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97201 /89  ילילפ קית
לארשי תנידמ

דגנ

יחרזמ תילג .1

ןשב תיבהז .2

ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה-תיבב

]8991.21.51[

יולטור 'ס תטפושה ינפל

 יפלכ ונווכ רשא ,םימויאב הטיחס לש תוריבע ורקיעש ,םושיא-בתכ שגוה תומשאנה דגנכ

 םיטרפל רקיעב סחייתה םימויאה ןכות .העודי תינרדבו טפוש לש ותב איהש ,תננולתמה

 רבודמ יכ ,הנעטה לע תססבתמ תומשאנה תנגה .תננולתמה לש םיינימה הילגרה לע םיימיטניא

 הבוח תא הערפ אלש ,תננולתמה ןיבל םימס רחוס ןיב תוכוותמכ ושמיש ןה הבש ,םימס תקסעב

 םילולכה םיקומינה דוסי לע תורוגס םייתלדב ןויד םייקל איה העיבתה תשקב .םסה תקפסא ןיגב

 איה התאצותש ,-4891ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )7()ב(-86ו )3()ב(86 ףיעסב

 תמייקתמ םא ,הלאשה לע ורקיעב בסנ ןוידה .םימויאה ןכות יבגל שקבתמה םוסריפ רוסיא

 ינפב דמעמ תננולתמל שי םא ,הלאשה לע ןכו ,תורוגס םייתלדב ןויד םויקל הליע ןודנה הרקמב

.הנודנה הלאשב טפשמה-תיב

נ:קספ יזוחמה טפשמה-תיב
 עמתשמ ,םיוסמ קוחב םרידסה קקוחמה רשא םיניינעהמ רשאכ ,םייקתמ ילילש רדסה)1(.א

 תררוג תשרופמ הארוה לכ אלש םשכ ,םלוא .קוחב ורדסוה אלש םיניינעל הנוש רדסה

 הארוה הירחא תררוג תיבויח תשרופמ הארוה לכ אל ךכ ,תעמתשמ הארוה הירחא

.)ה162( תילילש תעמתשמ

 ודמעמ תא עבוקה רדסה-2891ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחב ןיא)2(

 ןנולתמה דמעמ תא רידסהל דעונש ,הצממ רדסהכ הזחנה ,תונוש תויגוסב ןנולתמ לש

 עגונה לכב ןנולתמ דמעמ לש ורוכזיא רדעיהש ,רמול ןיא ךכיפל .םימוחתה לכב

 הרתי .ילילש רדסה לש ומויק לע עיבצמ ,תורוגס םייתלדב ןויד תעימשל תושקבל

 רדסהב קקוחמה בקנ אל ,תורוגס םייתלדב ןויד םויקל השקבב ןוידה יבגל םג ,תאזמ

 לש ךילהב דצכ ןנולתמ לש ורוכזא-יא ,ךכיפל .ןוידב םיפתתשמה תוהימ יבגל הצממ

– ו162( רסח רדסה לע אלא ,ילילש רדסה לע דיעמ וניא תורוגס םייתלדב ןוידל השקב

.)ד ,ב262 ,ז
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 יכ ,הנעטל סיסב ןיאו ,ךילהל ילאמרופ דצ וניאש ימל דמעמ ונקה רבכ טפשמה-יתב)3(

 תיינקה-יא ןיב יחרכה רשק ןיא ,ןכ ומכ .תיפיצפס קוח תארוה חוכמ קרו ךא הז היה

 תאזו ,תורוגס םייתלדב ןויד םייקל אלש הטלחהמ עגפנה דצל תשרופמ רוערע תוכז

 עגפיהל לולעה דצל ןועיט תוכז תיינקה ןיבל ,טפשמה יתב קוחל47 ףיעס חסונ חוכמ

 תוכזה .הקיקחב תינקומ תויהל תבייחה רתי תוכז הניה רוערעה תוכז .הליחתכלמ

 תשרופמ קוח תארוהל תקקזנ הניאו יעבטה קדצה יללכמ תעבונה תוכז הניה עמשיהל

.)ה– ב362 ,ה262(

 ךשמבש דועב .טפשמה םלועב תושדחה תומגמה םע בשייתמ ןברוקל דמעמ ןתמ)4(

 ךרוצה תנבה ךות ,ילילפה טפשמב םימשאנ תויוכז לע שגד םשוה תוכורא םינש

 תנמתסמ תונורחאה םינשב ירה ,תוניירבעה ינפמ ללככ הנידמה יחרזא לע הנגהב

 לש התמחלממ קלחכ םייפיצפסה הריבעה תונברוק לע ןגהל םוקמ שי היפל המגמ

 תא ול בישהל איה יטופישה ךילהב ןברוקה תופתתשה תרטמ .תוניירבעב הרבחה

 ןתינ אל םא םג ,ךכיפל .עשפה וא הריבעה ןמ ועפשוהש ימ לכ לש םדובכ תאו ודובכ

 הל קינעהל ןתינ זא יכ ,םייתלדה תריגס תודוא ןוידב תננולתמל שרופמ דמעמ קוחב

 ימכ ןנולתמה ןויצ חוכמ ןהו עומישה תוכז לש יעבטה קדצה יללכ חוכמ ןה ,הז דמעמ

 ,ה ,א462– ז362( טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס יפ-לע ,וניינע לע ןגהל םירומאש

.)ה562

 דוע וניא הז ןורקיע .ונטפשמ לש דסומ דוסיו ןושאר לכשומ אוה ןוידה תויבמופ ןורקע)1(.ב

 עבק קקוחמה .תיתקוח ףאו ,תיקוח הארוה תניחבב אוה אלא ,גהנמב וא הכלהבש רבד

 תיתיצמת ,תינוקאל ןושלב ,טפשמה יתב קוחל )א(86 ףיעסב ןוידה תויבמופ ןורקע תא

 .דוע ןירהרהמ ןיא ותויאליעו ותובישח ירחאש ,ןורקיע לע הדיעמה ,תיעמשמ-דחו

 אל .טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב םיטרופמה םיגירח קקוחמה עבק הז ללכל

-לע תיתקוח הגרדל ותוא הלעה אלא ,ןורקיעה לש יקוחה וחוכב קקוחמה קפתסה

 תא רוגסל יאשר טפשמה-תיב ןיא יכ ,הטיפשהב:דוסי-קוחל3 ףיעסב ועבוקב ,תיקוח

 ,"קוחב תרחא עבקנ"ש םוקמ תלוז ,יאשחב וינפל דמועו יולתה ןיינעב ןודלו םייתלדה

 .)ב172– ז ,ב072( "קוח יפל תרחא הרוה טפשמה תיב" רשאכ וא

 המישר איה טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב ןוידה תויבמופ ןורקעל םיגירחה תמישר)2(

 ,החותפ המישר תניחבב אוה טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס היפל ,תונשרפ .הרוגס

 וליא ,ןכא .תעדה לע תלבקתמ הניא ,ושפנ תוואכ םהילע ףיסוהל יאשר טפשמה-תיבו

 ךכב ,הטיפשהו:דוסי-קוחל רומאה3 ףיעסב ןוידה תויבמופ ללכל גירחה גיוס אל

 ,דומלל היה ןתינ זא יכ ,קוח יפ-לע תושעיהל תבייח טפשמה-תיב לש ותושרש

 היחנה אלא ,הצממ רדסה םושמ הניא טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב המישרהש

 ןוויכ .תבייחמ ותארוהש ירה ,קקוחמה קספ ךכשמ ,םלוא .קקוחמה לש תיתילכת

 רשפאמה ,ילילפה ןידה רדס קוחל3 ףיעסל קקזיהל ןיא ,הרוגס המישרב רבודמש

 רתויב הבוט ול תיארנה ךרדב" גוהנל ,ןידב תורחא תוארוה ןיאשכ ,טפשמה-תיבל

.)ג– א272( "קדצ תיישעל
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 דובכנ:דוסי-קוחל )א(7 ףיעסמ עבונ אוהש ףא ,תויטרפה לע הנגהה ןורקע יכ ,קספנ רבכ.ג

 שי דוסיה קוחל ,תאז םע.תויבמופה ןורקעב הז אוהכ םסרכל ידכ וב ןיא ,ותוריחו םדאה

 תשרופמ הארוהמ תעבונ הניא וז תינשרפ העפשה .םדוק ןיד לש ותונשרפ לע העפשה

 םדאה דובכב:דוסי-קוח לש ותעפשה .םייללכ תונורקעמ אלא ,ומצע דוסיה קוחב היוצמה

 ןוידה תויבמופ ןורקע לש ותולטבתהב הניא ,טפשמה יתב קוחל86 ףיעס לע ותוריחו

 םיגירחה לש הרוגסה המישרה לש החיתפב הניאו ,תויטרפל תוכזהלש הדובכ תאפמ

 דועב .םמצע םיגירחה לש רתוי הבחר תונשרפב אלא ,טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב

 לש תיתקוחה תוכזה לומ הדמע ,ותוריחו םדאה דובכו:דוסי-קוח לש ותקיקח ברעש

-קוח תקיקח רחאל התעשירה ,ןנולתמה לש וייח תענצ תנגהל תיקוח תוכז ןוידה תויבמופ

 םיוסמ ינשרפ יוניש תבייחמה תיתקוח תוכז ןנולתמל תדמוע ,ותוריחו םדאה דובכנ:דוסי

 ,רצ ןפואב וא בחר ןפואב תשרפתמ הניא גירחה תונשרפ .תויבמופה ללכל םיגירחה לש

 ,תונשרפה עוציב תעב תמייקה תיביטמרונה תרגסמה יפל ,רתיה ןיב ,יואר ןפואב אלא

 דובכב:דוסי-קוח לש ותקיקח .הפוקתל הפוקתמ תונתשהל היושע םירבדהעבטמ רשאו

 ןיא .ינשרפ יוניש בייחתמ ךכ ךותמו תיביטמרונה תרגסמה תא התניש ותוריחו םדאה

 דובכו:דוסי-קוח לש ונושללו וחורל םיאתמה ןפואב קוח תארוה לש הבחרה התונשרפב

 ,הכודמה לע טפשמה-תיב בשוי וניינעב רשא ,םידקת רסחו שדח הרקמב ,ותוריחו םדאה

.)א572 ,ג– א472 ,ב372( תמדוק הקיקחב העיגפ ידכ

 דע לש וששח םע דדומתהל הניה טפשמה יתב קוחל )7()ב(86 ףיעס לש ותרטמ)1(.ד

 תירוקמה הרטמה .םימיא וילע םיכלהמו טפשמה-תיב םלואב םיבשויה לש םהינפמ

 םהילע ומסרפתי םא דיעהל בוריס ינפמ םידע לע ןגהל התייה אל קוחה ילכירדא לש

 לש תידיימתישיא העפשה ינפמ םידעה לע ןגהל התייה הרטמה .םימיוסמ םיטרפ

 ,ןכ ומכ .ישפוח ןפואב ודיעי םא העיגפב םידעה לע םימייאמה ,םלואב םיחכונה

 ,םישנא ינפמ אלו טפשמה-תיב םלואב םיאצמנה םישנא ינפמ ןגהל התייה הרטמה

.)ו– ה ,א672( ןוידה ךלהמבאליממ םיחכונ םניאש

 תא רוגסל העיבתה תשקבל דוסי ןיא ,)7()ב(86 ףיעס לש ותילכת עקר לעו ,ןנד הרקמב)2(

 תישפוח תודע דיעהל םירחא םידע וא תננולתמה לש התוחונ-יא תמחמ ,םייתלדה

 ,ובש ,הרגישבש ןיינע הז היה זא יכ ,וז הדמע תלבקתמ התייה ול .טפשמה-תיבב

 ןקורתמ היה ןוידה תויבמופ ןורקעו טפשמה-תיב תותלד תורגסנ ויה ,םידעה תויחונל

.)ב– א772( ןכותמ

 הנגהב הזכרתה טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס תא וניקתהב קקוחמה לש ותנווכ)1(.ה

 לע ןגהל ךרוצ לש ומויקל תעדה הנתינש ילב ,ןימ תוריבעב םשאנו ןנולתמ לע

 .ינימ ךפונ וא עקר ןהל היה לבא ,ןימ תוריבעכ זא ורדגוה אלש ,תוריבעב םיננולתמ

 ןנולתמ לש וניינע לע הנגה" יוטיבל ביחרמ שוריפ תתל ןתינ ,תינשרפ הניחבמ ,םלוא

-8991ח"נשתה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה יפ-לע הריבעב וא ,ןימ תריבעב םשאנ וא

 הטיחס לש הריבע םג לולכי ,טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעסב גירחהש ךכ ,"

.)א872 ,ו772( ינימ עקר לע םימויאב
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 ,הריבע לע םג תערתשמ "ןימ תריבע" יוטיבה היפל תונשרפה ,תינושל הניחבמ)2(

 ,ןישנועה קוחב רדגומ וניא "ןימ תריבע" יוטיבה .תירשפא איה ,ינימ אוה הל עקרהש

ןכ השעש ירה ,םיוסמ ןיינע ךרוצל "ןימ תריבע" שרופמב רידגהל קקוחמה הצרשמו

 חנומל ןתיל איה המגמה .ןישנועה קוחב םייפיצפס קוח יפיעס ותרדגהל דימצהו

 תעינמל קוחה תללכהב תוארל ןתינ וז השיגל קוזיח .הבחר תועמשמ"ןימ תריבע"

 ללוכה ,)תינימ הדרטה תעינמל קוחה– ןלהל(-8991ח"נשת ,תינימ הדרטה

 )5()ב(86 לש הפיסב ,"ןימ תוריבע"כ ןישנועה קוחב תורדגומ ןניאש ,תובר תויוגהנתה

 .)ו– ב872( טפשמה יתב קוחל

 תעינמל קוחל )5()א(3 ףיעס לש ורדגב אב תינימ הייטנ עקר לע תיפסכ הטיחסל ןויסינ)3(

 ,תינימה הדרטהה תריבע תומא ת"לדל תסנכנ וזכ תוגהנתהש ןוויכ .תינימ הדרטה

 הריבע םג לולכיש ידכ טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס תא ביחרה קקוחמהש ןוויכו

 טפשמה-תיב יכ ,ותעד תא עיבה קקוחמהש ירה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה יפ-לע

.)ג972( רומאכ הריבעב ןוידב ,םייתלדה תא רוגסל יאשר

 תוכזה ןיב יוארה ןוזיאה הנתשנ ,ותוריחו םדאה דובכנ:דוסי-קוח לש ותקיקח חכונל)4(

 לע ןירקמ הז יוניש .ןוידה תויבמופל תיתקוחה תוכזה ןיבל תויטרפל תיתקוחה

 )ב(86 ףיעסב רשא ,ןוידה תויבמופ ללכל םיגירחה לש תונשרפה לש המ-תבחרה

 ,ןנד הרקמב .םירכסה תצירפב אלו ,ןניקסע המ-תבחרהב ,קודו .טפשמה יתב קוחל

 עקר ילעב םירבד לש םמוסריפ ינפמ ,תננולתמ לע ןגהל הליע )5()ב(86 ףיעס םיקמ

.)א082– ז972( םייתלדה תריגסלש ךרדב ,ינימ

 ויתוביסנב םייתלדה תא רוגסל תוכמסב שומיש תושעל שי םא ,הלאשה תניחב ךרוצל )1(.ו

 תותלד תרתוהב םיכמותה םיקומינה לש ןזאמ ךורעל טפשמה-תיב לע ,ןנד הרקמה לש

 םיכמותה םימעטה .םייתלדה תריגסב םיכמותה םיקומינה לומ תוחותפ טפשמה-תיב

 תלעותה ,םימיוסמ םיטרפ תעדל רוביצה תוכז ,לשמל ,םניה ןוידה תויבמופב

 ,ירוביצהו יטרפה קזנה ,םתכרפה תורשפא תניחבמ םימיוסמה םיטרפה תפישחבש

 םימעטה .דועו ,םימיוסמה םיטרפה תרתסה תמחמ ןיד-לעבל םרגיהל לולעש

 םרגיהל יושע רשא ירוביצה וא יטרפה קזנה ,רקיעב ,םניה םייתלדה תריגסב םיכמותה

 קזנה ,םירחא םירקמב וא ,םימיוסמה םיטרפה תפישחמ ,ןנולתמל וא ,ןיד-לעבל

 ןוזיאה םותב םא .םיטרפ םתוא תפישחמ ,הלש ץוחה יסחיל וא הנידמה ןוחטיבל

 ,םרב .יבמופב להנתי טפשמהו ,תויבמופה ללכ לוחי ,תוניועמ םיינזאמה תופכ תורתונ

 םיקומינה לקשממ בר םייתלדה תריגסב םיכמותה םיקומינה לש םלקשמ םא

 ,יקלח ןפואב ןיבו טלחומ ןפואב ןיב ,ויתותלד תא טפשמה-תיב רוגסי ,םירחתמה

.)ו– ב082( הרקמו הרקמה לכ לש ויתוביסנמ בייחתמכ

 ויפל תומשאנה לש הנגהה וק ןיינע ןיבל ינימה עקרה ןיינע ןיב ןיחבהל שי ,ןנד הרקמב)2(

 םוסרפל הנגה הנקמ תויטרפה תנגה קוח .ןוטרש לע התלעש ,םימס תקסיעב רבודמה

 ,"רוביצל ןינע"מ ןחבומב ,"ירוביצ ןינע" םוסרפב היה םא ,םדא לש ותויטרפב עגופה

 תולעל םייושעה םיאשונל רשקב ,הז ןויגיה יפ-לע .תויטרפב העיגפ קידצמ וניאש
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 תויבמופ ללכל םיגירחה לש תונשרפה אהת ,"ירוביצ ןינע" םושמ םהב שיו ,ןוידב

