	יוטיבה	שפוחב	,יטפשמ	סיסב	אלל	,עגפת	תאזמ	הכופה	העיבק	.םימתבו	תמאב

	יתלב	ןכות	תדה	יתוריש	קוחבש	תעמשמה	תוריבע	ךות	לא	קוצית	,לארשיב	ברכ	ברה

	וכותב	רשא	הנידמו	תד	ןיבש	ןידעה	ןוזיאה	תא	רפתו	,וילא	ןוויכ	אל	קקוחמהש	,ןוכנ



 םיטפשמה תרש 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה הנידמו תדל ימרופרה זכרמה   7150/16 ץגב

46	

	

	תיב	טפוש	םימילו(	'פורפ	ךרעש	בושח	ןויד	ואר	,הז	ןוזיא	לש	וניינעב(	םייח	ונא

 RELIGIOUS LAW IN THE ISRAEL LEGAL	ורפסב	,דרלגנא	קחצי	)ןוילעה	טפשמה

SYSTEM (1975)(.	

		

	לש	תעמשמה	תוריבע	תמישרב	הלאכ	תורימא	לולכנ	יכ	ונושקיב	םירתועה .77

	ברכ	ברה	לש	יוטיבה	שפוח	.קפסל	,יתעדל	,לכונ	אל	הז	םשקובמ	תא	ךא	,והילא	ברה

	ןוזיאה	תמגודכ	,ליעל	יתינמש	םיפסונה	םילוקישל	קקזיהל	ילבמ	ףא	,ודבל	תאז	ענומ

	ןמדירפ	יקוש	:לשמל	,ואר(	"ווק	סוטטס"	יוניכל	הכז	רשא	,הנידמו	תד	ןיבש	ןידעה

	ןוכמה(	21-11	126 תוינידמ רקחמ	"הנידמו	תד	יסחיב	ווק	סוטטסה	לש	ותקיחש"

	תא	ריבעהל	ונאובב	טוקנל	ונתבוחמש	ןוסירהו	,))2019	,היטרקומדל	ילארשיה

	,תדה	יתוריש	קוח	לש	ותרגסמב	םילעופ	רשא	,תעמשמה	תודסומ	לש	םהיתוטלחה

	;28	הקספב	,1879/13 ץ"גב	;110	הקספב	,6410/14 ץ"גב	:ואר(	ונתרוקיב	טבש	תחת

	.)13	הקספב	,1448/20 ץ"גב	;541	'מעב	,248/81 ץ"גב	;319	'מעב	,10243/03 ץ"גב

	םידוהי	יסכנ	תוריכמ	לעו	ב"טהלה	תליהק	לע	,תוללובתה	לע	רמא	ברהש	םירבדה

	–	דאמ	–	םידגונמ	ףא	תומיוסמ	תואר	תודוקנמו	,םיטוב	,םישק	קפס	ילב	םה	םיברעל

	ברל	ריתמ	אוהו	,"בוטה	םעטה	יניד"מ	רזגנ	אל	יוטיבה	שפוח	ךא	;בוטה	םעטל

	ןווכמה	יתכלהה	רסמהמ	קלחכו	ברכ	ודיקפת	תרגסמב	ולא	ןוגכ	םירבד	רמול	לארשיב

	405	ג טפשמ ינויע	"לארשי	תנידמב	ןופצמהו	תדה	שפוח"	ןוזנרב	יבצ	:ואר(	ולהקל

	59	,55	ב לשממו טפשמ	"הטרפהו	הדרפה	:הנידמו	תד"	ןוזיבג	תור	;)ג"לשת(

-289	'מעב	,ויליבוק	ןיינע	;621-620	'מעב	,רימז	:וושהו	ואר	,ןכ	ומכ	;)ד"נשת(

	ינבר	לש	יוטיבה	שפוח	תא	םצמצל	"בוטה	םעט"ל	ןֵתינ	םא	,הלא	תוביסנב	.)288

	תויואטבתה	לע	םירוסיא	םיליטמ	,ךרדה	ךשמהב	,ונמצע	תא	אצמנ	,תד	יניינעב	םירע

	ןידה	תא	םיכפוהו	–	בוטה	םעטל	תודגונמו	תוטוב	ןה	רשאב	–	תורחא	תובר

	הניא	איה	ןכש	,תלבסנ	יתלב	איה	וז	האצות	,ימעטל	.הקתשה	רישכמל	יתעמשמה

	ץ"גב	:ואר(	תיתקוח	תוכזכ	יוטיבה	שפוח	לש	ופקיהו	ודמעמ	םע	דחא	הנקב	הלוע

	:ןלהל(	)12.10.2008(	25	הקספ ]ובנב םסרופ[	הלשממה שאר 'נ איבל	4646/08

	תקתשהו	"תויפ	תמיתס"	לש	טקפאמ	רהזיהל	שי	יטרקומד	רטשמב"(	)איבל	ץ"גב

	דצמ	תועד	תעמשהב	רבודמ	רשאכ	יאדווב	ךכ	.תקולחמב	תויונש	ןה	רשאכ	ףא	תועד
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	2416	'מעב	,הטרסה ינפלוא ןיינע		;)"רחבנ	הייריע	שארכ	ןהכמ	ודועב	,רוביצ	שיא

	עבוק	אוהש	ופוס	,תעדל	חרזאל	בוט	המ	עובקל	תושרה	תא	ומצעל	לטונה	ןוטלש"(

	,קרב	;)"תיתימא	היטרקומדל	וזמ	הלודג	הריתס	ןיאו	;בושחל	חרזאל	בוט	המ	םג

 	.)םש	,לימ ;15-10	'מעב

	 

	תא	םילהנמש	םידוהי	,ל"הצב	תותרשמה	םישנ	,ב"טהלה	תליהק	ישנא	םאה .78

	תרוסממ	םמצע	תא	וקיחרהש	ירחא	,םירחא	וא	םיילסרבינוא	םיכרע	יפל	םהייח

	םילולע	–	תיברעה	הייסולכואה	ינב	תמגודכ	,םידוהי	םניאש	םיחרזא	ןכו	,וניתובא

	רֶסֶמ	םתויה	תוכזב	תעמשמ	תריבע	ידכ	םיעיגמ	םניא	רשא	והילא	ברה	ירבדמ	עגפיהל

	יפכ	.םנובלע	תא	ברהמ	עבתנ	אל	תאז	תורמלו	,ןכש	ינרובס	?ברל	רתומה	יתד

	שפוח	לש	רטשמה	,ר'גנילוב	'פורפ	לש	םיבושחה	וירבד	תא	יטטצב	יתשגדהש

	:ימצעה	ןוסירהו	תונלבוסה	לטנ	תא	ונלוכ	לע	ליטמ	,תויחל	ונרחב	ובש	,יוטיבה

	טולשל	תישיאו	תיתרבח	תלוכי	–	השעמל	הכלה	שממלו	–	חתפל	תיחרזאה	הבוחה

	ונתאמ	תרחא	םירבדמו	םיבשוחש	םישנא	ידי	לע	ונל	םימרגנ	רשא	םיילילש	תושגרב

	םישרדנ	ונלוכש	יחרכהה	ריחמה	אוה	הז	לטנ	.)10-9	'מעב	,תינלבוסה הרבחה	:ואר(

	ונכרדב	ונומסחי	אלש	ידכ	,ילג	שירב	רבדל	הצרנ	רשאכ	ונוקיתשי	אלש	ידכ	םלשל

		.ןירוח	ינבכ	ונייח	תא	תויחל	ךישמנש	ידכו	,הוואגה	דעצמל	וא	הנגפהל	,הליפת	תיבל

 

