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9771 /99  ץ"גב

שידק-רנרב לוקינ .1

שידק-רנרב יתור .2

שידק-רנרב ןתמ .3

דגנ

םינפה רש

קדצל הובג טפשמ-תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה-תיבב

]0002.5.92[

יבעוז 'ר 'ע ,שיניב 'ד ,רנרוד 'ד  םיטפושה ינפל

 םוקמ .תוילארשי תויחרזא ןה ,םינש עבש הז םייחל תופתוש ,)תורתועה– ןלהל(1-2 תורתועה

2 תרתועה הדלי6991.1.21 ךיראתב .תירבה-תוצראבש הינרופילק תנידמב אוה עובקה ןבשומ

-לע ץמוא ןבה .ערז תמורת תועצמאב התרהש רחאל ,)ןבה– ןלהל(3 רתועה תא )םאה– ןלהל(

-תיב ידי-לע ןתינש ץומיא וצ יפ-לע ,םאה תמכסהב ,)תצמאמה םאה– ןלהל(1 תרתועה ידי

 תדועתב .םירתועה תשולש לש םבשומ םוקמו ןבה לש ותדיל םוקמ– הינרופילק תנידמב טפשמ

 רוזחל תושקבמה ,תורתועה .תפסונ הרוהכ תצמאמה םאה המשרנ ןבלהקפנוהש הדילה

 דליה ץומיא לע םושירה דיקפל ועידוה ,םייתנשכ הז םידומיל יכרוצל הב תוהושהו ,לארשיל

 םושרל ושקיבו ,ינקירמאה ןידה-קספ לעו הדילה תדועת לע ןכמתסהב ,תצמאמה םאה ידי-לע

 ינש לש םמויק תיגולויב הניחבמש קומינב ,בריס םושירה דיקפ .םיבשותה םשרמב ץומיאה תא

.הריתעה ןאכמ .וינפ לע ןוכנ וניאש םושירב בייח אוה ןיא יכו ,ירשפא וניא ןימ ותואמ םירוה

:קספ ןוילעה טפשמה-תיב
 דיחא ןפואב רכוי םדא לש ישיא דמעמ יכ ,םיבייחמ יטרפה ימואלניבה טפשמה יללכ)1(.א

 .םידדצה תנקתב ןהו רוביצה תנקתב ןה עוגפל ידכ שי סוטטסה לוציפב .תונידמה לכב

 הנידמה לש רוביצה תנקתב עגופ רזה סוטטסה רשאכ ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קר

.)ב373( רכוי אל אוה ,םושירה שקבתמ הבש

 רשואי םא עגפיהל הלולעה– םושירה שקבתה הבש הנידמה לש רוביצה תנקתל)2(

.)ג373( םצמצמ שוריפ ןתינ– שקובמה םושירה

 יפלכ םהיתובוחמ םיצמאמה םירוהה תא תררחשמ רז ץומיא וצב הרכה-יא)3(

.)ד– ג473( םידליה לש םיסרטניאבו תויוכזב תעגופ ךכבו ,םיצמואמה

 יטופיש ךילהב לספנ אל דוע לכ לארשיב ףקת רזה ץומיאה וצ יכ הארנ ,ןכ-לע-רשא)4(

.)ה473(
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 אוה ותואש םושירה לשופקות והמ עובקל ךמסומ וניא םושיר דיקפש איה הכלה)1(.ב

-יא"ב רבודמ םא אלא ,ול רמוא חרזאה רשא תא םושרל אוה בייח אלא ,םושרל שרדנ

.)ו473( "קפסב תלטומ הניאו ןיעל היולגה םושירה לש ותונוכנ

 .יטפשמה טביהה תא םא יכ ,יגולויבה טביהה תא ףקשמ וניא ןודנה הרקמב םושירה)2(

– תצמאמה םאהו תיגולויבה םאה– תוהמיא יתש שי ץמואמ לכל יכ ,אוה ןבומ ךא

 םהירוהל םיצמואמה ןיב יטפשמה רשקה תא חרכהב לטבמ וניא ףא ץומיאה וצו

.)ו– ה573( םייגולויבה

 לשב םושירה תא עצבל ברסל יאשר אוה היפלש בישמה תנעטב שממ ןיא ןכ-לע-רשא)3(

.)ד573( שקובמה םושירה לש ןיעל היולגה ותונוכנ-יא

:)שיניב 'ד תטפושדאבילא(.ג
 ונטפשמב ףקות לעבכ רכוי1 תרתועה ידי-לע3 רתועה ץומיא םא הלאשל הבושתה)1(

 תולאש ןהבו ,תובכרומ תולאש תררועמ איהו ,הז טפשמ-תיב ידי-לע הנודינ םרט

 ,היהת רשא ולא תולאשל הבושתה היהת םלוא .יטרפה ימואלניבה טפשמה םוחתמ

.)ב773– ז673( םושירה דיקפ לש וידיב הנותנ הניא ןהב הערכהה

 לשב "ןיעל היולג" שקובמה םושירה תונוכנ-יא היפלש ,ןנד הרקמב בישמה תנעט)2(

 ןיאש הנעטל הנוש שובל אלא הנניא ,דלי ותואל תוהמיא יתשב ריכהל תורשפא רדעיה

 .ץמאמה הרוהל יגולויבה הרוהה ןיב םיינימ-דח םיסחי לע ססובמה ץומיאב ריכהל

 תוחנהל הלוכי הנניא ,היגוסה לש הפוגל תוירשפאה תודמעהמ תחא איהש ,וז הדמע

-ה"כשת ,ןיסולכואה םשרמ קוח יפל ויתויוכמס תא ליעפהל ואובב םושירה דיקפ תא

.)ד– ג773(5691

:)יבעוז 'ר 'ע טפושה– טועימ תעד(.ד
 הרואכל היאר םיבשותה םשרמב םושירה הווהמ םירוהה תומש םושירל עגונה לכב)1(

.)ד183– ד083(ןיסולכואה םשרמ קוחל3 ףיעסב רומאה יפ-לע ותונוכנל

 םושירה דיקפל תוכמס תקנעה תבייחמ םשרמה תונימא לע הרימשה ,ןכ-לע-רשא)2(

 קפס ררועתמ רשאכש ,ןאכמ .םושיר תוכירצה תודבועה תונוכנ תא קמועל קודבל

 ברסל םושירה דיקפ יאשר ,ופקות וא ותונוכנ רבדב וא םושירה תוניקת רבדב ריבס

.)ו– ה183( םושירה תא עצבל

 קודבללגוסמ וא ךמסומ םושירה דיקפ יכ הניא םושירה דיקפ לש ובוריס תועמשמ)3(

 תא הנפמ אוה יכ קר אלא ,םהב קוספלו הרז הדועת לש וא רז ןיד-קספ לש םפקותב

.)ד– א283( המיאתמה האכרעל חרזאה

 הרכהה ייוכיס רבדבו רזה ץומיאה וצ לש ופקות רבדב בר קפס ררועתמ ,ןודנה הרקמב)4(

-ינב ידי-לע דלי ץומיא לע הרואכל רסוא1891-א"משת ,םידלי ץומיא קוחש םושמ וב

.)ז183( ןימה ותואמ גוז

 ץומיא לע הזרכהה ,התוהמב תיסקט הלועפ איהש ,ןיאושינ תכירע לש הלועפל דוגינב)5(

 לש סוטטסה תא הנשמה תיתוהמ הלועפ איה רזה טפשמה-תיבב התשענש ןיטק

הנידמב ןתינש ןיד-קספ ,ןכ-לע-רשא .םהייח לעו םלרוג לע העיפשמו רבדב םיעגונה
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 תנמ-לעו ,אוה וחוכמ לארשיב ףקות ול ןיא ,ץמואמכ םדא לש ישיא דמעמ עבוקו הרז