 הטיי טפשמה-תיב ,תוליעה תחא רדגל הסינכ רחאל םגו ,דחוימב תינקוודו הרצ ןוידה

 תולעל םילולעה םיאשונ ,תאז תמועל .סונמ ןיאב אלא ,םייתלדה תא רוגסל אלש

 ןוידה תויבמופ ללכל םיגירחה לש תונשרפהש ירה ,"רוביצל ןינע" קר םהב שיו ,ןוידב

 ןינע" .םייתלדה תא רוגסל תולק רתיב הטיי טפשמה-תיבו ,רתוי הבידנו הבחר היהת

 תוליכרה רציו תונרקס ימעטמ םג ולו ,םדא ןיינעל ידכ וב שיש אשונ לכ אוה "רוביצל

 תלעות םושמ שי ותעידיב רשא ןיינע קר אוה ,אסיג ךדיאמ "ירוביצ ןינע" .אדירג

 ןינע" םושמ ןיא םינלכר לש םרצי אלמל וא קפסל איה ותרטמ לכש םוסרפב .רוביצל

.)ה– א182( "ירוביצ

 רשא ינולפ יבגל עדימ לש גוס ותואו ,םדאל םדאמ הנוש "ירוביצה ןינעה" לש ויוהיז)3(

 ןפואב .ינומלא יבגל "ירוביצ ןינע" תווהל אלש יושע ,"ירוביצ ןינע" קפס אלל הווהמ

 םדא זחואש לככ .םייטרפ םישנא ןיבל תוירוביצ תויומד ןיב ןיחבהל שי ינורקע

 ןינע" םייק ךכ ,רוביצה ייח לע רתוי הבר העפשה לעב ,רתוי ריכב ירוביצ דמעמב

 ןיידעש אלא .ןדוסיב "יטרפ" יפוא תולעב תודבוע לש ןתעידיב רתוי קדצומ "ירוביצ

 הדימ-תומאב שומיש ותושעב ,טפשמה-תיבל הארייש ,קוחה תנגה תלחה םשל ,ךירצ

 .)ז– ה182( תמיוסמ הדבוע לש התעידימ רכשנ אצי רוביצה יכ ,תויביטקייבוא

 ,תירוביצ תומד הניה םא םג םלואו ,תמסרופמ תינרדב הניה תננולתמה ,ןנד הרקמב)4(

 ,תומשאנה לש הנגהה וקב ,ןנד הרקמב .הבר הניא רוביצה ייח לע התעפשה יכ הארנ

 בוח םולשתל ןתשירד עקר לעו ,םימס ןכוויתב וא ןהמ השכר תננולתמה יכ תונעוטה

 הריבעב הרואכל רבודמה ןכש ,"ירוביצ ןינע" םושמ שי ,םושיאה-בתכ שגוה יפסכ

 .הז ןיינעב טפשמה-תיב תנגהל תיאכז תננולתמה ןיאו ,תירוביצ תומד לש תילילפ

 בייחמ רשיה לכשהש "ירוביצ ןינע"ב אל ןניקסע ,ינימה עקרל עגונה לכב ,תאז תמועל

 דחוימ םעט ןיארשא ,אדירג ,ליכרה יכלוה "רוביצל ןיינע"ב אלא ,ומוסרפ תא

.)ג– א282( ומוסרפ תא תושרהל

 דחא ןכש ,םשאנב עוגפל היושע יטפשמה ןוידה תותלד תריגס יכ ,קספנ רבכ)1(.ז

 רוביצל ועיגי ןוידה יכילהש אוה ,יבמופ ןויד לש בושחה ללכב םייזכרמה םיקומינה

 אל,םוסרפה אלמלאשו ,ודיב יוצמה עדימב קדצה תיישעל םורתל לוכי רשא ,בחרה

 םג דירפהל שי ,ןנד הרקמב .המיאתמה תושרה ינפל ואיבהל םוקמו ךרוצ האור היה

 ןכות ןיבל ,םימס תקסיעב רבודמה ויפל ,תומשאנה לש הנגהה וק ןיב הז ןיינעב

 וק לש םוסרפ רוסיאש דועב .תננולתמה תודוא םיימיטניא םיטרפ ללוכה םימויאה

 הדימב אל יכ ףא ,ןנוגתהל תומשאנה לש ןתלוכיב עוגפל לולע תומשאנה לש ןתנגה

 רקיעו ללכ תומשאנב עגופ וניא ונניינע לש ינימה עקרה לע םוסרפ רוסיאש ירה ,הבר

.)ז– ה282(

 רשאכ ,הנגהל תויואר תננולתמה לש התויטרפו התסנרפ םא ןוחבל שי ןנד הרקמב)2(

 גיצהלהרואכלו ,היתודוא םימיוסמ םיטרפ רוביצה יניעמ ריתסהל תשקבמ תננולתמה

 ,רחא לש ותרידח ינפמ םדא לש ותויטרפ לע הנגה לכ .רוביצה יפלכ אווש גצמ
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 ידבכ םימעט שי ,םרב .רחא ותוא יפלכ אווש גצמ ,תרחא וא וזכ הדימב ,תרשפאמ

 רשאכ ,ןנד הרקמב .תלוזה יפלכ רומאה אוושה גצמ ףרח ,תויטרפה תנגהל לקשמ

 קופיס רסוחל רבעמ ,תננולתמהלש התויטרפ לע הרימשה םצעמ קזנ םרגנ אל תלוזל

 התויטרפ לע ןגהל אלש הקדצה הלש "אוושה גצמ"ב ןיא ,רוביצה לש יאליכרה רציה

.)ה ,ב– א482(

 סרטניא ול דמוע ,םייתלדה תריגסב תננולתמה לש יטרפה הניינע דצל ,ןנד הרקמב)3(

 ,רכשנ אציי "ןטחס"ש בצמה תעינמ בייחמ ירוביצה סרטניאה ,אסיג דחמ .ירוביצ

 ךדיאמ .םתלוז תטיחסב םלזמ תא תוסנל םיילאיצנטופ םינטחס דדועל לולעה בצמ

 בצמ ,ושאר לע וידיו אציי "טחסנ"ש בצמה תעינמ בייחמ ירוביצה סרטניאה ,אסיג

 םתוא םוסרפש ,קפס ןיא ,ןנד הרקמב .הרטשמב ןנולתהלמ "םיטחסנ" עיתרהל לולעש

 "םיטחסנ"ל רסמ םושמ שי ,"טחסנ" לע "ןטחס" םייא םמוסרפב רשא םיטרפ

 םיטרפהו ,לעופה לא חוכה ןמ אצוי אל םויאהש םנוצרב םא יכ ,םיילאיצנטופ

 תא םלשלו "ןטחס"ה לש ותשירדל תונעיהל םהל בטומ ,םימולע וראשיי םהיתודוא

.)א682 ,א582– ז482( "עדימה רפוכ"

 ןיב ןוזיא לש ותכירע תעב ןובשחב איבהל שיש םינושה םילוקישה חותינ ,ןנד הרקמב)4(

 קוחל )5()ב(86 ףיעס לש ותרגסמב ,תננולתמה לש תויטרפה תוכזל תויבמופה תוכז

 ,תננולתמה לש ינימה עקרה תפישחב רומאה לכב יכ ,הנקסמל איבמ ,טפשמה יתב

 ,השק איה תננולתמה לש התויטרפל הרידחהש ירה ,הטיחסה ימויא אשונ אוהש

 םיטחסנ דודיעו הטיחס תוריבע תעינמ לש לופכה ירוביצה סרטניאב העיגפה

 ,יאליכרה רציה קופיסב קר תיצמתמ רוביצל תלעותה ,דגנמו ,הבר איה ןנולתהלמ

 תא רוגסל שי ,ךכש ןוויכ .קדצומ וניא תוחפה לכל וא ,םייק וניא תומשאנל "ןורתי"הו

 .תננולתמה תודוא םיימיטניאה םיטרפה תולעל םייושע ובש ,ןויד לכב םייתלדה

 ימויא אשונ וניאש ,תומשאנה לש הנגהה וק לש ויוליגב רומאה לכב,תאז תמועל

 אל תויטרפה ירהש ,תקדצומ איה תננולתמה לש התויטרפל הרידחהש ירה ,הטיחסה

 תוריבע תעינמ לש ירוביצ סרטניאב העיגפ ןיא ,תוילילפ תריבע עוציב ריתסהל הדעונ

 לש התוברועמל דשח יוליגב הדבכנ איה רוביצל תלעותה ,ינש דצמו ,הטיחס

 לש ןתנגהל ,העונצ יכ םא ,המורת םושמ ךכב שי ןכו ,תוילילפ תוריבעב תננולתמה

 םיטרפה תולעל םייושע ובש ,ןויד לכב םייתלדה תא רוגסל ןיא ,ךכיפל .תומשאנה

.)ה– ב682( תומשאנה לש הנגהה וק תודוא

ב:ורכזואש דוסי יקוח

.)א(7 ףיעס ,ותוריחו םדאה דובכו:דוסי-קוח–

.3 ףיעס ,הטיפשהנ:דוסי-קוח–

.קוסיעה שפוחב:דוסי-קוח–

ו:הרכזואש תישאר הקיקח
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 ,)ב(86 ,)א(86 םיפיעס ,-4891ד"משת ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח–
.47 ,)ד(07 ,)א(07 ,07 ,)ב(96 ,)7()ב(86 ,)5()ב(86 ,)3()ב(86

 ,46 ,3,36 םיפיעס ,-2891ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוח–
.)ב(781

.'ה ןמיס 'י קרפ ,77 ,15 םיפיעס ,-7791ז"לשת ,ןישנועה קוח–

 םיפיעס ,-6991ו"נשת ,)םירצעמ– הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוח–
05, 15.

.15 ףיעס ,-9791ט"לשת ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור תדוקפ–

.)3(81 ףיעס ,-1891א"משת ,תויטרפה תנגה קוח–

.12 ףיעס ,-1891א"משת ,םידלי ץומיא קוח–

.9 ףיעס ,-1791א"לשת ,)לופיט יכרדו השינע ,הטיפש( רעונה קוח–

.9 ףיעס ,-9791ט"לשת ,)םירצעמ( םוריח-תעש תויוכמס קוח–

.ב2 ,א2 םיפיעס ,-7591ח"ישת ,)םידע תריקח( ןידה ירדס ןוקיתל קוח–

.'א תפסות ,1 ףיעס ,-5591ו"טשת ,)םידלי תנגה( תויארה יניד ןוקיתל קוח–

.)5()א(3 ,)1()א(3 םיפיעס ,-8991ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוח–

נ:ורכזואש קוח תועצה

.-0891מ"שת ,)31 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצה–

ב:ורכזואש ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספ

.246 )4(ול ד"פ,'חאו טפשמה תיב 'נ תפי28/955 ץ"גב]1[

.076 )1(המ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןסח88/856 פ"שב]2[

.832 )3(חמ ד"פ ,'חאו לארשי תנידמ 'נ מ"עב לארשיל ימואל קנב39/2891 פ"ע]3[

.36 )4(גמ ד"פ ,'חאו תואירבהתרש 'נ ןמרמיצ88/77 א"ע]4[

.794 )2(מ ד"פ ,ינולפ'נ תינולפ68/671 ע"ר]5[

 ,'חאו ןורמושו הדוהי רוזאב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ 'חאו בו'גרא58/78 ץ"גב]6[
.353 )1(במ ד"פ

.5 א ד"פ ,לארשי תלשממל יטפשמה ץעויה 'נ רטסוליס84/1 פ"ע]7[

.985 )4(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ תאמינג59/6132 פ"נד]8[

.444 )2(המ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רנליו88/353 פ"ע]9[

.813 )1(טמ ד"פ ,םורמ 'נהלשממל יטפשמה ץעויה39/5815 א"ע]01[

.414 )3(המ ד"פ ,'חאו הרטשמה רש 'נ 'חאו תליג6183 ,09/5183 ץ"גב]11[
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 ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיב 'נ 'חאו ןירטיצ863 ,68/892 ש"ב]21[

.733 )2(אמ ד"פ ,'חאו ביבא-לת זוחמב

.218 )2(זמ ד"פ ,'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו םואבלסכיו 'ש29/8865 ץ"גב]31[

.1 )4(הל ד"פ ,'חאו רודישה תושר'נ 'חאו ץרא ךרד תדוגא062 ,18/642 ץ"גב]41[

ו:ורכזואש םייזוחמה טפשמה-יתב לש ןיד-יקספ

.201 )2( ו"לשת מ"פ ,'חאו לארשי תנידמ 'נירנבא57/4421 )א"ת( ש"ב]51[

.861 )1( ד"משת מ"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןומרח38/0661 )א"ת( ש"ב]61[

נ:ורכזואש םיילארשי םירפס

.)ג"נשת(הקיקחה תונשרפ ,ב ךרכ ,טפשמב תונשרפ קרב 'א]71[

.)ו"נשת(תואיצמל סותימ ןיב ,תונותיעה שפוח לגס 'ז]81[

.)ב"נשת(טפשמה ןהכ 'ה 'ח]91[

.)ח"נשת ,תנכדועמו תבלושמ הרודהמ ,ב ךרכ( םילילפב ןידה רדס לע ימדק 'י]02[

ב:ורכזואש םיילארשי םירמאמ

]12[L. Sebba “Will the ‘Victim Revolution’ Trigger a Reorientation of the   
Criminal Justice System?” 31 Isr. L. Rev. (1997) 379.

 גי טפשמ ירקחמ "דוסיה יקוח רואל תילילפה הקיקחה" פרק 'י]22[
.572 )ז"נשת-ו"נשת(

 רואל היצזילנויצוטיטסנוקו:םדאה תויוכז לש סונאי– ילילפה טפשמה" פרק 'י]32[
.46 )ו"נשת-ה"נשת( במ טילקרפה "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח

 דוסיה-יקוח תובקעב טפשמה תכרעמ לש היצזילנויצוטיטסנוקה" קרב 'א]42[
.5)ו"נשת( גי טפשמ ירקחמ ")ינוידהו יתוהמה( ילילפה טפשמה לע היתוכלשהו

 ,לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז "תויטרפלו בוט םשל דובכל תוכזה" ןוזיבג 'ר]52[

.362 )ב"נשת ,ב ךרכ(הארקמ

 חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס יפ-לע תורוגס םייתלדב ןויד םויקל השקב
.הרקיעב הלבקתנ השקבה .-4891ד"משת ,]בלושמ

;תשקבמה םשב– ביבא-לת זוחמ תטילקרפל הריכב תינגס ,לג לכימ

;1 הבישמה םשב– דוד
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.2 הבישמה םשב– ןויח

הטלחה

רבד חתפ.א

 ונווכ רשא ,םימויאב הטיחס לש תוריבע ורקיעש ,םושיא-בתכ שגוה תומשאנה דגנכ
 רקיעב סחייתה םימויאה ןכות .העודי תינרדבו טפוש לש ותב איהש ,תננולתמה יפלכ
.תננולתמה לש םיינימה הילגרה לע םיימיטניא םיטרפל

 ושמיש ןה הבש ,םימס תקסיעב רבודמ יכ ,הנעטה לע תססבתמ תומשאנה תנגה
.םסה תקפסא ןיגב הבוח תא הערפ אלש ,תננולתמה ןיבל םימסה רחוס ןיב תוכוותמכ

השקבה תוהמ.ב

 םילולכה םיקומינה דוסי לע תורוגס םייתלדב ןויד םייקל איה העיבתה תשקב
 ,-4891ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )7()ב(-86ו )3()ב(86 םיפיעסב
.םימויאה ןכות יבגל שקבתמה םוסרפ רוסיא איה ותאצותש

:םניה טפשמה-תיב תותלד תריגסל העיבתה יקומינ

;תופסונ תודע עברא לשו תננולתמה לש תויטרפב העיגפ.1

;רסומב העיגפ.2

-תיבב תישפוח תודע דיעהלמ תופסונה תודעה תעבראו תננולתמה תעתרה.3

.טפשמה

תננולתמה לש הדמעמ.1.ג

 תויהל ,תננולתמה לש החוכ-אב ,ןמדלפ ןיד-ךרוע שקיב8991.11.9 םוימ הבישיב
.ותעד תא עיבהלו ןוידב חכונ
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 טפשמה-תיב ינפב אובל ותוכזבו ןברוקה דמעמב ריכהל םויכ איה הייטנה ,ותנעטל
 הלולע טפשמה-תיב תטלחהל ובש םוקמ ,הז דמעמב ריכהל שי .ויתונעט עימשהלו
 התויהב טרפבו ,ללכ ךרד תננולתמ לש הדובכו היתויטרפ לע ןוסא תרה העפשה תויהל
.רוביצ תשא

