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דגנ

ץיבולינד ןתנוי1.

הדובעל יצראה ןידה תיב2.

קדצל הובג טפשמ-תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
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רנרוד 'ד ,ימדק 'י םיטפושהו ,קרב 'א אישנל הנשמה ינפל

 ןויווש קוח-)ג(2 ,)א(2 ,2 םיפיעס ,38 ח"ס ,1988-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח
-א"ישת ,השאה תויוכז יוויש קוח-37 ח"ס ,1992-ב"נשת ,)ןוקית( הדובעב תויונמדזהה

 קוח-42 ףיעס ,32 ח"ס ,1959-ט"ישת ,הקוסעתה תוריש קוח-1 ףיעס ,248 ח"ס ,1951
-ה"לשת ,תויתלשממה תורבחה קוח-166 ח"ס ,1964-ד"כשת ,דבועלו תדבועל הווש רכש

 ,7 םיפיעס ,150 ב"נשת ח"ס ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח- א18 ףיעס ,132 ח"ס ,1975
 הווש השירפ ליג קוח-31 ,14 םיפיעס ,118 ח"ס ,1973-ג"לשת ,)יללכ קלח( םיזוחה קוח-8
 ףיעס ,226 ח"ס ,1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח-48 ח"ס ,1987-ז"משת ,דבועלו תדבועל

 תעצה- )2(152 ףיעס ,285 )א( ,263 )ע( ,1 'סות ר"ע ,1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ- )3(351
 ,)22 'סמ ןוקית( ןישנועה קוח-388 ח"ה ,1980-ם"שת ,)14 'סמ ןוקית( ןישנועה קוח
 ,108 ח"ס ,1968-ח"כשת ,]בלושמ חסונ[ימואלה חוטיבה קוח-62 ח"ס ,1988-ח"משת
8. ףיעס

:ויצר-ינימ
רוביצה תנקת– תויקוח-יא– םיזוח *
תונשרפ יללכ– שוריפ– םיזוח *
קוחה ינפב ןויווש– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *
ושוריפ– יצוביק םכסה– הדובע *

 ,רחא רבג םע תכשמתמו הביצי םייח תכרעמ םייקמ ,תרתועה לצא ליידכ קסעומה ,1 בישמה
 ץמאמב השכרנש הרידב םיפתושמ םירוגמו ףתושמ תיב קשמ םיינשה םימייקמ התרגסמבו

 תחא ,עובק דבוע לכל תרתועה הקינעמ ,תרתועה לצא גוהנה יצוביק םכסה יפ-לע .ףתושמ
 רדסה יפ-לע .")השא/לעב( וגוז תב/ןב" רובעבו ורובעב ,םולשת אלל הסיטסיטרכ ,הנשל
 השאכ /לעבכ רוביצב ה/עודיל" םג הסיט יסיטרכ ונתינ ,הידבועו תרתועה לע לחוהש יצוביק
 ןיינעו רבד לכל השאו לעבכ ףתושמ תיב קשמב דחיב םייח גוזה ינב םא הרבחה ת/דבוע לש
 ןב"כ םייחל ופתושב ריכהל השקבב תרתועל הנפ1 בישמה."קוחה יפל אשניהל םתורשפאב ןיאו
 יכ ,קספ הדובעל ירוזאה ןידה תיב .התחדנ ותשקבו ,יתנש הסיט סיטרכ תלבק ןיינעל "וגוז
 הארוה ךא ,דבוע לש םייחל ופתושל רומאכ האנה תבוט הקינעמ הניא יצוביקה םכסהה תארוה
 ,1988-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח חוכמ הרוסא וז הילפה .הלפמ הארוה איהוז
 ,הדובעה יאנת ןיינעל וידבוע ןיב דיבעמ הלפי אל יכ ,1992 תנשב ןקותש יפכ ,2 ףיעסב עבוקה
 ,2 בישמה .יצוביקה םכסהה תארוה הלספנ וז הארוה חוכמ .תינימה םתייטנ תמחמ ,רתיה ןיב
 ,עבק ,ןידה קספ לע תרתועה הרערע וינפלש
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 ,ןכ-לע .ל"נה קוחב עובקה ןויוושה ןורקע תא הרפמ תינימ הייטנ סיסב לע הלוספ הילפה יכ
 ןאכמ .ול הקנעוה אל םילפמ םימעטמש האנהה תבוט תא ומצעל שורדל1 בישמה יאכז
.הריתעה
:קספ קדצל הובגה טפשמה תיב
 התוהממויתקוחה רטשמה לש ופא תמשנמ אוה .ץראה טפשמב דוסיךרע אוה ןויוושה )1( .א
 ביכרמ אוהו ,תוניגהו קדצ לש םילוקיש םידמוע ןויוושה ןורקע דוסיב .הנידמה לש הייפואמו

.)ה-ב759( הרבחה תתתשומ הילעש תיתרבחה המכסהב יזכרמ
 ירפ יתכלהןורקיע אוה ,תישאר .תויביטאמרונ תוכרעמ רפסמב ןגועמ ןויוושה ןורקע)2(
 רבד לכ לש תיביטקייבואה ותילכת ךות לא ןרקומ הז ןורקיע ."לארשי חסונ לבוקמה טפשמה"
 תזרכהב ותליחת .קוקחה ילארשיה ןידב ןגועמ אוה ,תינש .ותונשרפל הדימ תמא הווהמו הקיקח
 ;ןימו עזג ,תד ילדבה ילב היחרזא ןיב ןויווש םייקת לארשי תנידמ יכ תעבוקה ,תואמצעה
 םע עיגה אוה ואישלו ,תודחוימ םיסחי תוכרעמב הז ןויווש םישבגמה הקיקח ירבדב וכשמה
 תיקוח-לע תיתקוח תוכזכ ןויוושה תא ןגיע רשא ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ותקיקח
.)ד760-ו759( םדאה דובכ לש וירדגב
 תוכז איה- תרחא תוכז לככ- ןויוושל םדא לש ותוכז .תטלחומ תוכז קינעמ וניא ןויוושה)3(
 םייקתהל היושע ןויוושב ןידכ העיגפ ;םירחא םייואר יכרע לש םחוכמ הב עוגפל ןתינ .תיסחי

 רבעמ הניא ןויוושב התעיגפ םאו היואר תילכתל איה םא ,הנידמה לש היכרע תא תמאות וז םא
.)ו-ה760( השורדה הדימל
 תחנומ םדאה דובכ דוסיב .הזמ הז םה םינוש םדאה ינב יכ ,הניה תיתדבועה אצומה תדוקנ )1( .ב
.)א761-ז760( ונוצר יפ-לע וחורו ופוג תא חתפל ישפוח אוה םדאו םדא לכש ,החנהה
לש תוילארטינו קוחה ינפב ןויווש הניה ותועמשמ .ןויוושה ןורקע אב הז שפוח עקר לע)2(
 הדיחא הרוצב לעפומה יביטאמרונ רדסה חינמ הז ןויווש .םדאה ינב ןיבש תונושל סחיב קוחה
.)א761( םהיניבש יתדבועה ינושה ףרח ,םיטרפה לכ לע
 ןורקע .םינוש םישנאל םינוש םיניד ללוש וניאו ,לוכל דיחא ןיד ךא חינמ וניא ןויוושה ןורקע)3(
 הניהש- הילפהש ןאכמ .ותוהמו ןיינעה ביט יפ-לע קדצוי ןיחבמ ןיד לש ומויק יכ שרוד ןויוושה
 לע ססובמ הזמ הז םינושה םישנאל הנוש ןיד םהבש םיבצמ םתואב תמייק- ןויוושה לש ודוגינ

.)ב-א761( םהיניב הנחבה תיטרקומדו תישפוח הרבחב קידצהל ידכ םהב ןיאש םימעט
 ןפואב ןידה ידי-לעםילפוטמ ,הזמהז םינושה ,םדא ינב ינש רשאכ הילפה רצוי ןותנ ןיד)4(

 דוסיב .ןינעה תוביסנב הנוש לופיט קידצהל ידכ וב שי םהיניבש יתדבועה ינושהש ילבמ ,הנוש
.)ז-ו761( תוריבסה רסוחו קדצה רסוח ,תורירשה םרוג אופא םיחנומ הילפהה
 ,רוביצבעודי וא גוז-ןב רובעב דבועל האנהה תבוט לש התקנעה דוסיב חנומה ןויערה )1( .ג
 את לש ומויק לע הדיעמה ,יצוביקה רדסהב העובקה תמיוסמ הפוקתל םיפתושמה םייחה אוה
 ןימ ותואמ גוז-ןבמ האנה תבוט לש התלילש ,הז עקר לע .ףותיש ייח ודוסיבש קודה יתרבח
.)ד-ג762( ןויוושב העיגפו הילפה הווהמ
 הייטנב אוה ןימ ותואמ ףותיש ייחל רבחמ האנהה תבוט תלילשל דיחיה םעטה ,ןנד תוביסנב)2(
 יתלבו תיתורירש איהש הנחבהב רבודמש ,ןאכמ .ןודנה ןיינעל יטנאוולר וניא הז ינוש .תינימה
.)ד-ג762( תנגוה
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 שרופמב הלוע תיבסלה יפלכו לאוסקסומוהה יפלכ הלוספה הילפהה לשב ןויוושב העיגפה)3(
 הנושה תינימה הייטנה יכ תועבוקה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחל2 ףיעס לש ויתוארוהמ
 דיקפתה תוהממ איה תבייחתמ ןכ םא אלא ,הדובעב תיטנאוולר אהתש הל רוסא ,םדא ינבל שיש
.)ז-ב763(
 תושקבתמההדימ תומא רואל ךא הדובעה יאנת תא עובקל הבוחה תלטומ דיבעמה לע)4(

 םע עובקו ךשמתמ םייח רשק םייקמה דבועל האנה תבוט תנתינ םא ,ןכ-לע .דיקפתה תוהממ
 .רחא רבג םע עובקו ךשמתמ םייח רשק םייקמה דבועל האנה תבוט התוא קינעהל שי ,השיא
-ז763( תינימ הייטנ לשב הדובעה יאנתב הילפה ענמיו ,ןויוושה ןורקע תא דיבעמה םישגי ךכב

.)א764
 ןכ-לעו ,רוביצה תנקתב תעגופ הזוחב הארוהה יכ ,הנעט ססבל יושע הלפמ יזוח רטשמ )1( .ד
.)ז764( אוה לוספ ולוכ הזוחהש ךכ ידיל איבהל היושע וז תולספ .איה הלוספ
 ותדרפה ךות ,יקוח יתלבה קלחה תליספב קפתסהל ןתינו ,ולוכ הזוחה תא לוספל ןיא בורל)2(

 רשפאמ וניא ונניינעב יזוחה טסקטה ןכש ,ןנד תוביסנב תירשפא הניא וז הקינכט .יקוחה קלחהמ
.)ב765-ז764( הלוחה קלחה ןיבל אירבה קלחה ןיב דירפמה טסקטה ףוגב חותינ
 םייח םייחה הלאל םג האנה תבוט תקנעה לש וז איה היוארה הפורתה ,ןנד תוביסנב )1( .ה
 ןיינעל רקיעב החתופ ,תיתאוושהה תורפסב העודיה ,וז הפורת .ןימ ותוא ינב םהו םיפתושמ
 דוסיב תחנומה תילכתה תא םדקל הדעונו ,הקוחב עובקה ןויוושה ןורקע תא םירפמה םיקוח
.)א767 ,ד765( הקיקח ירבד לטבל ךרוצה תא עונמלו יתקוחה רדסהה
 יצוביקה רדסהה םוחתב הלוחתל ןה תויואר ,יתקוחה רושימב וחתופ רשא ,תופורתה)2(
( ןויווש רבדב ןוילע יביטאמרונ ןורקיעל ףופכה ,יזוח רטשמ םיעבוק הלא .יצוביקהםכסההו

.)ב767
 ןויווש קוחותמ ותונוילע תא ןויוושה ןורקע קנוי ,םייצוביק םירדסהלו םימכסהל רשא)3(
 טפשמב םג- ל"נה קוחה לש ויתוארוה חוכמ- לח ןויווש לש הז ןורקיע .הדובעב תויונמדזהה
.)ג-ב767( יטרפה טפשמה ימוחתב וידבוע ןיב תולפהל אלש דיבעמ לכ בייחמ אוה :יטרפה
-יאב עוגנ אוה ,הרוסא הילפה ובוחב ללוכ דיבעמה ידי-לע השענש יזוח רדסה רשאכ)4(

 הפורתכ- ןתינ ,הז לוטיב עונמל ידכ .לוספה הזוחה רבדב תוארוהה חוכמ ולטבל ןתינו תויקוח
 דיבעמה רשאכ ללכתשת וז תוענמיה .הרוסא הילפהמ ענמיי יכ דיבעמהמ שורדל- תיפולח
.)ה-ד767( הערל הלפוהש דבועל האנהה תבוט תא קינעהל ביוחי
 ,הליטמ הניאו םינהנ לש הנטק הצובק הפיסומ איה ,תיזוחה תינבתה תא תמאות וז הבחרה)5(
 אבילא( .ו )ז-ו767( .קדצ השענש הארנו ,קדצ השענ .שממ לש תיביצקת הסמעמ ,ןכ-לע
 ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחמ ךא תעבונ הניא בישמה לש ותוכז )1( :)רנרוד 'ד תטפושד
 ןויווש קוח .הדובעה יסחי םוחתב רבכ הז טלקנש ,ותוללכב ןויוושה ןורקעמ איה תעבונ אלא
 .ותוא דסיי אל ךא ,םינימה ןיב ןויוושה ןורקע תא ףקיש ,ירוקמה וחסונב ,הדובעב תוינמדזהה
 אלא ,םיילאוסקסומוהה תויוכז ןויווש רבדב םייקה ןידה תא הניש אל ונקתמה קוחה ףא ,המודב
.)א779 ,ז-ו778( יוטיב ול ןתנ ךא
תגהונ רחא וא הז הרקמב םא ,הלאשה .קיר יתרבח ללחב לעפ וניא ןויוושה ןורקע)2(
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 תוסיפתה ךמס לע תערכומ ,םינוש יפלכ הנוש סחיב רבודמ אמש וא ,םיווש ןיב הילפה
.)ג-ב779( תולבוקמה תויתרבחה
 תויטסיאיתונומה תותדה לכב םיבשחנה םיסחי- ןימ ותוא ינב ןיב הברק יסחי ויה רבעב)3(
 הייטנתמחמ הנחבהל היצמיטיגל הנתינ ילילפה טפשמל ץוחמ םגו ,תילילפ הריבע- אטחל
 ויתויטנ יפלכ תילארביל תוסחייתה איה- םיעבשה תונשב התישארש- םויכ המגמה .תינימ
 יוטיבל ואב תיתרבחה הסיפתב הלא םייוניש .יטרפה וניינעכ תוספתנה ,םדאה לש תוינימה
 תומרונל םאתהב לוכה ,ןויוושל וכז םיילאוסקסומוה גוז-ינבו ,יברעמה םלועב טפשמב
.)ה779( הנידמו הנידמ לכבש תויתרבחה
 ןחבמ( תילכתה ןחבמ דוסי לע םיתעל םישענ ןימ ותואמ גוז-ןב תויוכזב הרכהה)4(
 תואכז קינעמה קוחה תילכתב היולת ילאוסקסומוהה גוזב הרכהה הז ןחבמ יפ-לע .)ילאנויצקנופ
 רבדה םא ,קוחה הנקמש תויוכזה ןמ הנהיי לאוסקסומוהה גוזה ןב ."גוזה ןבל וא החפשמ"ל
.)ב-א781( ותילכת םע בשייתמ
 ,הז ןחבמ יפ-לע .הב דמוע תילכתה ןחבמש השירד איה תינימה הייטנה לש תויטנאוולרה)5(
 ינב ןיב יגוזה רשקה םא ,ילאוסקסורטה גוז-ןב ןיבל ילאוסקסומוה גוז-ןב ןיב הנחבה השעית אל
 הבטהה וא תוכזה תוקנעומ המשלש תילכתה תא תומישגמה הדימ תומאב דמוע ןימ ותואמ גוזה
.)א783-ז782(
 אל הבטהה תילכת אליממו ,דבועל יושנה גוזה ןבל דעונ אל הסיטה סיטרכ ,ןנד תוביסנב)6(
 אוה ומעש גוזה ןב רובעב דבועל תנתינ הבטהה .תיתרוסמ החפשמ תרגסמב םייח דדועל התייה
 תעינמב .הבטהה ןתמ תילכתל אופא יטנאוולר וניא גוזה ןב לש ונימ ;השעמל וייח תא קלוח
 יח ומעש גוזה ןבמ תובטהה תעינמ ןכש ,ומצע דבועה לש הילפה םושמ שי הבטהה
.)ג784-ו783( דבועה לש ורכש תנטקהכ הומכ לאוסקסומוה
 םדא ינב ןושלב םירושק "גוז-תב"-ו "גוז-ןב" םיגשומה )1( :)ימדק 'י טפושה- טועימ תעד( .ז
 ינשמ- "גוז-תב"-ו "גוז-ןב" ןכ םא אלא "החפשמ" ןיאו ,"החפשמ" גשומב קתניי לב רשק
 םדקומ יאנתו ,ןושלה אוה םדאה ינב ןיב תרושקת יעצמא ;התיתשת תא םיביכרמ- םינימה
 םיגשומהו םייוטיבה ,םילימה לש תינושלה םתועמשמ תוביציב ץוענ חיש ינב ןיב הנבהל
.)ב772 ,ה-ד768( ןושלה תא םיביכרמה
 שארב ,תדמוע ויתוארוה תונשרפ סיסבב .םדאה ינב ןושלב םדאה ינב לא רבדמ קוחה)2(
 םניה "החפשמ" ןיבל םניב ינושלה רשקהו "גוז-ינב"ו "גוז" םיגשומה .הלימה ,הנושארבו

 םיטרפ ינש לש הריבח איה- יתרבחה רושימב רבודמש לככ- םתועמשמש ,םיינושל םיגשומ
 ייחב ,רתיה ןיב ,ןייפאתמ ףותישהשכ ,יתחפשמ אתב םיפתושמ םייחל םינימה ינש םע םינמנה
 םג ךכו ,קוח לש ותונשרפ ןיינעל ךכ .םייחה תויכשמה תחטבהל ,תיגשומ ,םידעוימה תושיא
.)ד-ב772( יטפשמ ךמסמ לש ותונשרפ ןיינעל
 ותילכת תא םישגיש ךכ שרפתמ קוחהש ,אוה םיקוחה תונשרפ לש דוסיה יללכמ דחא)3(
 םידדצה תנווכ תא םישגיש ןפואב שרפתמ יטפשמ ךמסמ- םיבייחתמה םייונישבו ;תיתקיקחה
 םינווכמ היפ לעש תכמסומה תינושלה תועמשמה ןמ תוטסל ןיא ,הרורב ןושלהש םוקמב .ול
 םהל שיש וזמ הנוש תועמשמ םכסהה וא קוחה םיטקונש םיגשומל ןתיל שיו םהייח תא תוירבה
.)ו-ה772( הפשה לש המלועב
 ינימ-דח גוז ךופהל ידכ הווחאו ףותיש ייחב יד ןיא)1( :)ימדק 'י טפושה- טועימ תעד( .ח
 "גוז"ל



ץיבולינד ןתנוי 'נמ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע-לא49/127 ץגב
947 )5(חמ ד"פ

753 4991 ה"נשת/ד"נשת , ישימח קלח ,חמ ךרכ ,ןיד-יקספ

מ"עב רואל האצוה ובנ nevo.co.il   ילארשיה יטפשמה רגאמה
C:\epc\data\temp\400017\721-94.doc