.)א383– ו283( הרכה ןועט אוה והשלכ ףקות ול היהיש

 תא ,רזה ץומיאה וצ ךמס לע ,םושרל בריסשכ ריבס ןפואב לעפ םושירה דיקפש ,ןאכמ)6(

.)ב– א483( ותעד-לוקישב ברעתהל םוקמ ןיאו ,3 רתועה לש ומאכ1 תרתועה

:הרכזואש תישאר הקיקח

.61 ,3 םיפיעס ,1891-א"משת ,םידלי ץומיא קוח–

.)ב(ה91 ,3 ,)2()א(2 םיפיעס ,5691-ה"כשת ,ןיסולכואה םשרמ קוח–

.9491-ט"שת ,םיבשותה םשרמ תדוקפ–

.)ב(11 ,)3(3 םיפיעס ,8591-ח"ישת ,ץוח-יקספ תפיכא קוח–

.)ב(3 ףיעס ,5991-ה"נשת ,החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוח–

:הרכזואש הנשמ תקיקח

  .)4()ג(1 הנקת ,0991-ן"שת ,)תוהז תדועתב םימושיר(ןיסולכואה םשרמ תונקת–

:ורכזואש קוח תועצה

.4691-ד"כשת ,ןיסולכואה םשרמ קוח תעצה–

:ורכזואש ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספ

.142ט ד"פ ,יטפשמה ץעויה 'נ רנייטש45/902 א"ע]1[

.84 )1(נ ד"פ ,תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה49/5107 א"נד]2[

.522זי ד"פ ,םינפה-רש 'נ רגניזלש קנופ26/341 ץ"גב]3[

.8242זט ד"פ ,םינפה-רש 'נ ןזיאפור26/27 ץ"גב]4[

.774 )2(גכ ד"פ ,םינפה רש 'נ טילש86/85 ץ"גב]5[

 להנימ להנמ 'נ ס"ש תעונת– הרות ירמוש םידרפסה תודחאתה78/462 ץ"גב]6[

.327 )2(גמ ד"פ ,םינפה דרשמב ןיסולכואה

.98 )5(נ ד"פ ,םינפה רש 'נ ןייטשדלוג29/8882 ץ"גב]7[

.146 )3(חמ ד"פ ,סמייה 'נ רכשא39/7311 א"ע]8[

.375 )3(נ ד"פ ,יסיפנ 'נ יסיפנ49/8551 א"נד]9[

.166 )4(טמ ד"פ ,םינפה רש 'נ )ןייטשדלוג( ורספ39/1301 ץ"גב]01[

.473 )2(חי ד"פ ,ילוג 'נ םואבנזור36/324 א"ע]11[

.546 )1(טי ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יבנע46/274 א"ע]21[
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:ורכזואש םיינקירמא ןיד-יקספ

]31[ Loucks v. Standard Oil Co. 120 N.E. 198 (1918).

]41[ Delaney v. First National Bank in  Albuquerque 386 P. 2d 711 (1963).

]51[ Starr v. Erez (No. 97 CVD 624 (D. N.C. Aug. 29, 1997) – unreported).

:ורכזואש םיילגנא ןיד-יקספ

]61[ Alhaji Mohamed v. Knott [1969] 1 Q.B. 1 (C.A.).

]71[ In re Valentine’s Settlement [1965] 1 Ch. 831 (C.A.).

:ורכזואש םיילארשי םירפס

.)ט"משת ,ב ךרכ(לארשיב החפשמה יניד ןמפיש 'פ]81[

.)ד"נשת(תואקדנופו ץומיא רורד ןב 'א]91[

.)ב"נשת ,3 הרודהמ( לארשיב ישיאה ןידה הואש 'מ]02[

:ורכזואש םיילארשי םירמאמ

 טפשמב ןידה תרירב יללכ לשםתילכתו םביט לע תורעה" אריפש 'ע]12[
.572 )ה"משת-ד"משת(יטפשמ ינויע "יטרפה-ימואלניבה

]22[P. Shifman “International Adoption” Israeli Reports To the XIII 
International Congress of Comparative Law (Jerusalem, ed. by

C. Wasserstein Fassberg, 1990) 35.

 רז לוסנוק ינפב וכרענש תבורעת יאושינלש םמושירו םפקות תלאשל" הואש 'מ]32[
.881 )ו"נשת-ה"נשת( במטילקרפה "לארשיב

.991 )ג"כשת( טי טילקרפה "םיבשותה רפסב ןיאושינ םושיר" קלפ 'ז]42[

 ותעד דגנכ תועד בורב הלבקתנ הריתעה .9991.4.52 םוימ יאנת-לע-וצל תודגנתה

.טלחומ השענ יאנת-לע-וצה .יבעוז 'ר 'ע טפושה לש תקלוחה

;1-3 םירתועה םשב– ירגת סדה

 םשב– הנידמה תוטילקרפב םיצ"גב יניינע לע הנוממו א הריכב תינגס ,לדנמ תנסא
.בישמה

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=?????&MaamarName=?????%20??%20????%20???????
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=????&MaamarName=?????%20?????%20???????%20??


םינפה רש 'נ שידק-רנרב99/9771 ץ"גב

רנרוד 'ד תטפושה863 )2(דנ ד"פ

0002 א"סשת/ס"שת ,ינש קלח ,דנ ךרכ ,ןיד-יקספ372

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

C:\epc\data\temp\400025\1779-99.doc

ןיד-קספ

רנרוד 'ד תטפושה

 תויחרזא ןה ,םינש עבש הז םייחל תופתוש ,)תורתועה– ןלהל(1-2 תורתועה.1
 ךיראתב .תירבה-תוצראבש הינרופילק תנידמב אוה עובקה ןבשומ םוקמ .תוילארשי
 התרהש רחאל ,)ןבה– ןלהל(3 רתועה תא )םאה– ןלהל(2 תרתועה הדלי6991.1.21
 תמכסהב ,)תצמאמה םאה– ןלהל(1 תרתועה ידי-לע ץמוא ןבה .ערז תמורת תועצמאב
 הינרופילק תנידמב טפשמ-תיב ידי-לע6991.7.91 ךיראתב ןתינש ץומיא וצ יפ-לע ,םאה
 הקפנוהש הדילה תדועתב .םירתועה תשולש לש םבשומ םוקמו ןבה לש ותדיל םוקמ–
.תפסונ הרוהכ תצמאמה םאה המשרנ ןבל

 ,םייתנשכ הז םידומיל יכרוצל הב תוהושהו ,לארשיל רוזחל תושקבמה ,תורתועה
 תדועת לע ןכמתסהב ,תצמאמה םאה ידי-לע דליה ץומיא לע םושירה דיקפל ועידוה
 דיקפ .םיבשותה םשרמב ץומיאה תא םושרל ושקיבו ,ינקירמאה ןידה-קספ לעו הדילה
 וניא ןימ ותואמ םירוה ינש לש םמויק תיגולויב הניחבמ יכ ,התייה ותנעט .בריס םושירה
 םושירב בייח םושיר דיקפ ןיאש ןוויכ .ןיעל היולג םושירה תונוכנ-יאש ןאכמו ,ירשפא
.תורתועה תשקב תא דיקפה החד ,וינפ לע ןוכנ וניאש

.ונינפלש הריתעה השגוה הז בוריס דגנכ

 לש וצומיא תא ןיסולכואה םשרמב םושרל םושירה דיקפ תא בייחל ושקיב םירתועה
.יאנת-לע-וצ הז טפשמ-תיב איצוה םירתועה תשקבל .תצמאמה םאה ידי-לע דליה

 ;םתעדוה תא םושרל ברסל ךמסומ היה אל םושירה דיקפ יכ ,ונעט םירתועה.2
 עבונ ובוריס יכו וינפב וגצוהש םיכמסמה דוסי לע ץומיאה רבד תא םושרל היה בייח יכ
.תינימ-דח החפשמ תרגסמב ץומיאל תיכרע תודגנתה םניינעש ,םירז םילוקישמ