:ויקומינ הלאו

 יפ-לע גוהנל שי הזכש הרקמבו ,רדסה רדעיהב אלא ילילש רדסהב רבודמ אל)א(
 ןלהל(-2891ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל3 ףיעסב רומאה
 תיב גהני ,קוקיחב הארוה וילע ןיאש ןידה רדס לש ןינע לכב" ,)פ"דסחה–
."קדצ תיישעל רתויב הבוט ול תיארנה ךרדב טפשמה

 ירוביצה סרטניאה תא םיגציימה םיאנותיעל דמעמ התנקה הקיספה םא)ב(
 רשא ,תננולתמל דמעמ ןתיל שיש רמוחו לקמ ,םוסרפ רוסיא לש םיכילהב
.היתודוא םיטרפה םוסרפמ עגפיהל הלולע

 ךילהל העיגנ ול שיש ,ישילש דצל דמעמ תונקהל הרורב הייטנ שי הקיספב)ג(
.ןנולתמה-ןברוקל טרפבו ,ויתואצותמ עגפיהל יושעו יטופיש

.וינועיטב הכמת ףאו ותוחכונל הדגנתה אל העיבתה

 חוכ-אב לש ותשקבל דגנתה ,תומשאנה יתשל ןעט רשא ,דוד ןיד-ךרוע.2
:םיאבה םינועיטה דוסי לע תננולתמל דמעמ ןתמל ותודגנתה תא ססיבו ,תננולתמה

 קקוחמה שקיב רשאכ ,ותטישל .םינויד לש הזכ גוסב דמעמ ןיא תננולתמל)א(
 הנקה אלו קקוחמה םתסשמו ,שרופמב ןכ השעש ירה ,ןברוקל דמעמ תונקהל
 תא ריתוהל יוארה ןמ .ןיאמ שי ןברוקל דמעמ תונקהל ןיאו רוציל ןיא ,דמעמ
 ןכ-לעו ,ילילש רדסה ,השעמל ,שי ותעדל .קקוחמל דמעמה תיינקה תכאלמ
 תעד-לוקיש טפשמה-תיבל םינקמה םייללכ םיפיעסב שומיש תושעל ןיא
.רדסה ללכ ןיא םהבש ,םירקמל םעבטמ םילבגומה ,קדצה תדימ יפ-לע גוהנל

.וב דמעמ הל ןיאש ןאכמו ךילהה לע רוערע תוכז ןיא תננולתמל)ב(

 תונקהל ךרוצ ןיאו הנמאנ גצייל העיבתההלוכי תננולתמה לש הניינע תא)ג(
.המעטמ ימל וא תננולתמל דמעמ
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 ודמעמ םגש הדבועה ףרח ,הז גוסמ השקבב יאנותיעל דמעמ רבעב ןתינ וליפא)ד(
 ,ונניאש ,ןנולתמ לש ותוכז לע ךכמ שיקהל ןיא ,קוחב שרופמב רדסוה אל ולש
.רוביצה לש ורפוש ,יאנותיעכ

.ןועטל תננולתמה חוכ-אבל רשפאל יתטלחה ומצע ןוידב

:ייקומינ ןלהל

רדסהה תוהמ.3

 ןידה רדס תא םירידסמה םיקוחב תונוש קוח תוארוה הנמ תומשאנה חוכ-אב
 הנקמה ,פ"דסחל46 ףיעס :ןוגכ ,ישילש דצל וא ןנולתמל דמעמ ןתינ םהבש ,ילילפה
77 ףיעסב ,ןולינה תא ןידל דימעהל אלש וא רוקחל אלש הטלחה לע ררע תוכז ןנולתמל
15 םיפיעסו ,וקזנ לע יוציפל תוכז ןנולתמל הנקמה ,-9791ז"לשת ,ןישנועה קוחל - 05
 דמעמ הנקמה ,-6991ו"נשת ,)םירצעמ– הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל
.הבורעה טוליח לע ןוידב ברעל

 ץפחשמ יכ ,התייה ,ל"נה קוחה תוארוה דוסי לע ,תומשאנה חוכ-אב לש ותנקסמ
 ודמעמ יבגל ךכ גהנ אלשמו ,שרופמ ןפואב תאז השע ןנולתמל דמעמ תיינקהב קקוחמה
 .ילילש רדסה לש ומויק קיסהל שי ,טפשמה-תיב תותלד תריגס תודוא ןוידב ןנולתמ לש
.הז בצמ תונשל לוכי ,טפשמה-תיב תקיספ אלו קקוחמה קר ,ךכיפל

 תקיתש ףרח ,הקיספב דמעמ הנקוה תונותיעלש ,ךכל רע תומשאנה חוכ-אב
 רשאב ירוביצה סרטניאה תא תגציימה תונותיעה לש הדמעמש ,רבס םלוא ,קקוחמה
.ןנולתמה דמעממ הנוש ,תעדל רוביצה תוכזלו ןוידה תויבמופל

 קוחב םרידסה קקוחמה רשא םיניינעהמ..." רשאכ שחרתמ ילילש רדסה.4
 expressio unius est :קוחב ורדסוה אלש םיניינעל הנוש רדסה עמתשמ ,םיוסמ

exclusio alterius".

 לכ אל ךכ ,תעמתשמ הארוה הירחא תררוג תשרופמ הארוה לכ אלש םשכ :קודו
 קרב 'א 'פורפ( "תילילש תעמתשמ הארוה הירחא תררוג תיבויח תשרופמ הארוה
.)311 'מעב ,]71[ הקיקחה תונשרפ ,ב ךרכ ,טפשמב תונשרפ

 הזחנ היהו ,תונוש תויגוסב ןנולתמ לש ודמעמ תא עבוקה רדסה פ"דסחב היה ול
 רשקתמ אוה םהבש םימוחתה לכב ןנולתמה דמעמ תא רידסהל דעונש ,הצממ רדסהכ
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 לכב ןנולתמ דמעמ לש ורוכזא רדעיהש ,רמול ,ילוא ,היה ןתינ זא יכ ,ילילפה ךילהל
.ילילש רדסה לש ומויק לע עיבצמ ,תורוגס םייתלדב ןויד תעימשל תושקבל עגונה

 דציכ תוארל ןתינש אלא ,ןנולתמ לש ודמעמ יבגל ללוכ רדסה ןיאש קר אל ,םלוא
 רשאכ ,ילילפה ךילהב ןנולתמ לש ודמעמ רוציבב ,בלש ירחא בלש ,המדקתה הקיקחה
.התלעו הצצש ,השדח היעב רותפל הקיקחה הדעונ םעפ לכב

 רוקחל אלש הטלחה לע ןנולתמל עידוהל שי יכ ,עבוקה פ"דסחל36 ףיעס :המגודל
 לע ריקסת תשגהל תורשפאב ריכמה פ"דסחל )ב(781 ףיעס וא ,ןידל דימעהל אלש וא
 יבגל הצממ רדסה םושמ הלא קוח יפיעסב תוארל ןתינ אל .ןימ תריבעב עגפנ לש ובצמ
.ןברוק-ןנולתמה לש ודמעמ

 קקוחמה בקנ אל תורוגס םייתלדב ןויד םויקל השקבב ןוידה יבגל םג ,תאזמ הרתי
.ןוידב םיפתתשמה תוהימ יבגל הצממ רדסהב

 הקידצמ וניינע לע הנגהש ימכ טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעסב ןנולתמה ןויצ ףא
.ןוידל דצ תויהל יושע ןנולתמ ותואש ,ךכ לע תדמלמ תותלדה תריגס

 םוקמב םוסרפ תרתהל תושקבב םינופ םיאנותיע יכ ,אוה ימוימוי ןיינע ,וז ףא וז אל
 תא םיגציימ םתויהב לבקתה הקיספב םדמעמו ,ךילהל דצ םניהש ילב תאזו ,רסאנ אוהש
 לגס 'ז 'פורפ האר( ןוידה תויבמופלו עדימ תלבקל ,יוטיבה שפוחל ירוביצה סרטניאה
 'חאו טפשמה תיב 'נ תפי28/955 ץ"גב ןכו]81[ תואיצמל סותימ ןיב ,תונותיעה שפוח

]1[(.

 םייתלדב ןוידל השקב לש ךילהב דצכ ןנולתמ לש ורוכזא-יא יכ ,הרובס ינא ךכיפל
 רמוחו לקמ םג דומלל ןתינ תאז .רסח רדסה לע אלא ,ילילש רדסה לע דיעמ וניא תורוגס
 םדובכ ,םתויטרפש ,םיננולתמ לש םדמעמל הזכ ןוידב םיאנותיע לש םבצמ תאוושהב
 ןוידה ךרעיי םא וא םוסרפה רתוי םא ,ישממ ןפואב עגפיהל םילולע םנוחטיב וא
.יבמופב

 ךילהב יכ ףא ,ךילהל ילאמרופ דצ וניאש ימלדמעמ ונקה רבכ טפשמה-יתב.5
 אוהו ,שנוע וילע תישה טפשמה-תיבש ,ןברס דעל דמעמ ונקה המגודל רשאכ ,דרפנ
 העפשה התייה ךילהלש םושמ תאזו ,םיעשרומה לש םרוערעל דצכ ףרטצהל שקיב
.)]2[ לארשי תנידמ 'נ ןסח88/856 פ"שב( וניינקו ותוריח לע הרישי

 םשאנה תא שמיש רשא ,עונפוא לע ןוכשמ לעבל דמעמ הנקוה ,רחא הרקמב וא
 דצ ותואו רחאמ ,ןאכ םג .טוליחה וצב ןוידה תעב טלוח ןכ-לעו ,קנב דוש ישעמ עוציבב
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 לארשיל ימואל קנב39/2891 פ"ע( עונפואה טלוחי םא קזנב תאשל היה לולע ישילש

.)]3[ 'חאו לארשי תנידמ 'נ מ"עב

 תטלחה לע רערעל ,חותינ ךלהמב הרטפנש ,הדלי ירוהל דמעמ ןתינ ףסונ ןיינעב
 םיינישה יאפור תדוקפל15 ףיעס יפ-לע אפור לש ונוישיר תיילתה ןיינעב תואירבה תרש
 לעבכ שרופמב עבקנ אל הרוההש ,הדבועה ףרח תאזו ,-9791ט"לשת ,]שדח חסונ[
.)]4[ 'חאו תואירבה תרש 'נ ןמרמיצ88/77 א"ע( רוערע תוכז

 יתרכה ,ןורשה אלכ דילש םירורחשה תדעו שאר-תבשויכ יתבשב ,רחא ןיינעב
 ףיעסב קוחב שרופמ רדסה רדעיה ףרח ,םירורחשה תדעו ינפב ןברוקה תחפשמ דמעמב
 ריסאה לש וניינעב6991.5.12 םוימ2/2260500ט םירורחש תדעו( ןישנועה קוחל15
.)תירטש ןבהשמ

 רשאכ םג יכ ,תומשאנהחוכ-אב תנעטל סיסב ןיאש ,תושיחממ ולא תואמגוד.6
 ,ןכ ומכ .תיפיצפס קוח תארוה חוכמ קרו ךא הז היה ךילהל ישילש דצל דמעמ הנקוה
 םייקל אלש הטלחהמ עגפנה דצל תשרופמ רוערע תוכז תיינקה-יא ןיב יחרכה רשק ןיא
 תוכז תיינקה ןיבל ,טפשמה יתב קוחל47 ףיעס חסונ חוכמ תאזו ,תורוגס םייתלדב ןויד
.הליחתכלמ עגפיהל לולעה דצל ןועיט

 תלילש היפל ,תרופ ןב 'מ תטפושה 'בכ לש התקיספב אוצמל ןתינ וז הנקסמל קוזיח
 אלו םייתלד רוגסל השקב תלבק לע קר תערתשמ טפשמה יתב קוחל47 ףיעסב רוערעה
 הריכמש דבלב וז אל ,וז השיג .)]5[ ינולפ 'נ תינולפ68/671 ע"ר( וזכ השקב תייחד לע
 ,רוערע תוכז ול הקינעמ םג איהש אלא ,םוסרפהמ עגפיהל יושעש ימ לש ותוכזב
.התוא ללוש קוחהש היה המדנש

 לכו .עומיש תוכז ונינפל רשאכ ,המכו המכ תחא לע זא יכ ,ןניקסע רוערע תוכזב םאו
 בו'גרא58/78 ץ"גב( רתי תוכז אלא ,תיעבט תוכז הניא רוערעה תוכז דועב ?המל ךכ

 תויהל תבייח איהו ,)083 'מעב ,]6[ 'חאו ןורמושו הדוהי רוזאב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ 'חאו
 תוכזהש ירה ,)263 'מעב ,םש( רוערע תוכז ול םוקתש ידכ הקיקחב ינולפל תינקומ
 קוח תארוהל תקקזנ הניאו יעבטה קדצה יללכמ תעבונה תוכז הניה עמשיהל
.תשרופמ

 אל םיתעלש ירה ,רוערע תוכז ןוגכ ,קקוחמה ידי-לע תוכז תינקומ אלש םוקמ םג
 דובכ האר( קדצה ינפ תיארמ ינפמ ,תיטופיש הטלחהמ עגפנה םע טפשמה-תיב דיפקי
 לולעש ימ םע דיפקי אלש רמוחו לק .)07 'מעב ,]4[ ל"נה ןמרמיצ ןיינעב ץלמ טפושה
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 תעבונ איה אלא ,קוחב ןוגיע תבייחמ הניא ןועטל ותוכזו תיטופיש הטלחהמ עגפיהל
.יעבטה קדצה יללכמ

 םלועב תבשונה השדחה חורה םע בשייתמ ףא תננולתמה-ןברוקל דמעמ ןתמ.7
 סחיל שדח טבמ המע האיבמה הרות– היגולומיטקיוה תרות תומדקתה םע ,טפשמה
 תויוכז לע שגד םשוה תוכורא םינש ךשמבש דועב .הריבעה תונברוק יפלכ הרבחה
 ינפמ ללככהנידמה יחרזא לע הנגהב ךרוצה תנבה ךות ,ילילפה טפשמב םימשאנ
 תונברוק לע ןגהל םוקמ שי היפל המגמ תנמתסמ תונורחאה םינשב ירה ,תוניירבעה
.תוניירבעב הרבחה לש התמחלממ קלחכ םייפיצפסה הריבעה

 ףותישל יוכיסה לדג ךכ ,הריבעה תונברוק לש םניינע תא םדקת הרבחהש לככ
.קוחה תפיכא תויושר םע םדצמ הלועפ

 תדחוימ תוסחייתה קידצמ תוניירבעה ינפמ היחרזא לע ןגהל הרבחה ןולשכ
 םינתינ דימת אלש ,םיבר םירושימב יוטיב ידיל אב םלבס רשא ,הריבעה תונברוקל
.יפסכ יוציפל

 ,העישפב המחלמב םיבר םיצמאמ העיקשה תירטינמוההו תמדקתמה הרבחה
 ,טקשהו יביסאפה קלחה תא חוכשל התטנו ,םיניירבעה לש םמוקיש תא םג תללוכה
.ןברוקה תא :ונייה

 קדצה תונורקע" רבדב הרהצה תודחואמה תומואה תרצע הלביק-5891.21.11ב
 תונידמל ךירדמ שמשל הדעונש ,"תוכמסב הערל שומישו הריבע תונברוקל םיידוסיה
.םניינע לע הנגהבו הריבעה תונברוק םע קדצ תיישעב םלועה

 הרהצהה יפיעס תא םשייל םישרדנה םידעצ טוקנל תוארקנ ם"ואה תורבח"
 תושיגנ ,עדימב עויס ,ןברוקה יפלכ דובכו םלוה סחי ,ראשה ןיב ,םנינעש
 ידימ יוציפ ,טפשמו הריקח יכילהב הדימע תוכז ןתמ ,טפשמה יכילהל
 תיגולוכיספ ,תיאופר ,תירמח הרזעו הנידמה םעטמ םייוציפ ,ןיירבעה
 חוקל( "הליהקהו םיבדנתמ םיפוג ,ןוטלשה תויושר תועצמאב תיתרבחו

.)7891.1.72 ,פרק 'י ןיד-תכרוע ,הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ריכזתמ

 לש םדובכ תאו ודובכ תא ול בישהל איה יטופישה ךילהב ןברוקה תופתתשה תרטמ
-לע םישענ םיבר הכ הבשחמו םיצמאמ רשאכ .עשפה וא הריבעה ןמ ועפשוהש ימ לכ

 םג תעדה תא ןתיל שיש ,קפס ןיא ,הליהקה לא ותבשה ךרוצל ןיירבעה תא םקשל תנמ
.ןברוקה לע
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 לע הרימשבו ןיירבעב תודקמתה לש תרוסמ ךותמ תולעופ קוחה תפיכא תויושר
 לש הניקתו הליעי הלועפל תינויחה ,הריבעה ןברוק לש הלועפה ףותיש תגשה .ויתויוכז

 ,תשדוחמ הייארל תוכרעיה ךותמ קר תגשומ תויהל היושע ,קוחה תפיכא תכרעמ
.ול עייסל תכרעמה תוביוחמ תאו ויכרצ תא ןובשחב האיבמה

 ול שיו ,תורחא תונידמב תיתקיקחו תיתקיספ תוחתפתה םג ףקשמ הז יוניש ,ןכא
 L. Sebba “Will the ‘Victim Revolution’ Trigger a :תורפסב םג תבחרנ הכימת

Reorientation of the Criminal Justice System?” [21], at pp. 393-396.י האר ןכו' 
092 'מעב ,]22[ "דוסיה יקוח רואל תילילפה הקיקחה" פרק -  טפשמה" פרק 'י ;882
 םדאה דובכ :דוסי-קוח רואל היצזילנויצוטיטסנוק :םדאה תויוכז לש סונאי– ילילפה
57 'מעב ,]32[ "ותוריחו - 37.