ינויח דוסי ונמיה רדענש םושמ תאזו ,םדא ינב ןושלב גשומל שיש תועמשמב
 הניא אשניהל תילאמרופה תלוכיה יא .םינוש םינימ ינב םע םינמנ גוזה ינבש- אוהו ,"תויגוזל"
 .יושנ וניאש ,"רוביצב עודיה" ינימ-ודה גוזה םעתחא הרושב ינימ-דחה גוזה תא הדימעמ
.)ה-ד773( הזכ וניא ןושארה וליאו ,הז גשומל שיש תינושלה תועמשמב "גוז" אוה ןורחאה
 ףותיש ייח םימייקמה םיטרפ ינש תכיפהל- ןיא-וידעלבש-יאנת תניחבב אוהש- ינויח דוסי)2(
 יושנה גוזה ."היברו הירפ" םייקל םתלוכיב ץוענ ,תירבעה ןושלב ותועמשמב "גוז"ל הווחאו
 רבודמש לככ םה "םיווש" ןכ-לעו ,הז יסיסב יאנת רחא םיאלממ "רוביצב עודי"ה גוזהו
 הנוש ,הז יסיסב יאנת רחא אלממ וניאש ,ינימ-דחה גוזהש דועב ,הילפהה תנעט לש התקידבב
.)ז-ו773( םהמ
 רכומ וניאו םדא ינב ןושלב "גוז" רדגב אב וניא ינימ-דחה גוזה ,תיתרבח המכסה רדעיהב)3(
 ויביכרמ לש תידדהה םתוביוחמ ,ותורצוויהש ,םירבדה עבטמ .הרבחה לש ןיערגה יאתמ דחאכ
 .ץראה טפשמב םירדסומ םניא- ומע םינמנה לש םהיתובוחו םהיתויוכז ןכו תוביצילו ףותישל
 אתה לש ותוהמ רבדב תיתרבחה הסיפתה לש יסיסב יגשומ יוניש אופא אוה שורדה יונישה
.)א776( הרבחה לש ינוגראה סיסבה יביכר םע הנמנה ידוסיה יתרבחה
 אלא ,"יתחפשמ את" לע וא "םיפתושמ םייח" לע רבדמ וניא יצוביקה םכסהה ,ןנד תוביסנב)4(
 ינשמ םלועל ,הלא .תירבעה ןושלב גשומלשיש תיסיסבה תיגשומה תועמשמב ,"גוז-ינב" לע
.)ה-ד774( המעט תא ןושלה הנשת אל דוע לכ ,םה םינימה
 אלא ,םידבועה לשתינימה םתייטנב הצוענ הניא ינימ-וד גוז ןיבל ינימ-דח גוז ןיב הנחבהה)5(
 ,תמייק ."החפשמ" םיווהמ םניא "גוז" םיווהמ םניאש ימ ןיבל "החפשמ"ו "גוז" ןיב הנחבהב
 ילאיצוסה טביהה ןמ יכ ןועטל ןתינו ,"גוז-ןב" וניאש ימ ןיבל "גוז-ןב" ןיב הנחבה ,ןנד תוביסנב
- תינימ הייטנ לש עקר לע הילפה ךא .הלאכ םניאש הלאל סחיב "גוז-ינב" םילפומ יתרבחהו
.)ז-ה774( תמייק הניא
 םיגשומלתדרפנו תיאמצע תועמשמ ןתיל םוקמ ןיא )1( :)ימדק 'י טפושה- טועימ תעד( .ט
 ,השיגה תא לבקל ןיא .הרבחב םיפתושמה םייחה לש תונושה תורזגב "גוז תב/ןב"ו "גוז"
.)ד-ג776( טפשמה ייח לש םינושה םירושימב דרפנב ונחביי הלא םיגשומ היפלש
 התצירפל ,םירבדה עבטמ ,הליבומ תחא הרזיגב תיגשומה תינושלה תועמשמה תצירפ)2(
 :תרערעתמ ,תמייקה תמכסומה תועמשמה לע היונבה תיתרבחהתרגסמהו ,תורחאה תורזגב
 ינב לש תוינימ-ודב םויכ ץוענה ,דבוכה זכרמו ,תיגשומה ותועמשמ תא דבאי "גוז"רובידה
 ראשיי גוזה ינב לש םנימ רשאכ ,ףותיש ייח ןותנ ןמזב םייקל תישיאה הטלחהל רובעי ,גוזה
.)ו-ה776( םיילושב
 םיטרפלש תינימה םתיטנב תכלוהו תרבוגה תיתרבחה הרכהה לע רגית אורקל ןיא)3(
 םמצע םישגהל םיטרפ לש םכרדב םילושכמ ביצהל ןיאו ,םנימ ינב םע םהייח תונבל םישקבמה
 יוניש .ינימ-וד גוזל יתרבח יוטיב "גוז" גשומה שמיש תורוד לע תורוד םלוא .םהיתויטנ יפ-לע
 ןושל לע רומשל איה הבוח ירהש ,םילקלקע םיליבשב אלו ךלמה ךרדב השעייש יואר הז ןיינע
.)ב777-ז776( הינכת תוביצי לע רומשלו הדבכל ,םדאה ינב

:ורכזואש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-יקספ

291. )4(אמ ד"פ  ,’חאו תסנכה לש םיפסכה תדעו שאר-בשוי 'נ יול48/31 נ"ד ]1[
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693. )1(גכ ד"פ  ,’חאו רצואה רש 'נ ןמגרב96/89 צ"גב ]2[

  ,’חאו הרשע-םיתשה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 'נ 'חאו םולש ןב88/2 ב"ע ]3[
221. )4(גמ ד"פ

800. )2(בל ד"פ  ,’חאו רצואה רש 'נ ןאקרוב015 ,87/154 'מה ,87/411 צ"גב ]4[

501. )5(חמ ד"פ  ,’חאו לארשי תלשממ 'נ לארשיב םישנה תלודש454 ,49/354 צ"גב ]5[

 תיריעב הדובעה תעיס ;'חאו ופי-ביבא-לת תיריע שאר 'נ זרופ1/88 ,78/359 צ"גב ]6[
309. )2( במ ד"פ  ,’חאו ופי-ביבא-לת תיריע תצעומ 'נ 'חאו ופי-ביבא-לת

 .749 )4(דמ ד"פ  ,’חאו הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ ובנ78/401 צ"גב ]7[

561. )4(הל ד"פ  ,’חאו הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו אריצח ובא כ"ח18/705 צ"גב ]8[

598. )1(חי ד"פ  ,’חאו לארשיל ישארה ברה 'נ טיירטש36/103 צ"גב ]9[

749. )1(זמ ד"פ  ,’חאו םינפה דרשמב ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ תרפא19/396 צ"גב]10[

 .221 )2(חמ ד"פ  ,’חאו לודגה ינברה ןיה תיב 'נ ילבב 'ח29/0001 צ"גב]11[

353. )3(חמ ד"פ ,הרובגלו האושל ןורכיזה תושר ,"םשו די" 'נ טרפוה29/4935 צ"גב ]12[

.1 )4(הל ד"פ  ,’חאו רודישה תושר 'נ 'חאו ץרא ךרד תדוגא062 ,18/642 צ"גב]13[

141. )3(זל ד"פ  ,’חאו תסנכה שאר-בשוי 'נ 'חאו ןייטשניבור28/141 צ"גב]14[

812. )2(זמ ד"פ  ,’חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו םואבלסכיו 'ש29/8865 צ"גב]51[

.7 )1(הכ ד"פ  ,’חאו לארשיל םיישארהםינברה 'נ יקסבונורוב96/01 נ"ד]16[

1.261ט ד"פ  ,’חאו רצואה-רש 'נ 'חאו תועקפומה תרצנ תומדא לע הנגהל הדעו55/03 צ"גב]17[

481.ה ד"פ ,יטפשמה ץעויה 'נ ףופיסוי05/211 פ"ע]18[

 .221 )2(במ ד"פ  ,’חאו תותד ינינעל רשה 'נ לאידקש78/351 צ"גב]19[

 .225 )3(חי ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ימע-ןב36/422 פ"ע ]20[

17.)3(זל ד"פ  ,’חאו הירהנ תייריע 'נ הירהנ ףינס יתד יביטרופס דוגא רוצילא28/027 צ"גב ]21[

.םסרופ אל-39/9614 צ"גב]22[

124. )3(אל ד"פ  ,’חאו םילשוריב הדובעל יצראה ןידה-תיב 'נ 'חאו תורח67/014 צ"גב]23[

:ורכזואש הדובעל ןידה יתב לש ןיד-יקספ

365. ד ע"דפ  ,’חאו ןיזח 'נ 'חאו ריווא ילייד תווצ ישנאדעו25-3/גל ע"בד]24[

.םרופ אל-85-0/דנ ע"בד]25[

:ורכזואש םיינקירמא ןיד-יקספ

.)1970( . 333U. S398welsh v. United states]26[
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.)1979( . 76U. S 443westcott. Califano v]27[

.)1967(. 118S. U387boutilier v. Immigrationservice]28[

D . 2F647naturalizationservice&nemetz v. Immigration]29[
.)1981(432

.)1989( 784D2.supp. N. Y . 544Braschi v. Stahl associates co]30[

.)1986( 976D . 2N. Y. Supp510yorkshire towers co. V. 
Harpster]31[

.)1986( 604D2. N. Y. S502two associates v. Brown]32[

.supp. N. Y 552assoc. V. Estate of goldstein.th st . 10E]33[

.)1990( 257D2

:ורכזואש םיילגנא ןיד-יקספ

.).c. A(1030. All e. R 3]1975[v. Fox. Dyson holdings ltd]34[

:ורכזואש םיימואלניבה ןידה יתב לש ןיד-יקספ

.)1988()A.ser(. Eur. Ct. H. R142norris case

]35[ .)1993()A.ser( . Eur. Ct. H. R259modinos v. Cyprus case

:ורכזואש םיידנק ןיד-יקספ ]36[

. 1)th4(. D. L. R 93)1992( schachter v. Canada]37[

. . 1296S. C. R 1]1989[ r. V. Turpin]38[

. . 414W. W. R 6)1994( vriend v. Alberta]39[

. 336)th4(. D. L. R 103)1993( egan v. Canada]40[

. 1)th4(. D. L. R 94)1992( haig v. Caada]41[

104)1993()commercial relations&consumer( layland v. 
Ontario]42[. 214)th4(.d. L. R

.. 554R. S. C1]1993[ v. Mossop).G.A( canada]43[

:ורכזואש ירבעה טפשמה תורוקמ

.טי ,ו ;ב ,ה ;דכ ,ב ;חכ ,זכ ,א ,תישארב ]א[

 'י טפושה לש תקלוחה ותעד דגנ תועד בורב התחדנ הריתעה .יאנת-לע-וצ ןתמל הריתע
.ימדק

;תרתועה םשב- לארשי-ןב 'א ,רדניו 'י

1. בישמה םשב- ורמלק 'ע ,ץיבנוד 'ש
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ןיד-קספ

 תב/ןב"ל האנה תבוט םיקינעמ יצוביק רדסהו יצוביק םכסה :קרב 'א אישנל הנשמה
 וז האנה תבוט םאה .דבוע לש "השאכ/לעבכ רוביצב ה/עודי"לו )השיאו לעב( "גוז

.וז הריתעב ונינפל תבצינה הלאשה וז- דבועה לש םייחל ףתושל םג תקנעומ

הדובעל ןידה תיבב תוניידתההו תודבועה

 יפ-לע .)לע-לא תרבח( תרתועה לצא ליידכ קסעומ )בישמה- ןלהל(1 בישמה1.
 וא( םולשת אלל הסיט יסיטרכ הנשל תחא לבקל )עובק( דבוע לכ יאכז ,יצוביקה םכסהה
 הנוכ רשא( יצוביק רדסה יפ-לע .")השא/לעב( וגוז תב/ןב" רובעבו ,ורובעב )החנהב
 רוביצב ה/עודיל" הסיט יסיטרכ )1.1.86 םוימ( וקנעוה )"תויעוצקמ תוארוה"
 לעבכ ףתושמ תיב קשמב דחיב םייח גוזה ינב םא הרבחה ת/דבוע לש השאכ/לעבכ
."קוחה יפל אשניהל םתורשפאב ןיאו ןיינעו רבד לכל השא

"וגוז ןב"כ םייחל ופתושב ריכהל השקבב תרתועל )21.1.88 םויב( הנפ בישמה2.
 אוה יכ בישמה ריהבמ ותיינפב .החנהב וא םולשת אלל יתנש הסיט סיטרכ תלבק ןיינעל
 םיסחיה תכרעמ .רחא רבג םע )1979 תנש זאמ( תכשמתמו הביצי םיסחי תכרעמ םייקמ
 רשא תיטרפ הרידב םיפתושמ םירוגמו ףתושמ תיב קשמ לוהינב ,ראשה ןיב ,תאטבתמ
.הברוס בישמה תשקב .ףתושמ ץמאמב השכרנ

 ותוכז לע ריהצי ןידה תיב יכ שקיב אוה .הדובעל ירוזאה ןידה תיבל הנפ בישמה3.
 תגהונ לע-לאש יפכ ,םייחל ופתוש רובעב החנהב וא םולשת אלל הסיט יסיטרכ לבקל
 הלאשה ןודית הליחת יכ עבקנ ינויד םכסה יפ-לע .הידבוע לש םגוז-ינבל קינעהל
 רובעב החנהב וא םולשת אלל הסיטה יסיטרכל יאכז לע-לא לש דבוע םא )תינורקעה(
 יקצובול 'י טפושה( ירוזאה ןידה תיב טילחה וז הלאשב .ןימה ותוא ןב אוהש "גוז-ןב"
 האנהה תבוטל תוכזה ויפלש( יצוביקה םכסהה תארוה יכ )סחנפו ירזוע רוביצה יגיצנו

 הילפה ךכב ןיאו ,דבוע לש םייחל ופתושל תוכז הקינעמ הניא )"וגוז תב/ןב"לתקנעומ
 רוביצב םיעודיל האנה תבוט הקינעמה ,יצוביקה רדסהה תארוה ,תאז תמועל .הלוספ
 ןימ ותואמ גוז-ינבל האנה תבוט התוא הקינעמ הניא ךא )ןותיח ילוספ םתויה ףרח(
 רואל ,איה הרוסא וז הילפה .הלפמ הארוה איה )אשניהל םילוכי םניא םה ףא רשא(
 ףיעס( הז קוח תוארוה יפ-לע1988.-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח תוארוה
 אל-1992-ב"נשת ,)ןוקית( הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחב ונקותש יפכ- )ובש2
 םדמעמ ,תינימה םתייטנ ,םנימ תמחמ" הדובעה יאנת ןיינעל וידבוע ןיב דיבעמ הלפי

 רדסהב הלפמה הארוהה הלספנ ,וז הרוסא הילפה לש החוכמ ."םירוה םתויה וא ישיאה
 הלאשה תניחבל- ינוידה םכסהה לש וחוכמ- רבע הדובעל ירוזאה ןידה תיב .יצוביקה
.ורבח םע םיפתושמ םייח םייקמ ןכא בישמה םא

 ,גרבדלוג 'מ אישנה( יצראה ןידה תיב .הדובעל יצראה ןידה תיבל הרערע לע-לא4.
 ,ץיבומהרבא,לארשי ןב 'ר רוביצה יגיצנו ףוסאילא 'י טפושה ,רלדא 'ס אישנה ןגס
)ןילגו ןמדירפ
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םכסההיפ-לע החנהל םיאכזה לש םרדגל לפונ וניא בישמה יכ קספנ .*רוערעה תא החד
 קספנ ןכ .ןימ ותואמ גוז-ןב ללוכ וניא ")השא/לעב( וגוז תב/ןב" רובידה ןכש ,יצוביקה
 רדסהבש "ת/דבוע לש השאכ/לעבכ רוביצב ה/עודי" לש םרדגל לפונ וניא בישמה יכ
 גוז-ינב לע ערתשמ וניא ,יצוביקה רדסהה לש ורשקהב ,רוביצב עודי ןכש יצוביקה
 הייטנ סיסב לע הלוספ הילפה הווהמ הז םירבד בצמ יכ ,קספנ תאז םע .ןימ ותואמ
 ןקותש יפכ ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחב עובקה ןויוושה ןורקע תא הרפמה ,תינימ
 )2.1.92 םוימ( בישמל הקינעמ ,קוחה תוארוה הרפמה ,וז הלוספ הילפה1992.-ב
.ול הקנעוה אל םילפמ םימעטמש האנהה תבוט תא ומצעל שורדל תוכז

 לע-לא .ונינפלש הריתעה תנווכמ הדובעל יצראה ןידה תיב לש וניד-קספ דגנכ5.
 ופתוש רובעב הסיט סיטרכ בישמל קינעהל הבוריסש עבקיי יכ תשקבמ )תרתועה(
-ב ןקותש יפכהדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח יפ-לע הלוספ הילפה הווהמ וניא םייחל

 הילפה רוסיא לש ףסונ גוס ףיסוה-1992-מ ונוקיתב- הז קוח ,לע-לא תנעטל1992.
 יאכז היה אל דבוע ןכ ינפלש תובטה תלבקל תויוכז קינעה אל ךא )"תינימ הייטנ"(
 יצראה ןידה תיב לש וניד-קספב ונתוברעתהל םוקמ ןיא יכ ונינפל ןעט בישמה .ןלבקל
 ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח יפ-לע הילפה תליע השבגתנ יכ קספ רשא ,הדובעל
.)2.1.92-ב( קוחה ןוקית םוימ לחה בישמה לש וגוז-ןבל הסיט יסיטרכ ןתמ הקידצמה

תינשרפה היצקורטסנוקה

 סיטרכ( האנהה תבוט לש התלבקל ונועיט תא ססבל יושע )דבועה ,ליידה( בישמה6.
 יפ-לע .תויטפשמ תויצקורטסנוק יתש לע םייחל ופתוש רובעב )החנהב וא םניח
 תב/ןב"ל האנה תובוט קינעמה ,יצוביקה םכסהב תנגועמ ותוכז ,תחאה היצקורטסנוקה
 רוביצב ה/עודיל" האנה תבוט קינעמה ,יצוביקה רדסהבו ,")השא/לעב( וגוז
 םכסהב( גוז-ןב רובידה ,וז היצקורטסנוק יפ-לע ."הרבחה ת/דבוע לש השאכ/לעבכ
 עקר לע- שרפתהל םיכירצ )יצוביקה רדסהב( "רוביצב עודי" רובידהו )יצוביקה
 .ןימ ותואמ רוביצב עודי לעו ןימ ותואמ גוז-ןב לע םג םיערתשמ םהש ןפואב- םתילכת
 לש טסקטב תנגועמ איהו ,תיזוח איה האנהה תבוט לש התלבקל בישמה לש ותוכז
 האנהה תבוט תלבקל בישמה לש ותוכזל המודב יצוביקה רדסההו יצוביקה םכסהה
.ומצע טסקטל תימינפ איה .תינשרפ התוהמב איהוז תיטפשמ תינבת .ומצע רובעב

ומצע רובעבו םייחל ורבח רובעב- האנה תובוט תלבקל בישמה לש ותוכז ,היפ לע

 תויועמשמה ןווגיממ ףלשנ רשא ימכסהה טסקטה לש יטפשמה ןבומהמ תעבונ-
 ותוא םיכזמה םיאנתה אלמתה םע דבועל המק וז תוכזש םירבדה עבטמ .ולש תוינושלה
.הב

 יכםהידי-לע קספנ .הדובעל ןידה יתב ידי-לע התחדנ תינשרפה היצקורטסנוקה7.
 ערתשמ וניא יצוביקה םכסהב ")השא/לעב( גוז תב/ןב" רובידה לש )יטפשמה( ןבומה
-יכ ןייצ הדובעל יצראה ןידה תיב .ןימ ותוא ינב גוז-ינב לע