 אוה .תיגולויבה תורשפאה רסוח רבדב ויתונעט לע בישמה רזח הריתעל הבושתב
 ךמסומ אוה ןיא םתואש ,רוביצה תנקת לש םילוקיש ודמע אל בוריסה דוסיב יכ ,םיעטה
 יכ ,בישמה ןעט דוע .שקובמה םושירה לש ןיעל היולג תונוכנ-יא ךא אלא ,לוקשל
 ,)תוהז תדועתב םימושיר(ןיסולכואה םשרמ תונקת יפ-לע ירשפא וניא ףא הזכ םושיר
תדועתבש דועב ,"םא"הו "בא"ה תומש תא םושרל אוה בייח ןרדגבש ,0991-ן"שת
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 םושירב תמייק הניאש הפולח ,"הרוה"כ תצמאמה םאה המשרנ תינקירמאה הדילה
.ילארשיה

.לבקתהל הריתעה ןיד ,יתעדל

רכוי םדא לש ישיא דמעמ יכ ,םיבייחמ יטרפה ימואלניבה טפשמה יללכ.3
 ןהו רוביצה תנקתב ןה עוגפל ידכ שי סוטטסה לוציפב .תונידמה לכב דיחא ןפואב
 רוביצה תנקתב עגופ רזה סוטטסה רשאכ ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קר .םידדצה תנקתב
 םביט לע תורעה" אריפש 'ע ואר .רכוי אל אוה ,םושירה שקבתמ הבש הנידמה לש
92 'מעב ,]12[ "יטרפה-ימואלניבה טפשמב ןידה תרירב יללכ לשםתילכתו 0- 92 1.

 רשואי םא עגפיהל הלולעה ,םושירה שקבתה הבש הנידמה לש רוביצה תנקתל
-תיב לש ןיד-קספב ,וזודרק טפושה ריבסהש יפכ .םצמצמ שוריפ ןתינ ,שקובמה םושירה

:קרוי-וינ תנידמב םירוערעל טפשמה

“The courts are not free to refuse to enforce a foreign right at the 
pleasure of the judges, to suit the individual notion of expediency or 
fairness. They do not close their doors, unless help would violate 
some fundamental principle of justice, some prevalent conception of 
good morals, some deep-rooted tradition of the common weal” 
(Loucks v. Standard Oil Co. (1918) [13], at p. 202).

 םגה ,31 תב הדליל ריגב ןיב הירגינב וכרענש ןיאושינ ורכוה הילגנאב ,המגודל
 תורמל הלעבמ התקחרה תא הבייח הדליה תבוטו ,הילגנאב םירוסא הלאכןיאושינש
Alhaji ואר .ןיאושינב הרכהה Mohamed v. Knott (1969) [16], at p. 14. דחוימ דמעמ 
 לש ןיד-קספב ,לשמל ,ךכ .םיניטקה תבוט לע םתעפשה לשב םירז ץומיא יווצל ןתינ
 רזה ץומיאה לש העיגפל תופיפכב יכ ,גנינד דרולה בתכ ילגנאה םירוערעל טפשמה-תיב
 should be universally [A validly created foreign adoption]“ רוביצה תנקתב

recognised throughout the civilised world” (In re Valentine’s Settlement (1965) 
[17], at p. 842(.

 הלאכ םיצומיא הנידמה קוח יפ-לעש םגה ,םירז םיצומיא ורכוה תירבה-תוצראב םג
 Delaney v. First National Bank in  Albuquerque ,לשמל ,ואר .םיירשפא ויה אל

(1963) [14], at p. 714. הניילורק-ןופצ תנידמב טפשמה-תיב החד ,ןורקיע ותוא יפ-לע 
 לש רוביצה תנקתב ותעיגפ לשב תיבסל החפשמ תרגסמב ץומיאב ריכהל ןיאש הנעט
:ןידה-קספב בתכנ ךכו .ןימ ותואמ גוז-ינב ןיב ןיאושינב הריכמ הניאש ,הנידמה
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“Enforcing the adoption decree does not require North Carolina to 
recognize same-sex marriages. Enforcing the decree simply allows the 
court to determine custody of the child, as between two involved 
adults, based on the best interests of the child – which is the 
expressed public policy of the state in resolving custody matters... 
North Carolina has no public policy denying parental status to an 
individual based upon that person’s sexual preferences. It cannot be 
known at this stage how the trial court will resolve the custody 
dispute. Enforcing the adoption decree only ensures that a best 
interest hearing will be held which is not a result that offends the good 
morals, natural justice or the interest of North Carolina citizens” 
(Starr v. Erez (1997) [15]).

 יפלכ םהיתובוחמ םיצמאמה םירוהה תא תררחשמ רז ץומיא וצב הרכה-יא ,ןכא
טפושה בתכ םהילעש ,םידליה לש םיסרטניאבו תויוכזב תעגופ ךכבו ,םיצמואמה

 תוביסמ ףוריצ םושב ולש ]םידליה לש[ םיסרטניאהמ םלעתהל ןכתי אל..." יכ ,גרבליז
 א"נד:םג וושהו ואר .)152 'מעב ,]1[ יטפשמה ץעויה 'נ רנייטש45/902 א"ע( "...אוהש

 החפשמה יניד ןמפיש 'פ ;66-56 'מעב ,]2[ תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה49/5107

52 'מעב ,]81[ )ב ךרכ(לארשיב 2- 52 3. 

 .יטופיש ךילהב לספנ אל דוע לכ לארשיב ףקת רזה ץומיאה וצ יכ ,אופא הארנ.4
ןמסוז טפושה ירבדכ .ונניינעב הערכהל השורד הניא וצה לש ופקות רבדב הלאשה םרב

 אל...":)]3[ רגניזלשקנופ ץ"גב– ןלהל( םינפה-רש 'נ רגניזלשקנופ26/341 ץ"גבב
 קודיצ שיה ...איה ונינפלש הלאשה .ןניקסע אק םתוליטבב וא םיאושנה לש םפקותב
."...האושנ השאכ תשקבמה תא םושרל םיבשותה-םשרמ דיקפ לש ובוריסל

 ,]3[ רגניזלשקנופץ"גבב התליחתש תכשוממו הביקע הקיספ תרגסמב ,הז ןיינעב
 שרדנ אוה ותואש םושירה לש ופקות והמ עובקל ךמסומ וניא םושיר דיקפש ,עבקנ
-יא..."ב רבודמ םא אלא ,ול רמוא חרזאה רשא תא םושרל אוה בייח אלא ,םושרל

 ריבסה .)342 'מעב ,םש( "...קפסב תלטומ הניא איהו ,ןיעל היולגה םושיר לש תונוכנ
:ןמסוז טפושה תאז

 דיקפ לש ודיקפתמ הז ןיא ,בשות לש יתחפשמה ובצמ תא ומשרב..."
 ליטה אלש קקוחמה לע הקזח .ןיאושינה לש םפקותלע ותעד ןתיל םושירה
ךרוצל ,דיקפל ול יד .האלמל תלגוסמ איה ןיאש הבוח תירוביצ תושר לע
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 בשותהש היָאר וינפל האבוה םא ,יתחפשמה בצמה םושירו ודיקפת יולימ
 ןאכל םינפ םיתעל שי ךרענש סכטל שי ףקות המ הלאשל .ןיאושינ סכט ךרע
.)252 'מעב ,םש( "םיבשותה-םשרמ רדגמ גרוח םפקות רוריבו ןאכלו