 דובכ לש וירבד תא ותחפשמ וא ןברוקה לש הדימעה תוכז ןיינעב איבהל יואר
84/1 פ"ע ןיינעב( ל"זהרומז אישנה ירבד לע ,רתיה ןיב ,םיכמתסמה ,ץלמ טפושה

:)]7[ לארשי תלשממל יטפשמה ץעויה 'נ רטסוליס

 ךל ןיא .באה ינפב םיילרודצורפ םילושכמ ביצהל םוקמ הז ןינעב יתיאר אל"
 לכיש רשא הרוה לש הלאמ רתוי םייגארטו םיבוצע ,םירומח העיגפו באכ
 יפכ קדצה תא תוצמל ןוילעה טפשמה תיב ילתכ ןיב הז לש ואובבו ,ותב תא
 םוסחמה לש ויתוצק לכב ומיע קדקדל ףאשנ אל ,ובצמב וניבמ אוהש
 בצמ הז אהיו ,ןניקסע הדימעה תוכז ינידב .ןיד לעב ינפב דמועה ינוידה
 ,'עגפנ דצ'כ םילוכש םירוה לש םדמעמב ריכי אל טפשמה תיב םא םוגע
 המרג ותונלשר רשא ,אפורה דגנ להנתמה ךילהב םתנעט תא איבהל םיאכזה
 תושק עגפת באה לש ונועיט תקתשה םהב םירקמה ןמ דחא והז .םלוכשל
 הארי םעהש םג בושח' :ל"ז הרומז אישנה לש ונושלכ .קדצה תיארמב
 םיראשנ ןיאו ,ושנועו אטחה לע םינד ובש ןילקרטל םיסנכנ ויטפושש
 םא וא ,םלשאוה םא דבלב המשאה בתכ לע וב םינדו רודזורפב םידמוע
.)86 'מעב ,]4[ ל"נה ןמרמיצןיינע( "'לטב אוה םא וא ,םוגפ אוה

 ןברוקה-תננולתמל שרופמ ןפואב דמעמ ןתינ אל םא םג יכ ,יתרבס רבד לש ופוסב
 קדצה יללכ חוכמ ןה ,הז דמעמ הל קינעהל ןתינ זא יכ ,םייתלדה תריגס תודוא ןוידב
 יפ-לע ,וניינע לע ןגהל םירומאש ימכ ןנולתמה ןויצ חוכמ ןהו עומישה תוכז לש יעבטה
.ןלהל ראוביש יפכ ,טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס

 הרוצב איבהל ןתינ תננולתמה לש הניינע תא יכ ,תומשאנה חוכ-יאב תנעטל.8
 ידימ לבקל התייה הלוכי העיבתה ,ןכא יכ בישא ,הנידמה חוכ-תאב יפמ םג תמלוה
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 ,טפשמה-תיב ינפל איהש תומכ ןתוא אירקהלו ,תונעט לש הבותכ המישר תננולתמה
 ,ךה ונייה הז תיתוהמ הניחבמ ירה ?הז דסל תננולתמה תסנכהב שיש אתוברה המ ,םרב
 לש הדובכ תבשה תשוחת תא םיריסחמו םירסח ונאצמנ ,קדצה ינפ תיארמ תניחבמו
.ןברוקה-תננולתמה

 הרושבכ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש תובישחה תא וניניע דגנל תוארל ונילע
 חוכבו לעופב הריבעה ןברוק .הבש םניירבעל קר אלו ,הרבחה לכל הדעונ"ש תיתקוח
 אל ,העיגפו המיא ,דחפ ינפמ םתוריח לעו םדובכ לע הנגהל םיאכז ךרד-םימת חרזא לכו
 ,]8[ לארשי תנידמ 'נ תאמינג59/6132 פ"נד ןיינעברגמש אישנה 'בכ( "םשאנה ןמ תוחפ
.)126'מעב

 ןה תעגונ ילילפה טפשמה לש היצזילנויצוטיטסנוקה יכקרב אישנה ירבדכ וא
 קרב 'א האר( "הזמ רוביצה סרטניאו עגפנה סרטניאו הזמ םשאנה תוריח"ל
 לע היתוכלשהו דוסיה-יקוח תובקעב טפשמה תכרעמ לש היצזילנויצוטיטסנוקה"
.)21 'מעב,]42[ ")ינוידהו יתוהמה( ילילפה טפשמה

 וצ לע ןוידב תננולתמל דמעמ ןתיל יתטלחה ליעל רומאה ךמס לע ,םוכיסל.9
.טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס יפ-לע םייתלדה תריגס

ןוידה תויבמופ ןיינעב הטלחה– ןיינע לש ופוגל.ד

 תוליעה דוסי לע ,רומאכ ,השגוה ,םוסרפ רוסיאל השקבכ החסונש ,השקבה.1
 וביחרה ,ןכ-יפ-לע-ףא .טפשמה יתבקוחל )7()ב(86 ףיעסבו )3()ב(86 ףיעסב תויוצמה
 .ולא תוליע יתשל רבעמ לא הבירמה תיזח תא תננולתמה חוכ-אב ןהו העיבתה ןה
 תונעט לש ןפוגב ןוידל ותמכסה תא עיבה ףאו ,ךכל תומשאנה חוכ-אב דגנתה אלשמ
 דמעמה תיינקה םצע לע קר ותמוערת תא גייסמ אוהש ךות ,תננולתמה חוכ-אב
 אל תופסונה תונעטהש ,הדבועה ףרח תאז .ולעוהש תונעטהלכב ןודא ,תננולתמל
 ןויד םויקל השקבכ תחסונמ תויהל הכירצ התייה וזש ףאו ,המצע השקבה ןושלב וטרופ
.הילא סחייתא וזככו ,תורוגס םייתלדב

:םייטנוולרה םיפיעסה חסונ הזו

.יבמופב ןודי טפשמה תיב)א(.86"

 ,ותצקמ וא ולוכ ,םייוסמ ןינעב ןודל יאשר טפשמ תיב)ב(
:הלאמ תחאב ךכב ךרוצ האר םא ,תורוגס םייתלדב
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...

;רסומה לע הנגה םשל)3(

...

 ןימ תריבעב םשאנ וא ןנולתמ לש וניינע לע הנגה םשל)5(
 ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה יפ לע הריבעב וא
;-8991ח"נשתה

...

 תישפח תודע דיעהלמ דע עיתרהל לולע יבמופה ןוידה)7(
.ללכב דיעהלמ וא

... 

 םייתלדב טפשמ תיבב להנתהש ןויד לע רבד םדא םסרפי אל)א(.07
.טפשמה תיב תושרב אלא תורוגס
...

 ,טפשמה תיב ינוידל רשקב םוסרפ לכ רוסאל יאשר טפשמ תיב)ד(
 לעב לש ונוחטב לע הנגה םשל ךכב ךרוצ האור אוהש הדימב
."ןוידב רכזוה ומשש רחא םדא וא דע ,ןיד

העיבתה יקומינ.2

 ,ונכות םוסרפ רוסיאל ןאכמו ,תורוגס םייתלדב ןוידה םויקל םוקמ שי העיבתה תעדל
 תוליעה דוסי לע ןה ,םיימיטניא םיטרפ יוליגב םירושקה ,םימויאה ןכותל עגונה לכב
 ךרדב תוליעה תמישר תבחרה דוסי לע ןהו ,טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב תועובקה
.תננולתמה לש התויטרפבהעיגפ לש הליע תסנכה לש

:ןמצע תוליעהמ ליחתא

 לע הנגה םשל םייתלד רוגסל ןתינ טפשמה יתב קוחל )3()ב(86 ףיעס יפ-לע.3
 קדצבו ,הינועיטב חנזנ אוה יכ הארנ ,העיבתה תשקבב עיפומ הז קומינ יכ ףא .רסומה
.וב ןודא אל ךכיפלו ,חנזנ

 תורוגס םייתלדב ןויד םייקל ןתינ ,טפשמה יתב קוחל )7()ב(86 ףיעס יפ-לע.4
."ללכב דיעהלמ וא תישפוח תודע דיעהלמ דע עיתרהל לולע יבמופה ןוידה" םא
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 יבמופב הדעהמ הנשושחת ,תופסונ תודע עברא המעו ,תננולתמה יכ העיבתה תנעוט
.ןהייחל םיעגונה םיימיטניא םיטרפ ףושחל הנשרדיתש תע

 קוחל )ב(86 ףיעסב תוליעה תמישר יכ ,העיבתה תנעוט ליעל רומאל ףסונב.5
 לע ןגהל ןתינ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח חוכמו ,הרוגס המישר הניא טפשמה יתב
 םיווהמה םיטרפ תפישח תעינמ לש ךרדב ,טפשמב דיעהל הרומאה ,תננולתמ לש הדובכ
 ןלהל(-1891א"משת ,תויטרפה תנגה קוחב םג תנגועמה הנגה ,התויטרפב העיגפ םושמ
.)תויטרפה תנגה קוח–

 תוטחוסה ואציי ,תננולתמב העיגפה תא טפשמה-תיב ריתי םא ,העיבתה ירבדל
 םלשל םהל בטומש ,םירחא םינטחסל תוא אהי ,ךכב .הטיחסה תכאלמ םלשותו תורכשנ
 םהיתודוא עדימהש םנוצרב םא ,קוחה תפיכא תויושרל תונפל אלו הטיחסה ריחמ תא
.ללכה תלחנל ךופהי אל

 ןוידה תויבמופ תא םייקל ךרוצה ןיב שרדנה ןוזיאה תא ךורעל טפשמה-תיב אובב
 ,םיקזנה תא ויניע דגנל םישי ,תויטרפלו דובכל טרפה תוכז לע ןגהל ךרוצה ןיבל
 תמועל ,תוחותפ םייתלדב דיעהל הנצלאית םא ,תורחאה תודעלו תננולתמל ומרגייש
.יבמופב םייקתי אל ןוידה םא תומשאנל םרגיהל לולעש קזנה

 הלעי ,רוביצב תרכומה ,יינפלש תננולתמל קזנה תדימ יכ ,העיבתה הרובס הז ןיינעב
 איבהל שי הז לוקיש םגו ,תמסרופמ הניאש ,תינולפ תננולתמל םרגייש קזנה לע
.ןובשחב

 םיטרפה םוסרפמ תלעות לכ חמצת אל תומשאנל יכ ,תנעוט ףא העיבתה
 לש ומויקמ האצותכ עגפית אל ןתנגהו ,ןועיט רדסה תגשהל ץחל טעמל ,םיימיטניאה
.םימויאה ןכות םוסרפ תעינממו תורוגס םייתלדב ןוידה

תננולתמה חוכ-אב תונעט.6

 ןתינו ,הרוגס המישר הניא טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב תוליעה תמישר)א(
 ןיינעב ןוילעה טפשמה-תיב תקיספל שקיה חוכמ ,תויטרפה תנגה קוח תא הכותל אורקל
.הרוגס הניא תונויסחה תמישר יכ עבקנ הב ,תונויסח

 תא רוגסל טפשמה-תיב יאשר טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס יפ-לע)ב(
 תנעטל .ןימ תוריבעב ןנולתמ לש ,רתיה ןיב ,וניינע תנגהל ךרוצ ךכב שי םא ויתותלד
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 םג לולכיש ךכ ,בחר ןפואב שרפתיש לוכי "ןימ תריבע" חנומה תננולתמה חוכ-אב
.ינימ עקר לע הטיחס ןוגכ ,ינימ ןעקר רשא ,ןטושפ יפ-לע ןימ תוריבע ןניאש ,תוריבע

 היצמרופניא תעדל תונציצמ תלוז ,םוסרפה תא ריתהל ירוביצ סרטניא ןיא)ג(
 חוקימ תדמע תשיכר וניה תומשאנה לש יטרפה סרטניאה .תננולתמה לע תימיטניא
.ןועיט רדסה ךרוצל

תומשאנה חוכ-יאב תונעט.7

 ,הטיפשה :דוסי-קוחל3 ףיעס יפ-לע– דוסי תוכז איה יבמופ טפשמל תוכזה)א(
 ןוידה תויבמופ ןיב ןוזיאל קקזיהל ללכ ןיא .טפשמה יתב קוחל )א(86 ףיעס יפ-לעו
 תויבמופ לש התויאליעל תדגונה תוכז הדימעמ הניא תננולתמה ןכש ,תננולתמה תוכזל
.ןוידה

 אל .הרוגס המישר הווהמ טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסבש תוליעה תרוש)ב(
.תויטרפה תנגה קוח תא וז המישרל סינכהל ןתינ

 וניינעש ,טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס יפ-לע העיבתה הטקנ ובש ,ךילהה)ג(
 היה ןתינ ןכש ,ןגוה וניא ,רוערעל תנתינ הניאש הטלחהב ,ףרוג ןפואב םייתלד תריגס
 רשאכ ,דבלב םוסרפתעינמ ךרוצל ,טפשמה יתב קוחל07 ףיעס יפ-לע ךילהב תונפל
 הנתינש הטלחה לע רערעל ןתינ ,טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס יפל הטלחהמ ןחבומב
.טפשמה יתב קוחל47 ףיעס חוכמ ,07 ףיעס יפל

-תיב תא תבייחמ תמסרופמו תרכומ תוישיא תננולתמה לש התויה אקווד)ד(

 ןכש ,םוסרפתעינמ לע וא םייתלד תריגס לע הרוי םרטב רתי תוריהז טוקנל טפשמה
 הלוכי הניא ,רוביצה תוניינעתהל הפושח העבט םצעמ רשא הריירק הרחבב תננולתמה
 ,ילילפה ךילהה םייקתה אלמלאו ,תוליכר עונמל ידכ יטופישה ךילהב שומיש תושעל
 רוציל יטופישה ךילהה לש וחוכב ןיא .םירבדה לש םמוסרפ תא עונמל הלוכי התייה אל
.ןיאמ שי םוסרפ רוסיא

 לש התנולתל המב הנתינ ךכבו ,תונותיעב רבכ םסרופ םימויאה לש םנכות)ה(
 םוסרפל המב תומשאנל ןיא ,אסיג ךדיאמ .םוסרפה תא המזי איה אל םא םג ,תננולתמה
 לש םוסרפ ינפמ תננולתמה לע ןגהל הקדצה לכ ןיאו ,םימס תקסיעב רושקה ,ןתנגה וק
.תומשאנהמ םימס השכר וליאכ ,הדגנ תונעט
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 ינפמ םידע לע ןגהל טפשמה יתב קוחל )7()ב(86 ףיעס לש תירוקמה ותרטמ)ו(
 ,ןנולתמה תוברל ,דע לכל רשפאל אלו ,םתתח םהילע םיליטמו םלואב םיבשויה םישנא
.יבמופב תודע תתלמ ענמיהל

 ,אברדא ,אלא ,העיבתה תנעטכ טחוסל סרפ ןתמ םושמ הניא םוסרפה תרתה)ז(
 ןתינ אל םימסרפתמ םירבדהש עגרמו ,הטיחסהמ עקרקה תא טימשמה אוה םוסרפה
.רתוי טוחסל

 יתלב העפשה םושמ הב שי ,טפוש לש ותב תננולתמה לש התויה תשגדה)ח(
 ,רחא יטתופיה הרקמב ,ויתודוא םיטרפ תפישחל שושחי רשא ,טפשמה-תיב לע תנגוה
.םוסרפה תא יחכונה הרקמב ריתי םא