	תורבדמ	רשא	תורימא	לש	ןרשקהב	יתדה	יוטיבה	שפוחל	הרכה	ןתמ	:קודו .79

	.רמואה	דודיעו	רמאנה	םע	המכסה	ושוריפ	ןיא	,םימלש	םילהקו	םישנא	לש	םתונגב

	ןורקיע	תא	אלא	םירשאמ	ונא	ןיא	,יוטיבה	שפוח	לש	םירחאה	וירשקהבו	הז	רשקהב

	לש	רבעשל	טפוש	.וכותב	םולג	רשא	"תויחל	ןתו	היח"	ללכהו	תידדהה	תונלבוסה

	רידגהל	ביטה	,לנוקמ	לקיימ	'פורפ	,תירבה-תוצראב	םירוערעל	ילרדפ	טפשמ	תיב

 :ךכ	ובתכב	הז	ןורקיע

			
"Religious freedom does not proceed from any 
official presuppositions about religious truth. It 
allows everyone, believers and unbelievers alike, 
the right to form their own convictions about 
transcendent reality and to live in accordance with 
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them, subject only to the constraint that they must 
not invade the rights of others or damage 
fundamental aspects of the overall common good." 
 
Michael W. McConnell, Why Protect Religious 
Freedom?, 123 YALE L.J. 770, 781 (2013).  

 

	ללש	ןיבמ	.תויאר	לש	ןניינעב	םג	המידקמ	הרעה	ריעהל	ינוצרב .80

	תובר	תורימא	תומייק	,םירתועה	ונינפל	וגיצהש	והילא	ברל	תוסחוימה	תויואטבתהה

	.ברה	דגנ	םייתעמשמ	םיכילה	תטיקנ	ךרוצל	יתייארה	ףסה	ןחבמב	תודמוע	ןניאש

	תורורב	ןניא	םיברב	ןמוסרפל	ברה	לש	ותמכסהו	ןרסומ	תוהזש	תורימאב	רבודמ

	ינרובס	,רסחה	תא	הנמלשתש	תונימא	תויאר	ןיאב	.ויד	ריהנ	ונניא	ןנכותש	תורימאבו

	רשקהב	.הלאכ	תורימא	ןיגב	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	םוקמ	אהי	אל	יכ

	תכשל"	ארקנה	קובסייפה	דומעב	ומסרופ	רשא	תויואטבתהל	יכ	שיגדאו	בושא	,הז

			.יתעמשמה	ךילהה	תחיתפ	ךרוצל	ברל	תקפסמ	הקיז	שי	"והילא	לאומש	ברה

	

	תוטלוב	תויואטבתה	ןתואל	תואמגוד	רפסמ	ןלהל	איבא	,רומאה	ןתניהב .81

	רבכש	יפכ	.תעמשמ	תריבע	ידכ	,הרואכל	,תולוע	רשא	והילא	ברה	לש	תוקהבומו

	לעש	תויואטבתה	לש	הכורא	המישר	ךותמ	דבלב	תודדוב	תואמגודב	רבודמ	,יתנייצ

	ןידל	3	בישמה	תא	דימעהלו	,םהידיבש	תויארל	ףופכב	,ןוחבל	2-ו	1	םיבישמה

	ןיד	קספב	ועבקנש	הדימה	תומאמ	תוגרוח	רשא	תויואטבתהה	ןתוא	לכ	ןיגב	יתעמשמ

	.יבמופב	רמול	ריע	ברל	רתומש	המל	סחיב	הז
 

  תומלש תויסולכוא תונגב תויואטבתהו ערה ןושל ,התסה ,םימויא

 

	בתכנ	23.12.2018	םויב	ברה	תכשל	לש	קובסייפה	דומעב	םסרופש	טסופב .א

 םוקנ ,וגרהל	ידוהי	לע	די	םירמש	ימ	לכ	יכ	,לדתשהל	םיכירצ	ונימיב"	:ךכ

	גואדל	בושח	ונימיב	םג	]...[	וגרוהל הצר וא הכה קר אלא גרה אל וליפאו	.םקניי

	תלבחמ	וא	לבחמש	,םיחצורל	ללוכ	,םלוכל	רורב	היהיש	ךכ	קוחה	תרדסהל

 םיחרזאהו םירטושהו םילייחה לע הווצמו הבוח .םפוס	הז	–	םידוהי	גורהל	ואבש

	ימו	.םלועה ןמ םריבעהל אלא ,םהילע טלתשהל אלו םתוא לרטנל אל .םתוא תולכל
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	תנכדעמ	העדוה	:ואר(	"]...[	םלועל	םימד	תוכיפש	איבמ	–	םהילע	ןגמש

 .)13.2.2019	םוימ	םירתועה	םעטמ

 
	רמא	8.8.2019	םויב	"לארשי	ילג"	תנחתב	הרדושש	וידר	תינכות	תרגסמב .ב

 לע הלאה םייארפה םירוציה	םע	םישוע	המ"	:םיאבה	םירבדה	תא	והילא	ברה

	אנוש	םעה	.םש	ומש	ךופה	יכה	םוקמה	.לכיהב	םלצ	ומכ	שממ	םה	?תיבה רה

	תא	םהל	םינתונ	ונתושפיטב	ונחנאו	?ןוכנ	ךלמה	דוד	ול	ארוק	ךכ	.םולש

 טושפ ,םהמ ןלצנ רתוי םע ךל ןיא	,ונתוא	ולצני	אלש	המל	זא	םש	טולשל	תוכזה

	]...[	םימ	םהל	ןתונ	,למשח	םהל	ןתונ	,לכוא	םהל	ןתונ	,ףסכ	םהל	ןתונ	,םינלצנ

	םעטמ	ןועיט	ירקיע :ואר(	".ונירוחב יבוט תא םירקודו ףוצרפל ךל םיקרוי םהו

 .)23.10.2019	םוימ	םירתועה

 