 יכ שרופמןפואב םתעד תא יצוביקה םכסהל םידדצה וליג ונינפלש הרקמב"
וגוז תב/ןב' עבקנ יצוביקה םכסהב .ןימה ותואמ גוז ןבל םינווכתמ םה ןיא

----------------------------

.933 וכ ע"דפ ,ץיבולינד 'נ ריווא יביתנ לע-לא061-3/גנ ע"בד *
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 תא םילגמ גוז ןב חנומל ודמצוהש 'השאו לעב' םילימה .')השאו לעב(
 יכ ,ןאכמו.םצמוצמה ונבומב גוז ןב חנומל ונווכתנ יכ םידדצה לש םתעד
 ןימ ותואמ גוז ינבו רוביצב םיעודי ללוכ ונניא יצוביקה םכסהב הז רוביד
.*"'השאו לעב' תועדה לכל םניאש

 ןידה תיב יפמ קספנ ,יצוביקה רדסהבש "השאכ/לעבכ רוביצב ה/עודי" רובידל רשא
 ןידה תיב .םיפתושמ םייח םייחה ןימ ותוא ינב לע ערתשמ וניא אוה יכ הדובעל יצראה
 ול דומצב אלא ,ומצעל אוהשכ עיפומ 'רוביצב םיעודי' חנומה ןיא" יכ ,ןייצ יצראה
 ותוא ינבל התיה אל חסנמה תנווכ יכ" ,דמלמ הז ינושל שומיש .*"'השאכ/לעבכ' רמאנ

.*"ןימ

תירוטוטטסה היצקורטסנוקה

 תאצוי וז היצקורטסנוק .היינש תיטפשמ היצקורטסנוק תדמוע בישמה תושרל8.
 וא גוז-ןב רובעב ךא תקנעומ האנה תבוט תלבקל תיזוחה תוכזה יכ ,אצומה תדוקנ ךותמ
 רדסהה הווהמ וז היצקורטסנוק יפ-לע .דבועה לש ונימ ןב וניאש רוביצב עודי רובעב
 ןויווש קוח תוארוהל דוגינב דמועה ,הלפמ רדסה )תינשרפה היצקורטסנוקה ירפ( יזוחה
 הילפה תובקעב בישמל תקנעומה הפורתה .)1992-ב ןקותש יפכ(הדובעב תויונמדזהה
 וצ ןתמב אלא- וידי-לע שקבתנ אל ללכש דעס- יזוחה רדסהה לוטיבב הניא וז
 תבוטב אופא הכזי בישמה .הילפהה ןוקיתל ,קוחה תוארוה לע ססובמה )יטופיש(
 הארוההו ,הלפמה תיזוחה הארוהה ןיבש בולישה חוכמ םייחל ורבח רובעב האנהה
 איה .ומצע טסקטל תינוציח איה .תינשרפ הניא וז היצקורטסנוק .תנקתמה תירוטוטטסה
 עונמל ירוטוטטסה יוויצה ןיבל )ינולפ לש( תיזוחה תוכזה ןיב בולישהמ התויח תקנוי

 רוסיאה לש ותליחת םוימךא תחמוצ ,היפ לע ,דבועה לש ותוכז .)ינומלא לש( הילפה
 היצקורטסנוקכ התונכל ןתינ .)2.1.92 רמולכ( תינימ הייטנ ןיגב הילפה רבדב
 ,הדובעל יצראה ןידה תיב תעד לע הלבקתנ וז היצקורטסנוק .)תינוציח וא( תירוטוטטס
 יתש תבייחמ וז תיטפשמ תינבת לש התניחב .לע-לא ידי-לע ונינפל תפקתומה איהו
 םושמ )תינשרפה היצקורטסנוקה ירפ( יזוחה רדסהב שי םא ,תחאה :הנשמ תוקידב
 העצוב ויפלכש דבוע ול יאכזש דעסה והמ ,היינשה ;תינימ הייטנ תמחמ )הלוספ( הילפה
.תינימ הייטנ סיסב לע )הלוספ( הילפה

וז היצקורטסנוק ,ןכא .תינשרפה היצקורטסנוקה לע בישמה רזח אל ונינפל9.

ןיינעל הוושה( איה הכובס- הדובעל יצראה ןידה תיב ידי-לע ,רומאכ ,התחדנש-
 האר ;]1[ 'חאו תסנכה לש םיפסכה תדעו שאר-בשוי 'נ יול48/31 נ"ד ,"גוז ןב" רובידה
 .a legal:a more perfect union" ,c. A. Bowman, b. Cornish.L:םג

Colum 92"and social analysis of domestic parthership ordiances 
Domestic partnership recognition in the" , r. Elbin; 1164)1992(.rev

")and others( equitable employee benefits for gay couples: 
workplace 1067)1990(. Ohio st. L. J51(. עירכהלמ סונמ היה אל

--------------

349. 'מעב ,פד *
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 תויוכזה ושבגתה ובש םויהמ האנה תבוט תלבקל )תיזוחה( ותוכז לע בישמה דמע וליא ,הב
 היפלו ,הדובעל יצראה ןידה תיב לש וניד-קספ תא לבקמ בישמה ,וניארש יפכ .וללה )תויזוחה(
 )2.1.92 םוימ( ןוקיתה לע המצע תכמוסה ,תינימ הייטנ לשב הילפהה תנעטב תנגועמ ותוכז
 היצקורטסנוקה םע דדומתהל ךרוצ ונל ןיא ,ךכש ןוויכמ .הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחל
 םכסהה חוכמ )תיזוח( תוכז בישמל ול ןיא יכ- רבדב עירכהל אלב- אופא חינמ ינא .תינשרפה
 רבוע יננה הז עקר לע .םייחל ופתוש רובעב האנהה תבוט לש התלבקל יצוביקה רדסההו יצוביקה
 והמ ;הילפה תמייקה( הלש הנשמה תולאש יתש לע ,תירוטוטטסה היצקורטסנוקה תניחבל
.הנושארה הלאשב חתפא .)יוארה דעסה

התרפהו ןויוושל תוכזה

 רטשמה לש ופא תמשנמ אוה" .ילארשיה טפשמב דוסי ךרע אוה ןויוושה10.
 'מעב ,]2[ 'חאו רצואה רש 'נ ןמגרב96/89 צ"גבב יודנל טפושה( "ולוכ ונלש יתקוחה

 ,ןולא טפושה ,אישנל הנשמה( "לארשי תנידמ לש היפואמו התוהממ" אוהו ,)698
 ,]3[ 'חאו הרשע-םיתשה תסנכלתיזכרמה תוריחבה תדעו 'נ 'חאו םולש ןב2/88 ב"עב
 ,הדע ,םואל ,ןימ ,עזג ימעטמ םדאל םדא ןיב םילפמ ןיא ויפלש ללכה..." .)272 'מעב
 רוזשו בולשה ,יתקוח דוסי ןורקע אוה יתרבח דמעמ וא הפקשה ,תד ,אצומ ץרא
 'מה ,87/411 צ"גב( "ןהמ דרפנ-יתלב קלח הווהמו ונלש תויטפשמה דוסיה תוסיפתב
.))רגמש טפושה(806 'מעב ,]4[ 'חאו רצואה רש 'נ ןאקרוב87/154,510

...ןויוושה ןורקע" .תוניגהו קדצ לש םילוקיש םידמוע ןויוושה ןורקע דוסיב

454 ,49/354 צ"גב( "...תוניגההו קדצה תודיממ תחאכ רבכ הז ונטפשמב רכוה

תלשממ 'נ לארשיב םישנה תלודש

 המכסהב יזכרמ ביכרמ אוה ןויוושה .))אצמ טפושה(521 'מעב ,]5[ 'חאו לארשי
-לת תיריע שאר 'נ זרופ ,1/88 ,78/359 צ"גב האר( הרבחה תתתשומ הילעש תיתרבחה
 ופי-ביבא-לת תיריע תצעומ 'נ ופי-ביבא-לת תיריעב הדובעה תעיס ;'חאו ופי-ביבא
- ןכאו .)332 'מעב ,]6[ 'חאו

 תוכיישה תשוחתב תמגופ איה .לוכסיתו חופיק תשוחת רצויה עגנ איה הילפהה"
 תגהונ הב רשא הרבח .הל םורתלו הרבחה ייחב ףתתשהל תיבויחה היצאוויטומבו
 הנידמ ארקיהל לכות אל הילפא הגוהנ הבש הנידמו ,האירב הרבח הנניא הילפה
 תשרפ- ןלהל( הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ ובנ78/401 צ"גבב ךב טפושה( "תנקותמ
.)760 'מעב ,)]7[ ובנ

 אוה ,תישאר .תויביטאמרונ תוכרעמ רפסמב לארשיב ןגועמ ןויוושה ןורקע11.
 יתב ידי-לע חתופו רכוה רשא- "לארשי חסונ לבוקמה טפשמה" ירפ- יתכלה ןורקיע
 הקיקח רבד לכ לש )תיביטקייבואה( ותילכת ךות לא ןרקומ הז ןורקיע .לארשיב טפשמה
 תולועפ לכל תיתקיקח הרטמ שמשמה ,דוסיה ןורקע" .ותונשרפל הדימ תמא הווהמו
 שרפלו חינהל שי ןכ-לע ...קוחה ינפב לוכה ןויוויש לש ןורקיעה אוה ,קקוחמה ףוגה
 ובא כ"ח18/705 צ"גב( "התוא רותסל אלו וז הרטמ םישגהל םיאבכ ,הקיקח ירבד
36/103 צ"גב םג האר585. 'מעב ,]8[ 'חאו הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו אריצח
 ןויווש לש יתכלהה ןורקיעה .)612 'מעב ,]9[ 'חאו לארשיל ישארה ברה 'נ טיירטש
 ,)רוביצה תנקתו ןויווש ,קדצ ,תוריבס ןוגכ( טפשמה לש "םותסשה יגשומ" ךותל ןרקומ
יביטאמרונ ביכרמ הווהמו
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 ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ תרפא19/396 צ"גב האר( םתסירפ ףקיה שוביגב
 תנקתל דוגינב ומעל הלפמ יצוביק םכסה יושע ןכ-לע .)]10[ 'חאו םינפה דרשמב
 ילייד תווצ ישנא דעו3-52/גל ע"בד ןכו ]7[ ובנ תשרפ האר( ךכ לשב לספיהלו רוביצה
 הרכהל יביטאמרונ ןגוע אוה ןויווש לש יתכלהה ןורקיעה .)]24[ 'חאו ןיזח 'נ 'חאו ריווא
 תויטופיש תוכלה תושבגתמ וחוכמ .לארשיב םדאה לש ותוכזכ ןויוושל תוכזב
 ילבב 'ח29/0001 צ"גב האר(- גוז-ינב ןיב םיסכנה ףותיש תכלה ןוגכ- ותוא תופקשמה
.)]11[ 'חאו לודגה ינברה ןידה תיב 'נ

 ,תואמצעהתזרכהב ותליחת .קוקחה ילארשיה ןידב ןגועמ ןויוושה ןורקע ,תינש12.
 וכשמה ."ןימו עזג ,תד ילדבה ילב" היחרזא ןיב ןויווש םייקת לארשי תנידמ יכ תעבוקה
 קוח עבוק ,לשמל ,ךכ .תודחוימ םיסחי תוכרעמב הז ןויווש םישבגמ רשא הקיקח ירבדב
 הלועפ לכל שיאלו השאל היהי דחא ןיד" יכ ,1951-א"ישת ,השאה תויוכז יוויש
 לע הילפה רוסיא עבוק ,1959-ט"ישת,הקוסעתה תוריש קוח .)1 ףיעס( ..."תיטפשמ
 תדבועל הווש רכש קוח .)42 ףיעס( הדובעל םדא תחילשב הקוסעתה תוריש תכשל
 תדחוימ הקיקח .דבועל דבוע ןיב רכשב ןויווש חיטבהל אב ,1964-ד"כשת ,דבועלו
 ,תויתלשממה תורבחה קוחל א18 ףיעס האר( השיאה לש תנקתמ הפדעה רשפאל הדעונ
 קוח אוה- דרפנב דומענ וילעו ,ונניינעב יטנאוולרה אוהו- ףסונ קוח .)1975-ה"לשת
 :דוסי-קוח לש ותקיקח םע וז תוחתפתה העיגה האישל .הדובעב תויונמדזהה ןויווש
 דובכ לש וירדגב תיקוח-לע תיתקוח תוכזכ ןויוושה תא ןגיע רשא ,ותוריחו םדאה דובכ
:םדאה

 הזכ ןוגיע .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב ןויוושה ןורקע תא ןגעל ןתינ םויה"
 טפושה( "תיקוח-לע ,תיתקוח תיביטאמרונ הגרדמל ןויוושה ןורקע תאלעה ותועמשמ
 'מעב ,הרובגלו האושל ןורכיזה תושר ,"םשו די" 'נ טרפוה29/4935 צ"גבב רוא

362]12[(.

-ןויוושלםדא לש ותוכז .תטלחומ תוכז קינעמ וניא ןויוושה יכ ,ןייצל רתומל13.
 "יסחי אלא טלחומןורקיע וניא ןויוושה" ןורקע .תיסחי תוכז איה- תרחא םדא תוכז לככ
 ןורקע לש ותוסרפתהתולובג ;)361 'מעב ,ל"נה ]12[29/4935 צ"גבב רוא טפושה(
 סרטניאה ידי-לעו םדאה תויוכז לולכמ ןיב )ימינפ( ןוזיא ידי-לע םיעבקנ ןויוושה
 ,ןקוש(לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ,ןייטשניבור 'א האר( ירוביצה
 םייואר םיכרע לש םחוכמ ןויוושל תוכזב עוגפל ןתינ199. ,299 )א"נשת ,4 הרודהמ
 ,]13[ 'חאו רודישה תושר 'נ 'חאו ץרא ךרד תדוגא260 ,18/642 צ"גב האר( םירחא
 ןויוושה ןיא םעפ אל ,ןכא .)ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל8 ףיעס הוושהו ,13 'מעב
 תא תמאות וז םא םייקתהל היושע ןויווש ןידכ העיגפ .ופקיה אולמ לע הנגהל הכוז
 רבעמ הניא ןויוושב התעיגפ םאו היואר תילכתל איה םא ,לארשי תנידמ לש היכרע
.השורדה הדימל

 םדאןיא..." .הזמ הז םה םינוש םדאה ינב יכ ,הניה תיתדבועה אצומה תדוקנ14.
-בשוי 'נ 'חאו ןייטשניבור28/141 צ"גבב ןיול 'ש טפושה( "והערל ןיטולחל המודה
 תססובמהרבחה .ומצע ינפב םלוע אוה םדא לכ .)148 'מעב ,]14[ 'חאו תסנכה שאר
 .הלא םילדבה לטבל תושקבמ תורוטטקידבש תועורגה קר .הזמ הז םינושה םדא ינב לע
 תא חתפל ישפוח אוה םדאו םדא לכש ,החנהה תחנומ םדאה דובכ דוסיב :דועו תאז
 האר( ונוצר יפ-לע וחורו ופוג
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 אב הז שפוחעקר לע .)]15[ 'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו םואבלסכיו 'ש5688/92 צ"גב
 תונושל סחיבקוחה לש תוילארטינו קוחה ינפב ןויווש הניה ותועמשמ .ןויוושה ןורקע
 הז ןויווש .תויונמדזהב ןויוושה והז .שפוחה תלעפהב ןויוושה והז .םדאה ינב ןיבש
 יתדבועה ינושה ףרח ,םיטרפה לכ לע הדיחא הרוצב לעפומה יביטאמרונ רדסה חינמ
 ןויוושה ןורקע ,ןכא .לוכל דיחא ןיד ךא חינמ וניא ןויוושה ןורקע ,תאז םע .םהיניבש
 ןיחבמ ןיד לש ומויק יכ שרוד ןויוושה ןורקע .םינוש םישנאל םינוש םיניד ללוש וניא
 םייניינע םימעט לש םמויק אופא חנמ ןויוושה ןורקע .ותוהמו ןיינעה ביט יפ-לע קדצוי

 אופא תמייק- ןויוושה לש ודוגינ הניהש הילפה .)הנחבא ,הנחבה( ינוש םיקידצמה
 לע ססובמ )תיתדבוע הניחבמ( הזמ הז םינושה םישנאל הנוש ןיד םהבש םיבצמ םתואב
 ונושלבו ,םהיניב הנחבה תיטרקומדו תישפוח הרבחב קידצהל ידכ םהב ןיאש םימעט
 'מעב ,ל"נה ]12[29/4935 צ"גב( "תיניינע הקדצה אלל הנוש סחי" :רוא טפושה לש

:ונייצב ,טנרגא אישנה ךכ לע דמע .)360

 לכ לש טפשמה רשאו הילפהה עבטמ לש ינשה דצה אלא וניא רשא ,ןויוושה ןורקע"
 שי יכ ,ותועמשמ ,ושיחמהל ,תוניגהו קדצ לש םימעטמ ,ףאוש תיטרקומד הנידמ
 םהיניב םימייק אל רשא ,םדא ינב לא הווש סחי ,הנודנה הרטמה ךרוצל ,סחייתהל
 ,הווש סחי םהילא םיסחייתמ ןיא םא .הרטמ התואל םייטנוולר םהש ,שממ לש םילדבה
 םניה םינוש םישנא ןיב םילדבהה וא לדבהה םא ,תאז תמועל .הילפה ונינפל זא יכ
 ךרוצל ,םהילא םיסחייתמ םא ,תרתומ הנחבה וז היהת יזא ,הנודנה הרטמל םייטנוולר
 ,'ןויווש' גשומה .תאז םיקידצמ םהה םילדבההש דבלבו ,הנוש סחי ,הרטמ התוא
 ןיינעל ,שרודה אוהו )relevant equality( יטנוולר ןויווש אופיא ושוריפ ,הז רשקהב
 רומאה בצמה רשא הלאב)equality of treatment( 'הווש לופיט' ,הנודנה הרטמה
 ןוזינ םינוש םדא ינבב לופיטב ינושה םא ,תרתומ הנחבה וז אהת ,הז דגנכ .םתוא ןיפאמ
 relevant(יטנוולר ןויווש-יא לש בצמב ,לופיטה תרטמל בל םישב ,םינותנ םתויהמ

inequality(, יא לש בצמב םינותנ םתויהמ ןוזינ אוה םא ,הילפה וז אהתש םשכ-
 םיישארה םינברה 'נ יקסבונורוב10/69 נ"ד( "לופיטה תרטמל יטנוולר ונניאש ,ןויווש
.)35 'מעב,]16[ 'חאו לארשיל

 ןויווש רסוח( הזמ הז םינושה ,םדא ינב ינש רשאכ הילפה רצוי ןותנ ןיד ,ןכ-לע
 ידכ וב שי םהיניבש יתדבועה ינושהש ילב ,הנוש ןפואב ןידה ידי-לע םילפוטמ ,)יתדבוע
 ,תורירשה םרוג אופא םיחנומ הילפהה דוסיב .ןיינעה תוביסנב הנוש לופיט קידצהל
:ונייצב ,ןוקתיו טפושה ךכ לע דמע .תוריבסה רסוחו קדצה רסוח

 וב םולג ;'הילפה' היורק םינוש םדא ינב יגוס ןיב הלדבה לכ אל ?יהמ הילפה"
 הדעו55/03 צ"גב( "םיוושב ןויוש-יא תגיהנבש תוניגה-יא לש ןויערה הילפה גשומב
.)1265 'מעב ,]17[ 'חאו רצואה רש 'נ 'חאו תועקפומה תרצנ תומדא לע הנגהל
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 יתלב ,ןגוה יתלב סחי התועמשמ- ןויוושה לש רחאה ודצ ,רומאכ הניהש- הילפה
.)490 'מעב ,]18[ יטפשמה ץעויה 'נ ףופיסוי05/211 פ"ע האר( יתורירש ,קדוצ