ןוידה תויבמופ ןורקע.ה

 'בכ ירבדכ .ונטפשמ לש דסומ דוסיו ןושאר לכשומ אוה ןוידה תויבמופ ןורקע.1
:אצמ טפושה

86 ףיעסבו הטיפשה :דוסי-קוחל3 ףיעסב עובקה ,ןוידה תויבמופ ןורקע"
 תונורקעה דחא וניה ,-4891ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל
 ,הנומט ותרימשב .ונלש טפשמה תטיש דוסיבש םייזכרמה םייתקוחה
 םוחתב ןה ,יטופישה ךילהה לש ותוניקתל תוירקיעה תובורעה תחא ,עודיכ
 קדצה ינפ תיארמ םוחתב ןהו ,השעמל הכלה ,תמאה רוריבו קדצה תיישע
 ,728 )1(ול ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רזניגה18/433 פ"ע :האר( הדעו םע לבק
 .)םש תורכזואמה תואתכמסאהו ,'ה-'ב238 'מעב .ןיול 'ד טפושה ירבד
 תושרל רוביצה שחורש ,ןומאל ןיא-וידעלב-םרוג'כ ותובישח ןאכמ
 ,ינולפ 'נ תינולפ68/671 ע"ר-ב ,תרופ-ןב אישנל הנשמה ןושלכ( '...תטפושה
 הווהמ ,היבו הנימ .)ל"נה15/251 פ"ע תובקעב ,994 'מעב ,794 )2(מ ד"פ
 תיטרקומדה התיתשתל ינויח יאנת' םג ןוידה תויבמופ ןורקע לע הדפקהה
 תנידמ 'נ רייט28/876 ש"ב-ב ,קרב טפושה ירבד( 'לארשי תנידמ לש
 לש ויכלהמ ירחא בוקעל רוביצה תוכזו ,)783 ,683 )3(ו"ל ד"פ ,לארשי

 הכורכ ,ןוידה תויבמופב הנתומ השומימש ,תרושקתה תועצמאב טפשמ
 תנידמ 'נ רנליו88/353 פ"ע( "יוטיבה שפוחל תידוסיה תוכזה לש הדוביכב

.)054 'מעב ,)]9[ רנליו תשרפ– ןלהל( לארשי

 א"עב ,ןישח טפושה 'בכ לש ,דימתכ ,ןזואל םיברעה וירבד הז ןיינעב םיפי ןכו

:143 'מעב ,)]01[ םורמ ןיינע– ןלהל( םורמ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה39/5815
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 הדעה ינקיז .םדק ימימ ונמיע אוה ירהו ,הז דוסי-ןורקע ונאצמה ונא אל"
."...לכ יניעל וטפש םעה תאו ,ריעה רעשב היה םנכשימ םיטפושהו

 ףאו ,תיקוח הארוה תניחבב אוה אלא ,גהנמב וא הכלהבש רבד דוע וניא הז ןורקיע
 ,טפשמה יתב קוחל )א(86 ףיעסב ןוידה תויבמופ ןורקע תא עבק קקוחמה .תיתקוח
 ותובישח ירחאש ,ןורקיע לע הדיעמה ,תיעמשמ-דחו תיתיצמת ,תינוקאל ןושלב
 קקוחמה עבק ,הז ללכל ."יבמופב ןודי טפשמה תיב" :דוע ןירהרהמ ןיא ותויאליעו

.טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב םיטרופמה םיגירח

 הגרדל ותוא הלעה אלא ,ןורקיעה לש יקוחה וחוכב ןנוכמה-קקוחמה קפתסה אל
 ןודי טפשמה תיב" :יכ ,הטיפשה :דוסי-קוחל3 ףיעסב ועבוקב ,תיקוח-לע תיתקוח
-הנה ."קוח יפל תרחא הרוה טפשמה תיב םא וא קוחב תרחא עבקנ םא תלוז ,יבמופב

 ,םייתלדה תא רוגסל יאשר טפשמה-תיב ןיאש ,ןנוכמה-קקוחמה ונתוא הווצמ ,ןכ-יכ
 רשאכ וא ,"קוחב תרחא עבקנ"ש םוקמ תלוז ,יאשחב וינפל דמועו יולתה ןיינעב ןודלו
 ."קוח יפל תרחא הרוה טפשמה תיב"

-קוח חוכמ–החותפ המישר וא הצממ רדסה– ןוידה תויבמופ ללכל םיגירחה.2

הטיפשה :דוסי

 העיבק וניינעו "קוחב תרחא עבקנ" וניה ןוידה תויבמופ ללכל ןושארה גירחה
 ןיא ,הז גירחל רשאב .תורוגס םייתלדב ןודיי םיוסמ ןיינעש ,קקוחמה לש תיביטיזופ
 תשרופמ הארוה תמייק םהיבגל רשא ,םירבד לש םמוסרפ תא ריתהל יאשר טפשמה-תיב
 תוכמס טפשמה-תיבל קינעמ קוח ותוא ובש םוקמ אלא ,םמוסרפ תא תרסואה קוחב
.ןכ תושעל

-תיבל תעד-לוקיש תונקמהו ,תורוגס םייתלדב ןויד ןורקיעכ תועבוקה קוח תוארוה

 םיקלח םוסרפ וא םימיוסמ םישנא תוחכונ ,תורוגסה תותלדה ףרח ,ריתהל טפשמה
9 ףיעסבו-1891א"משת ,םידלי ץומיא קוחל12 ףיעסב תויוצמ ,ןוידה לש םימיוסמ
-תיב לע הפוכה קוח תארוה .-1791א"לשת ,)לופיט יכרדו השינע ,הטיפש( רעונה קוחל

 ,)םירצעמ( םוריח-תעש תויוכמס קוחל9 ףיעס תארוה איה ,םייתלדה תריגס טפשמה
.-9791ט"לשת

 וניינעו ,"קוח יפל תרחא הרוה ש"מהיב" וניה ןוידה תויבמופ ללכל ינשה גירחה
 וא םוסרפ רוסאל ,םיוסמ קוחב תוכמס הנתינ טפשמה-תיבל םהבש ,אד ןוגכ ,םירקמב
.תורוגס םייתלדב ןויד לע תורוהל
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 ,קוח יפ-לע ול הנתינ אלש תוכמס ול לוטיל לוכי וניא טפשמה-תיבש ,וילאמ ןבומ
 .יטנוולרה קוחב וז ןיעמ תוכמס ול הנתינ אלש םוקמ ,רומאכ ןויד לע תורוהל לוכי וניאו
 תמחמ ךא תורוגס םייתלדב ןויד לע תורוהל לוכי וניא טפשמה-תיב יכ ,רורב ,לשמ םשל
 ויתודוא םיטרפ לש וא ותנומת לש ירשפא םוסרפ חכונל ,םשאנ לש ותכובמו ותונשייב
,933 'מעב ,]01[ םורמ ןיינעב תשקבמה לש המוד הנעט תייחד האר( תרושקתה ילכב
143(.

 ,החותפ המישר תניחבב אוה טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס היפל ,תונשרפ ,ןכ-לע
 םניא ,הז ףיעס לע ורבעש םיברה םייונישה תא ודרשש ,הנשמה יפיעס תששש ,רמולכ
 לע תלבקתמ הניא ,ושפנ תוואכ םהילע ףיסוהל יאשר טפשמה-תיבו ,דבלב הצלמה אלא
 :דוסי-קוחל רומאה3 ףיעסב ןוידה תויבמופ ללכל גירחה גיוס אל וליא ,ןכא .תעדה
 היה ןתינ זא יכ ,קוח יפ-לע תושעיהל תבייח טפשמה-תיב לש ותושרש ךכב ,הטיפשה
 אלא ,הצממ רדסה םושמ הניא טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב המישרהש ,דומלל
 ותארוהש ירה ,ןנוכמה-קקוחמה קספ ךכשמ ,םלוא .קקוחמה לש תיתילכת היחנה
.תבייחמ

 הרוגס המישר איה טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב המישרה יכ ,רמאנו םכסנ
))numerus clausus, ףיסוהל ןיא םג ךא הנממ עורגל ןיא" ,אב ןיאו אצוי ןיא תניחבב 
.)143 'מעב ,]01[ םורמ ןיינע( "תוליע הילע

-תיבל רשפאמה ,פ"דסחל3 ףיעסל קקזיהל ןיא ,הרוגס המישרב רבודמש ןוויכ

 תיישעל רתויב הבוט ול תיארנה ךרדב" גוהנל ,ןידב תורחא תוארוה ןיאשכ ,טפשמה
."קדצ

 הלולכה המישרה" יכ ,אחרוא בגא ,ותעד תא עיבה ןיול 'ש טפושה 'בכ ,תמא.3
 להנתמה ידי לע עגפיי אל וניינעש שקבמה טפשמל רז יבגל הרוגס הניא )ב(86 ףיעסב
 אל ויתויוכזש ידכ תומיאתמה תוארוהה תא ןתיל ךמסומ טפשמה-תיב יכו םירחא ןיב
 התואב .)824 'מעב ,]11[ 'חאו הרטשמה רש 'נ 'חאו תליג09/5183,6183 ץ"גב( "הנעגפת
 ידימ הנורתפ אוצמלו ןחביהל הכירצ וז היגוס יכ ,ותעד טפושה דובכ עיבה ,בגא תרמיא
.קקוחמה

 םא םגש ,וז בגא תרמיאמ קיסהל שקיב ,תננולתמה חוכ-אב ןמדלפ ןיד-ךרוע
 יפ-לע םיניידתמה יבגל הרוגס המישר הניה טפשמה יתב קוחל )ב(68 ףיעסב המישרה
.טפשמל רז לש ויבגל הרוגס המישר איה ןיא ,]01[ םורמ תכליה
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 יניא ,התפמ הניה הז ןיינעב ןודל ןמדלפ ןיד-ךרוע ידי-לע הפפכה תקירז יכ ףא
 חוכמ הליע תמייק יכ ,הרובס ינא ,ןלהל אבויש יפכ ,ןכש ,וז היגוסב הערכהל תקקזנ
.תורוגס םייתלדב ,וקלחב ,ןוידה תא םייקל טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס

 רבדב ןמדלפ ןיד-ךרוע לש ותנעט לש הקימעמ הקידבל סנכא אל ףא הז םעטמ
 ש"ב האר( יאנותיע ןויסיח ןיינעב ןוילעה טפשמה-תיב תקיספמ דומלל שיש שקיהה

 ביבא-לת זוחמב ןידה יכרועתכשל לש יתעמשמה ןידה תיב 'נ 'חאו ןירטיצ863 ,68/892

 ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע הכלה העבקנ ונינפלש ןיינעב ,םוקמ לכמ .)]21[ 'חאו
.טפשמל דצ לש ויבגל ,רעצמל ,הז טפשמ-תיב תבייחמה]01[םורמ תשרפב

 םא קודבא הבה ,טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס יפ-לע תוליעה תקידבל הנפא םרטב
 םא ,ןוידה תויבמופל תוכזה לש הפקיה לע עיפשמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח
.ןתונשרפ לש ךרדב וא תוליעה תמישר תבחרה לש ךרדב

ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ותעפשה.ו

 יכ ,יעמשמ-דח ןפואב עבקו]01[ םורמ תשרפב וז היגוסל שרדנ ןישח טפושה דובכ
 םדאה דובכ :דוסי-קוחל )א(7 ףיעסמ עבונ אוהש ףא ,תויטרפה לע הנגהה ןורקע
.תויבמופה ןורקעב הז אוהכ םסרכל ידכ וב ןיא ,ותוריחו

:וירבדל

 ןורקעב הז אוהכ םסרכל ידכ וב שי יכ יתאצמ אל ונלש-ונניינעל ,םלואו"
 יכ תויגיגחב עבוק ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל )א(7 ףיעס .תויבמופה
 :הלא ינש רמאנךכ לע םלואו ,'וייח תעניצלו תויטרפל יאכז םדא לכ'
 קוחבש ןוידה תויבמופ ןורקע דמוע בצינ ליפנ קוחבש וז תוכז דגנכ ,תישאר
 דובכ :דוסי קוח יכ רמואה רמאי םאו .ליפנ-קוח אוה ףא– הטיפשה :דוסי

 שי ןושארב ירהש ,הטיפשה :דוסי קוח לע אוה הלענ ותוריחו םדאה
 תויבמופ ןורקע יכ ,)רעצימל( בישנ זא יכ ,'הלבגה תקסיפ' ןיא ןורחאבו
 דובכ :דוסי קוחבש הלבגהה תקסיפב– חוורבו– אב ויתולובג לע ןוידה
 לש היכרע תא םלוהה קוח'ב אב תויבמופה ןורקע ,רומאל ;ותוריחו םדאה
 'שרדנה לע הלוע הניאש הדימבו ,היואר תילכתל דעונש ,לארשי תנידמ
 לוחת הרקמלכב ,תינש .)ותוריחו םדאה דובכ :דוסיה קוחל8 ףיעס ןושלכ(
 ןיא היפלו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל01 ףיעס תארוה ונניינע לע
 רשאב ךכ .ותליחת ברע םייק היהש ןיד לש ופקותב עוגפל ידכ קוח ותואב
 ,תויטרפה תנגה קוחל רשאב ךכו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסיה קוחל
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 ןיב– אוה ריכמ וב תורחאו ולא תוארוהבש ,ומצע-אוה ,-1891א"משתה
 םינוידמ חווידה תוכזב ,ןוידה תויבמופ ןורקעב– אללכמ ןיב תושרופמ
 )1(81 םיפיעס :לשמל ואר .תעדל רוביצה תוכזבו טפשמ תיבב םיכרענה
 קוחל )א()5(51ו )7(-ו )5(31 םיפיעס דוע ואר .קוח ותואל )1()2(-81ו
343 'מעב ,םש( "-5691ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא - 243(.

 תויאליע רבדב ןמדלפ ןיד-ךרוע תנעט תא ,הרואכל ,תוחדל ידכ הב שי וז העד
.ןוידה תויבמופ ןורקע לע ,תויטרפל תוכזה םג תרזגנ הנממש ,דובכל תוכזה

 לש ותונשרפ לע העפשה אהת דוסיה קוחל יכ ,תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ,תאז םע
 הארוהמ )קוסיע שפוח :דוסי-קוחב ומכ( תעבונ הניא וז תינשרפ העפשה .םדוק ןיד
 ,]71[ ל"נה ורפסב קרב 'א( םייללכ תונורקעמ אלא ,ומצע דוסיה קוחב היוצמה תשרופמ
 'מעב ,]31[ 'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו םואבלסכיו 'ש29/8865 ץ"גב םג הארו265 'מעב

 יתב קוחל86 ףיעס לע ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ותעפשה ,ןכ-יכ-הנה .)728
 ,תויטרפל תוכזה לש הדובכ תאפמ ןוידה תויבמופ ןורקע לשותולטבתהב הניא טפשמה
 ,טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב םיגירחה לש הרוגסה המישרה לש החיתפב הניאו
 :דוסי-קוח לש ותקיקח ברעש דועב .םמצע םיגירחה לש רתוי הבחר תונשרפב אלא
 תנגהל תיקוח תוכז ןוידה תויבמופ לש תיתקוחה תוכזה לומ הדמע ,ותוריחו םדאה דובכ
 תדמוע ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח תקיקח רחאל התעש ירה ,ןנולתמה לש וייח תענצ
.תויבמופה ללכל םיגירחה לש םיוסמ ינשרפ יוניש תבייחמה תיתקוח תוכז ןנולתמל

 תשרפב ןישח טפושה 'בכ לש ותעדל ,יתנבה בטימל ,הריתס םושמ ,וז הנקסמב ןיא
 תונשרפה לע ךמתסנ]01[ םורמ ןיינעב ןיינע לשופוגל וחותינ ןכש ,]01[ םורמ
 לשמ םשל האר( ותוריח םדאה דובכ :דוסי-קוח תקיקח ברע תמייק התייהש ,תיתרוסמה
 ללכ סחייתה אל אוהו ,)143 'מעב ,]01[ םורמ ןיינעב ,]9[ רנליו תשרפ לע ותוכמתסה
 תוכזה יכ,עבוק ןישח טפושה 'בכ .יירבד תא ריהבא .דוסיה קוח לש ינשרפה וחוכל
 ןיאש םושמ ,יקוחהו יתקוחה תויבמופה ןורקעב תעגופ הניא תויטרפל תיתקוחה
 שרדנ אל ללכו ,תמדוק הקיקחב עגופל ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ותלוכיב
 וניא ןכ-לעו ,סחייתמ וניאןישח טפושה דובכ .תורחתמ תויתקוח תויוכז יתש ןיב ןוזיא
 תונשרפהמ תונשל יושעה ,ינשרפ חוכ שי ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל יכ ,ללוש
.תמדוק הקיקח לש תיתרוסמה

 ןיב ,יואר ןפואב אלא ,רצ ןפואב וא בחר ןפואב תשרפתמ הניא גירחה תונשרפ
 םירבדה עבטמ רשאו ,תונשרפה עוציב תעב תמייקה תיביטמרונה תרגסמה יפל ,רתיה
 יאדווב ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ותקיקח .הפוקתל הפוקתמ תונתשהל היושע
 םיבר יכ רוכזל שי .ינשרפ יוניש בייחתמ ךכ ךותמו תיביטמרונה תרגסמה תא התנישש
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 'ר האר( תורחאה תויוכזה לכל רוקמ אלא ,תיסיסב םדא תוכז קר אל םדאה דובכב םיאור
.)462 'מעב ,]52["תויטרפלו בוט םשל דובכל תוכזה" ןוזיבג