	והילא	ברה"	הנוכמה	דומע(	ברה	לש	YOUTUBE-ה	דומעל	הלעוהש	ןוטרסב .ג

	תא	רמוא	אוה	עמשנ	9.9.2019	םוימ	)"םינוטרסו	םירועיש	,ךייפוצ	לוק	–

 תאנש התוא	,םירמוא	.םי	ותוא	םיהו	םיברע	םתוא	םיברעה"	:םיאבה	םירבדה

	םידוהי	ויה	וישכע	קר	.םיקיזמ םה םידוהי םיאור םהש םוקמ לכב םהל שי לארשי

 םוקמ לכב	]...[	אצמנ	התא	הפיא	הנשמ	אל	הז	,םיברעמ	תוכמ	ופטח	.הינמרגב

	םידוהי	וא	ץראב	םידוהי	םהל	תפכא	אל	םה	,םיגרוה םה םידוהי םיאור םהש

	".םהל	הנשמ	אל	הז	,סרייא	סונאובב	וא	זירפב	וא	הרומ	ןולאב	וא	ביבא	לתב

	.)23.10.2019	םוימ	םירתועה	םעטמ	ןועיט	ירקיע :ואר(

	

	םירסמ	תרבעהל	רתיהה	לש	וליצב	תוסוח	ןניא	ןהיתומודו	הלא	תורימא .82

	התסהו	יוזיב	ירבד	תוללוכ	תורימאהש	רחאמ	,תאז	.םירע	ינברל	ןתינ	רשא	,םייתכלה

	םירבדה	תא	טטצל	אלא	יל	ןיא	,הלא	תורימאל	עגונב	.הכלהו	הרות	רבד	רדגב	םניאש

	רוביצה	ידבוע	תא	תובייחמה	הדימה	תומאל	רשאב	ונתקיספב	ועבקנש	םירורבה

		:תויבמופה	םהיתויואטבתהב
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	תונויאר	תרגסמב	יבמופב	תוינעזג	תורימא	תחרפה"
	יפלכ	המודק	העדב	תונייפאתמה	תורימא	–	תרושקתל
	תינחוכ	ןושלב	שומיש	ךות	הרבחב	טועימ-תצובק
	ירוביצה	סרטניאל	קהבומ	דוגינב	תדמוע	–	הטובו
	םדאה	דובכ	,תידדהה	תונלבוסה	יכרע	תמשגהבש
	לש	םדובכב	תועגופ	ןה	.תילארשיה	הרבחב	ןויוושהו
	לע	הזבמ	תינללוכ	תוסחייתה	חכונ	,יברעה	רזגמה	ינב
	תונמוט	ןה	.תימואל-תיתצובקה	םתוכייתשה	עקר
	לש	ויתושגרבו	,ללכב	רוביצה	תושגרב	העיגפ	ןבוחב
	קהבומ	דוגינב	תודמוע	ןה	.טרפב	יברעה	רוביצה
	ודוקפת	תתשומ	ןהילע	תויואר	תוירוביצ	תומרונל
	רוביצה	ןומאו	ירוביצה	תורישה	לש	ותימדתו	ןיקתה
	.)25	הקספב	,איבל	ץ"גב	:ואר(	"וב

	
  תויטילופ תויואטבתה

	

	בר	רפסמ	םייק	,ונינפל	וגצוה	רשא	והילא	ברה	לש	תונושה	ויתויואטבתה	ןיב .83

	םע	רשקב	םינוש	םידדומתמבו	תוגלפמב	הכימת	תועיבמש	תויטילופ	תויואטבתה	לש

	תורוסא	ללככ	הלאכ	תורימא	,ליעל	ןיוצש	יפכ	.תידיתע	וא	הכומס	תוריחב	תכרעמ

	,עבוק	רשא	גויסה	קוחל	)4(1	ףיעס	חוכמ	,תאז	–	םירע	ינבר	ללוכ	,רוביצ	ידבוע	לע

	,הפ-לעב	וא	בתכב	,תיבמופ	הלומעתב	ףתתשהל"	רוסא	םירע	ינברל	יכ	,רתיה	ןיב

	קוח	לח	ןהילעש	תוריחבל	וא	,תימוקמ	תושר	לש	הצעומל	וא	,תסנכל	תוריחבל

	ןוחבל	שי	תאזכ	תואטבתה	לכל	סחיב	."1954-ד"ישת	,םיירוביצ	םיפוגל	תוריחבה

	ףיעס	יפל	תעמשמ	תריבע	–	ריע	בר	תמלוה	הניאש	תוגהנתה	הווהמ	ןכא	איה	םאה

	.תדה	יתוריש	קוחל	)ג(א12

 

	תורימא	תוללוכ	הז	רוסא	םוחתב	והילא	ברה	לש	ויתויואטבתה	יכ	,ןייוצי .84

	ודעונ	רומאכ	םירוסיא	.תישארה	תונברה	תצעומ	יללכב	םג	תורוסא	הרואכלש

	הב	הרשמב	רחב	רוביצ	דבוע"	:רוביצה	ידבוע	ברקב	תוינפ	רדעהו	תוילרטינ	חיטבהל

	ליעפ	ןלמעות	לש	תוליעפו	תירוביצ	הרשמ	.תיטילופ	הינפ	רדעה	היבו	הינמ	ןומט

	העיגפה	.הז	םע	הז	םיבשייתמ	םניא	,תקהבומ	תיטילופ	הפקשה	ןעמל	ףיטמה	,ינלוקו
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	העיגפה	ןמ	ןהו	ירוביצה	תורישה	לש	תימדתה	לש	תוויעה	םצעמ	ןה	ןאכ	תעבונ

		.)247	'מעב	,וריפס	ןיינע	:ואר(	".ירוביצה	תורישה	לש	הלועפה	תלוכיב

 

 :ולאכ	תויואטבתהל	תוקהבומ	תואמגוד	ןה	הלאו .85

	

	תעד	יוליג	לע	םיפסונ	םינבר	םע	דחי	והילא	ברה	םתח	3.7.2019	םויב .א

	ירקיע	:ואר(	תימואל-תיתדה	הגלפמה	שארכ	ץרפ	יפר	ברב	הכימת	וניינעש

 	.)23.10.2019	םוימ	םירתועה	םעטמ	ןועיט

 

	,ל"הצ	ילגל	קינעהש	ןויאר	תרגסמב	,והילא	ברה	סחייתה	15.7.2019	םויב .ב

	ספא	שי	טנבל"	:ךכ	רמאו	;יתדה	ןימיה	תא	גיהנהל	ךירצ	ותדמעל	ימ	הלאשל

	לוכי	אוה	,ידוהיה	תיבה	שארב	תויהל	לוכי	אל	אוה	.תודהי	יניינעב	הרדש	טוח

	ןועיט	ירקיע	:ואר(	".ץרפ	ברה	לש	תוגיהנמה	תא	לבקי	םא	–	קלח	תויהל

 .)23.10.2019	םוימ	םירתועה	םעטמ

 