 תבוט לבקל תוכז תדבועל וא דבועל קינעמ לע-לאב יזוחה רטשמה ,וניארש יפכ15.
 וא רוביצב עודי וא גוז-ןב וא גוז-תב רובעב )החנהב וא םולשת אלל הסיט סיטרכ( האנה
 וא ףתוש יפלכ הילפה םושמ שי ךכב םאה .רחאה ןימהמ םהש דבלבו ,רוביצב העודי

 םא הלאשב אוה הלפמ וא הווש לופיטל ןחבמה ,וניארש יפכ ?ןימ ותואמ םייחל הפתוש
 תורירש לש הדימ תומאב תנחבנ וז תויטנאוולר .ןודנה ןיינעל יטנאוולר אוה ןימב ינושה
 עודי רובעב וא גוז-ןב רובעב דבועל האנהה תבוט לש התקנעה דוסיב .קדצו תוניגהו
- הסיט סיטרכ תומדב- דבועל האנה תבוט קינעהל םוקמ שי יכ השיגה תחנומ רוביצב
 אוה רשאכ דרפנ אוה ונממש ,ףתושמ קשמ להנמ אוה ותאשו יח אוה ומעש הז רובעב
 גוז-תבל תפתושמה הדימה תמא יהוז .ותדובע םויסב רזוחאוה וילאשו ,ויתוסיטל אצוי
 ,ןכא .ןיאושינה דסומ קוזיחב הניא האנהה תבוט לש התרטמ .דחי םג רוביצב העודילו
 התואש הדבועה ףרח ,רוביצב העודי םע יחה דבועל האנהה תבוט תא הקינעמ לע-לא
 אוה האנהה תבוט לש התקנעה דוסיב חנומה ןויערה .רחאל ןידכ האושנ רוביצב העודי

 את לע הדיעמה ,)יצוביקה רדסהב העובקה( תמיוסמ הפוקתל םיפתושמ םייח אופא
 תבוט לש התלילש יכ ייניעב רורב ,הז רשקה עקר לע .ףותיש ייח ודוסיבש קודה יתרבח
 תלילשל דיחיה םעטה ,ןכא .ןויוושב העיגפו הילפה הווה ןימ ותואמ גוז-ןבמ וז האנה
 הז ינוש .אל ותו תאז .תינימה הייטנב אוה ןימ ותואמ ףותישייחל רבחמ האנהה תבוט
 .)ףותיש ייח לע ססובמה ,קודה יתרבח אתב הכימת( ןודנה ןיינעל ללכ יטנאוולר וניא
 יכו :תנגוה יתלבו תיתורירש איהש הנחבהב ונל ןיינע ,ןודנה ןיינעה לש ותניחבמ
 ייח םאה ?הנושה ןימהמ גוז-ןבמ הדירפמ רתוי הלק ןימ ותואמ גוז-ןבמ הדירפה
 אתה לוהינו הווחאהו ףותישה יסחי תניחבמ ,םה םינוש ןימ ותוא ינב ןיב ףותישה
 הווחאו ףותיש ייח :ןעוטה ןעטי16. ?הנוש ןיממ גוז-ינב ןיב הלא ףותיש ייחמ ,יתרבחה
 םתוהמב םינוש הכ םה )רוביצב םיעודיכ ןיבו השיאו לעבכ ןיב( םינוש םינימ ינב ןיב
 האנה תבוט קינעמה יטפשמ רטשמ לכ יכ דע ,ןימ ותוא ינב ןיב הווחאו ףותיש ייחמ
 ינא ןכומ ,השק יל תיארנ וז הנעטש ףא .ינשה סחיה יפלכ הילפה וב ןיא ,ןושארה סחיל
 ףותיש ייח( דחאה סחיה םא הניא לואשל ונילעש הלאשה ןכש ,ןויע ךירצב הריאשהל
 ייח( רחאה סחיהמ ןהשלכ הדימ תומא יפ-לע אוה הנוש )םידגונ םינימ ינב ןיב הווחאו

 םינוש םייתרבח םירשקהב יכ חינהל ינא ןכומ ,רומאכ .)ןימ ותוא ינב ןיב הווחאו ףותיש
 ןיינעל יטנאוולר אוה סחיב ינושה םא הניה לואשל ונילעש הלאשה .הז ינוש םייק ןכא
-לא תעדל ,םיקידצמה ,הווחאהו ףותישה ייח ,יתרבחה אתה אוה "ןודנה ןיינעה" .ןודנה
 תא ומע לוטיל ול רשפאיש הסיט סיטרכ תומדב )עובקה( דבועל האנה תבוט תקנעה ,לע
 םינוש םינימ ינב ןיב ףותיש ייח ןיב ינושה ,הז ןיינעל .םיפתושמ םייח יח אוה ומעש הז
.הטובו הרורב הילפה אוה ןימ ותוא ינב ןיב ףותיש ייחו

תינימ הייטנ לשב הילפה

רוביצב העודי וא גוז-תב ןיגב )עובק( דבועל האנה תבוט ןתמ יכ ,אופא וניאר17.
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 הילפה .ןויוושב העיגפ הווהמ ,ןימ ותואמ םייחל ףתוש ןיגב האנה תבוט התוא ןתמ-יאו
 תוגרד ןנשי ןמצע תוילפהה לש ןרדגב ךא ,איה הלוספ הילפה לכ ,ןכא ?הביט המ וז

 וננה ,לשמל ,ךכ .ןויוושה ןורקעב העיגפה תרמוחמ תרזגנ הילפהה לש התופירח .תונוש
 וז תרגסמב .ליג ,הדע ,ןושל ,םואל ,תד ,עזג סיסב לע הילפה הרתי הרמוחב םיאור
 ,םינימה ןיב ןויווש חיטבהל ךרוצל הבר תובישח תילארשיה טפשמה תטיש הקינעמ
 'חאו תותד יניינעל רשה 'נ לאידקש78/351 צ"גב :האר( ןימ סיסב לע הילפה עונמלו
 תססובמ ונינפלש הריתעה אשונ הילפהה יכ ,רמול ןתינ .)]6[1/88 ,78/359 צ"גב ;]19[
 הניא ןימ סיסבלע הילפה יכ ןעוטה ןעטי ,תאז דגנכ .ןימ לש םילוספ םילוקיש לע
 וז הנעט .)העובק( תדבועלו )עובק( דבועל תנתינ האנה תבוט התוא ירהש ,תמייק
 המוד ןכש ,ןיינעב עירכהל ךרוצ יל ןיא ,תאז םע .תענכשמ יל תיארנ הניא המצעלשכ
 לש "תינימה הייטנה" סיסב לע איה ונניינעב הילפה יכ ,ךכב קפס תויהל לוכי אלש
 הב שי .איה הלוספ- תיבסלה יפלכו לאוסקסומוהה יפלכ-וז הילפה .)עובקה( דבועה
 .הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח לש ויתוארוהמ שרופמב הלוע הז רבד .ןויוושב העיגפ
:)2 ףיעסב( עבוק- )ןוקית(הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחב ןקותש יפכ- הז קוח

 ,תינימה םתייטנ ,םנימ תמחמ הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיב דיבעמ הלפי אל )א("
 ;הדובע יאנת)2(;הדובעל הלבק)1( :הלאמ דחא לכב ,םירוה םתויה וא ישיאה םדמעמ
 ייוציפ וא םירוטיפ )5( ;תיעוצקמ תומלתשה וא הרשכה)4( ;הדובעב םודיק)3(
.םירוטיפ

.ןיינעה ןיממ אלש םיאנת תעיבק םג הילפהכ םיאור )א( ןטק ףיעס ןיינעל )ב(

 לש םתוהממ וא םייפאמ תבייחתמ איה רשאכ הז ףיעס יפל הילפה םיאור ןיא )ג(
."הרשמה וא דיקפתה

 שאר-תבשוי הנייצ ,תינימ הייטנ ןיגב הילפה רוסיא רבדב הארוהה תא הריבסהב
:רימנ 'א 'בגה ,החוורהו הדובעה תדעו

 םישנל ינויוויש סחיןתמל ,הווקמ ינא ךכ ,םורתת קוחה תעצה תלבק"
 םהיתויטנ יפל תויחל םהל רשפאת ,ינימה םתייטנב תולת אלל םירבגלו
 תויטפשמה תונגהה תא םהל קינעתו ,רבד לכל םיווש םיחרזאכ תוינימה
."רחא רוביצ לכ ןהל הכוזש

.םדאל איה תיעבט וז תונוש .םדאה ינבבש תונושה תא תללוש הניא וז הארוה

 אהתש הל רוסא ,םדא ינבל שיש הנושה תינימה הייטנה יכ תעבוק וז הארוה
 יאנת ןיינעל ,ןכא .דיקפתה תוהממ תבייחתמ איה ןכ םא אלא ,הדובעב תיטנאוולר
 וילע .וידבוע לש תוינימה תויטנה יפלכ תילארטינ הדמע טוקנל דיבעמה לע ,הדובעה
ךא ,הדובעה יאנת תא עובקל
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 דבועל האנה תבוט תנתינ םא ,ןכ-לע .דיקפתה תוהממ תושקבתמה הדימ תומא רואל
 דבועל האנה תבוט התוא קינעהל שי ,השיא םע עובקו ךשמתמ םייח רשק םייקמה
 .ןויוושה ןורקע תא דיבעמה םישגי ךכב .רחא רבג םע עובקו ךשמתמ םייח רשקםייקמה
 םדאה דובכ :דוסי-קוחל7 ףיעס הוושה( דבועה לש תויטרפב העיגפ ינפמ רמשייךכב
 דבועל התקנעה-יאו ,רוביצב העודי רובעב עובק דבועל האנה תבוט תקנעה .)ותוריחו
 ,רוביצב העודי לש תושירדה לכ תא םייקיש( ןימ ותואמ םייחל ףתוש רובעב עובק
 הרוסא וז הילפה .תינימ הייטנ תמחמ הדובעה יאנתב הילפה הווהמ )ןימה תשירד טעמל
 םייח םה .האל םע םינש רפסמ ףותיש ייח יחה ,לע-לאב עובק דבוע ,ןבואר תא לוט .איה
 לש יאנתה םויק ןיינעל לע-לא ידי-לע שרדנכ לוכה( ףתושמ תיב קשמ םילהנמו דחי
 רומאכ יחה ןבואר תא התע לוט .האל רובעב הסיט סיטרכל הכזי ןבואר .)רוביצב העודי
 הסיט סיטרכל הכזי אל ןבואר .ףתושמ תיב קשמ םילהנמו דחיב םייח םה .ןועמש םע
 ןפואב דבועכ ודיקפת תא עצבמ דחאה םאה ?הז ינוש ריבסהל ןתינ דציכ .ןועמש רובעב
 יאנתב הילפה יהוז .ןבואר לש תינימה ותייטנב אוה דיחיהרבסהה ?ורבחמ הנוש
 ןיא .הז הלפמ לופיט קידצהל ידכ וב שיש רבסה לכ ןתינ אל .תינימ הייטנ לשב הדובעה
 האר( הז ינויווש אל לופיט קידציש הרשמה וא דיקפתה תוהמ תא ןייפאמה רבד לכ
 דבוע יכ הרובס לע-לאש ןכתיי ,תמא .)הדובעב תונמדזהה ןויווש קוחל )ג(2 ףיעס
 והשימש ןכתיי ."יואר יתלב" ןפואב גהנתמ )ןימ ותואמ( םייחל ףתוש םע יחה )עובק(
 ןועיט ןוחבל ךרוצ ונל ןיא .דודיעל םייואר םניא ולאכ םיפתושמ םייח יכ רובס לע-לאב
 תא לולשי רשא קודיצ תווהל ידכ ךכב ןיא ,ואל םאו ךכל םיכסנ םא .יכרעה רושימב הז
 רצוי לש ותבשחמו ונוצר יפ-לע ךא תעבקנ הניא הילפהה ,ןכא .הילפהה לש המויק
 ובנ תשרפ :האר( השעמל הכלה הל שיש טקפאה יפ-לע םג תעבקנ איה .הלפמה המרונה
.)ל"נה ]11[29/0001 צ"גב ;759 'מעב ,]7[

 אלא תטלחומ תוכז הניא ,וניארש יפכ רשא- ןויוושב העיגפ קידצהל ןתינ םיתעל
 ןיממו לקשמ ידבכ תויהל םיבייח הלא םימעט .היואר תילכת לש םימעטב- תיסחי

 אל ונינפלש ןיינעב .הז לטנ םירהל שקבמה םכש לע תחנומ רתויב הדבכ הסמעמ .ןיינעה
 ותואמ גוז-ינב ירה אל יכאוה ונעמשש לכ .ומירהל ןויסינ לכ השענ אל ףא .לטנה םרוה
 לע ונינפל ועיבצה ךכב .דחיב םייחה םינימה ינש ינבמ גוז-ינב ירהכ דחיב םייחה ןימ
 לע ועיבצה אל יאדוובו ,הילפהה תא וללש אל ךכב .םינושה םיבצמה ןיב םייקה ינוש
 extending family" , m. N. Cameli האר( הקידצהל היושעה היואר תילכת

447)93-1992(.kent l. Rev- chi 68to gay men and lesbian women(. 
Benefitsרטשמה יכ הנקסמל אופא יתעגה18. ןויוושל תוכזה תרפה ןיגב דעסה 

 תקנעומה האנהה תבוט ןיינעל ,יצוביקהרדסהבו יצוביקה םכסהב עבקנש יטפשמה
 ןימהמ( רוביצב עודי וא גוז-ןב רובעב )החנהב וא םניח( הסיט סיטרכ תלבקב דבועל
 הלאשל רובעל שי התע .ןימ ותואמ םייחל ףתוש םע יחה דבוע יפלכ הילפה רצוי ,)ינשה
 הכלה .הל יאכז הלפומה דבועהש הפורתה אוה הניינע רשא ,הערכה תשרודה היינשה
 תנקתב תעגופ הזוחב הארוהה יכ הנעט ססבל יושע הלפמ יזוח רטשמ יכ ,איה הקוספ
 ידיל איבהל היושע וז תולספ .)]24[25-3/גל ע"בד האר( איה הלוספ ןכ-לעו ,רוביצה
הזוחה תא לוספל םוקמ ןיא בורל.אוה לוספ ולוכ הזוחהש ךכ
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)severance(ותדרפה ךות ,יקוח יתלבה קלחה תליספב קפתסהל ןתינו ,ולוכ
 ,ךכ .)1973-ג"לשת ,)יללכ קלח( םיזוחה קוחל31-ו14 םיפיעס האר( יקוחה קלחהמ
 רבגל הנש65 אוה היסנפל השירפה ליג" יכ יזוחה רטשמה עבק ]7[ ובנ תשרפב ,לשמל
 םושמ שי ךכב יכ טילחה ןוילעה טפשמה תיב .)753 'מעב ,םש( "השאל הנש60-ו
 אוה- השרפ התואב תרתועה השקיב ותואש- יוארה דעסה יכ קספנ .םישנ יפלכ הילפה
 עבקש הדובעה םכסהמ קלח ותוא ונכ לע ראשנש ,איה האצותה .לוספה קלחה תקיחמב
 .הדרפה לש הקינכט אופא טקנ טפשמה תיב ."הנש65 אוה היסנפל השירפה ליג" יכ
 רדסההו יצוביקה םכסהה ועבק וליא ,ןכא .ונינפלש ןיינעב תירשפא הניא וז הקינכט
 ,םייחל תופתושב ומע יוצמש ימ רובעב האנה תבוטל יאכז עובק דבוע יכ יצוביקה
 תא ריזחהל ךכבו ,תטעממה הארוהה תא קוחמל היה ןתינ ,ןימ ותוא ןב ףתוש טעמל
 ףוגב חותינ רשפאמ אוה ןיא .הנוש אוה ונניינעב יזוחה טסקטה ךא .ונכ לע ןויוושה
 רתועהש הפורתה אופא יהמ .הלוחה קלחה ןיבל אירבה קלחה ןיב דירפמה ,טסקטה
 .האנהה תבוט רבדב יזוחה רדסהה ולטב אוה ירשפא דעס ,וניארש יפכ19. ?הל יאכז
 ךא ,לבקי אל בישמה :"םיתשלפ םע ישפנ תומת" ,בישמה לש ותניחבמ ,היהת האצותה
 .ןיינעה תוביסנב הריבס הניא וז האצות .ולבקי אל הנוש ןימ ינב רוביצב םיעודיה םג
 ןייצ קדצב ?הלא ואטח המב ?םינוש םינימ ינב רוביצב םיעודי לש םקלח ערגיי עודמ
.וז הפורת שקיב אל ומצע רתועה יכ ,הדובעל יצראה ןידה תיב

הלאל םג האנהה תבוט תקנעה לש וז איה הז םירבד בצמב היוארה הפורתה20.
 איה .תיתאוושהה תורפסב העודי וז הפורת .ןימ ותוא ינב םהו םיפתושמ םייח םייחה
 הנוכמ איה .הקוחב עובקה ןויוושה ןורקע תאםירפמה םיקוח ןיינעל רקיעב החתופ
.םייקה טסקטה לע)extension(הבחרה וא הפסוה תינקירמאה תיתקוחה תורפסב

וא)reading in( "רדסהה ךותל האירק"כ תידנקה תיתקוחה תורפסב הנוכמ איה
 הנשמ וניא טפושה .םיחלצומ םניא הלא םייוטיב .)reconstruction(טסקטה רוזחש
 טסקטב ללכ עגונ וניא טפושה .וילע ףיסומ וא ותוא רזחשמ וניאו ,םייקה טסקטה תא
 דמוע םייקה טסקטה דוע לכ יכ ,עבוק אוה .איה הנוש טפשמה תיב לש ותלועפ .םייקה
 הצובקל תומוד האנה תובוט ןתמ שקבתמ- ללכ "וב עגונ" וניא טפושה ,רומאכו- וניעב
 ןורקע ךותמ ןירשימב תרזגנ וז האנה תבוט לש התקנעה .טסקטל ץוחמ היוצמה ,תפסונ
 ,ןכ יכ הנה .ול תייצל בייחו ול ףופכ טסקטה רשא יביטאמרונ ןורקיע אוהש ,ןויוושה
 טפשמה תיב .הלוספ הילפהב עוגנה טסקטה ףוגל ףסונ רביא לתוש וניא טפשמה תיב
ןויוושה לש ןורקיעה חוכמ יכ ,תאז םע ,עבוק

 םג האנה תבוט ןתמ לש דעס שקבתמ- וניעב דמוע הלפמה יזוחה רדסהה דוע לכו-
.רסות הילפההש ןפואב ,הלפומה גוסל

 )1970(]26[ תשרפב .ינקירמאה יתקוחה טפשמב רכומ הז דעס ,וניארש יפכ21.
welsh v. United statesהמחלמלותודגנתה לשב יאבצ תורישמ םדא קוח רטפ 

 יכ ועבק םיטפוש רפסמ .ןופצמ ימעטמ רוטפ שקיב רתועה .הנומא וא תד לש םימעטמ
 ןלרה טפושה ןכ אל .ןופצמ ימעטמ רוטפ לע םג ערתשמ הנומא וא תד ימעטמ רוטפה
)harlan(. תוארוהב קוחה םגפ ךכב .קוחב רדסוה אל ןופצמ ימעטמ רוטפ ,ותעדל 
 הנומא וא תד ימעטמ רוטפה לוטיבב הניא ,טפושה תעדל ,היוארה הפורתה .הקוחה
 הקוחב ורוקמש ,רוטפ תקנעהב אלא
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 Where a statute is:361 'מעב ,לרה טפושה בתוכ .ןופצמ ימעטמ ,המצע
defective because of underinclusion there exist"a court may either 

declare it a nullity and: two remedial alternatives Order that its 
benefits not extend to the class that the legislatre Include those who 
are aggrieved by exclusion... Intended to benefit, or it may extend 

the coverage of the statute to364 'מעב ,ךשמהבו:To a graft than 
amputation, i think the boundaries of permissible choice while the 
necessary remedial operation, extension, is more analogous . May 
properly be considered by the legislative pronouncement 

on"severability וז הפורת טוקנל םיינקירמאה טפשמה יתב םיגהונ השרפ התוא זאמ 
 Some thoughts on judicial authority to repair" ,r. Bader:האר(

ginsburg.K. B; 301)1979(. Clev. St. L. Rev 28"unconstitutional 
legislation:constitutional remedies for underinclusive statute" 

,miller.c.l.l-. Harv. C.r 20"a critical appraisal of heckler v. Mathens
. 79)1985( . Revלע הפידעכו היוארכו תיעבטכ טפשמה תיב יניעב תיארנ וז הפורת

 ןיב ,קוחב עבקנ .תוכרצנ תוחפשמל עויס קינעה רשא קוח ןודנ תושרפה תחאב .לוטיב
 התע ךא רבעב דבעש באו תדבוע הניאש םא הבו החפשמל ןתנית הכימתה יכ ,ראשה
 אל ,תלטבומ איה התע ךא הדבעש םאו דבוע וניאש בא הבו החפשמ .לטבומ אוה
 ןהבש תוחפשמ ןידכ אלש הלפמ קוח יכ עבק טפשמה תיב .הכימתה ילבקמ רדגב הללכנ
 תייעב הררועתה הז עקר לע .תלטבומ איה התעו הדבע םאה וליאו דבוע וניא באה
 הילפהה רואל( תיאכזה החפשמל הכימתה תא )nullification( לטבל םאה :הפורתה
 הללכנ אלש החפשמ לע קוחהתלוחת תא )extension( ביחרהל וא )רדסהב הנומטה
 califano )1979( ]27[ האר( הערל התלפוהש החפשמה תא ףיסוהל שי יכ קספנ .וב

v. Westcott(.