 איה ;םדא לש 'ודובכ' ינפמ תוחדיהל איה םג הכירצדוסי-תוכז" יכ םירובסה שי
 ,]91[ טפשמה ןהכ 'ה 'ח( "לושכימל ול דומעל אלו ורידאהלו ולידגהל האב
.)715 'מעב

 לע תינשרפ העפשה שי ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל יכ ,אופא הניה יתנקסמ
 תארוה לשהבחרה התונשרפב ןיא ,יתעדל .הב עוגפל וחוכב ןיאש ףא ,תמדוק הקיקח
 שדח הרקמב ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ונושלו וחורל םיאתמה ןפואב קוח
 הקיקחב העיגפ ידכ ,הכודמה לע טפשמה-תיב בשוי וניינעב רשא ,םידקת רסחו
.תמדוק

 דיפקהל טפשמה יתב לע" :יכ]9[ רנליו תשרפב אצמ טפושה דובכ ירבד תא ,ךכיפל
 רחאל אלא הנממ גורחל םהל לאו םהינפבש םינוידה תויבמופ לע הרימשב דואמל דע
 ינפל ,םרמאיה לש רשקהב אורקל שי ,)154 'מעב ,םש( "םוצמצה ךרד לעו הריהז הליקש
 ןישח טפושה דובכ לש וירבד תא ,המוד ןפואב .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח תקיקח

 שי )143 'מעב ,םש( "ןוידה תויבמופ רבע לא ףכה הטית םלועל" יכ ,]01[ םורמ תשרפב
.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ינשרפה וחוכל וסחייתה אלש םירבדכ לבקל

טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס לש ופקיה.ז

 טפשמה-תיב יאשר ןהב רשא ,תוליע לש הרוש עבוק טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעס
 וא ולוכ ,יטפשמה ןוידה לש םוסרפה תא רוסאל םג ךכ ךותמו ,תותלדה תא רוגסל
.)7(-ו )5( ,)3( הנשמ יפיעס ונניינעל םייטנוולר .וקלח

רסומה לע הנגה– טפשמה יתב קוחל )3()ב(86 ףיעס.1

 החנזנש המדנו ,ןויד לש וכלהמב הנעטנ אל ,המצע השקבב הללכנש ףא ,וז הנעט
 יניא ,ךכש ןוויכ .הז ףיעסב ויתודתי ךמת אל תננולתמה חוכ-תאב םג .העיבתה ידי-לע
 )3()ב(86 ףיעסב רשא גירחה לש ורדגב אב ונינפלש הרקמה םא הלאשב עירכהל תקקזנ
.טפשמה יתב קוחל

– רסומל .וכרצ יד ריהנ וניא הז ףיעס לש ותוסרפתה ףקיה יכ ,ריעא םירבדה ילושב
-תומא תעיבק .תויטפשמ תומרונמ תונוש תוירסומ תומרונש רורב .תונוש תויועמשמ

 ףא ילואו ,השק הניה תיטפשמ הנגה תתל תנמ-לע "רסומ" גשומה תונשרפל הדימ
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 םייביטקייבוס םיכרעב שמתשהל הרומא איה ןכש ,תירשפא יתלב תמיוסמ הדימב
 האר גשומה תונשרפב תורושקה תויגוסה לע( תויביטקייבוא הדימ-תומא תעיבק ךרוצל
99 'מעב ,]91[ ל"נה ורפסב ןהכ 'ח - 49(.

.יינפלש הרקמב וז הלאשב הערכהל תקקזנ ינניא ,ליעל יתנייצש יפכ ,םלוא

ללכב תודעמוא תישפוח תודעמ דע תעתרה– טפשמה יתב קוחל )7()ב(86 ףיעס.2

 ןורמש תדעו הדמע הילע ,העפותה תא רגמל התייה )7( הנשמ ףיעס לש ותרטמ
 וששח לש ,הדעוול םריכזתב םילשוריב יזוחמה טפשמה-תיב יטפוש םג ועירתה הינפמו

.םימיא וילע םיכלהמו טפשמה-תיב םלואב םיבשויה לש םהינפמ דע לש

 רשפאמה ,טפשמה יתב קוחל )ב(96 ףיעס םיקוחה רפסב רבכשמ היה םייק ,ןכא
 עירפהל ידכ ותוחכונב שיש רבס םא ,טפשמה-תיב םלואמ םדא קיחרהל טפשמה-תיבל
 וא יולג ןפואב םימייאמ םניא םיחכונהש" היה םייתלדה תריגס בייחש ישוקה .תודעל
 ךותמ( "םויאה איה איה םלואב םתוחכונ םצע אלא ,הערפה םושמ הב שיש הרוצב
 תעצהב ןוידה תעב .)404 'מעב ,-0891מ"שת ,)31 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוחה תעצה
 ,הז ןטק ףיעס תפסוהב ךרוצ ןיא יכ ,העד ללכל טפשמו קוח ,הקוחה תדעו האב ,קוחה
 ףיעס יפ-לע ,ליעל אבומכםייאמה הפוצה תא קיחרהל טפשמה-תיב לש ותוכמסב ידו
 ףיעסהו הלשממה תוגייתסה הלבקתנ ,רבד לש ומוכיסב ,םרב .טפשמה יתב קוחל )ב(96
:אבה קומינב ,קחוה ןכא

 רשאכ ,םימיוסמ םיטפשמב ,טפשמה-יתבב תואיצמ תמייק ונירעצל"
 הנושארה הרושב םיבשייתמש ,ןותחתה םלועה ישנא ןוידב םיברועמ
 ידכ דע םיעירפמ םניא ,רבד םישוע םניא טעמכו םימייאמ םישנאו םינוירב
 םימעוז םיטבמ םיחלושו םיבשוי קר ...טפשמה תיבמ םתוא איצוהל ךירצש
09 כ"ד האר( "דיעהלמ םידע םיעיתרמש םישושחיל םהיניב םיפילחמו
5011 'מעב ,)0891( - 4011(.

 לע ןגהל התייה אל קוחה ילכירדא לש תירוקמה הרטמהש רורב ,הז הרקמב םג
 לע ןגהל התייה הרטמה .םימיוסמ םיטרפ םהילע ומסרפתי םא דיעהל בוריס ינפמ םידע
 העיגפב םידעה לע םימייאמה ,םלואב םיחכונה לש תידיימ-תישיא העפשה ינפמ םידעה
 םלואב םיאצמנה םישנא ינפמ ןגהל התייה הרטמה ,ןכ ומכ .ישפוח ןפואב ודיעי םא
.ןוידה ךלהמב אליממםיחכונ םניאש ,םישנא ינפמ אלו ,טפשמה-תיב
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 רחאל םג םירבדה לש םוסרפה תא לכו לכמ רוסאל ידכ )7( הנשמ ףיעס תארוהב ןיא
 תעב םג .טפשמה-תיבב תודעה ןתמ רחאל רמולכ ,ןוידה תוישפוחל ששחה רסוהש
:ףיעסה תא שרפל ןיא יכ ,רמאנ )7( הנשמ ףיעס תארוה תפסוהב תסנכב ןוידה

 םייתלד רוגסל הנניא הנווכה .הזטפשמב היהש המ תא םסרפל רוסיאכ"
 תואנ רוריב רשפאל איה הנווכה ,םש היה המ עדי אלש ידכ ,רוביצה ינפב
 תיישע לע תמייאמ התוחכונ םצע ידי לעשו תינוירב הצובק תבשוי רשאכ
.)5001 'מעב ,םש( "ןידה

 רוגסל העיבתה תשקבל דוסי ןיאש ,רורב זא יכ ,)7( הנשמ ףיעס לש ותילכת וז םא
 תישפוח תודע דיעהל תורחאה תודעה וא תננולתמה לש התוחונ-יא תמחמ םייתלדה תא
 ,ובש ,הרגישבש ןיינע הז היה זא יכ ,וז הדמע תלבקתמ התייה ול .טפשמה-תיבב
 ןקורתמ היה ןוידה תויבמופ ןורקעו טפשמה-תיב תותלד תורגסנ ויה ,םידעה תויחונל
.ןכותמ

 תריבעב םשאנ ואןנולתמ לש וניינע לע הנגה– טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס.3

ןימ

 ,0891 תנשב ותקיקחל רבוע יכ ,תדמלמ הז הנשמ ףיעס לש תיתקיקחה הירוטסיהה
 לש הליעה ךמס לע ,ןימ תוריבע םאשונש םיטפשמב םייתלד תריגס לש הקיטקרפ הגהנ
 תסנכה תרבח לש התושארב ,סנואה אשונל תסנכה תדעו תצלמה .רסומה לע הנגה
 להוני ,ןימ תריבע וניינעש ,ךילה יכ התייה ,קוחה תעצה תססובמ הילע ,ינולאתימלוש
 תריגסב ךרוצה ןכש ,המיאתמ אלכ התארנ רסומה לע הנגה לש הליעה .תורוגס םייתלדב
 תתל היה בושח ,ןכל .תננולתמה לע הנגהמ אלא רסומה לע הנגהמ עבנ אל םייתלדה
 לע הנגה ךרוצל ,הלא םירקמב םייתלד תריגס תרשפאמה המיאתמ הליע טפשמה-תיבל
 ןנולתהלמ ןימ תוריבע לש תונברוק עיתרהל אל ידכ םגו ,ןימ תריבעב ןנולתמ לש וניינע
.)31 'סמ ןוקיתל קוחה תעצה ךותמ( ךכב ךורכה םוסריפה ששחמ דיעהלו

 לש וניינע תנגה תא םג לולכיש ךכ ,ףיעסה חסונ הנתשנ הקיקחה ךילהת ךלהמב
 םיטעמ אל םירקמב שיש תויהו ,דואמ השיגר הירטאמ וז" ןכש ,ןימ תריבעב םשאנ

.)4011 'מעב ,םש ,כ"ד האר( "תקדוצ-יתלב הנולת בקע םשאנל לווע תמירגל ששח

 לע הנגהב הזכרתה )5( הנשמ ףיעס תא וניקתהב קקוחמה לש ותנווכ ,תואורה וניניע
 םיננולתמ לע ןגהל ךרוצ לש ומויקל תעדה הנתינש ילבמ ,ןימ תוריבעב םשאנו ןנולתמ
.ינימ ךפונ וא עקר ןהל היה לבא ,ןימ תוריבעכ זא ורדגוה אלש ,תוריבעב
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 חוכ-אב ןעוטש יפכ ,רמול ןתינ זא יכ ,ןיעל הלגנה ינושלה חסונה יפל ךלנ םא.4
 תרדגומ תויהל הלוכי הניא ינימ עקר לע םימויאב הטיחס לש הריבעה יכ ,תומשאנה
 קוחל )5()ב(86 ףיעס יפ-לע גירחכ תרכומ תויהלהלוכי הניא ךכיפלו ,"ןימ תריבע"כ
.טפשמה יתב

 רתוי ביחרמ שוריפ תתל ןתינ ,ןלהל ראוביש יפכ ,תינשרפ הניחבמ יכ ,יל הארנ םלוא
 קוחה יפ לע הריבעב וא ,ןימ תריבעב םשאנ וא ןנולתמ לש וניינע לע הנגה" לש גשומל
 יתב קוחל )5()ב(86ףיעסבש גירחהש ךכ ,"-8991ח"נשתה ,תינימ הדרטה תעינמל
.ינימ עקר לע םימויאב הטיחס לש הריבע םג לולכי טפשמה

:ינוחנהש םה םימעט רפסמ

 םג תערתשמ "ןימ תריבע" יוטיבה היפל תונשרפה ,תינושל הניחבמ ,תישאר.5
 יוטיבה יכ ,ריכזהל שי הז רשקהב .תירשפא איה ,ינימ אוה הל עקרהש הריבע לע
 'י קרפ לש 'ה ןמיסל תרתוכ הווהמ אוהש ףא ,ןישנועה קוחב רדגומ וניא "ןימ תריבע"
 ןיינע ךרוצל "ןימ תריבע" שרופמב רידגהל קקוחמה הצרשמ ,ןכ ומכ .ןישנועה קוחל
 האר( ןישנועה קוחב םייפיצפס קוח יפיעס ותרדגהל דימצהו ןכ השעש ירה ,םיוסמ
 ןידה ירדס ןוקיתל קוחל )ה"נשת ןוקיתב( ב2 ףיעסו )ח"משת ןוקיתב( א2 ףיעס לשמל
 'י קרפל 'ה ןמיס יפל ןימ תוריבע ןתוא ,אסיג ךדיאמ .)-7591ח"ישת ,)םידע תריקח(
 קוחב "רסומה דגנ תוריבע"כ תורדגומ ,תוקהבומ ןימ תוריבע ןניהש ,ןישנועה קוחל
 אלו ,)'א תפסותו1 ףיעס האר(-5591ו"טשת ,)םידלי תנגה( תויארה יניד ןוקיתל
.ןימ תוריבעכ

 תוריבעל רבעמ לא הבחר תועמשמ" "ןימ תריבע" חנומל ןתיל איה המגמה יכ ,הארנ
 האר( "תונזה תריבע תא םג תללוכ איה וב ןפואב ,ןישנועה קוחל 'ה ןמיס 'י קרפב רשא
 תינורקע תורשפא שיש ,ןאכמ .)696 'מעב ,]02[)ב ךרכ(םילילפב ןידה רדס לע ימדק 'י
.תינושלה ותונשרפ םוחתל רבעמ לא חנומה תא ביחרהל

-8991ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה תללכהב תוארל ןתינ וז השיגל קוזיח
 .טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס לש הפיסב )תינימ הדרטה תעינמל קוחה– ןלהל(
 ןניאש ,תובר תויוגהנתה תללוכ קוחה ךרוצל תינימ הדרטה יכ ,דמלמ הז קוחב ןויע
 ,ינימ ןווג תולעב תורזוח תוילולימ תועצה ןוגכ,"ןימ תוריבע"כ ןישנועה קוחב תורדגומ
 ,ידכב אלו .טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעסב ןללכל ןיינע קקוחמה אצמ תאז לכבו

 עונמל ,רתיה ןיבו ,ןנולתמה וא ,תננולתמה לש התויטרפ לע ןגהל איה הרטמה ירהש
.המשל תונציצמ
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 ,קקוחמה עבוק ,תינימ הדרטה תעינמל קוחל )1()א(3 ףיעסבש אלא ,וז ףא וז אל
 הווהת ,ינימ השעמ אוה תושעל שרדנ טחסנהש השעמה רשאכ ,םימויאב הטיחסש
 הטיחסכ ןישנועה קוחב רדגומש המש ,ךכל רע היה קקוחמהש ,ןאכמ .תינימ הדרטה
."ןימ תריבע"כ ,םימיוסמ םיאנתב ,שמשל לוכי ,םימויאב

 אלא ,ינימ השעמ היה אל עצבל אנד תננולתמה השרדנש השעמה ,ונניינעב ,תמא
 ילכ תווהל ידכ תינימ הדרטה תעינמל קוחל )1()א(3 ףיעסבשי םלוא ,ףסכ םולשת
.ונניינע לע םג טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס תבחרהל ינשרפ

 הדרטה תעינמל קוחל )5()א(3 ףיעס לש ורדגב אב ונניינע יכ ,רמול ףא ןתינ ,ףוסבל
:תינימ

 ,ותוינימל וא ונימל סחיב םדאל תינפומההליפשמ וא הזבמ תוסחייתה)5("
."תינימה ותייטנ תוברל

 וא הזבמ תוגהנתה ידכ ,יתעדל ,הלוע תינימ הייטנ עקר לע תיפסכ הטיחסל ןויסינ
 תסנכנ וזכ תוגהנתהש ןוויכ .תינימה התייטנל סחיב תננולתמל התנפוה רשא ,הליפשמ
 )5()ב(86 ףיעס תא ביחרה קקוחמהש ןוויכו ,תינימה הדרטהה תריבע תומא ת"לדל
 ירה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה יפ-לע הריבע םג לולכיש ידכ טפשמה יתב קוחל
 הריבעב ןוידב םייתלדה תא רוגסל יאשר טפשמה-תיב יכ ,ותעד תא עיבה קקוחמהש
.רומאכ

'נ 'חאו ץרא ךרד תדוגא062 ,18/642 ץ"גבבקרב טפושה 'בכ ירבדכ םא ,תינש.6

 ,רבד לש ופוסב" :71 'מעב ,)]41[ ץרא ךרד תדוגא תשרפ– ןלהל( 'חאו רודישה תושר
 לש הזילנאוכיספה יפ-לע אלו קוחה לש הזילאנאה יפ-לע לועפל הכירצ הערכהה
 לפנש ןנולתממ ןחבומב ,ןימ תריבעב םשאנ ןיב ןיחבהל םוקמ ןיאש ,ירה , "קקוחמה
.אנד תננולתמה ןיבל ,ןימ תריבעל ןברק