.4442 'מעב ,]4[ םינפה-רש 'נ ןזיאפור26/27 ץ"גבבןהכ 'ח טפושהירבד םג ואר

-אל השיא ןיסולכואה םשרמב םושרל םושירה דיקפ ביוח הכלה התוא דוסי לע

 תאו האושנכ– ןיסירפקב םייחרזא ןיאושינב ילארשי חרזא ידוהיל האשינש היידוהי
 םינפה רש 'נ טילש86/85 ץ"גב( םידוהיכ– היידוהי הניאש השיאו ידוהי רבג לש םהידלי

 ץוחמ תורכומ תוליהקב יביטברסנוק וא ימרופר רויג וריוגש םישנא םושרל ;)]5[
 תוצרא ןתוא לש ןהיבשותו ןהיחרזא םדועב ,םואלהו תדה יטרפב םידוהיכ לארשיל
 ןיסולכואה להנימ להנמ 'נ ס"ש תעונת– הרות ירמוש םידרפסה תודחאתה78/462 ץ"גב(

 רשא היידוהי הניאש השיאו לארשי חרזא ידוהי םיאושנכ םושרלו )]6[ םינפה דרשמב
 רש 'נ ןייטשדלוג29/8882 ץ"גב( ליזרב תורירגשבש ירלוסנוקה רודמב לארשיב ואשינ

.)]7[ םינפה

 ץומיאה ףקות רבדב עירכהל ךמסומ אוה ןיאש ,הנעטה לע קלוח וניא בישמה.5
 אוהש םושירה לש ןיעל היולג תונוכנ-יא לע ססובמ ובוריס יכ ,איה ותנעט ,רומאכ .רזה
.תיגולויב הניחבמ ירשפא יתלב רבד ,תוהמיא יתש שי דליל ויפ-לעש ,םושרל שרדנ

.שממ ןיא וז הנעטב

 ךא .יטפשמה טביהה תא םא יכ ,יגולויבה טביהה תא ףקשמ וניא ונינפלש םושירה
 וצו– תצמאמה םאהו תיגולויבה םאה– תוהמיא יתש שי ץמואמ לכל יכ ,אוה ןבומ
 םהירוהל םיצמואמה ןיב יטפשמה רשקה תא חרכהב לטבמ וניא ףא ץומיאה
 ,חותפ ץומיאב ,61 ףיעסב ,1891-א"משת ,םידלי ץומיא קוח ריכמ ךכ .םייגולויבה
 תא אצומ הז רשק .תיגולויבה םתחפשמל םיצמואמ םידלי ןיב רשקה רמשנ ורדגבש
 םירוהה ןהו םייגולויבה םירוהה ןה ,יל רהבוהש יפכו ,ןיסולכואה םשרמב ויוטיב
.וב םימושר םיצמאמה

 "םא"ל סחייתמ וניא5691-ה"כשת ,ןיסולכואה םשרמ קוח יכ ,ףיסוא שורדל רבעמ
 "םירוהה תומש" תא םושירב םיבייחה םיטרפה םע הנומ ךא אלא ,דרפנ ןפואב "בא"לו
 לכ התייה אל ,"בא"לו "םא"ל דרפנ ןפואב סחייתמ קוחה היה וליפא .))2()א(2 ףיעס(

 ץומיא רבדב םיווצ םימשרנ רומאכש יפכ ,תפסונ םאכ תצמאמה םאה םושירל העינמ
.חותפ
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 יאנת-לע-וצה תא ךופהלו ,הריתעה תא לבקל העיצמ ינא ,ליעל רומאה דוסי לע
.טלחומל

.ח"ש000,01 ךסב טפשמ תואצוה םירתועל םלשל בישמה תא בייחל העיצמ ינא ןכ

שיניב 'ד תטפושה

 בישמה לעשו ,לבקתהל הריתעה ןיד יכרנרוד תטפושהיתרבח םע ינא המיכסמ
.רזה ץומיאה וצל םאתהב ןיסולכואה םשרמב םירתועה יטרפ תא םושרל

 איה בישמה תדמע יכ החוכ-תאב העידוה הנידמה השיגהש הריתעל הבושתה-בתכב
 ל"נה26/341 ץ"גבב הז טפשמ-תיבבהקספנש הכלהה הלח םירתועהלש םניינע לע יכ

 םושירה דיקפ" יכ איה הבושתה-בתכב האבוהש יפכ בישמה תדמע ,ןכ-לע-רשא .]3[
 ךמסמ לש ,קפסב תלטומה ,תיטפשמ תופקתל סחיב תעד לוקיש ליעפהל ךמסומ וניא
 השקובמכ תרתועה תא םושרל בוריסל הביסה םא יכ הארנ ,ןכא ...וינפב גצומה ףקת
01-ו9 םיפיעס( "ותוכמסמ גרוח םושירה דיקפ היה ,ץומיאה תופקתב קפס תלטהב ץוענ
 גהונ בישמה יכ ,הבושתה-בתכב הנידמה חוכ-תאב העידוה דוע .)הבושתה-בתכל
 ילבמ" ,םידליכו םירוהכ םהיצמאמו ל"וח יצמואמ ,ללככ ,םושרל וישנא תא תוחנהל
-בתכמ ,ןכ-יכ-הנה .)הבושתה-בתכל01 ףיעס( "ופקותבו ץומיאה ביטב שפשפל

 ץ"גבב הקספנש הכלהה םושיי תרגסמב הארנה לככו ,הרגישה ךרד לע יכ הלוע הבושתה

 םירז ץומיא יווצב םיצומיא םושיר ןיינעל קפתסהל בישמה גהונ ,]3[ל"נה26/341
 לש וז תוינידמ .ונחובל וא ץומיאה לש יתוהמה ףקותה תא רוקחל ילב ,וינפב םיגצומה
.הינפ לע הריבס תיארנ איהו ,רכינ ןמז הארנה לככ תלבוקמ בישמה

 לבוקמכ שקובמה םושירה תא עצבל ןיא יכ ,התייה ונינפבש הריתעב הנידמה תנעט
 רבודמ ןיאש ןוויכ םירז ץומיא יווצ יפל םושירב תגהונה הליגרה תוינידמה יפ-לע
 לש תונוכנ-יא"ב אלא ,רזה ץומיאה וצ לש יטפשמה ופקות רבדב קפסב ןנד הרקמב
 תא עצבל בישמה בוריסל הז םעט ."ריבס קפסב תלטומ הניא איהו ,ןיעל היולגה םושיר
 ,]3[ ל"נה26/341 ץ"גבב םושירה תבוחל עבקנש גירחה לע ססובמ שקובמה םושירה
-יא" לע עיבצהל בישמה ידיב ןיא ,ונינפלש הרקמב .לבקל ידיב ןיא וז הנעט .342 'מעב

 ןיינע אלא ,תיגולויב הדבוע וניא שקובמה םושירה טרפ ;רומאכ ןיעל היולג "תונוכנ
 ידי-לע3 רתועה ץומיא םא הלאשל הבושתה .תבכרומ תיטפשמ הלאשב ךורכה
 ףקות ןתמל תעגונה המוד הלאש .הטושפ הנניא ,ונטפשמב ףקות לעבכ רכוי1 תרתועה
 איהו ,הז טפשמ-תיב ידי-לע הנודינ םרט ונינפלש גוסהמ רז ץומיא ךילהב הרכה וא
 ,דועו תאז .יטרפה ימואלניבה טפשמה םוחתמ תולאש ןהבו ,תובכרומ תולאש תררועמ
 חינהל שי
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 ביבס ץומיאה לש ופקותב ןוידה דקמתי ,ונינפלש הרקמל םימוד םייתדבוע םינותנב יכ
 לש הניד-קספמ הלועש יפכ .ץומיאב הרכהל גייסכ ,רוביצה תנקתב העיגפה תלאש
 תילארשיה רוביצה תנקת גשומ ןיב ינושל בל םישב תושעיהל רומאכ ןויד לע ,יתרבח
 P. Shifman “International:הז ןיינעל ואר( "תינוציח"ה רוביצה תנקת ןיבל "תימינפ"ה