	"םיגורס"	רתאב	העד	רוטכ	ןכו	,ברה	לש	קובסייפה	דומעב	םסרופש	טסופב .ג

	ךירצ	הרקמ	לכב	]...["	:אבה	ןפואב	ברה	אטבתה	,19.9.2019	םוימ

	תונורחאה	תוריחבה	תוכרעמ	שולשב	.תואבה	תוריחבל	וישכע	רבכ	ןגראתהל

	]...[	.המיסחה	זוחא	תא	ורבע	אלש	תוגלפמ	ללגב	תולוק	יפלא	תורשע	ונדספה

	םיבוטה	םירבדה	לכ	דצל	יכ	ומק	"םענ"ו	"המצוע"	,"דחי"	יכ	רוכזל	ךירצ

	דרשמב	םיב"טהלה	תא	,ימרופרה	לתוכה	תא	ידוהיה	תיבה	ישארמ	קלח	ומדיק

	םינוגרא	םהילע	ופכש	םייונישה	ינפמ	םילייחה	לע	ונגיש	םוקמב	,ךוניחה

	.)23.10.2019	םוימ	םירתועה	םעטמ	ןועיט	ירקיע	:ואר(	".]...[	םיילקידר

	

	ןתוא	וראתב	והינתנ	ןימינב	הלשממה	שאר	לש	ויתוריקחל	סחייתה	ברה .ד

	תכרעמב	ותנעטל	םישמתשמה	,"יפלקב	ולשכנש	ולא	לש	העודי	הטיש"כ

	רבודמ	,ודידל	.קדצו	תונגוה	לש	הטעמב	םייטילופ	םיבירי	לסחל	ידכב	טפשמה

	הז	רשקהב	."םרבד	השוע	שיא	ךילמהלו	רחובה	ןוצר	תא	לטבל"	המיזמב
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	ץראל	םגו	היטרקומדל	םג	הנכס	וז	.םתוא	רוצעל	םיבייח"	יכ	,ברה	רמוא

	םירגיס	ללגב	הלשממ	שאר	םיליפמ	אלו	והינתנ	ןימינב	רחב	םעה	.לארשי

	ןכ	ושעיש	ןתינ	אלו	סרפ	ןועמש	תא	הז	לע	וליפה	אל	.םיאנותיע	םע	תושיגפו

	םויב	NRG	יטנרטניאה	תושדחה	רתאב	המסרופש	הבתכ	:ואר(	".והינתנל

 	.)4.5.2017	םוימ	םירתועה	תבוגתל	'ג	חפסנ	,16.1.2017

 

	 םלעופו הנידמה תודסומ לע הטוב תרוקיב
 

	לע	הטוב	תרוקיב	תוחתומש	תורימא	ןנשי	והילא	ברה	לש	ויתויואטבתה	ןיב .86

	טפשמה	יתבב	םיטפוש	םהב	,תוירוביצה	תויושרב	םיריכב	םידיקפת	יאשונ

	עובק	ולא	םיניינעב	תויואטבתה	לע	רוסיא	.ל"כטמרה	ןכו	,תויאבצה	תואכרעבו

 	.גויסה	קוחל	)5(1	ףיעסב

 

	היתוכרעמו	הלשממה	תוינידמ	לע	רוביצה	ןמאנ	לש	הטוב	תרוקיבמ	קזנה .87

	הז	ןיינעב	.היכרנא	לש	ןיערג	םינפ-שיא	לש	תאזכ	תרוקיבב	שי	,תישאר	.לופכ	אוה

	חוכמ	תויתכלממה	תויושרה	ולעפי	תיטרקומדה	תרגסמב	יכ	,אוה	יוצרה"	יכ	,עבקנ

	לבגומ	יתלבהו	גיוסמ	יתלבה	ונוצר	יפל	אלו	תורחבנה	לשממה	תויושר	לש	ןתטלחה

	רוביצה	דבוע	לע	,ןכ	ומכ	;"ירוביצה	תורישב	העש	התוא	תרשמה	,טרפ	לכ	לש

	יכראריהה	הנבמה	ןמ	םיעבונש	וא	ךכל	ודעונש	םיינוגראה	תורוניצב	תונפלו	לועפל"

	"םיחוכיו	ןודעומכ	להנתהל	לוכי	אל	ירוביצה	תורישה	]...[	תירוביצה	תושרה	ךותבש

	הטובו	תיבמופ	תרוקיב	,תינש	.)245-244	,239	'מעב	,וריפס	ןיינע	:ואר(

	תורישב	רוביצה	ןומאב	תעגופ	הנידמה	תודסומ	דגנ	רוביצ	דבוע	ידי	לע	תעמשומה

	,תילארטינ	תימדת	לע	רוביצה	יניעב	רומשל	ךירצ	רוביצה	דבוע"	ןכש	,ירוביצה

	םיחוכיווב	קלח	לטונ	אוה	םא	]...[	תרדגומ	תיטילופ	הפקשהל	תדבעושמ	הניאש

	ןמ	קלחש	,ןוכיסה	רצונ	,יטנאטילימו	ינוציק	ןונגסב	דחוימב	,םייבמופ	םייטילופ

	קר	תרשמש	ימ	תא	אלא	,תוינפ	לוטנ	אוהש	ללכה	לש	דבוע	וב	הארי	אל	רוביצה

	;םש	,וריפס	ןיינע	:ואר(	".תמיוסמ	תיטילופ	תרגסמ	ךא	וא	תרדגומ	תיטילופ	הפקשה

 	.)11	ףיעס	,איבל	ץ"גב	:וושהו	ואר
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	והילא	ברהש	רועישב	היוצמ	רומאכ	תואטבתהל	תינכדעו	תטלוב	אמגוד .88