 םיאבומה תסנכה ירבדב רומאכ ,התייה ןימה תריבעב םשאנה לע הנגהה תרטמ ,ןכא
 לש םוסרפה ינפמ ,ופכב לווע אל לע ,ןימ תריבעב םשאוהש ימ לע ןגהל ,ליעל
 ,םינושמו םינוש םיגוסמ תויהל הלוכי העיגפהש ןבומ .וב עוגפל יושעה תומשאהה
יכ ,הדבועה .ותסנרפב תילכלכ העיגפ וא ,ותחפשמב וא וב תישפנ העיגפ תוברל
 תא םג אלא ,ןימ תריבעב ןנולתמה תא קר אל הב לולכל ידכ הנגהה תא ביחרה קקוחמה
 ,םשאנ לש ומשו ותויטרפ לע ןגהל ןכומ היהש ,ךכ לע הדיעמ ,ןימ תריבעב םשאנה
 תריבעב רבודמ אל םא םג ,יינפבש תננולתמל הנגה התוא ןתמ עונמל ןיא וז הניחבמו

.הרוהט ןימ
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 :דוסי-קוח לש ותקיקח חכונל יכ ,העדל םוקמ שי,תינשרפ הניחבמ ,תישילש.7
 תוכזה ןיבל תויטרפל תיתקוחה תוכזה ןיב יוארה ןוזיאה הנתשנ ,ותוריחו םדאה דובכ
 םיגירחה לש תונשרפה לש המ-תבחרה לע ןירקמ הז יוניש .ןוידה תויבמופל תיתקוחה
 המ-תבחרהב ,קודו .טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב רשא ,ןוידה תויבמופ ללכל
.םירכסה תצירפב אלו ,ןניקסע

 טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס יכ ,הנקסמ ידכל יתעגה ,רבד לש ומוכיס.8
 לש ךרדב ,ינימ עקר ילעב םירבד לש םמוסרפ ינפמ תננולתמה לע ןגהל הליע םיקמ
 לע םילח םניא טפשמה יתב קוחל )7()ב(-86ו )3()ב(86 םיפיעס וליאו ,םייתלדה תריגס
.תננולתמה

תננולתמה תנגהל תויבמופל תוכזה ןיב ןוזיא– גירחה ףקיה.ח

 םייתלדה תריגסל הליע םיקמ טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס יכ ,יתעבקשמ.1
 הלאשה לש התניחבל הנפא ,ינימ עקר לע הטיחס תריבעב תננולתמ לש הניינע תאפמ
 לש ויתוביסנבםייתלדה תא רוגסל יתוכמסב שומיש תושעל יילע םאה רמולכ ,תישעמה
.אנד הרקמה

 םיכמותה םיקומינה לש ןזאמ ךורעל טפשמה-תיב לע ,וז הלאש לש התניחב ךרוצל
.םייתלדה תריגסב םיכמותה םיקומינה לומ תוחותפ טפשמה-תיב תותלד תרתוהב

 םיטרפ תעדל רוביצה תוכז ,לשמל ,םניה ןוידה תויבמופב םיכמותה םימעטה
 קזנה ,םתכרפה תורשפא תניחבמ םימיוסמהםיטרפה תפישחבש תלעותה ,םימיוסמ
 .דועו ,םימיוסמה םיטרפה תרתסה תמחמ ןיד-לעבל םרגיהל לולעש ירוביצהו יטרפה
 יושע רשא ירוביצה וא יטרפה קזנה ,רקיעב ,םניה םייתלדה תריגסב םיכמותה םימעטה
קזנה ,םירחא םירקמב וא ,םימיוסמה םיטרפה תפישחמ ,ןנולתמל וא ,ןיד-לעבל םרגיהל
.םיטרפ םתוא תפישחמ ,הלש ץוחה יסחיל וא הנידמה ןוחטיבל

 טפשמהו ,תויבמופה ללכ לוחי ,תוניועמ םיינזאמה תופכ תורתונ ןוזיאה םותב םא
 לקשממ בר םייתלדה תריגסב םיכמותה םיקומינה לש םלקשמ םא ,םרב .יבמופב להנתי

 ןפואב ןיבו טלחומ ןפואב ןיב ,ויתותלד תא טפשמה-תיב רוגסי ,םירחתמה םיקומינה
.הרקמו הרקמה לכ לש ויתוביסנמ בייחתמכ ,יקלח

:154 'מעב,]9[ רנליו תשרפב אצמ טפושה 'בכ ירבדכ

 ,בצינ והירה םייתלדה תריגס לע תורוהל טפשמ-תיב שקבתמש תמיא לכ"
 תווהל הרואכל היושעה הליע לש המויק רבדב עירכהל ךרוצה ינפב קר אל
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 םילוקיש לש ידדהה יסחיה םלקשמ רבדב םג אלא ,השקבל סיסב
 ללכ לש םהמו םיניידתמה םידדצה לש םהמ ,םירתוסו םינוש םיסרטניאו
."רוביצה

"רוביצל ןינע"ל "ירוביצ ןינע" ןיב הנחבה– תעדל רוביצה תוכז.2

 ןיינע .יינפלש קיתב ונודיי רשא םיניינעה יגוס ןיב ןיחבמה ןוזיא טוקנל יוארה ןמ
 התלעש ,םימס תקסיעב רבודמה ויפל תומשאנה לש הנגהה וקןיינעו ,דוחל ינימה עקרה
 ןתינ .ןיינעה לש ויפוא לע תססובמ םינושה םיניינעה ןיב הנחבהה .דוחל ,ןוטרש לע
 הנקמ תויטרפה תנגה קוח .שרדנה ןוזיאה לע דומעל ידכ תויטרפה תנגה קוחב רזעיהל
 )3(81 ףיעס( "ירוביצןינע" םוסריפב היה םא ,םדא לש ותויטרפב עגופה םוסרפל הנגה
 .תויטרפב העיגפ קידצמ וניאש ,"רוביצל ןינע"מ ןחבומב תאזו ,)תויטרפה תנגה קוחל
 ,"ירוביצ ןינע" םושמ םהב שיו ,יינפלש ןוידב תולעל םייושעה םיאשונ ,הז ןויגיה יפ-לע
 רחאל םגו ,דחוימב תינקוודו הרצ היהת ןוידה תויבמופ ללכל םיגירחה לש תונשרפה
.סונמ ןיאב אלא ,םייתלדה תא רוגסל אלש הטיי טפשמה-תיב ,תוליעה תחא רדגל הסינכ

 ירה ,"רוביצל ןינע" קר םהב שיו ,יינפל ןוידב תולעל םילולעה םיאשונ ,תאז תמועל
 טפשמה-תיבו ,רתוי הבידנו הבחר היהת ןוידה תויבמופ ללכל םיגירחה לש תונשרפהש
.םייתלדה תא רוגסל תולק רתיב הטיי

 לע .אדירג "רוביצל ןינע"מ ולידבנ דציכו ,והמ "ירוביצ ןינע" הלאשה תלאשנ
021 'מעב ,]81[ ל"נה ורפסב,לגס 'ז 'פורפ דמע םיינשה ןיב הנחבהה -  יכ ,ועבוקב ,191
 ימעטמ םג ולו ,םדא ןיינעל ידכ וב שיש אשונ לכ ,המודמכ" ובוחב ןמוט רוביצל ןיינע
 ותעידיב" רשא ןיינע קר אוה ,אסיג ךדיאמ "ירוביצ ןינע" ."אדירג תוליכרה רציו תונרקס
 לש םרצי אלמל וא קפס'ל איה ותרטמ לכש םוסרפ"בו "רוביצל תלעות םושמ שי
."ירוביצ ןינע" םושמ ןיא ,)םש( "'םינלכר

 ותואו ,םדאל םדאמ הנוש "ירוביצה ןינעה" לש ויוהיז ןכש ,יגס אל הז חותינב ךא
 ןינע" תווהל אלש יושע ,"ירוביצ ןינע" קפסאלל הווהמ רשא ינולפ יבגל עדימ לש גוס
.ינומלא יבגל "ירוביצ

 םילאיצנטופ םיעגפנ לש תוירוגיטק יתש ןיב ןיחבהל ינורקע ןפואב עיצמ לגס 'פורפ
.םייטרפ םישנא היינשהו תוירוביצ תויומד תחאה :םתויטרפב

 ייח לע רתוי הבר העפשה לעב ,רתוי ריכב ירוביצ דמעמב םדא זחואש לככ"
 תולעב תודבוע לש ןתעידיב רתוי קדצומ 'ירוביצ ןינע' םייק ךכ ,רוביצה
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 הארייש קוחה תנגה תלחה םשל ךירצ ןיידעש אלא .ןדוסיב 'יטרפ' יפוא
 אצי רוביצה יכ ,תויביטקיבוא הדימ תומאב שומיש תושעב ,טפשמה-תיבל
 ,]81[ ל"נה ורפסב לגס 'פורפ( "תמיוסמ הדבוע לש התעידימ רכשנ
.)021 'מעב

 יכ הארנ ,תירוביצ תומד הניה םא םגו תמסרופמ תינרדב הניה אנד תננולתמה
 םוסרפב ןיא יכ ,יל הארנ .הבר הניא ,לגס 'פורפ לש ורמאמכ ,רוביצה ייח לע התעפשה
 ,היפלכ םימויאה ךותב לולכה עדימהמ רכשנ אצי אל רוביצהו ,תירוביצ תלעות םושמ
 אל תויטרפב עגופהש הז ןבומב ,התויטרפתנגהל תירוביצה תומדה םג" היואר ןכ-לעו
 'יטרפ ןינע' אלא ,'ירוביצ ןינע' םוסריפב ןיאו ליאוה ,קוחבש הנגהה תלוחתל הכזי

.)121 'מעב ,]81[ ל"נה ורפסב לגס 'פורפ( "ול הפי העניצהש

 תננולתמה יכ תונעוטה ,תומשאנה לש הנגהה וקב יכ הניה ,וז הירלקפסאב ,יתנקסמ
 ,םושיאה-בתכ שגוה יפסכ בוח םולשתל ןתשירד עקר לעו ,םימס ןכוויתב וא ןהמ השכר
 ,תירוביצ תומד לש תילילפ הריבעב ,הרואכל ,רבודמה ןכש ,"ירוביצ ןינע" םושמ שי
 עקרל עגונה לכב ,תאז תמועל .הז ןיינעב טפשמה-תיב תנגהל תיאכז תננולתמה ןיאו
 ןינע"ב אלא ,ומוסרפ תא בייחמ רשיה לכשהש "ירוביצ ןינע"ב אל ןניקסע ,ינימה
.ומוסרפ תא תושרהל דחוימ םעט ןיא רשא ,אדירג ,ליכרה יכלוה "רוביצל

םייתלדה תריגסמ תומשאנה לש ןקזנ.3

 םושמ ,תומשאנל בר קזנ הבוחב תנמוט םייתלדה תריגס ,תומשאנה חוכ-אב תנעטל
 .הדעו םע לבק ןתנגה וק תא גיצהל תוכזה ןהמ ענמית ןכש לכו ןנוגתהל ןתוכז חפקתתש
 לש התסריג רבכמ הז המסרפתנ תרושקתבש םושמ ,הז הרקמב דחוימב בר הז קזנ
 תועודי תויומד ןה ףא רשא ,תומשאנל תירוביצ ןיד תצירח תניחבב ךכב שיו ,תננולתמה
.)ביבא-לת ריעב רוביצהמ קלח ברקב ,רעצמל(

 ןיינעב םג דירפהל שי .הקלחב קרו ךא ,תומשאנה חוכ-אב לש וז הנעט תלבקמ ינא
 םימויאה ןכות ןיבל ,םימס תקסיעב רבודמה ויפל ,תומשאנה לש הנגהה וק ןיב הז
 לש ןתנגה וק לש םוסרפ רוסיאש דועב .תננולתמה תודוא םיימיטניא םיטרפ ללוכה
 ירה ,הבר הדימב אל יכ ףא ,ןנוגתהל תומשאנה לש ןתלוכיב עוגפל לולע תומשאנה
.רקיעו ללכ תומשאנב עגופ וניא ונניינע לש ינימה עקרה לע םוסרפ רוסיאש

 םייזכרמה םיקומינה דחא"ש ךכמ תעבונ םייתלד תריגס לשב תומשאנב העיגפה
 לוכי רשא ,בחרה רוביצל ועיגי ןוידה יכילהש םנמוא אוה ,יבמופ ןויד לש בושחה ללכב
 האור היה אל ,םוסרפה אלמליאשו ,ודיב יוצמה עדימב קדצה תיישעל םורתל םנמוא
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57/4421 )א"ת( ש"בב ןיול 'ד טפושה 'בכ( "המיאתמה תושרה ינפל ואיבהל םוקמו ךרוצ

 לש הנגהה וק םוסרפ תא ענמא אלש רחאמ .)301 'מעב ,]51[ 'חאו לארשי תנידמ 'נירנבא
 ךדיאמ .םימס תואקסיע ןתוא ןיגב תויאר תאבהל רשאב היעב לכ ררועתת אל ,תומשאנה
 ןיינע לש ינימה עקרה םוסרפמ תומשאנל חומצל היושעש תלעות לכ האור יניא ,אסיג
.הז

 םמוסרפ תא רשא םיימיטניאה םיטרפה תננולתמה תודוא ומסרפתנ וליא ,תמא
 ךכמ תורכשנ תואצוי תומשאנה ויה ,הרטשמה תרזעל התונפב עונמל השקיב
 תויאר יניד תניחבמ ,םנמא .דיעהל תוברסמ ,ילוא ,ויה תופסונ תודעו תננולתמהש
 רשאכ יכ ,אוה עודי ,תאז םע .הזכש בוריס םע דדומתהל םיכרד תומייק הרודצורפו

 רדסהל עיגהלו תוסנל תוטילקרפה דצמ הייטנ תמייק ,ינימ עקר לע תוריבעב רבודמ
 הרטמ ךותמ תאזו ,םושיא-בתכמ הרזח לש ,רתוי ינוציק דעצב טוקנל םיתעלו ,ןועיט
 ,הדעונ תומשאנה ידי-לע םוסרפה תרטמ םא .דיעהל תננולתמה תייפכ תא עונמל
 ןורקעש יאדוובו ,ירוביצה סרטניאה עגפיהל לולע ,וזכש הרטמל איבהל ,ןיפיקעב
.תומשאנל הזכש גוסמ "תלעות" רשפאל דעונ אל תויבמופה

 לש המעטמ וא היפמ ,תרושקתב םסרפתנ רבכ הרקמה רופיסש ,הנעטה ,ףוסבל
 אל ,ונכותו ופקיה ,םדוקה םוסרפה םצע ,תישאר .יתנקסממ הנשמ הניא ,תננולתמה
 יכ וא ,תננולתמה ידי-לע םוזינ הזכ םוסרפ יכ חכוה אל ,תינש .טפשמה-תיבב חכוה
 ,תרושקתב ומסרפתנ הרקמה יטרפש הדבועה םצע ,תישילש .התסריג תא סרפ הז םוסרפ
 אל תומשאנהש ,הנקסמהמ תונשל ידכ הב ןיא ,תומשאנה חוכ-אב תנעטל תוחפל ךכ
 תומשאנה םא ,ןכא .ןהלש הנגהה וק םוסרפמןחבומב ,ינימה עקרה םוסרפמ הנעגפית
 תננולתמב המקנב הניכזת ןה תננולתמה תודוא םיימיטניא םיטרפ םסרפל הנלכות
 .התטיחסב תומשא ןהש ,תרושקתב ןועטל "הזעה"ש לע וא ,ןדגנ ןנולתהל "הזעה"ש
 תומשאנה הנלכות םא ,ןכא .םירצי לש הזכ גוסל המב הנקמ טפשמה-תיב ןיאש ןבומ
 רבודמ יכ ,ןהלש הנגהה תנעט תא רמולכ ,ןיינע לש ופוגל ןתסריג תא תרושקתב גיצהל
 םא .תננולתמל תומשאנה ןיב תיתרושקת הניחבמ "תוושה"ל ידכ ךכב יד ,םימס תקסיעב
 ,תננולתמה תסריג תא עבטה ךרדב ללוכה ,םושיאה-בתכ לש ונכות םסרפתנ תרושקתב
.התומלשב תיטפשמה הנומתה גצות תומשאנה לש הנגהה וק םוסרפב יזא

םייתלדה תחיתפמ תננולתמה לש הקזנ.4

 רוביצל תוחותפ טפשמה-תיב תותלד תרתוה יכ ,הניה תננולתמה חוכ-אב תנעט
 וא ,תירוביצ תומד הניה תננולתמה .תננולתמל שממ לש העיגפ בסהל הלולע בחרה
תומא ת"לדמ םירבד םוסרפו ,רוביצה לש םימיוסמ םיגוחב תמסרופמ תומד רעצמל
 העיגפ ידכ םג ללכתשהל הלולעו ,התויטרפב העיגפ הווהמ הייח תענצו התויטרפ
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 רוביצה לש רוכינל םורגל לולע תננולתמה לש םיינימה היגהנמ לש יוליג .התסנרפב
 לש התסנרפ ,רחא ןושל .ולא םיגהנממ רוביצה לש תירשפאה ותוגייתסה תמחמ ,היפלכ
 לש התדובע תוכיאמ רוביצה לש תיטנוולר תוגייתסה לשב עגפית אל תננולתמה
.התיבב תננולתמה תוגהנתהמ רוביצה לש תיטנוולר אל תוגייתסה לשב אלא ,תננולתמה