43-at pp. 42Adoption” [22], ;רכשא39/7311 א"ע ;652 'מעב ,]3[ ל"נה26/341 ץ"גב 

 הבושתה היהת .)826 'מעב ,]9[ יסיפנ 'נ יסיפנ49/8551 א"נד ;256-156 'מעב ,]8[ סמייה 'נ
 הערכהה ,ונינפבש ןוידה תרגסמב ךכב עירכהל ךרוצ ונל ןיאו ,היהת רשא ולא תולאשל
 תנעט .)49 'מעב ,]7[ ל"נה29/8882 ץ"גב וושה( םושירה דיקפ לש וידיב הנותנ הניא ןהב
 רדעיה לשב "ןיעל היולג" שקובמה םושירה תונוכנ-יא היפלש ,ןנד הרקמב בישמה
 ריכהל ןיאש הנעטל הנוש שובל אלא הנניא דלי ותואל תוהמיא יתשב ריכהל תורשפא
 ,רומאכ .ץמאמה הרוהל יגולויבה הרוהה ןיב םיינימ-דח םיסחי לע ססובמה ץומיאב
 הלוכי הנניא– היגוסה לש הפוגל תוירשפאה תודמעהמ תחא איהש– וזכ הדמע
 .ןיסולכואה םשרמ קוח יפל ויתויוכמס תא ליעפהל ואובב םושירה דיקפ תא תוחנהל
 תונוכנ רבדב וא רזה ץומיאה וצ לש ופקות דגנכ ,קפסב תלטומ הנניאש ,הנעט רדעיהב
 יטרפ תא םושרל םושירה דיקפ לע– וזכ הנעט לכ ןיא ונניינעבו– םישקבמה יטרפ
 םירז ץומיא יווצ יפל םושירל סחיב ותוינידמל םאתהבו ץומיאה וצ דוסי לע םירתועה
.ללכ-ךרדב

.רנרוד תטפושה יתרבח לש הניד-קספל תפרטצמ ינא הלא םימעטמ

יבעוז 'ר 'ע טפושה

 יתרבח לש התעד-תווח תאורנרוד תטפושה יתרבח לש הניד-קספ תא ןיינעב יתארק
.ןלוקל ילוק ףרצל לכוא אל יכ יל רצו ,שיניב תטפושה

 תשקבב אוה הריתעה לש הניינע ,רנרוד תטפושה יתרבח לש הניד-קספב טרופמכ
 אוה– ןיטקה לש ומאכ1 תרתועה תא םושרי ,ןיסולכואה םשרמ דיקפ יכ םירתועה
1 תרתועל קינעה רשא ,הינרופילק תנידמב אצוהש ץומיא וצ לש וחוכמ תאזו ,3 רתועה
 התורוהםע דבב דב תמייקתמ רשא תורוה ,ןיטקה םע היסחיב הרוה לש דמעמ
  .2 תרתועה לש תיגולויבה

 ,)]3[ רגניזלש קנופ ןיינע– ןלהל(26/341 ץ"גבבןמסוז טפושהירבד לע הססבתהב
 אלא וניא ,ל"נה הדוקפה יפ-לע ,םושיר דיקפ לש ודיקפת" יכ442 'מעב עבקנ םש
 תיטופיש תוכמס םושו ,םיבשותה רפס לוהינ ךרוצל יטסיטטס רמוח ףסאמ לש דיקפת
 תא קודבל תוכמסה הנתינ אל םשרמה דיקפל יכ יתרבח העבק ,"ודיב הנתינ אל
וצ לש ופקות
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 ,ול רמוא חרזאה רשא תא םושרל אוה תושעל וילע רשא לכו ,ל"וחב ןתינ רשא ץומיאה
 הרקמב .קפסב תלטומ הניאו ןיעל היולג םושירה לש ותונוכנ-יא םהבש םיבצמה טעמל
 ןיא יכ העבקש ךות ןיעל היולג  םושירה לש ותונוכנ-יא יכ הנעטה תא יתרבח התחד ןנד
 ץומיא רבדב םיווצ םימשרנש יפכ תפסונ םאכ תצמאמה םאה תא םושרל העינמ לכ
.חותפ

 ןיינעה תא עירכהל ידכ]3[ רגניזלש קנופ ןיינעב ןודנב ןיא יכ ינמוד ,דובכה לכ םע
 בייחי רשא ןוחבא]3[ רגניזלש קנופ ןיינע תא ןחבאל ןתינ ימעטלו ,ונינפב דמועו יולתה
.ייתורבח וקיסהש וזמ הנוש הנקסמ

 ידוהיל האשינש תיגלב תיחרזא היירצונב היה רבודמ ]3[ רגניזלש קנופ ןיינעב
-ינבןיב ןיאושינ ךורעל היה רשפאיאש רחאמ ,ןיסירפקב םייחרזא ןיאושינב ילארשי

 םשרמב םשריהל השיאה השקיב ןיסירפקבש ןיאושינה תובקעב .הרות ןיד יפ-לע גוזה
 תושקבל תונעיהל בריס םושירה דיקפ .הלעב םשל המש תא תונשלו האושנכ םיבשותה
 תא הנפה אוה .היירצונל ילארשי ידוהי ןיב ןיאושינל ףקות ןיא יכ רבסש ןוויכ הלא
 ףקות רבדב יתרהצה ןיד-קספ ול אצמויש תנמ-לע יזוחמה טפשמה-תיבל תשקבמה
.ןיאושינה

 תא החד ,ינמו ןוקתיו ,ןוזנרבםיטפושה דובכ ופרטצה וילאו ,ןמסוז טפושה דובכ
טפושה קידצה תאז תמועל .השקבל תונעיהל וילע הוויצו םושירה דיקפ לש ותדמע

.םינפה דרשמ לש ותדמע תא טועימה ןיד-קספבגרבליז

 תינכטה התרטמ לע עדיש רחאל קר עיגה הילאש הנקסמל עיגה ןמסוז טפושה
 ,)םושירה תדוקפ– ןלהל(9491-ט"שת ,םיבשותה םשרמ תדוקפ לש תיטסיטטסהו
:942 'מעב ועבוקב

 וא היָאר לש חוכ םיבשותה-םשרמב םושירל התוויש אל ל"נה הדוקפה"
 ףוסאל ,15/541 צ"גבב רמאנש ומכ ,איה הדוקפה תרטמ .רבד םושל החכוה
 וניא שיאו ,ןוכנ-אל היהיש לוכיו ןוכנ אהיש לוכי הז רמוח .יטסיטטס רמוח
 שמשמ אבצל וסויג ךרוצל םדא לש וליג תעיבק ןינעל .ותונוכנל ברע
 אלא ,ל"נה הדוקפה חוכמ אל ,הרואכל היָאר םיבשותה רפסב םושירה
 תנתינ תוהז-תדועת .9591 ט"ישת ,ןוחטבה תוריש קוחל תפסותה חוכמ
 בייח וניא שיא ךא ,'יוהיז יעצמא' רותב ,הדוקפל7 ףיעס יפ-לע ,בשותל
 .הדועתה יפ-לע תוהז-תדועת-לעב תוהזל בייח םדא ןיאו היפ-לע לועפל
 ."35/551 צ"גב:איהש תוכז לכ הילעבל הנקמ הניא תוהז-תדועת תקזחה
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 יתחפשמה בצמה םושירב שמתשהל ןיא יכ ,הנקסמלןמסוז טפושה עיגמ ןאכמ
 הניה וינפלש היצאוטיסב ןיאושינה לש םפקות תלאשש םג המ ,ןיאושינה תחכוהל
 םושירה דיקפל רשאכ ,ןיד תררב יללכ יפ-לע ערכות יכ ךירצ רשא רתויב הכובס הלאש
 תלאש תא תולעהל םושירה דיקפ לש ודיקפתמ הז ןיא ךכיפל .הב עירכהל תורישכה ןיא
 םושירה ךרוצל ןיאושינ סקט ךרענש הרואכל היארב קפתסהל וילעו ,ןיאושינה ףקות
:152 'מעבונושלבו ,םיבשותה םשרמב