	םויב	ברה	לש	YOUTUBE-ה	ץורעל	הלעוה	רשא	,תפצב	רדסהה	תבישיב	ריבעה

	ידימלת	םע	םייקש	החיש	לע	ברה	רפיס	,הז	רועיש	לש	ותרגסמב		.17.1.2019

	,יבר-א	השיאע	חצרב	ודשחנ	םהמ	השימחש	,םילחר	בושייבש	"ץראה	ירפ"	תבישי

	וז	החיש	לש	התרגסמב	.התינוכמ	לע	םינבא	תקירז	תובקעב	הגרהנש	תיניטסלפ

	רסאמב	ראשנ	דוע	םהמ	קלחש	ץראה	ירפ	תבישיב	םירענל	יתרמא"	:ךכ	ברה	אטבתה

	]...[	.ליסכו	ןקז	ךלמ	הז	לבא	'וכו	תיעוצקמ	דואמ	ילוא	איהש	תכרעמ	הפ	שי	]...[

	ףרוטמ	הפיאו	הפיא	לש	סחי	הז	]...[	טפשמה	תכרעמב	תותיחשה	הלגתמ	םויל	םוימ

 .ןבא םתקרז ?םכתא םימישאמ המ ?הרק המ"	]...[	הלאה	ה'רבחה	לכל	יתרמא	]...[

 הז ןבא תקרז ?םולכ השוע אל אבצהש ןורמושו הדוהיב שי םינבא תוקירז המכ םיעדוי םתא

	ןויסינ	אל	הז	המל	?םינבא	םיקרוזש	םיברעה	לכ	הפיא	?חצרל ןויסינ הזיא ,חצרל ןויסינ

	הז	םא	]...[	?שפנ	ןויוושב	סחייתמ	התא	סובוטוא	לע	הרוי	יברעשכ	המל	?חצרל

 תתחשומ העבטמ איהש ןוויכמ תתחשומ תכרעמ תאז	]...[	?כ"בשה	לכ	תא	ליעפת	ידוהי

 ולש םירבחה תא הנממ הז אסיכה לע םש תבשוי איהש ןמז בורמ ,טפשמה תכרעמ תאז ]...[

	ןכש	ימ	]...[ הבוקר הבוקר .ירמגל הבוקר תכרעמ .ליסכ הז .רבח איבמ רבחש עודי רבכ הזו

	]...[	ךלמ	היהי	אוה	ףוסב	אוה	םחלנש	ימו	,רהוס	תיבב	ותוא	םימש	זא	ןובקירב	םחלנ

	ףוסב	לבא	,אלכב	ותוא	ומישיש	תויהל	לוכי	זא	החומש	ימו	,קעוצש	ימ	,ול	תפכאש	ימ

	תאצל	םיכירצ	םתא	,םכל	ושע	םלועבש	לוועה	לכ	תא	]...[	.ךולמיו	אציי	אוה	םשמ

 אובל הסנמ טפשמה תכרעמ ,םעה ןוצר תא רקעל הסנמ טפשמה תכרעמ	]...[	.ךולמל	הפמ

	".הרוטטקיד רצייל םיסנמ ,םיעדויה םימכחה םיטפושה ונחנא ,םולכ םה םירחבנה רמולו

	תויהל	ךופהי	הז	ףוסב	זא	הז	לע	רסאיהל	ןכומ	התאו	הז	לע	םחלנ	התא	םא"	:ךשמהבו

	םלוכ	םה	םאה	הבישיה	ידימלת	ידי	לע	ברה	לאשנ	,ולא	םירבדל	הבוגתב	."ימיטיגל

	בישה	ךכלו	;םהמ	השימח	קר	ורסאנ	םהיתולועפ	לשבש	ןוויכ	,רסאיהל	תכלל	םיכירצ

	,תצק	ול	םלשת	.ליעומ	הז	,רסאנ	ךלש	רבח	םא	.ונכשל	בוט	קידצל	בוט"	יכ	ברה

	.)13.2.2019	םוימ	םירתועה	םעטמ	תנכדעמ	העדוה	:ואר(	".תוכזה	תא	הנקת

	
  יתעמשמ ןידל הדמעה תוקידצמ ןניאש והילא ברה תויואטבתה
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	תומייק	,רומאכ	תורוסאה	תויואטבתהה	דצל	,ידי	לע	רמאנ	רבכש	יפכ .89

	ברה	ידי	לע	ורמאנ	רשא	,תוסיעכמ	ףאו	תוממוקמ	ןקלח	,תופסונ	תושק	תורימא

	בטימ	יפל	הכלהו	הרות	ירבד	רמול	רתומ	ריע	ברל	יכ	ונעדיש	רחאל	,םלואו	.והילא

	ןגהל	ונילע	הבוח	–	ולש	יוטיבה	שפוח	ירדגב	םילפונ	ולא	םירבד	ןכש	–	ברכ	ותנבה

	רדגב		.ונחרוכ	לע	תאז	השענ	םא	םג	,םישקה	םירבדה	תא	רמול	ותוכז	לע

	םלוע	תסיפת	תואטבמ	רשא	תויואטבתהה	ןתוא	לכ	,לשמל	,תואב	הלא	תויואטבתה

	ברה	לש	יוטיבה	שפוח	לש	ויתומא	ת"לדב	תויוצמ	ןה	,הלאכש	רותב	.העודי	תיתכלה

	סחיב	םג	אוה	ךכ	.תעמשמ	תריבע	אופא	תווהמ	ןניאו	,לארשיב	ברכ	והילא

	ןתואצמיהל	רשאב	–	יתדבוע	וא	יטפשמ	–	ריבס	קפס	תולעמ	רשא	תויואטבתהל

	יוטיבה	שפוח	לש	וקוזיח	םשל	יכ	,רובס	יננה	.ריע	ברל	ןותנה	יוטיבה	שפוח	תרגסמב

	ןניא	הלאכ	תויואטבתהש	חינהל	ונילע	,לארשיב	חרזא	לכל	הנותנה	דוסי	תוכזכ

	.תורוסא

 

	יתעמשמ	ןידל	והילא	ברה	תא	דימעהל	תיטפשמה	תוכמסה	יכ	ןייצאו	בושא .90

	םילעופ	רשא	תעמשמה	תודסומ	לש	םהידיב	היוצמ	וז	תוכמס	.ונידיב	היוצמ	הנניא

	,ונאו	;וטילחהש	יפכ	ברה	לש	וניינעב	וטילחה	הלא	תודסומ	.תדה	יתוריש	קוח	יפל

	שרושל	םידרויש	םימגפה	דחאב	הקול	וזשכ	קר	םתטלחהב	ברעתהל	םיכמסומ	,ונדצמ

 ברה תדמעה-יא ,יתרבסהש יפכ	.ךכל	רבעמ	אלו	,ינוציק	תוריבס	רסוח	תמגודכ	,ןיינעה

 ןיגב קרו ,ליעל ואבוה ןהיתואמגודש תורוסא תויואטבתה ןיגב יתעמשמ ןידל והילא

 .ינוציק תוריבס רסוחב הקול ,הלאכ תויואטבתה

	רבד ףוס
	

	יאנת-לע-וצה	תא	ךופהנ	יכ	יירבחל	עיצא	,ליעל	וטרופ	רשא	םימעטה	לכמ .91

	2-1	םיבישמל	ותרגסמב	הרונו	טלחומ	וצל	29.10.2018	םויב	ונינפלמ	אצוהש

	תועיגמ	רשא	תויואטבתהה	ןתוא	םע	רשקב	3	בישמה	תא	יתעמשמ	ןידל	דימעהל

	םילח	רשא	יתעמשמה	ןידה	יללכל	םאתהב	,תאז	–	תעמשמ	תוריבע	ידכ	הרואכל
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	ףולחל	רשאב	יתעמשמה	עבותה	לש	ותעד	לוקישל	ףופכבו	םירע	ינבר	לש	םניינעב

		.ליעל	ןיוצמכ	ןמזה

 