 תננולתמה לש התויטרפו התסנרפ םאה הניה ,לואשל שיש הלאשה ,הז ןיינעב
 םימיוסמ םיטרפ רוביצה יניעמ ריתסהל תשקבמ תננולתמה רשאכ ,הנגהל תויואר
 לע הנגה לכ יכ ,ןייצל יוארה ןמ ?רוביצה יפלכ אווש גצמ גיצהל םצעבו ,היתודוא
 ,תרחא וא וזכ הדימבו ,inter alia ,תרשפאמ רחא לש ותרידח ינפמ םדא לש ותויטרפ
 ידבכ םימעט שי ,ןוזיבג תור 'פורפ תנייצמש יפכ ,םרב .רחא ותוא יפלכ אווש גצמ
 ,הימונוטוא"ה תנגה :תלוזה יפלכ רומאה אוושה גצמ ףרח ,תויטרפה תנגהל לקשמ
 "תוינטנופסו ,הדימלו ,תויתריציו ,םיישונא םיסחיו ,היטרקומדו ,תוריחו ,תעדה תויפשו
.)603 'מעב ,]52[ל"נה הרמאמב ,ןוזיבג 'ר 'פורפ(

 ילב ,תלוזה לש יוליגה תוכז ןיבל תויטרפה תוכז ןיב תנזאמ איה הירבד ךשמהב
:תויוכזה יתש ןיב עירכהל

 טביה םג ול שי יכ םא ,קהבומ יטפשמ וניאש יתרכזהש ,רחא אשונ"
 ,ילילפה ןבומב קוחה לע תוריבע םתס אל ;המרימ לש אשונה אוה ,יטפשמ
 ועדיי אל םישנאש ידכ תויטרפל ךתוכז לע ונגיש הצור התא ,טושפ אלא
 ולעפי םה 'תמא'ה תא ךילע ועדי םה םא םהבש םירשקהב 'תמא'ה תא ךילע
 הז ישונא ןוצר .המוד הרוצב ךב ועגפי וא הדובע וזיא ךל ונתי אל ,ךדגנ
 .םיישיא םיסחי לש םירשקהב ןהו ,הדובע לש םירשקהב ןה םייק ריתסהל
 ירוחאמ רתתסהל םישנאל רשפאל םיצור ונא הדימ וזיאב הניה הלאשה
.)113 'מעב ,םש( "םתיווהכ םירבדה תא גיצהל אלו ,תויטרפ

 לש התויטרפ לע הרימשה םצעמ קזנ םרגנ אל תלוזלשכ ,הז ןוגכ םירקמבש ,יל הארנ
 הלש "אוושה גצמ"ב ןיא ,רוביצה לש יאליכרה רציה קופיס רסוחל רבעמ ,תננולתמה
.התויטרפ לע ןגהל אלש הקדצה

 תרוקיב לש קבא ולו ליעל רומאב ןיא יכ ,השגדה לש ןושל לכב ,שיגדהל יוארה ןמ
 ףיעס ןיינעב ,ליעל רומאכ .םיינימ םילגרה לש םפוגל וא תוינימ תויטנ לש ןפוגל
 לש ותוריח לע הנומאה תיטרקומד הנידמ יכ ,איה יתעד ,טפשמה יתב קוחל )3()ב(86
 דוע לכ ,חרזאה לש ותטימ וא ותחלצ ,ותיבל סנכיהל הכירצ הניאו הלוכי הניא ,טרפה
 תא רידגהל ןיא יכ ,חרכהב עבונ ךכמ .ותלוזל ישממ קזנ תמירג םושמ וישעמב ןיא
.תלוזל רומאה קזנה םרגנ אל דוע לכ םילוספכ ויתומא ת"לדב טרפה לש וישעמ
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םייתלדה תריגסל ירוביצ סרטניא.5

 דחמ .ירוביצ סרטניא ול דמוע ,םייתלדה תריגסב תננולתמה לש יטרפה הניינע דצל
 דדועל לולעה בצמ ,רכשנ אציי "ןטחס"ש בצמה תעינמ בייחמ ירוביצה סרטניאה ,אסיג
 ירוביצה סרטניאה ,אסיג ךדיאמ .םתלוז תטיחסב םלזמ תא תוסנלםיילאיצנטופ םינטחס
 "םיטחסנ" עיתרהל לולעש בצמ ,ושאר לע וידיו אציי "טחסנ"ש בצמה תעינמ בייחמ
.הרטשמב ןנולתהלמ

רכשנ אציי אל "ןטחס"ש– ירוביצ סרטניא)א(

 .רכשנ אציי "ןטחס"ש ששחה שממתי אל םלועלש ,ןעוט תומשאנה חוכ-אב
.הטיחסל תחתמ עקרקה תא טימשמ םוסרפה םצע ,אברדא

 תא עונמל התסינ תננולתמהש םירבדה ומסרפתי םא .וז הנעטל םיכסהל יתלוכיב ןיא
 הנאצת ,הרטשמל הנולתב ןכמ רחאלו ,"ןטחס"ה יביתכתל העינכב הליחת ,םמוסרפ
:ולא םייתשב תורכשנ תומשאנה

.ןדגנ ןנולתהל הזעהש לע תננולתמהמ הנערפית ןה ,תישאר

 רדשל ףא ילואו ,טפשמה-תיבב תוחונ-יא שיגרהל היושע תננולתמה ,תינש
 ךכבו ,התדעה תא עונמל תנמ-לע ,תומשאנה םע המכסהל עיגהל ףידע יכ תוטילקרפל
 הנשעת תומשאנהש ,הנכס ךכב שי ,ןכ ומכ .קדצה תיישע ןוגנמ ילגלגב לקמ עקתיי

 ךלהמ תא הנבתנתש ךכב ,הרומאה האצותל איבהל ידכ ןוידה תויבמופב שומיש
.םירומאה םיימיטניאה םיספה לא קוידב ,תננולתמה לש הריקחה

 ךכב שיש םושמ תאזו ,םיילאיצנטופ "םינטחס" דדועל ידכ שי ינשה קומינב תוחפל
 םויא ךלייש לככ תחופו ךלוה םהיללעמ לע םתעשרהל יוכיסהש ,םהל רדשל ידכ
.טפשמה ךלהמב שממתיו הטיחסה

ושאר לע וידיו אציי אל "טחסנ"ש– ירוביצ סרטניא)ב(

 ןתניי תרחא ,ףסכ לבקל השירדב תננולתמל היינפ תומשאנל סחיימ םושיאה-בתכ
 אלשו החרוכ לע ,הלש םוריע תונומתו םיינימה הילגרה תודוא םייוליגל יבמופ
 תומשאנל הריבעהו םימויאל הליחת התנענ תננולתמה יכ ,ןייצמ םושיאה-בתכ .התבוטב
 .הרטשמל התנפ ,שפנ דע םימ ועיגהשמ קרו ,ןנובער תא ועיבשה אלש ףסכ ימוכס
 התייה ,םייוסח היתודוא םיטרפ םתוא תרימשל הבר תובישח תסחיימה ,תננולתמה
 תא הנשממת אלש דבלבו ,תומשאנל ףסכ םלשל ,םושיאה-בתכ ירבדל ךכ ,הנכומ
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 לע רומשל יוכיסהמ השאייתנ תננולתמה יכ ,ועמשמ ןיא ,הרטשמל התיינפ םצע .ןמויא
 דגנכ םייטפשמ םיכילה וטקניי יכ אוה השקיבש לכו ,םייוסח היתודוא םיטרפה
 תא הרובע בינתש איה תומשאנה דגנכ םיכילהה תטיקנ יכ ,אברדא אלא ,תומשאנה
.הדוס תרימש לש הווקמה האצותה

 םייא םמוסרפב רשא םיטרפ םתוא םוסרפש ,קפס תויהל לוכי אל יכ ,יל המדנ
 םויאהש םנוצרב םא יכ ,םיילאיצנטופ "םיטחסנ"ל רסמ םושמ שי ,"טחסנ" לע "ןטחס"
 תונעיהל םהל בטומ ,םימולע וראשיי םהיתודוא םיטרפהו ,לעופה לא חוכה ןמ אצוי אל
."עדימה רפוכ" תא םלשלו "ןטחס"ה לש ותשירדל

השעמל הכלה– ןוזיא.6

 תוכז ןיב ןוזיא לש ותכירע תעב ןובשחב איבהל שיש םינושה םילוקישה חותינמ
 יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס לש ותרגסמב ,תננולתמה לש תויטרפה תוכזלתויבמופה
.הרורב הנקסמהש יל המדנ ,טפשמה

 ירה ,הטיחסה ימויא אשונ אוהש ,תננולתמה לש ינימה עקרה תפישחב רומאה לכב
 לש לופכה ירוביצה סרטניאב העיגפה ,השק איה תננולתמה לש התויטרפל הרידחהש
 רוביצל תלעותה ,דגנמו ,הבר איה ןנולתהלמ םיטחסנדודיעו הטיחס תוריבע תעינמ
 תוחפה לכל וא ,םייק וניא תומשאנל "ןורתי"הו ,יאליכרה רציה קופיסב קר תיצמתמ
 םייתלדה תחיתפב תמשגתמ הניא תויבמופה ןורקע לש ותילכת ,ןכ ומכ .קדצומ וניא
 םייושע ובש ,ןויד לכב םייתלדה תא רוגסל שי ,ךכש ןוויכ .ולא םיטרפ לש םניינעב
.תננולתמה תודוא םיימיטניאה םיטרפה תולעל

 ימויא אשונ וניאש ,תומשאנה לש הנגהה וק לש ויוליגב רומאה לכב ,תאז תמועל
 אל תויטרפה ירהש( תקדצומ איה תננולתמה לש התויטרפל הרידחהש ירה ,הטיחסה
 תוריבע תעינמ לש ירוביצ סרטניאב העיגפ ןיא ,)תוילילפ תריבע עוציב ריתסהל הדעונ
 תננולתמה לש התוברועמל דשח יוליגב הדבכנ איה רוביצל תלעותה ,ינש דצמו ,הטיחס
 .תומשאנה לש ןתנגהל ,העונצ יכ םא ,המורת םושמ ךכב שי ןכו ,תוילילפ תוריבעב
 הנגהה וק תודוא םיטרפה תולעל םייושע ובש ,ןויד לכב םייתלדה תא רוגסל ןיא ,ךכיפל
.תומשאנה לש

 ובש ,ןויד לכב םייתלדה תא רוגסל יוארה ןמ יכ ,הנקסמ ללכל יתעגה ,ןכ-יכ-הנה
 ,ןויד לכב םייתלדה תא חותפל יוארה ןמ יכו ,תולעל תננולתמה לש ינימה עקרה יושע
 יושע תומשאנה לש הנגהה וקש ןוויכמ .תומשאנה לש הנגהה וק תולעל יושע ובש
 עקרה ןה ולעוי םהבש ,םינויד ,ןכ-לע ,ויהיש ,אטישפו ,ןוידו ןויד לכב תולעל בייחו
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 ובגש םירטוש לש וא המצע תננולתמה לש התריקחב לשמל( הנגהה וק ןהו ינימה
 לש ינימה עקרה תולעל לולע םהבש ,םינוידה לכ תא רוגסל יוארה ןמ ,)תועדוה
.םינוידה ראש לכ תא חותפלו ,תננולתמה

 םינוידה תרגסמב ,דבלב ולו ,תומשאנה לש ןתנגה וקל םיעגונה םיקלחל רשאב
 רמולכ ,השעמ רחאל ,יביטקלס ןפואב ,םמוסרפ תא רשפאל ןתינ היהי ,תורוגס םייתלדב
 יתב קוחל )א(07 ףיעסב יל הנתינש תוכמסב שומיש השעא ,הז ךרוצל .םמויס רחאל
.טפשמה

 ןיא ןכש ,דיעהל הנרחבת םא ,תומשאנה תויודע תעימשב דחוימה ישוקל הרע ינא
 לש הנכות וא ,תננולתמה ידי-לע ןהל סחוימה םימויאה ןכות הלעי יתמ שארמ תעדל
 ,ןהלש הנגהה וקל םוסרפ ןתניי םא יכ ,יל הארנ םלוא .ןהידי-לע ןעטנכ םימסה תקסיע
 ןויוושה-יא תודוא ,ןהיפב התייהש הנעט התואש ירה ,ופוסב ןהו ןוידה תליחתב ןה
 םינוזיאה תרגסמב םלוהה הנורתפ ידכל אובת ,דבלב תננולתמה תנעט םוסרפ ןיבש
.םייוארה

תנגוה יתלב העפשהו הילפהה תנעט.ט

 לש התויהב ץוענ םוסרפה רוסיא תשקבל דיחיה דוסיה יכ ,תומשאנה חוכ-אב ןעוט
 לש תב התויה תשגדהב שי ,וזמ הרתי .תמסרופמ תינרדבו טפוש לש ותב תננולתמה
.טפשמה-תיב לע תנגוה יתלב העפשה םושמ טפוש

 טאשב החוד ינאש ,רמול קר לכוא ,הז קיתב תויארהתא עומשל הרומאה תטפושכ
-תיב לש המודק העד לש המויק תורשפא חינמ שארמ רשא ,תונעט לש הזכ גוס שפנ

.תננולתמה תבוטל וא תומשאנה דגנכ טפשמה

טפשמה יתב קוחל )ד(07 ףיעס.י

 חוכמ תומשאנל רוערע תוכז רדעיה היפל ,תידרוסבא הנעט תומשאנה חוכ-יאב יפב
 ,בייחמ טפשמה יתב קוחל86 ףיעס יפ-לע הטלחה לע טפשמה יתב קוחל47ףיעס
 ףיעס דוסי לע ,ךכ לע הרוי םא ,םוסרפ רוסיא לש ךרדב ןמע קדצ השעי טפשמה-תיבש
.ןידה תערכהל רבוע ,רוערע תוכז תינקומ ויבגלש ,טפשמה יתב קוחל07

 הנוחטיב תנגהךרוצל שורד םוסרפה רוסיאש ,הנעט ללכ הנעטנ אל יינפלש הרקמב
 םוסרפמ וניה הששח ירהש ,טפשמה יתב קוחל )ד(07 ףיעסב רומאכ תננולתמה לש
.ישיאה הנוחטיבל ןוכיסמ אלו ,היתודוא םיימיטניא םיטרפ
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 טפושה 'בכ( "ןיד לעב לש ונוחטב לע הנגה" וניה וז קוח תארוהב חתפמה גשומ

 טפושה ירבדכ ,ןוחטיב לעהנגהש יאדוובו ,דע וא )243 'מעב ,]01[ םורמ ןיינעב ןישח

 יכ ,איה תטלשה העדה .)םש ,]01[ םורמ ןיינע( תונותיע ינפמ הנגה תללוכ הניא ,ןישח
 דעה לש יזיפ ןוחטיב קר אלא ילכלכ ןוחטיב ללוכ וניא טפשמה יתב קוחל )ד(07 ףיעס
 ,]61[ לארשי תנידמ 'נ ןומרח38/0661 )א"ת( ש"בב דרגוניו ןרותה אישנהדובכ האר(
.)571 'מעב

 רוסאל טפשמה יתב קוחל07 ףיעס חוכמ איהש לכ הליע תמייק אל ,יינפלש ןיינעב
 היה ףידעש ,הז ןיינעב תומשאנה חוכ-אב תנעטל םוקמ ןיא ךכיפלו ,םוסרפה תא
.הז ףיעס סיסב לע טילחי טפשמה-תיבש ,ןתניחבמ

 םייתלדב ןוידה לש ומויק לע הרומו הנידמה תשקבל תרתענ ינא ,ןכ-לע-רשא.אי
:ןלהלדכ םיאנתב טפשמה יתב קוחל )5()ב(86 ףיעס דוסי לע תאזו ,תורוגס

 רומאה רחא דע לכו ,תננולתמה תודע יבגל תורוגס םייתלדב ךרעיי ןוידה.1
.תומשאנה תודע ללוכ ,היפלכ ועמשוהש םימויאה ןכות תודוא דיעהל

.תומשאנל סחוימה םימויאה ןכות לע לח םוסרפ רוסיא.2

1739215  ךוסכסה רוקמ היפל תומשאנה לש הנגהה תנעט לע קר לח וניא םוסרפה רוסיא.3
 ךוויתמ תעבונה ,היפלכ ןהל התייהש ,תיפסכ העיבתל רושק תננולתמה ןיבל ןהיניב
.תננולתמל קפוסש ,םסל ןהידי-לע השענש

 תודוא טפשמה-תיב יקומינל רשאב רוביצל תויהל יושעש ,ןיינעה תאפמ.4
 ,םימויאה לש קיודמה םנכות תא תולגל ידכ יתטלחהב ןיאש רחאמו ,םייתלדה תריגס
.הטלחהה םוסרפ תא הריתמ ינא

.םידדצה רדעיהב יתכשלב )8991.21.51( ט"נשת ולסכב ו"כ ,םויה ןתינ

.םידדצה חוכ-יאבל קתוע חלשת תוריכזמה

חוסינו הכירע ייונישל ףופכ הז חסונ
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