 טבשל תבורעת-יאושינ ןודל תונושה תויורשפאה לע רובידה תא יתכראה"
 ,רתויב הדבכנ איה םתוליטב וא םפקות תלאשש תוארהל ידכ ,דסחל וא
-ט"ישת ,םיבשותה-םשרמ תדוקפ יפ-לע םשריהל ידכ גוזה-ינב ואבשמו
 ,שחנל לגוסמ וניא םושירה דיקפ .רבדה לופי דציכ עובקל ןתינ אל ,9491
 ןוילעה טפשמה-תיב אישנ שמתשי דציכ ,ןינעה אובי ןיד-תיב הזיא ינפב
 םא שארמ תוזחל לוכי אוה ןיאו ,ךלמה-רבדב55 ןמיסב העובקה ותוכמסב
."םולספי םא וא ןיאושינה לש םפקותב וריכי

:252 'מעב,םכסמו

 הז ןיא ,בשות לש יתחפשמה ובצמ תא ומשרב יכ ,ךכל הטונ יתעד"
 לע הקזח .ןיאושינה לש םפקות לע ותעד ןתיל םושירה דיקפ לש ודיקפתמ
 יד .האלמל תלגוסמ איה ןיאש הבוח תירוביצ תושר לע ליטה אלש קקוחמה
 וינפל האבוה םא ,יתחפשמה בצמה םושירו ודיקפת יולימ ךרוצל ,דיקפל ול
 שי ךרענש סכטל שי ףקות המ הלאשל .ןיאושינ סכט ךרע בשותהש היָאר
."םיבשותה-םשרמ רדגמ גרוח םפקות רוריבו ןאכלו ןאכל םינפ םיתעל

 קנופ תכליה תא וליחהב ,רפסמ םימעפ ןוילעה טפשמה-תיב רשיאו רזח הלא םירבד

– ןלהל(86/85 ץ"גב :ואר( םשרמב םואלו תד םיטרפה םושיר ןיינעל םג]3[ רגניזלש
– ןלהל(29/8882 ץ"גב ;)]6[ ס"ש תעונת תשרפ– ןלהל(78/462 ץ"גב ;)]5[ טילש ןיינע
.רנרוד תטפושה יתרבח לש הניד-קספב םלוכ םיטטוצמה ,))]7[ ןייטשדלוג ןיינע

קנופ ןיינעבש ולאל ,תוהז אל יכ םא ,תומוד תוביסנ וררועתה]7[ ןייטשדלוג ןיינעב

ןמסוז טפושה ירבד לע )זא וראותכ(קרב אישנל הנשמה ודי תא ךמס םשו ,]3[ רגניזלש

:49 'מעבועבוקב ,]3[ רגניזלש קנופ ןיינעב

 שיאו )תינולפ הנידמ לש תיחרזא( היידוהי אל השיא הנופ םא ,ןכ יכ הנה"
 תדועת וינפל םיגיצמו ,םשרמה דיקפל )אהת רשא ותוחרזא אהת( ידוהי
 הנידמ התוא לש לוסנוק ידי-לעהכרענש ,םיינשה לש ןיאושינ םושיר
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 קפס םייק ,תמא .םיאושנכ גוזה ינב תא םושרל םשרמה דיקפ לע ,תינולפ
 קפסב ךא ,הז םירבד בצמב ןיאושינ סקט ךורעל לוסנוקה לש ותוכמס רבדב
 דיקפ לע ,הז קפס םייק דוע לכ ,ןכא ...עירכהל יאשר םשרמה דיקפ ןיא הז
סקטל שי ףקות המ הלאשל' ןכש ,םיאושנכ גוזה ינב תא םושרל םשרמה
-םשרמ תוכמסמ גרוח םפקות רוריבו ןאכלו ןאכל םינפ םיתעל שי ךרענש

     ."...'םיבשותה

 אק הרקמה ןיבל]3[ רגניזלש קנופ ןיינע ןיב ןיחבהל שיש ינמוד ,ליעל רומאכ
 הילא העיגהש וזמ הנוש הנקסמל עיגהל שי יכ יל הארנ ,וז הנחבה תובקעב .ןניקסע
 קמונמכ ןיסולכואה םשרמב ץומיאה תא םושרל ןיאש ונייהד ,רנרוד תטפושה יתרבח
:ןלהל

 תדוקפ הלח ,עודיכ זאש ,ןיאושינ םושירב רבוד]3[ רגניזלש קנופ ןיינעב,תישאר
 ךרע לכ היה אל ,ליעל טטוצמכןמסוז טפושה עבקש יפכ ,ל"נה הדוקפל ;םושירה
 השמיש התרטמו ,הרואכל היאר לש חוכ וליפא םושירל התוויש אל הדוקפה .יתחכוה
-לע לעופה ,םושירה דיקפ יכןמסוז טפושה עבק תאז רואל .יטסיטטס רמוח ףוסיאל ךא

 ינפ םה ךכ אל םלוא .ותשקב יפ-לע ומשורלו חרזאה תשקבל תונעיהל בייח ,הדוקפה יפ
 תונימא קינעמ ,םושירה תדוקפ תא ףילחהש ,ןיסולכואה םשרמ קוח .ונניינעב םירבדה
:יכ ,ובש3 ףיעסב שרופמב עבוק קוחה .וב םימושרה םיטרפל יתייאר לקשמו

 יפל הנתינש הדועת לכ ןכו ונממ תיצמת וא קתעה לכ ,םשרמב םושירה"
 )1( תואקספב םיטרופמה םושירה יטרפ תונוכנל הרואכל היאר ויהי הז קוח
     ."2 ףיעסל )31( דע )9(-ו  )4( דע

 תדועתב םימושיר(ןיסולכואה םשרמ תונקתל )4()ג(1 הנקתב םג ועבקנ םירבדה
:)תוהז

 םושירה יטרפ ויהי ,5691-ה"כשתה ,ןיסולכואה םשרמ קוחל3 ףיעס יפל"
 היאר ,'גוזה ןב םש'ו 'ישיאה בצמה' ,'םואלה' םושיר טעמל– וז הדועתבש
."םתונוכנל הרואכל

 קוחש ףא ,]3[ רגניזלש קנופ תכליה תא טפשמה-תיב ליחה]7[ ןייטשדלוג ןיינעב
 םושיר טרפ ,ןיאושינ םושיר לע רבוד םש םג םלוא ,ףקותב היהןיסולכואה םשרמ
 ,יתייאר חוכ לכ ונממ ללוש ,םושירה תדוקפ תלוחת תעב ררשש בצמל המודב ,קוחהש
 איבהל יוארה ןמ ,תאז םע .]3[ רגניזלשקנופ תכליה ןוחבאב ךרוצה ררועתה אל ןכ-לעו
 רמוח ףוסיאל רבעמ ןיסולכואה םשרמ לש ותבישח לע הואש 'מ 'פורפ לש וירבד
 :]7[ ןייטשדלוג ןיד-קספ תובקעב םסרפתנש תרוקיב רמאמב ובתכנש ,יטסיטטס
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 .]32[ "לארשיב רז לוסנוק ינפב וכרענש תבורעת יאושינ לש םמושירו םפקות תלאשל"
 רש 'נ )ןייטשדלוג( ורספ39/1301 ץ"גבבלט טפושה ידי-לע המכסהב וטטוצ הלא םירבד