 אורקל" תובורק םיתעל גהונ אוה .הדנקב ןוילעה טפשמה תיב גהונ המוד ךרדב22.
 בתוכ .קוחה לש תויתקוחה יא תא וללשי רשא תוארוה )in reading( "קוחה ךותל
 :1992(schachter v. Canada(]at]37 ,12 תשרפב )lamer( רמהלטפושה

...Extension by way of reading in is closely akin to the practice of"
severence. The difference is the manner in which the extent of the 
Inconsistency is defined. In the usual case of severance the
Inconsistency is defined is defined. In the usual case of severance 

theInconsistency is defined as something improperty included in 
the The inconsistency is defined as what the statute wrongly 
excludes rathr statute which can be severed and struck down. In the 

case of reading inWhat the statute excludes, the logical result of 
declaring inoperative than what it wrongly includes. Where the 
inconsistency is defined as That inconsistency may be to include 
the excluded group within the . Statutory scheme. This has the 
effect of extending the reach of the"statute by way of reading in 

rather than reading down 
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 דוסיב תחנומה תילכתה תא תומדקמ ןה .יתקוחה רושימב ןה תויואר ,הלא תופורת23.
 וניא וז הפורתב שומישה .הקיקחה רבד תא לטבל ךרוצה תא תוענומ ןה .יתקוחה רדסהה
 הטושפ איה םא ןוחבל שי .תירשפא הבחרהה םא הרקמ לכב קודבל שי .ינאכמןיינע
 תועפשהב בשחתהל שי .יתקיקחה םקרימב הרתי תוברעתה הב ןיא םאו ,עוציבל
 ןתמ קידצהל ידכ הב ןיא ,תילוש הצובקל קוחב תקנעומה האנה תבוט ,ןכא .תויביצקתה
 טוקנל םג ןיא .תיתוהמו הלודג הצובקל הפורתה תבחרה לש ךרדב תיתקוח הפורת
 ךכב הבוטל ןתוא הלפה קוחהש היסולכוא תוצובק לע תובוח ליטהל ידכ וז הקינכט
.הלא תובוח ןהילע ליטה אלש

 םוחתב הלוחתל ןה תויואר- יתקוחה רושימב וחתופרשא- הלא תופורת24.
 ןורקיעל ףופכה ,יזוח רטשמ םיעבוק הלא .יצוביקה רדסההו יצוביקה םכסהה
 םירדסהלו םימכסהל רשאב( ותונוילע קנוי הז ןורקיע .ןויווש רבדב ןוילע יביטאמרונ
 חוכמלח ןויווש לש הז ןורקיע .הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח ךותמ )םייצוביקה
 אוה ןיא .יטרפה טפשמב םג-הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח לש תושרופמה ויתוארוה
 ימוחתב ,וידבוע ןיב תולפהל אלש דיבעמ לכ בייחמ אוה .ירוביצ טפשמ לש ןורקיע ךא
 יגוס םג ומכ- תינימ הייטנ ןיגב הילפהה רוסיאל עגונה לכב ,ןכא .יטרפה טפשמה
 יביטאמרונ יוויצ חוכמ .דיבעמה תא בייחמה קוחה םעטמ יוויצ םייק- םירחאה הילפהה
 לע הבוחה תלטומ- יצוביקה רדסהלו םכסהל סחיב ןוילע דמעמ לעב אוהש- הז
 ךרענש יזוח רדסה רשאכ .הדובעה יאנתל עגונה לכב וידבוע ןיב תולפהל אלש דיבעמה
 חוכמ ולטבל ןתינ .תויקוח-יאב עוגנ הזוחה ,הרוסא הילפה ובוחב ללוכ וידי-לע
 שורדל- תיפולח הפורתכ- ןתינ הז לוטיב עונמל ידכ .לוספה הזוחה רבדב תוארוהה
 ביוחי דיבעמה רשאכ ,ללכתשת וז תוענמיה .הרוסאה הילפההמ ענמיי יכ דיבעמהמ
 ןיבש םכסהה תא םינשמ ןיא ךכב .הערל הלפוהש דבועל האנהה תבוט תא קינעהל
 ,הילפהה תא םיללוש ךא ךכב .וב ןיאש המ הזוחה ךותל םיארוק ןיא ךכב .םידדצה
 יזוחה רדסההאוה יסיסבה ןותנה ,ןכא .תולפהל אלש יביטאמרונה וצה תא םיעצבמו
 .ותונשל םילוכיו וילע םיטלוש םהו ,הזוחל םידדצה ידי-לע עבקנ הז לש ונכות הלפמה
-ןוילעה יביטאמרונה יוויצה ודצל םייק ,וניעב דמוע הלפמה יזוחה רדסהה דוע לכ
 תונוילעה חוכמש םשכ ,ןכא .ןויוושל דיבעמה תא בייחמ רשא- יטנגוקה קוחב ורוקמש
 לש הלוחתה ףקיה תא ביחרהל ןתינ )ןיירושמה דוסיה קוח וא( הקוחה לש תיביטאמרונה
 לש הלוחתה ףקיה תא ,קוחה לש יביטאמרונה וחוכמ ,ביחרהל ןתינ ןכ ,קוח תארוה
 רטשמה בייח וז תיביטאמרונ תונוילע חוכמ .יצוביק רדסהב וא יצוביק םכסהב תוארוה
 לשב הדובע יאנתב הילפה רוסיא ,ונניינעבו( ןויוושה ןורקעל ומצע םיאתהל יזוחה
 םשגות וז המאתה .םייקה יזוחה רדסהה לוטיב הקידצמ הניא וז המאתה .)תינימ הייטנ
 ביחרמה ןויוושה ןורקעב אלא יזוחה רדסהב אל הרוקמ רשא- האנה תבוט ןתמ ידי-לע
 תינבתה תא תמאות וז הבחרה .הערל הלפומה גוסל- םיווש םיבצמל יזוחה רדסהה תא
 תיביצקת הסמעמ ,ןכ-לע ,הליטמ הניאו םינהנ לש הנטק הצובק הפיסומ איה .תיזוחה
.קדצ השענש הארנו ,קדצ השענ .שממ לש

 תיב לש וניד-קספב רומאכ ,הדובעל ירוזאה ןידה תיבל רזוח קיתה .תיחדנ הריתעה
000,10 לש ללוכ םוכסב1 בישמה תואצוהב אשית תרתועה .הדובעל יצראה ןידה
.ח"ש
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 תב/גוז ןב" גשומה םאה :איה הז ןיינעב הערכה תשרודה הלאשה :ימדק 'י טפושה
 הנשמה ,דבכנה ירבח .ואל םא ןימ ותואמ גוז-ינב ללוכ ,הדובע ימכסהב טקננש "גוז
 :יימעט ירקיע הלאו ,וז הנקסמל ףרטצהל לכוא אל ,ירעצל .בויחבךכ לע בישה ,אישנל

 גוז-תב/ןב ינושלה גשומה )א( יתרבחה רושימב תיגשומה תועמשמה :"גוז תב/ןב"1.
 םינימה ינשמ םיטרפ ינש לש ףוריצ ,יתרבחה רושימב ,אטבמ- "החפשמ" דחי םיווהמה
 ינש לש הריבח- הזה םויה דעו תושונאה רחשמ גיצמ ,הז רשקהב ,"גוז"ש ;"גוז"ל
 החכוה ךכל קפסמ םירפסה רפסו ,םלועב םוקמ לכב ךכו ונלצא ךכ .םינימה ינשמ םיטרפ
 "םתא ארב הבקנו רכז ותא ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה-תא םיהלא ארביו" :תכתוח
.)]א[ זכ ,א ,תישארב(

 ןיינעב קפס ריתומ וניא חנ תבית לש הרופיסו ,םייחה ילעב ןיב ךכו םדאה ינב ןיב ךכ
.)]א[ טי ,ו ,תישארב( "ויהי הבקנו רכז ךתא תיחהל הבתה-לא איבת לכמ םינש" :הז

 םרב ;םיטרפ ינש לש "תומכ" אטבל ידכ "גוז" חנומב שמתשהל ,ןבומכ ,העינמ ןיא
 תיתוהמה ותועמשמב אלא ,ןאכ םיקסוע ונא גשומה לש תיתומכה ותועמשמב אל-
.יתרבחה רושימב

 שיש תינושלה תועמשמה ןמ תרחא תועמשמ ,ןאכ ןודנה רשקהב ,"גוז" גשומל ןתיל
 תמשנ תא ונממ תלטונ הז גשומל "רחא תועמשמ" .ירשפא יתלב אוה- דימתמו זאמ ול
- "גוז-תב"ו "גוז-ןב" ותרגסמב בלשמה- "החפשמ" הנוב "גוז"ב אל בושו ;ופא
 רשא םנימ היהי ,דחי ורבחש םיטרפ ינש לש "תומכ" אטבמה "גוז"ב אלא ,רבודמה
.היהי

 ;"החפשמ" גשומב קתניי לב רשק וננושלב םירושק "גוז-תב"ו "גוז-ןב" םיגשומה
 תא םיביכרמ- םינימה ינשמ- "גוז-תב"ו "גוז-ןב" ןכ םא אלא "החפשמ" ךל ןיאו
.)ינימ-וד גוז- :ןלהל( התיתשת

 ,תיתרבח-תינושלה תועמשמב "גוז"ל- םינימה ינשמ- םיטרפ ינש ךפוהה רשקה )ב(
 הז רשקהב "תפתושמ"ו ;תפתושמ םייח תרגסמ םייקל םיינשה לש םתטלחהב ןייפאתמ
-יא תיגשומ הניחבמו- תיתישארבה םתילכתש תושיא ייח ,דחוימבו רתיה ןיב ,תאטבמ
 םיהלא םהל רמאיו םיהלא םתוא ךרביו" :םלועל םיאצאצ איבהל איה- הידעלב רשפא
.)]א[ חכ ,א ,תישארב( "ץראה-תא ואלמו וברו ורפ

 "גוז"הש ;"תוגוודזה" אטבמה לעופל ורובטב "גוז" גשומה רושק ידכב אל ,ןכ-לע
."החפשמ"ב רבדל ןתינ- םימייק הלאש םוקמב קרו ,םה דח "תוגוודזה"הו

 ךפוה "גוז" לכ אלו ,םלועל םיאצאצ איבהל- הצור וא- "לגוסמ" גוז לכ אל ,ןכא
 עוגפל ידכ ,הז רשקהב ,"םיגירח"ב ןיא ,םרב .םלועל םיאצאצ איבהל תנמ-לע הזכ
 לש םתויהל םדקומ יאנת ןכ-לעו ;"גוז" גשומה לש תינורקע-תיגשומה ותועמשמב
.םינוש םינימ ינב םהש ךכב ץוענ- "גוז" םיינש
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ךל ןיא ,רומאכו ;ינושארה יתחפשמה אתה תא רצויה אוה ינימ-ודה "גוז"ה )ג(

.הסיסבבינימ-וד גוז םא אלא ,תיתרבחה התועמשמב "החפשמ"

יונישה- םרב ."החפשמ"כו "גוז"כ דוסי יגשומ לש םתועמשמ תונשל ןתינ ,ןכא
 ןושלהש ;תוינושל דוסי תויועמשמ לש יגשומ יוניש ,הנושארבו שארב ,תויהל ךירצ
 העפותכ אלא ,םיינימ-וד םניאש "החפשמ"בו "גוז"ב הריכמ הניא אנד תמדקמ תמייקה
 םתועמשמ תא םידבאמה ,הלא םיגשומ תטיקנ דצל תראתמ תפסות הכירצמה הגירח
.םינימה ינש לש הריבחב רבודמה ןיאש םוקמב תינושארה

 םינייפאמה םיינוציח יפוא יוות םמצעל וצמאי ןימ ותואמ "םיינש"ש רשפא ,ןכא )ד(
 לש םתוגהנתה ךרד תא- תאז תושעל םדיבש לככ- וקחיו ,רומאכ "החפשמ"ו "גוז"
 "החפשמ"לו "גוז"ל םיכפוה םה ןיא ךכב ,םרב ."החפשמ" השעמל ומיקי ףאו "גוז-ינב"
 ,רבד לש ופוסב ,איה ןושלהו ;וננושלב הלא םיגשומ לש תידוסיה םתועמשמב
.ונתרבח לש הינפ םיפקשנ הבש הירלקפסאה

לש תינושל-תיגשומה תועמשמב ,"החפשמ" םיקמה "גוז"ל וכפהי םיינשש תנמ-לע
 ינשש אוה יחרכהו ינויח יאנת- הרבחכונמויק סיסבב תדמוע תפתושמ הפשו-ונתפש
.םינימה ינש םע םימנ "גוז" םיביכרמה םיטרפה

 תאזםישוע ,"גוז"ל םירבוחה ,ןימ ותואמ םיטרפ ינשש ךכל תועמשמ ןיא ,הז ןיינעב
תועמשמב- "גוז-ינב" תויהל םהל תרשפאמ הניא תיעבטה תינימה םתייטנש ךכ לשב
 תועמשמב ,גוז-ןב תויהל "תלוכי"ה אל .רחאה ןימה ינבל- ונתפשב תלבוקמה תיגשומה
 םתויהל ןחבמה .ףתושה לש ונימ- אלא ,ןאכ תעבוקה איה ,רומאכ תידוסיה תינושלה
 םייחה חרואב ץוענ וניא- גשומה לש תינושלה ותועמשמ יפ-לע- "גוז-ינב" םיינש לש
.םינוש םינימ ינב םתויהב ,הנושארבו שארב ,אלא ,םיינשה םימייקמש

הביתכה תדה אל :תינרמש תיתד השיגב הצוענה הדמע ליעל רומאב תוארל ןיא )ה(
 ;תאז וביתכהש םה םפוג םייחה אלא ,ינושלה רושימב "גוז" גשומה תועמשמ תא
 איהו "גוז" ןושלה עבטמ לש וסיסבב תדמועה איה םייחה תא תפקשמה תואיצמהו

.יתרבחה רושימב ל"נה ותועמשמ תא ול הנתנש

:שגדויו )ו(

חרכהב רושק וניא- "גוזה תב"ו "גוזה ןב" םה ויביכרמש- "גוז" :גשומה)1(
 "יושנ גוז"ל רשקב ןה ,ומצעלשכ "גוז" גשומב שומיש תושעל ןתינ .ןיאושינה דסומב
 "גוז"ל םתוא תכפוה גוזה ינב לש םתריבח דוע לכ ,"יושנ וניאש גוז"ל רשקב ןהו
.ליעל תגצומה תועמשמב

 תיתרבחה ותועמשמב- "גוז" גשומל ראות תולימ ףיסוהל העינמ םוש ןיא)2(
 לע הכלשה ןיא "יושנ" ראותל רשאכ ;יושנ וניאשו יושנ :ןוגכ- רומאכ תיסיסבה
ינשמ םיטרפ ינש ,ןאכ ןודנה רשקהב ,אטבמכ "גוז" גשומה לש תיסיסבה ותועמשמ
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 ודועיי ידי-לע עבקנ ויפואש ,ינימ ףותיש וסיסבבש יתרבח את םימייקמה ,םינימה
.ינושארה

 םיעודי" לא סחייתהל העינמ ןיא- ךשמהב רבודי דוע ךכ לעו- ןכ-לע-רשא)3(
 םיינש תריבח לש יסיסבה יאנתה םניינעל אלמתמש םושמ ,"גוז-ינב" לאכ "רוביצב
 גוז םניא רוביצב םיעודיה .הרומאה תיסיסבה תועמשמב יתחפשמ אתל םינימה ינשמ
 ינורקע יגשומ ישוק היה אל ,הלאכש רותבו ;"החפשמ"ו "גוז" םיווהמ םה ךא "יושנ"
 תיתרבח ,םהילא סחייתהלו "יושנ" גוז יבגל ועבקנש םייטפשמ םירדסה םהיבגל ליחהל
.רבד לכל "גוז" לאכ ,תינושלו

 רשקהב ,"גוז" רובידה- םדאה ינב לכ- םדאה ינב ןושלב ,הז םירבד בצמב )ז(
 תועמשמב ,"םיפתושמ םייח"ל ,םינימה ינשמ םיטרפ ינש לש הריבח אטבמ ,יתרבחה
גשומה לש ותועמשמ תא תונשל ונא םישקבמ םאו ;ליעל רומאכ רובידה לש תינושארה

 לש םייסיסבה םיינושלה םיגשומה רושימב ,הנושארבו שארב ,ןכ תושעל ונילע-
 העיבק אלל .הז ןיינעל םיסחייתמה הקיקחה ירבדב ,שרופמב ,הז יוניש עובקלוונתפש
 ןכ םא אלא ,טקונ אוהש םיגשומה לש תינושלה תועמשמה תא אטבמ קוחה- תשרופמ
.תרחא וב רמאנ

 ונא םישקבמש םוקמבו ;דעונ אוה םדאה ינבל ירהש ,םדא ינב ןושלב רבדמ קוחה
 הרורב ,תשרופמ הארוהבןכ תושעל שי- "תיטפשמ" רבדלו םדאה ינב ןושלמ תוטסל
 הנשמה הארוה וז אהתש ךירצ ,ןאכ ןודנה רשקהב .קקוחמה לש ומעטמ תיעמשמ-דחו
 ,הז גשומל הקינעמו יתרבחה רשקהב "גוז" גשומה לש תינושלה ותועמשמ תא ןווכמב
.תגהונה ןושלב ול שיש וזמ תיתוהמ הנוש ,תרחא תועמשמ ,ןיינעה ךרוצל

רוביצב םיעודיה דסומו ןיאושינה2.