	תואצוה	םירתועל	םלשל	2-1	םיבישמה	תא	בייחל	יירבחל	עיצא	ןכ	ומכ .92

	.₪	30,000	לש	ללוכ	ךסב	טפשמ

	

	ט	פ	ו	ש		

 :תויח 'א האישנה
 
 
	תטלחה	היפל	,ןייטש 'א	טפושה	,ירבח	עיגה	הילאש	הנקסמל	תפרטצמ	ינא	.1

	רעצמל	–	)בישמה	:ןלהל(	3	בישמה	תא	יתעמשמ	ןידל	דימעהל	אלש	2-1	םיבישמה

	הקולה	הטלחה	איה	–	ול	תוסחוימה	תושקה	תויואטבתהה	תרוש	ךותמ	קלח	לשב

	שי	היפלו	ירבח	עיגה	הילאש	האצותל	תפרטצמ	ינא	,ןכ	לע	.ינוציק	תוריבס	רסוחב

	תוגרוח	רשא	תויואטבתה	ןתוא	ןיגב	יתעמשמ	ךילהב	חותפל	2-1	םיבישמל	תורוהל

	ףיסוהל	שקבא	,תאז	דצל	.ותעד	תווחב	טרפל	ירבח	ביטיה	ןתואש	הדימה	תומאמ

		.ילשמ	תורופס	תורעה

	

	שפוח	לע	הרימש	ןיבש	ןוזיאה	תחסונ	תאיצמ	,ונלשכ	תיתוברת	בר	הרבחב	.2

	המישמ	איה	,וב	רוביצה	ןומאו	ירוביצה	תורישה	לש	ודוקפת	תחטבה	ןיבו	יוטיבה

	,רוביצה	יתרשמ	לש	םהיתויואטבתהמ	,רתיה	ןיב	,עפשומ	רוביצה	ןומא	.תבכרומ

	ירקיעה	םעטה	יכ	רובס	ירבח	.םיריכב	םידיקפת	יאשונב	רבודמ	רשאכ	יאדווב

	אוה	ויניזאמ	להקש	ךכב	ץוענ	ריע	ברל	ןותנה	יוטיבה	שפוח	תלבגה	תא	קידצמה

	,ותשיגל	.)ןייטש 'א	טפושה	לש	ותעד	תווחל	44-42	תואקספ	ואר(	"יובש	להק"

	תויואטבתההמ	"םלעתהל	ותוכז"	תא	שממל	חרזאה	לש	ותלוכי	ךכ	לשב	תעגפנ

	שפוח	תלבגהל	תירקיעה	הקדצהה	יתטישל	.הנוש	יתעד	.ריעה	בר	ידי	לע	תועמשומה

	ששחה	:ותעד	תווחל	49	הקספב	ירבח	דמע	הילעש	וז	איה	ריע	בר	לש	יוטיבה

	–	ונממ	קלח	אוה	ריעה	ברש	–	ירוביצה	תורישה	תימדתבו	רוביצה	ןומאב	העיגפל

		.תוינעגופ	תויואטבתה	לשב
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	לשב	תומיוסמ	תולבגמ	וילע	תולח	,הז	ודיקפתבו	ריע	ברכ	ןהכל	רחב	בישמה	.3

	ןמ	רוביצ	דבועמ	ותוא	םילדבמ	הלא	םינייפאמ	.דיקפתה	לש	םידחוימה	וינייפאמ

	ישאר	וא	תקקוחמה	תושרה	ירבח	תמגוד	,יטילופה	ןבומב	רוביצ	ירחבנמ	וא	ןיינמה

	שפוחל	ותוכז	לע	תולטומה	תולבגמה	ףקיה	לע	,רתיה	ןיב	,םיכילשמ	םהו	,םירע

	ואר(	אלממ	אוה	ותואש	ירוביצה	דיקפתה	תבילמ	תורזגנ	הלא	תולבגמ	.יוטיבה

	ץ"גב	;ןייטש 'א	טפושה	לש	ותעד	תווחל	65-66	תואקספ	ןכו	53-54	תואקספ

	.))1986(	150-152	,141	,)4(מ	ד"פ	,תותד	יניינעל	רשה	'נ	ןבצ	732/84

	תיתכלה	תוכמסו	הרומ	ותויה	אוה	ריע	בר	לש	ודיקפתב	לטובמ	אל	ביכרמ

	לע	תולח	,ודיקפת	לש	הז	קלח	שממל	ול	רשפאל	תנמ	לע	,יתשיגל	.ךכב	םיניינועמל

	,לכהו	ןיינמה	ןמ	רוביצ	ידבוע	לע	תולחה	הלאמ	תותוחפ	תולבגמ	ולש	יוטיבה	שפוח

	תורשפאהו	םייתכלה	םירוביח	ןיינעב	ןוידה	וארו(	ןידה	תוארוהל	ףופכב	,ןבומכ

 תונלבוסה קוזיחל העונתה ןוושחב ב"י	2684/12	ץ"גבב	םניגב	ילילפ	ןידל	דימעהל

	ב"ס-א"ס	,ד"ל-ג"ל	תואקספ ]ובנב םסרופ[	,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יתדה ךוניחב

	ריע	בר	,תאז	דצל	.))9.12.2015(	ןייטשניבור 'א	האישנל	הנשמה	לש	וניד	קספל

	ןפואב	ולו	,תמלתשמ	ותרוכשמ	,ירוביצה	תורישה	לש	הריכבה	הרדשה	םע	הנמנ

	ןתינ	הז	ודיקפת	םורממ	.הנידמה	תאמ	ול	תנתינ	ותוכמסו	הנידמה	רצואמ	,יקלח

 .ירוביצה	תורישב	רוביצה	ןומא	תא	חיטבמהו	םדקמה	ןפואב	להנתי	יכ	תופצל

	

	תורישה	תודוסי	תחת	תורתוח	,תיאדוול	הבורק	תוריבסב	,רשא	תורימא	

	תוינידמל	דוגינב	וא	קוחה	תוארוהל	דוגינב	לועפל	תוארוקה	תויואטבתה	;ירוביצה

	שיש	תויואטבתה	וא	הרוסא	תיתגלפמ	תוליעפ	תווהמה	תויואטבתה	ןכו	;הלשממה

	תחת	תוסוח	ןניא	,תומלש	תויסולכוא	ליפשהל	וא	תוזבל	,עוגפל	ידכ	,הרואכל	,ןהב

	ותורשפאב	ןיאש	איה	רוביצ	תרשמכ	ותנוהכ	תועמשמ	.ריע	ברל	ןותנה	יוטיבה	שפוח

	תמלוהה	תיתכלממ	תוגהנתה	ומצע	לע	רוזגל	וילעו	,הלבגמ	אלל	ולאכ	תועד	עיבהל

 .ודמעמ	תא
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	ותרתוכש	רמאמב	ןרטש	הידידי	'פורפ	הנורחאל	בתכש	םירבד	ןאכל	םיפי	.4