:017 'מעב ,]01[ םינפה

 תדועתבו ןיסולכואה םשרימב םושירה תובישחמ טיעמהל ןפוא םושב ןיא'"
 סחיב בושח ךרע שי םיבשותה םשרימב םושירל ...וחוכמ תאצומה תוהזה
 ,חינהל ריבס .'םייטסיטטס םינותנ ףוסיאל' רבעמ הברה ,םינוש םיאשונל
 הנהיתו הז םושיר תובקעב 'הלוע'כ םג בשחיתןייטשדלוג תשרפב תרתועהש
 לעופבש חינהל שי ,דועו תאז .םהמ םינהנ םילועש תויוכז ןתוא לכמ
 תונוטלש ,ימואלה חוטיבה ,ןוכישה דרשמ ומכ ,הנידמב תונושה תויושרה
 יטפשמ רישכמ ןיאב– םיאושנכ םידדצה לא תוסחייתמ 'וכו םיסמה ,אבצה
 .תוהזה תדועתבו ןיסולכואה םשרימב םושירה ךמס לע– רחא ליעי
 אל דוע לכ הז ישיא דמעמב תוכורכה תויוכזה תא םיקינעמ ךכל םאתהבו
."'הלא ןיאושינ לש םפקות טפשמה תיב לספ

 רומאכ ,הווהמ  םשרמב הז טרפ םושיר ."םירוהה תומש" םושירב רבודמ ונניינעב
 ישוק רצונ הז הרקמב .ותונוכנ לע הרואכל היאר ,ןיסולכואה םשרמ קוחל3 ףיעסב
 לש יתייארה ךרעהו חוכה רדעיה םידמוע הדוסיבש]3[ רגניזלש קנופ תכליה תלחהב
 קודבל םושירה דיקפל תוכמס תקנעה תבייחמ םשרמה תונימא לע הרימשה .םשרמה
 רבסהה ירבדב ורמאנ המוד חורב םירבד .םושיר תוכירצה תודבועה תונוכנ תא קמועל
:372 'מעב ,רמאנ םש .4691-ד"כשת ,ןיסולכואה םשרמ קוח תעצהל

 םושירה יכ עבקנ םושיר דיקפ לש ויתויוכמס רבדב תוארוהה תובקעב"
 ויהי הז קוח יפל הנתינש הדועת לכ ןכו ונממ תיצמת וא קתעה לכ ,םשרימב
-ןבה םשו תדה ,םואלה ,ישיאה בצמה דבלמ ,םושירה יטרפל הרואכל היאר

       ."..גוז

 ותונוכנ רבדב וא םושירה תוניקת רבדב ריבס קפס הלוע רשאכש ,הלוע ץבוקמה ןמ
 דיקפ יאשר ,ותונוכנ רבדב הרואכל היאר הווהמ טרפה םושיר רשאכו ,ופקות וא/ו
 רבדב בר קפס םייק רשאכ םירבדה םירומא דחוימב .םושירה עוציבל ברסל םושירה
 ,הרואכל ןכש ,ונניינע תוביסנב וב הרכהה ייוכיס רבדבו רזה ץומיאה וצ לש ופקות
 קוחל3 ףיעס האר( דלי ץמאל ןימ ותוא ינב גוז-ינבמ תורשפא לכ ענומ ילארשיה קוחה
 םג הארו "...דחי ותשאו שיא ידי לע אלא ץומיא ןיא" :ולש השירב עבוקהםידלי ץומיא
 ואובי םירבדהש ןכתיי ףא .)322 'מעב ,]91[ תואקדנופו ץומיא רורד ןב 'א הז ןיינעב
 ץומיאה וצב הרכה תורשפא עונמל לולעה רבד ,תילארשיה רוביצה תנקתל הריתסב
 :האר( רזה
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 לארשיב ישיאה ןידה הואש 'מ 'פורפ ;8591-ח"ישת ,ץוח-יקספ תפיכא קוחל )3(3 ףיעס

074 'מעב ,]02[ - 674(. 

 קודבל לגוסמ וא/ו ךמסומ םושירה דיקפ יכ ל"נה םירבדה תועמשמ ןיא :קודו
 השעמל תועבוק ןניא ויתוטלחה .הרז הדועת לש וא רז ןיד-קספ לש םפקותב קוספלו
.המיאתמה האכרעל חרזאה תא הנפמ קר אוהו ,רבד

 רפסב ןיאושינ םושיר" :ורמאמב קלפ 'ז ר"ד בתכ םושירה דיקפ לש ותלועפ ךרד לע
:402 'מעב ,]42[ "םיבשותה

 קספב תוראותמה הלא דבלמ תישילש ךרדב םושירה ידיקפ וגהנ השעמל"
 ןוגכ םיטרפ ומשר םה ,]'ז 'ר 'ע– ]3[ רגניזלש קנופ ןיינעל הנווכה[ :ןידה
 .ודי לע תושגומה תודועתהו רבדב עגונה תעדוה יפ לע יתחפשמ בצמו ליג
 תא וריבעה םה– יטפשמה דצב ןהו יתדבועה דצב ןה םבלב ררועתה םא
 דרשמ לש יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח לבקל ידכ ףגאה תלהנהל קיתה
 ,טירפה תא םושרל הארוה םהל הנתינ ססובמ יתלב קפסה אצמנ םא .םינפה
 רבדב עגונה םדאל עידוהל התייה היחנהה ,וניעב ראשנ קפסה םא וליאו

 טפשמה תיבמ יתרהצה ןידקספ איצמי רשא דע טירפה תא ומשרי אלש
 תוטלחה תלבקל יכה-רב אופיא ונניא םושירה דיקפש יפ לע ףא .ךמסומה
 ןניא ויתוטלחה–  ןכ לע רתי .תיטפשמ הצעמ הנהנ אוה ירה ,תויטופיש
."המיאתמה האכרעל חרזאה תא הנפמ קר אוה אלא ,רבד תועבוק

 והזיא "שחנל" ךירצ וניא םושירה דיקפ ,]3[ רגניזלש קנופ ןיינעמ לידבהל ,ונניינעב
 )ב(3 ףיעס ןכש ,וב ןודלו רזה ץומיאה וצ לש ופקותב ריכהל ךמסומה טפשמה-תיב
 יניינעל טפשמה-תיב תא ךימסמ ,5991-ה"נשת ,החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוחל
 .וב הרכהל וא החפשמ יניינעב ץוח קספ לש ותפיכאל הנעבותב ןודל החפשמ

 ןיב ,םיבשותה םשרמב םושיר ךרוצל ,ןיחבהל שיש הארנ ,ליעל רומאל ףסונב ,תינש
 ןתינש ןיד-קספ ךמס לע ונתינש ןישוריג וא ץומיא ןיבל ל"וחב וכרענש ןיאושינ םושיר
-לעו ,תיטופיש הערכה תשרוד הניאש תיסקט הלועפ הניה ןיאושינ תכירע .הרז הנידמב

 רשאכ בצמה אוה הנוש .ןידכ הכורע ,ןיאושינ תדועתב קפתסהל םושירה דיקפ לע ןכ
 ץומיאה וצ .תיטופיש הערכה שרודה ישיאה דמעמה ןיינעל סחייתמה טקאב רבודמ
 ץמואמה– םיצמאמה לשו ץמואמה לש םדמעמ תא הנשמו עבוק טפשמ-תיבב ןתינש
 .וירוה תויהל םיכפוה םיצמאמהו ,םייעבטה וירוה לש אלו ,םהלש דליה תויהל ךפוה
 ,אדירג ילאמרופ דיקפת אלממ אוה ןיא :ץומיאה ךילהב עירכמ דיקפת טפשמה-תיבל
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 םה ץומיאה יכילה ןכש ,הלעמב הנושאר תיטופיש הערכה לש דיקפת אוה אלממ אלא
 םיעגונה לש םהייח לעו םלרוג לע םיעיפשמו סוטטס םינשמה ,"תושפנ יניד" תניחבב
    .רבדב