 הנושארה הנומתה- יתרבחה רושימב- "גוז-ינב"ב תרבדמ ןושלהש םוקמ ,ללככ .א
 םה "ןיאושינ"הש ;"יושנ" גוז לש וז איה ארוקה וא עמושה לש ותרכהב תרייטצמה
 ,יתחפשמ אתכ "גוז-ינב" לש םיפתושמ םייחל- תיתרבחו- תיטפשמ הרכה םינתונה
.הרומאה תינושארה תועמשמב

 איה ןיאושינה לש תינוציח-תילאמרופה תרגסמה אל ,רמאנ רבכש יפכ ,םרב .ב
 תועמשמב "גוז" :ליעל רומאכ תיתרוסמה תינושלה ותועמשמ תא "גוז"ל הקינעמה
 תויהל אוה בייח םלועל ךא ,"יושנ אל" אהיש לוכיו "יושנ" אהיש לוכי ןאכ הנודנה
 ותוא םיביכרמה םיטרפה ינש ןכ םא אלא ,ןאכ הנודנה תועמשמב "גוז" ךל ןיאו ;"גוז"
 איה- ןושלהו ;רחא" גוז יתרבחה רושימב ונל ןיא- תינושל .םינוש םינימ םע םינמנ
 תא םדאה ינב םיאטבמ ובש יעצמאה איהו ,םדאה ינב ןיב תרושקתה סיסבב תדמועה
.םהיגשומ

 ונכות תא "גוז" ינושלה חנומל םינקמ אל יטפשמ דסומכ ןיאושינה ,ןכ יכ הנה
 ,הליהקב יתחפשמ אתכ תיתרבח הרכה ול םיפיסומ ךא אלא ,תיגשומה ותועמשמו
 רושימב תובוחו תויוכז- גוזה תבו גוזה ןב- ותוא םיביכרמה םיטרפה ינשל םינקמו
.יטפשמה
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 לש תיסיסבה הרדגהה לע הנוע "גוז"ש םוקמ- רמאנ רבכ תאז םגו- ןכ-לע-רשא .ג
 םייחל םינוש םיניממ םיטרפ ינש לש הריבחב רבודמש םוקמ :רומאל- הז גשומ
 םירבדה ןויגהבש ישוק לכןיא- ליעל תגצומה תועמשמב יתחפשמ אתכ םיפתושמ
 תקנעה סיסבב ;"יושנ" גוזל ןידה עבוקש תויוכזו תובוח לש ןניינעל "יושנ גוז"כ ותוארל
."גוז"כ םיינשה תסיפת תדמוע ,טפשמה ידי-לע יושנ גוז לע תובוח תלטהו תויוכז

 "גוז" וניאש "דמצ"כ םיפתושמ םייחל ורבחש םיינשב רבודמה רשאכ ,תאז תמועל
 ןמ םהילא סחייתהל רשפאמ וניא םירבדה ןויגה ,הרומאה תיסיסבה תינושלה תועמשמב
 גוזהו "יושנ"ה גוזה ."רחא" רבד םיווהמ םהש םושמ ,"גוז" ויה וליאכ יטפשמה טביהה
- ןימ ותואמ םהו םיפתושמ םייחל ורבחש םיינשש דועב ,םה "גוז"- "רוביצב עודי"ה
."םירבח דמצ" אלא ,םה "גוז" אל

יצוביקה רדסההו- יצוביק םכסהה3.

 רבדמ- םיקסוע ונא ותארוה תונשרפבש- יצוביקה םכסהה .טרפה לא ללכה ןמו .א
 שי "גוז תב/ןב" םיגשומל רשאכ ;)'ק 'י- ילש השגדהה( ")השא/לעב( גוז תב/ןב"ב
 םינימה ינשמ םיטרפב רבודמ היפלש ,תיתרוסמה תינושלה תועמשמה תא ןתיל
.ליעל טרופמכ "גוז" םיביכרמה

 םיניממ גוז-ינבב ןאכ רבודמהש ךכ לע דמלל האב אל- "השא/לעב" תפסותה
 ."גוז תב/ןב" גשומה תטיקנב ידו יהשלכ תפסותב ךרוצ ןיא הז ךרוצלש םושמ ,םינוש
 םהל קרש ,הזל הז "םיאושנ"ה גוז-ינבב הז םכסהב רבודמהש ריהבהל האב תפסותה
 ה/עודי"ב תרבדמה ,יצוביקה רדסהבש המילשמה תפסותהו ;"השיא"ו "לעב" ארקיי
 היה ןתינ- המלשהה אלמלא .םירבדה ינפ םה ךכ ןכאש החיכומ ,"השאכ /לעבכ רוביצב
 "יושנ" גוזל "גוז תב/ןב" םימצמצמכ יצוביקה םכסהבש "השא/לעב" םילימה תא שרפל
 רותב רוביצב עודי אלא יושנ וניאש "גוז"ב םג רבודמה יכ ריהבהל ךרוצ היהו ,דבלב
.דבלב הזכש

 העבקנש תרגסמה תצירפ הווהמ הניא יצוביקה רדסהב "רוביצב ה/עודיה" תפסוה .ב
 תיתרבחה תועמשמב "גוז-ינב"בו "גוז"ב רבודמ םש םגו ןאכ םג :יצוביקה םכסהב
 שי םיאושינ לש עקר לע "תוגוז" ןיב הנחבהלו ;ליעל רומאכ "גוז" גשומה לש תיסיסבה
 לככ םה "םיווש" יושנ וניאש גוזו יושנ גוז ,תיסיסב .הילפהלש חוחינ רשאמ רתוי

 ךא הווהמה ,"ןיאושנ"ה סיסב לע םהיניב הנחבההו ;"גוז" גשומה תועמשמב רבודמש
 אלו הלוספ "הילפה" הווהמ ,"גוז"כ םיפתושמה םייחה תרגסמל ינוציח ילאמרופ ות
 עונמל האבש ,יצוביקה רדסהבש המלשהה תא קידצהל ידכ ךכב יד .תרתומ "הנחבה"
."תוגוז" ןיב הרוסאו הלוספ הילפה

 )ינימ-דחגוז- ןלהל( ןימ ותואמ םיטרפ ינשמ בכרומה דמצ בוליש ,תאז תמועל .ג
וניאש ףוג לש "רז עטנ" בוליש הווהמ- רדסהבו םכסהב תורומאה תוארוהב

.םיאושנ םניאשו םיאושנ ,"תוגוז" לש דיחא עטמב ,"גוז"

 ,ותונכל שי ידיד יבגלו ,תיסיסבה תינושלה תועמשמב "גוז" וניא ינימ-דח "גוז"
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 :סיסב תלוטנ הניה םירחא "תוגוז" תמועל הערל הלפוה יכ הנעטהו ;"דמצ" ,תינושל
 וניא "דמצ"ה וליאו ;הילפה הווהמ םהיניב הנחבההו ,אוה גוז- יושנ וניאשו יושנה גוזה
.הילפה הניא )רוביצב עודי קר וא יושנ( "גוז" ןיבל וניב הנחבההו- "גוז"

 ךופהי אל ,"גוז" גשומה לש תיתרבחהו תינושלה ותועמשמ הנושת אל דועלכו
-תאו ויבא-תא שיא בוזעי ןכ-לע"( "דחאל םידחאתמ" םינורחאהש :"גוז"ל "דמצ"ה
 םלועל םינושארה וליאו ,)]א[ דכ ,ב ,תישארב ,"דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו ומא
.םיינש וראשיי

ינשרפה טביהה4

 חישינב ןיב הנבהל םדקומ יאנתו ,ןושלה אוה םדאה ינבןיב תרושקתה יעצמא )א(
 תא םיביכרמה םיגשומהו םייוטיבה ,םילימה לש תינושלה םתועמשמ תוביציב ץוענ
.ןושלה

 ויתוארוה תונשרפ סיסבבו ;םדא ינב ןושלב םדאה ינב לא ,רומאכ ,רבדמ קוחה )ב(
 ןיבל םניב ינושלה רשקהו "גוז-ינב"ו "גוז" םיגשומה .הלימה ,הנושארבו שארב ,תדמוע
 רושימב רבודמש לככ- םתועמשמש ,םיינושל םיגשומ לוכ םדוק םניה "החפשמ"
 םייחל םינימה ינש םע םינמנה םיטרפ ינש לש הריבח ,ליעל רומאכ ,איה- יתרבחה
 ,םידעוימה תושיא ייחב ,רתיה ןיב ,ןייפאתמ ףותישהשכ ,יתחפשמ אתב םיפתושמ
.םייחה תויכשמה תחטבהל ,תיגשומ

 "גוז" :יטפשמ ךמסמ לש ותונשרפ ןיינעל םג ךכו ,קוח לש ותונשרפ ןיינעל ךכ )ג(
 וא תישעמה םתלוכיב ןיא רשאכ םג ,תאזו ;םינימה ינשמ םיטרפ ינש לש הריבח ךירצמ
 ןווכמה ינימ ףותיש םייקל- ויהי רשא ךכל םימעטה ויהיו- םיינשה לשםנוצרב
.םייחה תויכשמה תא חיטבהל

םישגיש ךכ שרפתמ קוחהש ,אוה םיקוחה תונשרפ לש דוסיה יללכמ דחא ,ןכא )ד(
 תא םישגיש ןפואב שרפתמ יטפשמ ךמסמ- םיבייחתמה םייונישבו ;ותקיקח תילכת תא
.ול םידדצה תנווכ

 תינושל תועמשמה ןמ הטסנ םא ונדיקפתל אטחנ- הרורב ןושלהש םוקמב
 וא קוחה םיטקונש םיגשומל ןתינו םהייח תא תוירבה םינווכמ היפ לעש תמכסומה
.הפשה לש המלועב םהל שיש וזמ הנוש תועמשמ םכסהה

הילפה-הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח5.

 לכב ,אישנל הנשמה ,דבכנה ירבח לש םיפלאמה וירבדל בל לכב ינא ףרטצמ )א(
.ותטלשהו ותמשגה תבוחלו ןויוושה ןורקע לש ותועמשמל רושקה

 ]17[30/55 צ"גבמו ]16[10/69 נ"דמ טוטיצ בגא- דבכנה ירבח ןייצש יפכ ,םרב
 ,םיווש םניאש ימב רבודמש םוקמו ;"םיווש" ןיב אלא ,ןויוושה ןורקעב העיגפ ךל ןיא-
 הילפה םושמ םהמ םינושה םירחא תמועל םהיפלכ הנוש לופיט תטיקנב תוארל ןיא
.אדירג תלבסנ הנחבה םושמ אלא ,תדספנ
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 "גוז-ינב"ל "םיווש" )ינימ-דחה גוזה( ןימ ותואמ גוז-ינב יכ ,אצמ דבכנה ירבח )ב(
 תנקסמל ,םירבדה עבטמ ,ךרדה הרצק- ןאכמו ;)ינימ-ודה גוזה( םינוש םיניממ
.הכוז וניא ינשהו האנה תבוטב הכוז דחאה רשאכ ,"תוגוז"ה יגוס ינש ןיב "הילפה"ה

 הכ דע יידי-לע רמאנש הממ בייחתמש יפכ- יתטישלו ,יילע תלבוקמ הניא וז הדמע
 וניאשו יושנ( ינימ-ודה ,דחאה ;םתוהמ יפ-לע ןיטולחל םינוש "תוגוז" ינשב רבודמה-
 םע הבטהב ןיא ןכ-לעו ;"דמצ" אלא וניא- ינימ-דחה- רחאה וליאו ,"גוז" וניה )יושנ
.והנשמל הבטהה תקנעה יאל הילפה םושמ דחאה

םיינימ-ודהו םיינימ-דחה- "תוגוז"ה ינש תא ךפוהה ,ףתושמה הנכמה תא )ג(

 םינייפאמה יפואה יוותש ךכב דבכנה ירבח אצומ ,ןויוושה ןורקע ןיינעל "םיווש"ל-
 ,ףתושמ תיב קשמ םילהנמ םהינש :םיהז םיינשה לש םיפתושמה םייחה תרגסמ תא
 ףותיש ייחב הדוסיש תיתרבח תרגסמב םייח םהינשו ,יתחפשמ את םימייקמ םהינש
 ינבש אוהו ,ינוציח ילאמרופ ןממסב אלא הזמ הז םילדבנ םה ןיא- הרואכלו ;הווחאו
.ואל ותו ,הזל הז אשניהל םילוכי םניא ינימ-דחה גוזה

 גוז-ינב ןיב םג לידבמה ןממסה איה "אשניהל תלוכיה יא" :דבכנה ירבח ףיסומו
 האוושה ענמ אל הז לידבמ ןממסו ;"רוביצב םיעודי" םהש גוז-ינב ןיבל םיאושנ

.יושנה גוזה ינב ןיבל םינורחאה ןיב תטלחומ

 ידכ- דבכנה ירבח ןייצמש יפכ- הווחאו ףותיש ייחב יד ןיא ,ילש יתטישל )ד(
 תאזו ןאכ ןודנה רשקהב וננושלב הז גשומל שיש תועמשמב "גוז"ל ינימ-דח גוז ךופהל
 יא" .םינוש םינימ םע םינמנ גוזה ינבש- אוהו ,"תויגוז"ל ינויח דוסי ונמיה רדענש םושמ
-דחה גוזה תא הדימעמ הניא- םיילאמרופ םיאושינב- אשניהל תילאמרופה "תלוכיה
 "גוז" אוה ןורחאהש ;יושנ וניאש ,"רוביצב עודיה" ינימ-ודה גוזה םע תחא הרושב ינימ
.הזכ ונניא ןושארה וליאו ,הז גשומל שיש תינושלה תועמשמב

 הצוענינימ-דחה גוזה ןיבל- "רוביצב עודי"ה תוברל- ינימ-ודה גוזה ןיב הנחבהה
 ,ותוא םיביכרמש םושמ "גוז" וניה ןושארה :"גוז" גשומה לש תיסיסבה ותוהמב
-דחה גוזה ינבש הדבועהו ;הזכ ונניא והנשמש דועב ,הנוש ןיממ םיטרפ ינש ,רומאכ
 תיתרבחה תרגסמה לש וזל םיינוציחה הינייפאמב "המוד" תיתרבח תרגסמ םימייקמ ינימ
.ינימ-וד גוזל םתוא תכפוה הניא- יעבטה יתחפשמה אתה- ינימ-ודה גוזה םייקמש

 ינש תכיפהל- הז רשקהב ןיא-וידעלבש-יאנת תניחבב אוהש- ינויח דוסי ,רומאכ
 םתויהב ץוענ ,תירבעה ןושלב ותועמשמב "גוז"ל הווחאו ףותיש ייח םימייקמה םיטרפ
 עודיה" גוזהו "יושנ"ה גוזה ."היברו הירפ" םייקל- תיגשומה- םתלוכיבו "דחא רשב"
 תנעט לש התקידבב רבודמש לככ םה "םיווש" ןכ-לעו ,הז יסיסב יאנת םיאלממ "רוביצב
 םהמ הנוש ,רומאה יסיסבה יאנתה רחא אלממ וניאש ,ינימ-דחה גוזהש דועב ;הילפה
.רומאה רשקהב

 "תוגוז"ה ינש ןיב ,תיגשומ ,ןיחבמה יתוהמ לדבה לש ומויקל רע דבכנה ירבח )ה(
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 םושמ- תאזו ;ןוידל תדמועה היגוסל הכלשה הז לדבהל ןיא ותשיגל ךא ,רומאכ
 רשפאיש הסיט סיטרכ תומדב"האנה תבוט הידבועל קינעהל לע-לא הטילחה ותטישלש
 הז ןיינעלו ,)'ק 'י- ילשהשגדהה( "םיפתושמ םייח יח אוה ומעש הז תא ומע לוטיל ול
.תוגוזה ינש ןיב לדבה ןיא

 ,ירעצל ,יל תרשפאמ אל ונינפל תבצינה היעבה לש וז תמצמצמו תמצמוצמ השיג םג
 הניא וז הטלחה ,םרב .לע-לא תטלחה לש התונשרפב רבודמה ,ןכא .ירבח לא ףרטצהל
 'י- ילש השגדהה( "םיפתושמ םייח דבועה םע יחש" ימל הסיט סיטרכ תקנעהב תרבדמ
 ןיבש ינושלה- לדבההו ;)'ק 'י- ילש השגדהה( "דבועה לש ,וגוז תב/ןב"ל- אלא ,)'ק
- וננושלב "גוז" גשומה ,יתעד תוינעל ,יתרמא רבכש יפכ .ומצע דעב רבדמ םיינשה
 ,םיפתושמ םייחל םיטרפ ינש לש םתריבח תא אטבמ- ןאכ ןודנה יתרבחה רשקהב
 הבקנו רכז" :יוטיבה לש תינושארה תועמשמב "דחא רשב"ל תיזיפ םתוא םיכפוהה
 םיטרפ ינש לש הריבח וליאו ;)]א[ ב ,ה ,תישארב( "... םדא םמש-תא ארקיו ... םארב
 םדיב ןיא תיגשומו ,רומאכ "דחא רשב"ל ךופהל ,תיזיפ ,םילוכי םניא הליחתכלמש
 יתוכיא גוז אל ךא )םיינשב רבודמש( יתומכ גוז תרצוי- הרומאה תילכתה תא םישגהל
.)וברו ורפ תווצמ עקר לע ,דחאל ךופהל םיינשה חוכב ןיאש(

היוצמה המלשהבו- יצוביקה םכסהב בותכש המ אלא ונינפל ןיא ,יתטישל )ו(
רוביצב ה/עודי"ו ,םכסהב ")השא/לעב( וגוז תב/ןב" :רומאל- יצוביקה רדסהב
 םוקמב אורקל ונא םיאשרש רובס ינא ןיאו ;רדסהב "הרבחה ת/דבוע לש האכ/לעבכ
 את דבועה םע ת/םייקמש ימ" אל ףאו "םיפתושמ םייח דבועה םע ה/יחש ימ" :הלא
."יתחפשמ

 תועמשמב "גוז-ינב"ב אלא ,רבודמה "יתחפשמ את"בו "םיפתושמ םייח"ב אל
 דוע לכ ,םה םינימה ינשמ םלועל- הלאו ;וננושלב הז גשומל שיש תיסיסבה תיגשומה
.המעט תא ןושלה הנשת אל

 יתטישלםוקמ ןיא- "ינימ-וד" גוזל "ינימ-דח גוז" ןיב הילפהה תנעט ןיינעל5.
 םתייטנב הצוענ הניא הלא םיינש ןיב הנחבההו ;תילאיצוס הקדצה לש םילוקישל
 אל םיווהמ םניאש ימ ןיבל "החפשמ"ו "גוז"ןיב הנחבהב אלא ,םידבועה לש תינימה
-וד"- םיקוור םידבועל םג .וננושלב םהל הנתינש תועמשמב ,"החפשמ" אלו "גוז"
 םמע םתשפוח תא תולבל םיצור ויהש םיבורק םירבח שי- "םיינימ-דח" וא "םיינימ
 ךכ לשב ךא ,םהמ תענמנ הבטההש ךכב הערל םילפומ הלאש ןעוט וניא שיאו ;ל"וחב
.םירבח םתוא םע "םיפתושמ םייח" לש תילאמרופ תרגסמל םמצע םירשוק םה ןיאש

ןושלב התועמשמכ "החפשמ" םיביכרמה "גוז-ינב"ל הבטה קינעהל התואינ לע-לא
"תינימ הייטנ" לש עקר לע הילפה םושמ ךכב ןיאו ;והער םע שיא םירשקתמ ונא הבש

 "גוז" םיינושלה םיגשומב םילולכ ינימ-דחהגוזה ינב תא םיאור ונא ןיא רשאכ-
 טביהה ןמיכ ןועטל ןתינו ,"גוז-ןב וניאש"ל "גוז-ןב" ןיב הנחבה ןאכ שי ."החפשמ"ו
 עקר לע הילפה,םרב ;הלאכ םניאש הלא תמועל "גוז-ינב" םילפומ יתרבחהו ילאיצוסה
.ןאכ ןיא "תינימ הייטנ" לש
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"תוגוז"ה ןיב הנחבהה ןיינעל דועו6.