	:שממ	ונלש	ונניינע	לע	ובתכנ	וליאכ	המדנ	רשא	,"וזה	תעב	תויתכלממ"

	
	ימ	.ןסרמ	טנמלא	שי	תיתכלממ	תוגהנתהל	השירדב"
	הדשב	להנתהל	לוכי	ונניא	יתכלממ	תויהל	שקבמש
	הלועפה	יכרד	תא	לוקשל	וילע	:תולבגמ	אלל	תקולחמה
	הבחר	הייאר	ךותמ	,דקפתמ	אוה	םהבש	םימוחתב	,ולש
	.םתוללכב	םיירוביצה	םייחה	לע	ותלועפ	תועמשמ	לש
	תועצמאב	םיוסמ	רזגמ	לש	תודמע	םודיק	לשמל	ךכ
	ילעב	לש	תויפ	תמיתס	וא	התסה	,היצזינומד	,השפכה
	.תויתכלממה	תא	רתוס	רחא	רזגממ	תקולחמ
	ידכ	ץמאל	ונלוכ	לעש	גשומה	איה	תויתכלממה
	הרבחה	תא	רישעת	תילארשיה	תקולחמה	תוברתש
	ףא	לע	,״תיבב״	ןאכ	תויהל	ונלוכל	רשפאתו
	"תיבה	תוהמ	יבגל	תונושה	תווקתהו	תויונשרפה
	20	חולישה	"תאזה	תעב	תויתכלממ"	ןרטש	הידידי(

111	)2020((. 
	

	.םייקלו	רוצנל	,רומשל	יואר	הלא	םיבושח	םירבד	

	ינאו	,תימע 'י	טפושה	,ירבח	לש	ותעד	תווחב	יתנייע	,הלאה	םירבדה	רחאל	.5

	םיידוהיה	תדה	יתוריש	קוח	תעצה	םודיקל	תושעל	קקוחמל	ותאירק	לא	תפרטצמ

		.2020-ף"שתה	,)םירע	ינברל	יתעמשמ	ןיד	–	ןוקית(

	

	ה	א	י	ש	נ	ה

	
	:תימע 'י טפושה
	

	3	בישמה	תא	דימעהל	שי	יכ	,ןייטש 'א	טפושה	,ירבח	לש	ותנקסמל	םיכסמ	ינא	

 'א	תטפושה	האישנה	יתרבח	לש	היתורעהל	ףרטצמו	יתעמשמ	ןידל	)בישמה	:ןלהל(

	.ימצע	לשמ	רפסמ	םילימ	ףיסוא	.תויח

		

	תוריח	לומ	לא	רשאכ	,יוטיבה	שפוח	לש	אשונב	תיללכ	הריקסב	חתפ	ירבח	.1

	תוכזה	יכ	רובס	יניא	,ימצעלשכ	.תלוזה	ירבדמ	םלעתהל	תוכזה	תבצינ	יוטיבה



 םיטפשמה תרש 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה הנידמו תדל ימרופרה זכרמה   7150/16 ץגב

58	

	

	יניא	,המודב	.יוטיבה	שפוח	סיסבבש	ירקיעה	לנויצרה	תא	תננוכמש	איה	םלעתהל

	יפ	לע	–	)the right to be left alone(	ושפנל	בזעיהל	םדא	לכ	לש	תוכזה	יכ	רובס

 S.D. Warren, L.D. Brandeis, The Right(	סיידנרב	טפושה	ותעשב	עבטש	יוטיבה

to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193 (1890)(	–	איה	תננוכמש	תא	לנויצרה	ירקיעה	

	להק"	ןיב	ירבח	ןיחבה	,םלעתהל	תוכזה	רואל	,םוקמ	לכמ	.תויטרפל	תוכזה	סיסבבש

	דבוע	לש	יוטיבה	שפוח	לע	תויתועמשמ	תולבגמ	תלטה	בייחמו	קידצמש	,"יובש

	תרכינ	הדימב	שלחנ	"יובש	להק"	לש	לנויצרה	,ודידלו	,יובש	וניאש	להק	ןיבל	,רוביצ

		.םירע	ינבר	לש	הרקמב

	

	שי	ורואלש	ןחבמה	אוה	"יובש	להק"	לש	ןחבמה	יכ	רובס	יניא	,ימצעלשכ	

	,הזככ	.ריע	בר	אוה	בישמהש	איה	אצומה	תדוקנ	.בישמה	לש	ויתויואטבתה	תא	ןוחבל

	תיבגמו	תיתגלפמ	תוליעפ	גויס(	הנידמה	תוריש	קוח	תולבגמ	,רתיה	ןיב	,וילע	תולח

	ךלוהו	וירבד	תא	עמושש	ימ	םא	םג	,)גויסה קוח	:ןלהל(	1959-ט"ישתה	,)םיפסכ

	ויתוקיספ	תא	לבקמו	וירבד	תא	עמושה	להק	אלא	יובש	להק	וניא	ויתוקיספ	תובקעב

	.הנידמל	תד	ןיב	הדרפה	ןיא	,תידוהי	הנידמ	התויהב	,לארשי	תנידמב	.ישפוח	ןוצרמ

	בר	לש	ותרוכשמ	וסיכמ	ןמממ	היה	אל	רוביצה	םתסה	ןמ	,וזכ	הדרפה	התייה	וליא

	ףופכב	,הלבגמ	אלל	ויתועד	תא	עיבהל	היה	לוכי	,בר	לכ	ומכ	,בישמהו	,ריע

	ןיא	הז	ןיינעלו	,םירבדה	תא	רמאי	ריע	בר	םא	ךכ	אל	.םדא	לכ	לע	םילחה	םירוסיאל

		.יובש	להק	וניא	בישמה	לש	ויפ	אצומ	תא	שקבמש	להקהש	הנימ	אקפנ

	

	תולבגמל	ףופכ	בישמה	,הנידמה	רצואמ	תמלושמ	ותרוכשמש	,ריע	ברכ	.2

	וראות	לשב	הרושה	ןמ	חרזא	לש	וזמ	תמצמוצמ	ריע	ברכ	ולש	יוטיבה	תוריחו	תונוש

		.הז	ודיקפתו

	

	םינוש	םילהקו	םימרז	ןיב	הביאו	םינדמ	ררועל	םילולעש	םירבד	,ידידל	

	ריע	ברכ	בישמה	לש	ודיקפתל	םישרדנ	םניא	,הינווגו	היטבש	לע	תילארשיה	הרבחב

	שפוח"	,רחא	םוקמב	רמאנש	יפכ		.ולהקל	ןווכמה		"יתכלה	רסמ"כ	םתוארל	ןיאו

	םחוכ	הפיש	םירבד	םימכח	ורמא	רבכו	,תולובג	ול	ביצהל	שיו	לכה	תוזח	וניא	יוטיבה
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	הוצמ	דספה	בשחמ	יוהו'	'א	'ב	תובא	הנשמ	)אישנה	הדוהי	יבר(	יבר	יפמ	,ןאכ	ףא