 ול ןיא ,ץמואמ/שורגכ םדא לש ישיא דמעמ עבוקו הרז הנידמב ןתינש ןיד-קספ
 .הרכה ןועט אוה והשלכ ףקות ול היהיש תנמ-לעו ,אוה וחוכמ לארשיב ףקות

 לש ותועמשמבו ותרטמב הז טפשמ-תיב ןד ,]11[ ילוג 'נ םואבנזור36/324 א"עב
 ידי-לע רמאנ םשו ,תילטנידצניא הרכהב קסועה ,ץוח-יקספ תפיכא קוחל )ב(11 ףיעס
:973 'מעב ,ןשלוא טפושה

-תיבב ,לארשיב השגוהש העיבתב ןויד םייקתהב ,11 ףיעסה אלמליא"

 ץוח קספ שיגהל םידדצה דחאל ריתהל היה רשפא-יא ,ילארשי טפשמ
 'רכוה' אל ץוחה קספ דוע לכש קומינה ךות הזכ ןויסנ םיחוד ויהו היָארכ
 ץוחה קספ ךמס-לע ןיד-קספ ןתמ ידי-לע וא ,ףוכיא קספכ הזרכא ידי-לע
."...וב 'ריכה'ל יאשר טפשמה-תיב ןיא– השגוהש העיבת בקע

:056 'מעב ,]21[ יטפשמה ץעויה 'נ יבנע46/274 א"עב ולא םירבד רשיאטנרגא טפושה

 ותארוהב קקוחמה תרטמ התיה אלש תוארהל איה ל"נה םירבדה תנווכ"
 שמשל רישכ וניא ץוח-קספ יכ ילרודצורפה ישוקה תא ריסהל אלא תרכזנה
."...ףקות ול ןתינ אל דוע לכ 'רחא ןינעב ןויד בגא' הייאר

 דיקפו ,היארכ שמשל רישכ וניא רכוה םרטש ץוח קספ יכ דמל התא הלא םירבדמ
   .רזה ןידה-קספב ריכמה יתרהצה ןיד-קספ איצמהל םידדצהמ שקבל יאשר םשרמה

 םיעסונ לארשיו השמ תדכ ןאכ םיאשינה םידוהי גוז-ינב ינש יכ טק עגרל חיננ
 םושירה דיקפ לכוי םאה ;רז ןיד-קספ ךמס לע םייחרזא ןישוריגב םש םישרגתמו ל"וחל
 תילילש חרכהב הבושתה ?הרכהל הכז םרטש רזה ןידה-קספ ךמס לע םישורגכ םמשורל
 םשרמ קוחל )ב(ה91 ףיעס .הרואכל היאר הווהמ וניא הז טירפש הדבועה ףא-לע
 שקבלו החפשמ יניינעל טפשמה-תיבל תונפל םושירה דיקפ תא ךימסמ ,ןיסולכואה
.ןעטנה תונוכנ תא רשאמה יתרהצה ןיד-קספ

 םשרמב ץומיא וצ לש ומושיר .היוצר תוינידמ תתרשמ הניא ףא יתרבח לש התנקסמ
 םשרמה תונימאב עגפי ,לארשיב ופקותבו ותונוכנב ברה קפסה ףא-לע ,ןיסולכואה
ינפב ןכש ,ויבגל סוטטס לוציפ רוציל לולע רבדהש ךכ .ץמואמה דליה תבוטב עגפיו
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 רבדה .הזככ ןיסולכואה םשרמב םושר ותויה ףא-לע ץמואמכ דליה בשחיי אל ,קוחה
 ולבקי אל םלועלשרורבש םיקפקופמ ץומיא יווצ לש םמושירל בחר חתפ חתפי ףא
 םשרמב םמושירב םישקבמה וקפתסי םהיבגל רשאו ,לארשי תנידמב יהשלכ הרכה
       .ןיסולכואה

 קנעומה תעדה-לוקיש תרגסמבו ריבס ןפואב לעפ םושירה דיקפש הארנ ,ונניינעב
 רתועה לש תצמאמה ומאכ1 תרתועה תא רזה ץומיאה וצ ךמס לע םושרל בריסשמ ,ול
 אתה ,הרכהל הכז םרטש ץומיא וצ לש לארשיב ופקות רבדב יטפשמה קפסה .3
 תוהמיא יתש םושירב תמייקה תירואכלה הריתסהו וצה רצויש ןפוד-אצויה יתחפשמה
 וצב הרכה םרטב םושירה תא עצבל אל בישמה תדמע תא קידצהל ידכ םהב יד ,ןיטקל
 החפשמ יניינעל ןידה-תיבל םירתועה תא תונפהל בישמה לע אד ןוגכ םירקמבו ,ץומיאה
.ץומיאה וצב ריכהל ידכ

 ידי-לע רכוי ץומיאה יכ םישקבמ םניא םירתועה םנמא יכ ,ריעא םירבדה ילושב
1 תרתועה לש היתויוכזו היתובוח יכ התועמשמש הרכה לארשיב תונושה תויושרה
 םירתועה ינועיט תיברמש הארמ הריתעב ןויע םלוא .הלאככ ורכוי הרוהכ ןיטקה יפלכ
 םניא םירתועה ,לעופב .ץומיאב הרכהה תובישח רבדבו םושירה תוקפנ רבדב םה
 םהילע היה ךכ םשל .ץומיאב וטקפ הד הרכה םישפחמ םה אלא ,אדירג םושיר םישרוד
 הנוכנ .ץומיאה וצב הרכה לבקל תנמ-לע ךמסומה טפשמה-תיבל הליחתכלמ תונפל
 רחאמ ,אדירג תמשור היצקנופ שי םושירה דיקפל םא ,היפלש ,בישמה תנעט הז ןיינעב
-יא תואצותל תונפל ןתינ אל יזא ,ומצע םושירה תדבועל רבעמ תוקפנ רסח ומושירש

 ,תויוקפנ שי הלא תוביסנב םושירל ןכא םא .םושיר קידצהל תנמ-לע תויתוהמה םושירה
        .םושירה דיקפ לש ותעד-לוקיש לוטיל ןיאש יאדו זא

.הריתעה תא החוד יתייה ,תעמשנ התייה יתעד ול ,ןכ-לע-רשא

.רנרוד תטפושה לש הניד-קספב רומאכ תועד בורב טלחוה
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:ויצר-ינימ
םפקות–ץוח יקספ–יטרפ ימואלניב טפשמ *

 ןיסולכואה םשרמב םושיר עוציבל יאנתכ וב תיטופיש הרכה תשרדנ םאה– רז ץומיא קספ

.ויפ-לע

תויבסלו םילאוסקסומוה תויוכז–טרפה תויוכז–יתקוח טפשמ *

 רוביצה תנקת תא דגונ םיינימ-דח גוז ינב ידי-לע דלי ץומיא םאה– תוינימ-דח תוחפשמ

.ינימ-דח יתחפשמ רשק תרגסמב ל"וחב ןתינש ץומיא וצ לש לארשיב ופקות– לארשיב

םושיר–ןיסולכואה םשרמ–יתקוח טפשמ *

 ןידכ וניד םאה– הרז הנידמב ץומיא וצ יפ-לע םושיר– יתייארה וכרע– םושירה ףקות

 םושרל ברסל יאשר םאה– םושירה דיקפ לש ותוכמס ףקיה– ל"וחב וכרענש ןיאושינ םושיר

.ינימ-דח יתחפשמ רשק תרגסמב ל"וחב השענש ץומיא

תינימ-דח החפשמב– ץומיא–החפשמ *

1739215

.לארשיב רוביצה תנקת תא דגונ םאה– ופקות31387645

ץומיא וצ– ץומיא–החפשמ *

.לארשיב ןיסולכואה םשרמב םושירל סיסב תווהל לוכי םאה– לארשיל ץוחמ ןתינש

 שקה- ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע לע םייונמל העדוה
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