 שיא ,תוביצילו ףותישל תללוכ תידדה תוביוחמ תמייק ינימ-ודה גוזה ינב ןיב )א(
 ףקותןתונ טפשמהו ;םייחה ימוחת לכב ,תיגוזה תרגסמה יפלכ דחי םיינשהו והער יפלכ
- תיגוזה תרגסמה תרימשב קומע סרטניא שי ,וזכש רותב ,הרבחלש םושמ ,וז תוביוחמל
.התוביצי תחטבהבו- תישונאה הרבחה לש ינוגראה הנבמה סיסבב תדמועה

- "דחא רשב"ל גוזה ינב תכיפהב האורה השיגה תא הז רשקהב הצמיא הרבחה

ורבחש םיינש תכיפהל יאנתכ- "וברו ורפ" לש דועייה תא םייקל ,תיגשומ,לגוסמה
 "גוז"ל תנתונ איהש תועמשמב תאז תאטבמ ןושלהו ;"גוז"ל םיפתושמ םייחל
 תרגסמב תיתרבח הרכה לש הקנפשוג ןתמל םיללכ הרבחה הרצי ליבקמב ."החפשמ"לו
 ףאו ,תרגסמה תא קרפל שקבמ גוזש םוקמב תברעתמו הילע הניגמ איהו ,"תיגוז"ה
.ירשפא רבדהש םוקמב קוריפה תעינמל השוע

 ,ןושלה תובקעב- טפשמהו ;םייטפשמ םילכב תושענ רומאכ תוברעתההו הנגהה
 ,הרומאה תועמשמ "החפשמ"לו "גוז"ל סחייתמ- תויתרבחה תומכסומה תא תפקשמה
.םרדגב אב וניא "ינימ-דחה" גוזה רשאכ

 לכ ויבגל תומייק אלש ףא ,"גוז"כ רוביצב עודי"ה ינימ-ודה גוזב הרכהה )ב(
 םייתרבחה םיאנתהש ,ךכב הצוענ ,תוביצילו תידדהה תוביוחמל תויטפשמה תובורעה
 ,"דחא רשב"ל םינוש םיניממ םיטרפ ינש לש הריבח :ירק- "גוז" לש ומויקל םייסיסבה
 הקדצה ןיא- הלא םימייקתמשמו ןאכ םימייקתמ- הייבר חיטבהל ,תיגשומ ,לגוסמה
 ,אלא ,ותוא םיביכרמה גוזה ינבמו יתחפשמה אתה לש לעופב ומויקמ םלעתהל תיתרבח
 דמעמה אלל ףא ,אתה לש תוביציהו תידדהה תוביוחמה תרימשל גואדל ,אברדא
.ןיאושינ לש ילאמרופה

 גוזכ "תוידדה האנה תובוט" רוביצב עודיה ינימ-ודה גוזה ינבל םיקינעמה םיללכה
 תידדהה תוביוחמל יוטיב ןתיל ןוצרב םיצוענ- ןידהךכל עבוקש םיאנתב- יושנ
 ךרדב אלש ,רוביצב עודיה "גוז"ה הנבש יתחפשמה אתה לש תוביציה תא חיטבהלו
.אקווד ןיאושינה דסומל הסינכ לש תילאמרופה

 אלמתמ אל- דחא דצמ :ינימ-דחה גוזב רבודמ רשאכ םירבדה ינפ םה ךכ אל )ג(
 לע תיגשומו "דחא רשב" לע תיסיפ רבדל ןיא וידעלבש ,הנוש ןימ לש יתוהמה יאנתה
 הנבמה סיסבב דמועה ינושאר את ותוא הווהמ אוה ןיא ןכ-לעו ,םייחה ךשמהו הייבר
 תוביוחמ התוא גוזה ינב ןיב תמייק אל- ינש דצמו ;תישונאה הרבחה לש ינוגראה
 גוזכםהב ריכהל הרבחה תא עינהל החוכב שיש ,ותויכשמהלו ףותישה תוביציל תידדה
.יתרבחה הנבמה סיסבב "קהבומה" גוזה דצל םתוא ץבשלו "דחוימ"

 לש יסיסב "את" שמשל יואר ינימ-דח גוז םג יכ ,הנקסמ ללכל הרבחה עיגת רשאכ
 הרכה ןתמל ,ותורצוויהל םיללכ עבקת רשאכו ,ינימ-ודה גוזה לש ודצל יתרבחה הנבמה
זא יכ-תוביצילו ףותישל ויביכרמ ןיב תידדהה תוביוחמה תחטבהלו ומויקב תילאמרופ
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 ,הז רשקהב "החפשמ"ו "גוז" רובידה לש תיגשומה תינושלה ותועמשמ הנתשת
.ינימ-ודה גוזה דצל השדח תינושל תרגסמב רודי ינימ-דחה גוזהו

 "גוז" רדגב אב וניא ינימ-דחה גוזה- רומאכ תיתרבח המכסה ןיא דוע לכ ךא
 ,ותורצוויהש ,םירבדה עבטמו ;ונתרבח לש ןיערגה יאתמ דחאכ רכומ וניאו וננושלב
 לש םהיתובוחו םהיתויוכז ןכו תוביצילו ףותישל ויביכרמ לש תידדהה םתוביוחמ
.ונטפשמ ידי-לע םירדסומ םניא- ומע םינמנה

 רבדב ,תיתרבחה ונתסיפת לש יסיסב יגשומ יוניש אופא וניה ןאכ שורדה יונישה )ד(
 יוליג .ונתרבח לש ינוגריאה סיסבה יביכר ןיב הנמנה ידוסיה יתרבחה אתה לש ותוהמ
 ילאיצוס חופיק תעינמל ץמאמו םיגירח יפלכ "תונלבוס"כ וינפ לע הארנש המ לש
 יגשומה יונישה םוקמב אובל הלוכי הניא- םתגירח עקר לע םיגירח םתואמ הרואכל
.ינימ-ודה גוזל ינימ-דחה גוזה תאוושהל ,שורדה יסיסבה

תורזג יפל תיגשומה תוסחיתהה תקולח7.

 ת/ןב"ו "גוז" םיגשומל תדרפנו "תיאמצע" תועמשמ ןתמל םוקמ ןיא ,יתטישל )א(
 תרמואה השיגה יילע תלבוקמ אל .הרבחב םיפתושמהםייחה לש תונושה תורזגב "גוז
 ,תילאיצוסה הקיקחה רושימב ,הדובעה יסחי רושימב דרפנב ונחביי הלא םיגשומ יכ
 אצויכו יוסימה רושימב ,םיבויחהו ןיינקה יניד רושימב ,תוחרזאהו תובשותה רושימב
.הזב

 ת/ןב"ו "גוז" םילימל יתרבחה-ינושלה טביהה ןמ ,םייקה בצמב ,רומאכ ,יתטישל
 דחי ורבח רשא םינוש םינימ ינבמ םיינש :איהו ,הדיחיו תחא תיגשומ תועמשמ "גוז
 רשוכהו "דחא רשב"ל תויהל תיזיפה תלוכיה הסיסבבש םיפתושמ םייח תרגסמל
 תרגסמל ץוחמ לא הז םינפ לופכ יפוא ות לש ותאצוהו ;וברו ורפ תווצמ אלמל ינויערה
 תמכסומה ןושלב הז גשומל שיש תועמשמה לוטיבכהומכ- "גוז" גשומה לש ותרדגה
.תרדוסמ הרבחכ ונתוא תשמשמה

 ,םירבדה עבטמ ,הליבומ תחא הרזיגב תיגשומה תינושלה תועמשמה תצירפ )ב(
 תמכסומה תועמשמה לע היונבה תיתרבחה תרגסמהו ,תורחאה תורזגב התצירפל
 וננושלב תיגשומהותועמשמ תא דבאי ,הז רשקהב ,"גוז" רובידה .תרערעתמ תמייקה
 הטלחהל רובעי ,גוזה ינב לש תוינימ-ודב םויכ ץוענה ,וז תועמשמ לש דבוכה זכרמו
 ראשיי גוזה ינב לש םנימ רשאכ ,םייתחפשמ ןיעמ ףותיש ייח ןותנ ןמזב םייקל תישיאה
 רבדה ,םרב .וז ךרדב ךליל ןוכנ יכ אצמיי םא ,וז האצותל עיגהל העינמ ןיא .םיילושב
תאזו ;"גוז" ינושלה גשומל "תרחא" תועמשמ ןתמ ידי-לעתושעיהל ךירצ

 רושימב םג ולו ,תירבעה ןושלה תא תונשל ךמסומש ימל אלא ,תושעל ונל אל-
.דבלב יטפשמה

 תיתרבחה הרכהה לע רגית אורקל ידכ יתשיגב ןיא :הכלהכ אלשןבוא אנ לאו )ג(
 ןיאו ,םנימ ינב םע םהייח תונבל םישקבמהםיטרפ לש תינימה םתייטנב תכלוהו תרבוגה
 יפ-לע םמצע תא םישגהל הלא םיטרפ לש םכרדב םילושכמ ביצהל שקבמ ינא
 "והובו והות"מ ,"תיגשומ" רדג תצירפמ ענמיהל אוה יכונא שקבמש לכ .םהיתויטנ
תרושקתמו ינושל
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 םהילעש ,םייסיסב םיגשומ לש םתועמשממ הדח הכ הייטס ידי-לע ,"הנבה-יא"ב הקולה
.םייח ונא הבש הרבחה תדקפתמ םהיפ לעו תתתשומ

 וטקנ ךכ .ינימ-וד גוז אטבמכ יתרבחה רשקהב "גוז" גשומה שמיש תורוד לע תורוד
 תומרונו םייתרבח םירדסה תעיבקב שמיש ךכו ,הביתכה ןושלבו רובידה ןושלב ותוא
 ךלמה ךרדב השעיי רבדהש יואר- הז ןיינעב יוניש סינכהל ונא םישקבמ םא .תויטפשמ
 לע רומשלו הדבכל ונתבוחמו ,םיקסוע ונא םדאה ינב ןושלבש ;םילקלקע םיליבשב אלו
.הינכת תוביצי

םירבד לש םמוכיס8.

 לש תיגשומה תועמשמב "גוז" וניה- רוביצב עודי וא יושנ- "ינימ-וד" גוז )א(
.הזכ וניא "ינימ-דח" גוז וליאו ;הלימה

 גוזה ןיב הנחבהה ןכ-לעו ;"םיווש" תוגוזב רבודמה ןיא ,תיגשומ ,ןכ-לע-רשא )ב(
."הילפה" אלו ,איה "הנחבה" ךא ינימ-דחה גוזל ינימ-ודה

 ימכסהלש םניינעל :"ינימ-דח"ה גוזה דסומב תגיוסמו תיקלח הרכהל םוקמ ןיא )ג(
 תריסמ ,תוחרזא ,ישיא דמעמ ,םיסמ :ןוגכ- םירחא םימוחת לש םניינעלו ;ןכ- הדובע
.אל- הזב אצויכו תודע

 ןפואב השעייש ול יוארו ,ףרוגו יללכ היהיש ךירצ "גוז" גשומה לש ונכות יוניש
.היתוכלשהלו ול עבקיתש השדחה תועמשמל םירע ויהי לוכהש

 ,הילפהב לשכיהל ילב ,דבלב ינימ-וד גוזל "האנהתבוט" עיצהל דיבעמל רתומ )ד(
 ינושלה ןבומב ,"גוז-ינב" םהש םידבוע ןיב הנחבהו ,"גוז" וניא ינימ-דחה גוזהש םושמ
."הילפה" אלו איה "הנחבה"- הלאכ םניאש םידבוע ןיבל ,רומאה יסיסבה

 ,דבלב "ןיע תיארמל הילפה" הניה ,ןנד הרקמב בישמה ןעוט הלש ,הילפהה )ה(
 תובוט תקולחב הנחבה לכ ,םרב ."יתרבח חופיק"כ וינפ לע הארנש המב הצוענ איהו
 ינפב םוסחמכ ןויוושה ןורקע ןווכמ ךכל אלו ;"יתרבח חופק"ב הכורכ םידבועל האנה
.הילפה

 יצראה ןידה תיב לש וניד-קספו ,תלבקתמ הריתעה התייה הלבקתנ יתעד וליא
.לטבתמ היה הדובעל

 לעדמע)michel foucault(וקופ לשימ יתפרצה ףוסוליפה1. :רנרוד 'ד תטפושה
 תעמ תונתשמהו ,"ילאמרונה" ,לבוקמה תא תופקשמה- תויתרבחה תומרונה תעפשה
 םייטנדנצנרטה )תויטפשמה תומרונה( םיקוחה תלעפה לע- הרבחל הרבחמו תעל
.םיילאמרופהו

...Le pouvoir de la norme... Est venu s'ajouter a d'autres 
pouvoirs"celui de la loi... Et; en les obligeant a de nouvelles 

delimitations .....du texte 
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De l'egalite' formelle, puisque a l'interieur... La regle, il introduit 
..le pouvoir de la norme fonctionne facilement a l'interieur d'un 

systeme M. Foucault, surveiller et(". ..des differences 
individuelles)186)1975(punirםוגרתבו:

 קוחה- םירחא תוחוכל ףסוותמ תויתרבחה תומרונה לש ןחוכ..."
 לעופ תויתרבחה תומרונה חוכ ...תושדח תולבגה םהילע הפוכו טסקטהו
 רידחמ אוהש ןוויכ ,ילאמרופ ןויווש לע תתשומה רטשמ ךותב בטיה
."תוילאודיווידניא תונחבה םיינויוושה םיללכהךותל

 ולחש םייונישל תוסחייתה אלל ונינפלש הריתעב עירכהל רשפא-יא יכ יל הארנ
.תוילאוסקסומוהל סחיב לארשיב תויתרבחה תומרונב

 ורובעבש "גוז-ןב"כ וייח תא קלח ומעש רבגב ריכהל תרתועה ןמ עבת בישמה2.
 העיבתה .הסיט יסיטרכ ,יצוביקה רדסהה דוסילע ,1989 תנשמ לחה לבקל יאכז אוה
 .)ןוקית(הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח דוסי לע הדובעל ןידה תיב ידי-לע הלבקתה
 תויונמדזהה ןויווש קוחל )א(2 ףיעסל ףיסוה ,2.1.92 ךיראתב ופקותל סנכנש ,קוחה
 .תינימה םתייטנ לשב םידבוע תולפהל רוסיא )תויונמדזהה ןויווש קוח- ןלהל(הדובעב
 ול התייה אלש תוכז בישמל חימצהו םייקה טפשמה תא הניש קוחה יכ קספ ןידה תיב
 ןקתמה קוחה תסינכ דעוממ הסיטה יסיטרכ תלבקל אוה יאכז ןכ-לעו ,ותקיקחל םדוק
.ופקותל

 לש ותוכז יכ- בישמה דצמ תרחא הנעט ןיאב- חינה ,קרב אישנל הנשמה ,ירבח
 לש ותוכז תחמוצ ,קרב טפושה תעדל .ומצע יצוביקה רדסהה ןמ תחמוצ הניא בישמה
 תמחמ םידבוע לש הילפהה רוסיאו ןויוושה ןורקע תא ףקשמה ,ןקתמה קוחה ןמ בישמה
.תינימה םתייטנ

 תונוש תויועמשמ "גוז-ינב" יוטיבל תתל ןתינ אל יכ העדב ,ימדק טפושה ,ירבח
 וידחי ורבחש השיאו שיא :דיחיו דחא ןבומ הז יוטיבל ,ותפקשה יפ-לע .םינוש םיקוחב
 ,ןאכמ .תיתרבח הניחבמ ןהו תינושל הניחבמ ןה לבקמ הז שוריפ .םיפתושמ םייחל
 לע ,קינעהל ןיא ,"גוז-ןב" אוה ןימ ותואמ םייחל ףתוש יכ קוחב תשרופמ הארוה ןיאבש
 ותוא ןב םייחל ףתושל ,תינימה ותייטנ לשב ומצע דבועה תיילפה תרסואה הארוה דוסי

."גוז-ןב" ןהל יאכזש האנה תובוט ןימ

 לש ותוכז ,יתעדל ,תאז םע .אישנל הנשמה ידי-לע תעצומה האצותל ינא המיכסמ3.
 ןויוושה ןורקעמ איה תעבונ אלא ,תויונמדזהה ןויווש קוחמךא תעבונ הניא בישמה
.הדובעה יסחי םוחתב רבכ הז טלקנש ,ותוללכב

 ןיב ןויוושה ןורקע תא ףקיש ,ירוקמה וחסונב ,תויונמדזהה ןויווש קוח ,יתטישל
 ןויוושה ןורקע דוסי לע הלספנ ,]7[ ובנ תשרפב ,לשמל ,ךכ .ותוא דסיי אל ךא םינימה
 בצמה לע הססבתה וז הליספ .םירבגלו םישנל הנוש השירפ ליג העבקש הארוה
 יטפשמה
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 ליג תא הוושהש ,1987-ז"משת ,דבועלו תדבועל הווש השירפ ליג קוחל םדקש
 .תמדקומ השירפל תודבוע לש ןתוכז לערמשש ךות ,םידבועו תודבוע לש השירפה
522.-521 'מעב ,]5[454 ,49/354 צ"גבב אצמ טפושה ירבדל םג וושה

קוחה ףא ,המודב

 ןתנךא אלא ,םילאוסקסומוהה תויוכז ןויווש רבדב םייקה ןידה תא הניש אל ןקתמה
 האנהה תבוט תלבקל תירוקמה ותעיבת לע דמועהיה בישמה וליא ,ןכ-לע .יוטיב ול
 אלמלא ,דגנמ .ול תרתענ יתייה ,ןוקיתה תקיקח םרטב ונייהד ,1989 זאמ וזה ןב רובעב
 םיסחי ץרחנ ןפואב תוללוש ןניא רבכש ,לארשיב תויתרבחה תומרונה תוחתפתה
המודב רצמ ןפואב שרפתמ היה תויונמדזהה ןויווש קוח יכ רשפא ,םיילאוסקסומוה
.עבת ןתואש תובטהה תא בישמל הנקמ היה אלש- ימדק טפושה ,ירבח לש ושוריפל

 תגהונ רחא וא הז הרקמב םא הלאשה .קיר יתרבח ללחב לעופ וניא ןויוושה ןורקע4.
 תוסיפתה ךמס לע תערכומ ,םינוש יפלכ הנוש סחיב רבודמ אמש וא ,םיווש ןיב הילפה
 ידנקה ןידה קספב)wilson(ןוסליוו תטפושה ךכ לע הדמע .תולבוקמה תויתרבחה
 at]38[)1989(r. V. TurpinIn determining whether ,1331: ןיינעב

there is discrimination on grounds relating"to personal 
characteristics of the individual or group, it is important ...to look... 
To the larger social, political and legal context . Accordingly, it is 
only by examining the larger context that a court"can determine 

whether differential treatment results in inequalityטפושה ירבד םג ואר 
]dyson holdings ltd. V. Fox 1033, at]34 ןידה קספב)denning(גנינד
)1975(.

 תותדה לכב םיבשחנה םיסחי- ימ ותוא ינב ןיב הברק יסחי ויה רבעב5.
 היצמיטיגל הנתינ ילילפה טפשמל ץוחמ םג .תילילפ הריבע- אטחל תויטסיאיתונומה
 תומוקממ ורטופ )עמשמב תויבסל ףא( םילאוסקסומוה .תינימ הייטנ תמחמ הנחבהל
 .םהידלי לדגל םהילע רסאנו ,ינוחטיב גוויס שרדנ ןהבש תורשמל ולבקתנ אל ,םתדובע
 The editorsוז ץראל הריגהה םהילע הרסאנו ,םיטפוכיספכ וגווס םה תירבה-תוצראב

of the harvard law review, sexual orientation and the law153, 150, 
139, 132), 119, 65, 44)1990((.