	ןייטשניבור 'א	)זא	וראותכ(	טפושה	ירבד(	"'הדספה	דגנכ	,הריבע	רכשו	הרכש	דגנכ

 ךוניחב תונלבוסה קוזיחל העונתה ןוושחב ב"י	2684/12	ץ"גב	–	"ךלמה	תרות"	תשרפב

	ןיינע	:ןלהל(	)9.12.2015(	ג"ל	הקספ ]ובנב םסרופ[	,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יתדה

		.))ךלמה תרות

	

	ינפמ	עיתרהלו	ףודהל	הרומאש	םסק	תלימ	הניא	"הכלה"	הלימה	:קודו	

	וושה(	תטלחומ	תוניסח	ןיא	םיינשרפ-םייתכלה	םירוביחלש	יפכ	.תיטופיש	תרוקיב

	ךכ	,))1996(	221	)5(נ	ד"פ	,לארשי	תנידמ	'נ	הבלא	ודיע	ברה	2831/95	פ"ע

	הדמעה	ינפמ	תטלחומ	תוניסח	ןיא	ריע	בר	לש	תויתכלה	תעד	תווחו	תויואטבתהל	םג

	ךכל	רבעמ	,תאז	.וניד	קספב	הבחרהב	ירבח	דמע	רבכ	ךכ	לעו	,יתעמשמ	ןידל

	םירכזנש	תורוקמה	וארו(	םידוהי	םניאשל	סחיל	עגונה	לכב	םג	תובר	םינפ	הכלהלש

	רשאכ	םג	יכ	,דמלו	אצ	.)'ע-ט"ס	,'מ-ח"ל	תואקספב	רתיה	ןיב	ךלמה תרות	ןיינעב

	הז	טפשמ	תיב	,הכלהה	רדגבש	םיקהבומה	םיניינעהמ	םהש	,תורשכ	יניינעב	רבודמ

	תורמחה	ןיבל	תורשכה	יניד	לש	"השקה	ןיערגה"	ןיב	ןחבאלמו	ברעתהלמ	עתרנ	אל

	םהל	ןיאש	ךא	,)ןטב	ידוקיר	ומכ(	תיתכלה	הניחבמ	הלוספ	תוגהנתהמ	תועבונש

		:ןוזמה	תורשכל	הרישי	העיגנ

	

	רשכה	תודועת	ןתמל	תוכמסה	תא	קינעמ	קוחה"
	,תישארה	תונברה	תצעומ	-	תיתד	תיתכלה	היצנטסניאל
	ונאובב	ךא	-	ימוקמ	בר	וא	,הידי-לע	הנמתהש	בר	וא
	ינוליח	קוחב	ונאש	,חוכשל	ןיא	,קוחה	תא	שרפל
	ימל	תקנעומה	תוכמסה	לש	הפקיה	לע	,ךכיפל	.ןניקסע
	דומלל	שי	רשכה	תדועת	ןתיל	תוכמסה	ול	הרסמנש
	שוריפב	םילבוקמה	,תונשרפ	יללכ	יפ-לעו	,קוחה	ךותמ
	אוצמלו	רותל	ןשרפל	םירומ	הלא	םיללכ	.ינוליח	קוח
	תולמל	ןתיל	הלא	לש	ןרואלו	,ותרטמו	קוחה	תילכת	תא
	'נ	ןיקסר	465/89	ץ"גב(	"יוארה	ןשוריפ	תא	קוחה
	677	,673	)2(דמ	ד"פ	,םילשורי	תיתדה	הצעומה
)1990((.	
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	םידיחי	וא	םיפוגמ	שורדל	הכירצ	הניאו	הלוכי	הניא	הנידמה	יכ	ירב	

	לועפל	הלילח	שרדנ	אל	בישמה	.הכלהל	דגונמה	ןפואב	לועפל	תד	יתוריש	םיקפסמה

	ךא	.הכלהה	וצ	ןיבל	ןידה	ןיב	עירכהל	שרדנ	וניאו	,תיתדה	ותנומאלו	ונופצמל	דוגינב

	ךכ	,הכלהו	תד	יניינע	לש	"השקה	ןיערגה"מו	"הבילה"מ	רתוי	םיקחרתמ	ונאש	לככ

	ונאש	הנגהה	תדימ	הנטקו	םירבדל	סחייל	םינוכנ	ונאש	תיתכלהה	המצועה	תשלחנ

	תוטלוב	תויואטבתה	ןתואל	תואמגוד	תצקמ	לע	דמע	ירבח	.םהל	קינעהל	םינוכנ

	אופא	האור	יניא	.תעמשמ	תריבע	ידכ	,הרואכל	,תולוע	רשא	בישמה	לש	תוקהבומו

	,רוביצ	תרשמכ	.ןונגסב	ןהו	ןכותב	ןה	םיבילעמו	םיפירח	םהש	,םירבדה	לע	רוזחל

	תבוח	ולוכ	רוביצלו	הנידמל	בח	אוה	חולש	לכ	ומכו	,הנידמה	לש	חולש	אוה	בישמה

		.תונמאנ

		

	לש	הכורא	הרדסב	אלא	בישמה	לש	תדדוב	תואטבתהב	רבודמ	ןיא	.3

	לולכמ	לע	ותעד	ןתי	יכ	יתעמשמה	ןידה	תיב	לע	הקזחו	,םינשה	ךרואל	תויואטבתה

		.תויואטבתהה

	

	סומידב	ןייד	וא	ןייד	דמוע	,םירע	ינברל	ידוחייה	יתעמשמה	ןידה	תיב	שארב	

	2-1	םיבישמה	ועיבהש	ששחה	תא	ןייצא	.םירע	ינבר	ינש	ודיצלו	ינבר	ןיד	תיב	לש

	בוט	,םוקמ	לכמ	ךא	,ודיגי	םימי	.תיביטקפא	הנניאש	תיתעמשמ	תכרעמב	רבודמה	יכ

	–	ןוקית(	םיידוהיה	תדה	יתוריש	קוח	תעצה	תאו	אשונה	תא	םדקי	םא	קקוחמה	השעי

	.2020-ף"שתה	,)םירע	ינברל	יתעמשמ	ןיד

	

	ט	פ	ו	ש		

	

	.ןייטש 'א	טפושה	לש	וניד	קספב	רומאכ	טלחוה	

	

		.)21.9.2020(	א"פשתה	ירשתב	'ג	,םויה	ןתינ	
5 1 2 9 3 7 1	

5 4 6 7 8 3 1 	ט	פ	ו	ש	ט	פ	ו	ש	ה	א	י	ש	נ	ה	3
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