םיסחי תרדגה לע תרוקיב החתמנ תיטפשמה תורפסב .הגרדהב הנתשה הז סחי
 תוברל ,םייחה ימוחת לכב םילאוסקסומוה תיילפה לעו תילילפ הריבעכ םיילאוסקסומוה
 .)cambridge(r. A. Posner, sex and reason,1992(308( הקוסעתה ימוחת
 תונשב התישארש- םויה המגמה .םילאוסקסומוה לש תויוכז ןויוושל תועונתומק
 וניינעכתוספתנה ,םדאה לש תוינימהויתויטנ יפלכ תילרביל תוסחייתה איה םיעבשה
.יטרפה

 גוז-ינבו ,יברעמה םלועב טפשמב יוטיבל ואב תיתרבחה הסיפתב הלא םייוניש
.הנידמו הנידמ לכבש תויתרבחה תומרונל םאתהב לוכה ,ןויוושל וכז םילאוסקסומוה
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 הקיחתה .םיילאוסקסומוה םיסחי לע ילילפ רוסיא דוע ןיא הפוריא תוצראב6.
 תרסוא היגוורונבו הידוושב ,קרמנדב ,תפרצב- הדובעה יסחיו ירוביצה טפשמה םוחתב
 תויוכז םיוושמ היגוורונבו דנלוהב ,הידוושב םיקוח .תינימ הייטנ תמחמ הילפה לע
 ,םללכבו םיילאוסקסורטה תוגוז לש תובוחו תויוכזל םיילאוסקסומוה תוגוז לש תובוחו
 השוריה תוכזב ריכמ םג הידוושב קוחה .הדירפ תעב שוכר תקולח ירדסהו סמ תונורתי

 .lesbian and gay rights as" , l. R. Helfer. Va( ילאוסקסומוהה גוזה ןב לש
J. Of int.l l32strategies for a united europe:human rights168, 

 ריתמוז הנידמב קוחה .קרמנדב םילאוסקסומוהה וכז הרכהה אישל .))92-1991(157
 תא הכזמ הז םושיר .םייחל תופתושה רשק םושיר ידי-לע ןימ ותוא ינב ןיב "ןיאושינ"
 Rules םיאושנ תוגוזל תוקנעומה תוילאיצוסה תויוכזל םילאוסקסומוהה גוזה ינב

regarding)homosexual marriages and new:denmark" ,m. H. 
Pedersen.)289)92-1991(. Jour. Of family l 30"seperation and 
divorce םיסחיל הנגה8 ףיעסב הקינעמ םדאה תויוכז תנגהל תיפוריאה הנמאה ףא

ןידה תיב לש ןיד-יקספ ואר( תויטרפל תוכזל תנתינה הנגהה ןמ קלחכ םיילאוסקסומוה
)norris case(modinos v. Cyprus;]35[ 1988 )1993( םדאה תויוכזל יפוריאה
 גוסמ הילפה לע שרופמב תרסואה הנמאה וקיתל העצה השגוה ,הנורחאל .)]36[
 draft protocol to the convention for the(תינימ הייטנ תמחמ והשלכ

protectionOf human rights and fundamental freedoms(.

canadian charter of(תויוריחהו תויוכזה תליגמל )1(15 ףיעסב ,הדנקב7.
Rights and freedom(, מ קלח איהש- ,constitution actלש ותוכזל הנגה הנתינ 

 Haig . תינימ הייטנ תמחמ הילפה רסואכ הז ףיעס שרופ הקיספב .ןויוושל םדא לכ
v;]40[)1993( egan v. Canada;]39[)1994(vriend v. Alberta ]41[

)1992( . Canadaתויוכזל םיילאוסקסומוה תוגוז תועיבת וחדנ ,תאז תמועל
 סחיב ןיא ,םידלי לודיג ןיאושינה תילכת תויהב יכ ,קספנ .םיאושנ תוגוזל תוקנעומה
(layland; 340, at]41[haig(הליגמה תרפה םושמ ילאוסקסומוה גוזל הנוש

231, at]42[)1993()commercial relations& consumer(v. Ontario(.

 רוסיא םייק ןיידע תונידמה ןמ קלחב .רתוי ןותמ אוה יונישה תירבה-תוצראב8.
 תיב קספ1967 תנשב דוע .םיילאוסקסומוה ןימ יסחי םויק לע- ףכאנ וניאש- ילילפ
-בהתרדגהכ ,תיטפוכיספ תוישיא לאוסקסומוהה תויהב יכ ינקירמאה ןוילעה טפשמה

immigration ,and naturalization actאוהיופצו ,תירבה-תוצראל ותריגה הרוסא 
 ששםלואו .)boutilier v. Immigration service)1967( ]28[( ידיימ שוריגל
תרדגה תא תינקירמאה תירטאיכיספה הדוגאה הלטיב ,1973 תנשב ,ןכמ רחאל םינש
 ,קספנboutilier. ]28[ תכלה הכפהנ1981 תנשבו ,תישפנ הערפהכ תוילאוסקסומוהה
 איה ןיא ןכ-לעו ,ער יפוא לע הדיעמ איה ןיאו תישפנ הערפה הניא תוילאוסקסומוה יכ
)nemetz v. Immigration]29[)1981 &( תוחרזאתה תשקב תייחדל הליע הווהמ

naturalization service(.

 םיקוח וקקוח )תוימוקמ תויושרו תונידמ( טופיש ירוזא139 ,םינומשה תונשב
םירסואה



ץיבולינד ןתנוי 'נמ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע-לא49/127 ץגב
947 )5(חמ ד"פ

781 4991 ה"נשת/ד"נשת , ישימח קלח ,חמ ךרכ ,ןיד-יקספ

מ"עב רואל האצוה ובנ nevo.co.il   ילארשיה יטפשמה רגאמה
C:\epc\data\temp\400017\721-94.doc

 .note.l. Rev,(ךוניחהו ןוכישה ,הדובעה ימוחתב תינימ הייטנ תמחמ הילפה לע
Harv 106gay rights initiatives-constitutional limits on anti" 25-

 תוגוז ושרוה תויריע12 לש םיילאפיצינומ םיקוחב .))93-1992(1905 ,1923
-כ הייריעב םשריהל םיילאוסקסומוה domestic partnersתויוכז תלבק ךרוצל 
.)1168bowman and cornish, supra, at( תוחפשמל תוקנעומה תוילאיצוס

 ןחבמדוסי לע ןימ ותואמ גוז-ןב תויוכזב תונידמ המכב טפשמ-יתב וריכה ,ליבקמב
 ילאוסקסומוהה גוזב הרכהה ,הז ןחבמ יפ-לע .)"ילאנויצקנופ ןחבמ" הנוכמה( תילכתה
 לאוסקסומוהה גוזה ןב ."גוזה ןבל וא החפשמ"ל תואכז קינעמה קוחה תילכתב היולת
.ותילכת םע בשייתמ רבדה םא ,קוחה הנקמש תויוכזה ןמ הנהיי

 רייד לש םייחל ורבחב קרוי-וינ תנידמ לש םירוערעל טפשמה תיב ריכה ,לשמל ,ךכ
 קוח תילכת תניחבמ יכ קספנ .חונמה לש וגוז-ןב ותויה חוכמ ןגומ ריידכ ומלועל ךלהש
 אל םא .יטנאוולר וניא ילאוסקסומוה גוז ןיבל ילאוסקסורטה גוז ןיב ינושה ,ריידה תנגה
 הכזי קוחר החפשמ בורקש הז ןבומב ,קוחה תרטמ לכוסת ,גוז-ןבכ םייחל רבחה רכוי
 םינש ךשמב הב רגש הרידה ןמ שרוגי רטפנה םע וייח קלחש םדאהש דועב ,רוידב
.)789-788, at]30[)1989(. Two associates braschi v. Stahl 

associates co;]31[)1986( yorkshire towers co. V. Harpster:םג ואר 
)1990(th st. Assoc. V. Estate ofgoldstein . 10E;]32[)1986(brown

.V]33[(.

 hsinroc dna,לש ל"נה םרמאמב המכוס תירבה-תוצראב תלבוקמה השיגה
namwobהלא םילימב ,1175-1177 'מעב: ...There is a genaral tendency 

to look at the characteristics of the"particular relationship to 
determine whether it qualifies as a family For the purposes of the 
particular statutory scheme, especially when Defining it. A statute 

uses a term such as 'family', 'spouse', or 'parent' without...

'like-...courts have identified certain elements as indicia of a 
'family Relationship, the reliance members place on each other, the 
relationship, including financial commitment, exclusivity of the . 
Length of the relationship, and the presentation of the 

relationship"to the outside.9םילאוסקסומוה לש םניינעב לארשיב טפשמה 
.םינשה ךשמב ולחש םייתרבחה םייונישה תא ףקשמ

הניגב לטומה שנועהש ,עבטה ךרדמ תויטס לש הריבעה םע רבעב הנמנ רכז בכשמ
לש שדח חסונ היהש ,1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל )3(351 ףיעס(רסאמ תונש10 היה
.ףכאנ אל םלועמ הז רוסיא .)תירוטדנמה ,1936 ,ילילפה קוחה תדוקפל )2(152 ףיעס

 'מעב,]20[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ימע-ןב36/422 פ"עב ,1963 תנשב דוע
-תיב קספ ,238
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 ויפמש ,ןהכ 'ח טפושה רמא ךכו .ונימי תואיצמב םוקמ ןיא וז הריבעל יכ הז טפשמ
:ןידה קספ ןתינ

 הענצב השענ השעמהשכ ,רכז-בכשמ ןכו ,הכרדכ-אלש-השא-בכשמ"
 ,ןולק םהב שיש םישעמ םניא ,בוטה םנוצרמ םיריגב םדא-ינבידי-לעו
 ןה תוריבע .שנועל םייוארה םיעשופ םהש םהישוע לע םידיעמ םה ןיאו
 ןמוקמ ןיאו ,ורבע תורודמו תוקיתע תוטישמ השוריב ונילא ואב רשא
 דוע קוקז וניא הזכש רותב 'עבט'ה ...וננמז תב הנידמ לש ןישנועה יניב
 ופוגו ודובכ םה ,םתנגהל יאכז ןכ-לעו קוקזש המ .ןישנועה יניד תנגהל
 ברעתת אל הנידמהש איה חרזאה לש דוסיה-תויוכזמ ...םדא לש ותוריחו
."...םירדח ירדחב ותוגהנתהבו םייטרפה וייחב

 ,1980 תנשב םג .הלטוב אלו הנכ לע הריבעה הראשנ תובר םינש ךשמב ,תאז םע
 יפכש-1980-ם"שת ,)14 'סמ ןוקית(ןישנועה קוח תעצה תסנכל האבוה רשאכ
 הקיחתב תוירוטדנמה קוחה תוארוה תא ףילחהל האב ,הלש רבסהה רבדב רמאנש
 םע דחי .ונכ לע רכז בכשמ לע רוסיאה תא ריאשהל עצוה- ונימי תואיצמל תמאתומ
 :רמאנ רבסהה ירבדב .רסאמ תנשל וז הריבע ןיגב יופצה שנועה תא תיחפהל עצוה ,תאז
 ינימה םוחתב םישענה םישעמ יבגל ילילפה קוחה תוברעתהל ונימיב שי םא הלאשה"
.)392 'מעב ,םש( "תקולחמב היונש הלאש איה הענצבו ןוצרמ םיריגב ןיב

 קוחב םינש הנומש רובעכ לטוב ילילפה רוסיאהו ,תסנכב ןוידל העיגה אל וז העצה
1988.-ח"משת ,)22 'סמ ןוקית(ןישנועה

 ןידה לע יכ ,תילארשיה הרבחה לש תיחכונה התדמע תא ףקשמ הז ילאמרופ לוטיב
 ,שיאב עגופ וניא דוע לכ ,םדאה לש תוינימה ויתויטנל סחייתהל )תותדה ןמ ולידבהל(
 ואםילאוסקסומוה לש םהידעצ רצה ןיא יכ ,הבחר המכסה תמייק .תויטנרפידניאב
 תויונמדזהה ןויווש קוח ןוקית .)334 'מעב ,ל"נה ורפסב ,ןייטשניבור( הערל םתולפהל
 האירקב קוחה תעצהב ןוידב יקסבושריו 'מ תסנכה רבח ךכ לע דמע .וז השיג ףקשמ
:הנושאר

 רואנה םלועב םויה םילבוקמהםיללכה תא םצעב םימייקמ ונחנא הז ידי-לע ..."
 תויהל אלו ךכ ללגב לובסל אלו ,תוינימה םהיתויטנ יפל תויחל םישנאל םירשפאמו

.)1034 )א"נשת(119 כ"ד( "ךכ ללגב םיחפוקמ

 .ילאוסקסורטה גוז ןיבל ילאוסקסומוה גוז ןיב ינוש םייק יכ רורב ונניינעב10.
 'מעב ,]16[10/69 נ"ד( תיטנאוולר תויהל הנוש סחי הקידצמה "תונושה" לע ,םלואו

 ,]21[ 'חאו הירהנ תייריע 'נ הירהנ ףינס יתד יביטרופס דוגא רוצילא28/027 צ"גב ;35
.)]22[39/9614 צ"גב ;21 'מעב

 הבטהל תינימה הייטנה לש תויטנאוולרל אופא סחייתהל יוארה ןחבמה לע
 הנחבה השעית אל ,הז ןחבמ יפ-לע .תילכתה ןחבמ דמוע וז השירדב .גוז-ןבל תקנעומה
 גוזה ינב ןיב יגוזה רשקה םא ,ילאוסקסורטה גוז-ןב ןיבל ילאוסקסומוה גוז-ןב ןיב
 דמוע ןימ ותואמ
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 ,תאז תמועל .הבטהה וא תוכזה תקנעומ המשלש תילכתה תא תומישגמה הדימ תומאב
 םא לשמל ,הבטהה תילכת לש התמשגהל תיטנאוולר איה תינימה הייטנהרשאכ
 .הילפה םושמ ןימה ותואמ גוזה ןבמ הבטהה תעינמב היהי אל ,הולי דודיע איה תילכתה
 ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספבheureux dube'l תטפושה וז הנחבה לע הדמע
 'at]43[)1993( v. Mossop).a.g(canada...'Family status ,560 : ידנקה

may have varied meanings depending on the context"or purpose 
for which the definition is desired... The tribunal concluded That 
the potential scope of the term 'family status' is broad enough Sex 
couples. In making this- finding, the tribunal used the proper 
interpretational approach, that it does not prima facie exclude same 
. Considered the purpose of the act and the values at the base of"the 

protection of familiesיכ ,קספנ הרקמ ותואב .]25[0-58/דנ ע"בד םג וושהו 
 חסונ[ימואלה חוטיבה קוחל8 ףיעס חוכמ חוטיב ימד םולשתמ הרוטפ רוביצב העודי

 הגוז ןבש האושנ השיא" חוטיב ימד םולשתמ רטופה ,1968-ח"כשת ,]בלושמ
 קוחה תרטמ חכונל יכ ריבסה ,ןידה קספ ןתינ ויפמש ,גרבדלוג טפושה ."חטובמ
 לש קוחב הרדגה חכונלו ,"תיקוחה השיא"ל הווש דמעמב רוביצב העודיה תא דימעהל
 רויצב העודיה תא ףא תוארל שי ,"רוביצב העודי" םג תללוככ "ותשיא" יוטיבה
."האושנ השיא"כ

 םגלח אוה ךא ,תוירוביצ תויושר ,הנושארבו שארב ,תוביוחמ ןויוושה ןורקעב11.
 "הדובעה ינידל ךירדמ" ,גומלא 'ש ,לשמל ,ואר( םתוללכב הדובעה יסחי םוחתב
 תוכזה ינפמ גוסנ דיבעמה לש תורשקתהה שפוח .)35-36 )1994( דבועל ךירדמה
 יצראה ןידה-תיב 'נ 'חאו תורח67/014 צ"גב ;]24[3-52/גל ע"בד( דבועה לש ןויוושל
 יסחיב הילפה תרסואההקיחתה .)םש ,]7[ ובנ תשרפ ;]23[ 'חאו םילשוריב הדובעל
 תטרפה'" ,יאדר 'פ םגואר .םלועל ותוא האיבה אל איה ךא ,הז ןורקיע תפקשמ הדובע
41. ,21 )ד"נשת( גכ םיטפשמ "חוכב הערלשומישהו 'םדאה תויוכז

 תילכת אליממו ,דבועל יושנה גוזה ןבל דעונ אל הסיטה סיטרכ ,ונניינעב12.
רובעב דבועל תנתינ הבטהה .תיתרוסמ החפשמ תרגסמב םייח דדועל התייה אל הבטהה
רדסהה תא ליחהל הנווכתה אל תרתועה ,ןכא .השעמל וייח תא קלוח אוה ומעש גוזה ןב
.הבטהה ןתמ תילכתל יטנאוולר וניא גוזה ןב לש ונימש אלא ,ןימ ותואמ גוז-ינב לע

 בשיח ןיבלא 'פורפ .םידבוע לש םרכשמ לטובמ יתלבקלח ןה גוז-ןב רובעב תובטה
 ,ל"נה ורמאמב( תובטהב םימלוגמ דבועה רכשמ םיזוחא27 תירבה-תוצראב יכ אצמו
.)1068-1069 'מעב

 ןוחרי( רכשה תלפכהל ףא איבהל תויושע )"םיוולנ םיאנת" תוברל( תובטה לארשיב
 תויוכז ןוגכ- הלא תובטהמ רכינ קלח .)50 )1994 רבוטקוא ,ךרוע ןיצק 'מ( בשח
 היסנפ
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 גוזה ןבמ תובטה תעינמו ,רוביצב עודיה תוברל גוזה ןב רובעב ןתינ- םייח חוטיבו
 הילפה הלא תובטה תעינמב ,שי ,ןכ-לע .ורכש תנטקהכ הומכ לאוסקסומוה יח ומעש
 Unable to marry, gay couples are :ןיבלא 'פורפ ךכ לע דמע .ומצע דבועה לש

generally excluded from the benefits"afforded married couples in 
our society, including benefits commonlyEmployees, the result is 

total compensation lower than that of accorded spouses in 
employee and public benefit programs. For gay .workers 
performing the same job-their married co Sex marriage. Domestic 
partner provisions lessen the economic discrimination that-results 

from the ban on same...

, paying less in total compensation than he should be because 
employees ...an employer who does not offer domestic partner

benefits is, in fact ,supra(". With domestic partners are not being 
compensated equitably)1082,1069- 1068atתעינמ ,ונינפלש הרקמב 

.הקדצה ןיא ךכלו ,סיטרכה ריחמ רועיש ורכש תנטקהל איבת בישמה ןמ הבטהה

.הריתעה תייחדל המיכסמ ינא הלא םימעטמ

.קרב אישנל הנשמה לש וניד-קספב רומאכ תועד בורב טלחוה

.)30.11.94( ה"נשת ולסכב ז"כ ,םויה ןתינ

:ויצר-ינימ

רוביצה תנקת–תויקוח-יא–םיזוח *

תונשרפ יללכ– שוריפ–םיזוח *

קוחה ינפב ןויווש–טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

1739215

ושוריפ–יצוביק םכסה–הדובע *31387645

_

 תכשמתמו הביצי םייח תכרעמ םייקמ ,תרתועה לצא ליידכ קסעומה ,1 בישמה

 םיפתושמ םירוגמו ףתושמ תיב קשמ םיינשה םימייקמ התרגסמבו ,רחא רבג םע

 ,תרתועה לצא גוהנה יצוביק םכסה יפ-לע .ףתושמ ץמאמב השכרנש הרידב

 ורובעב ,םולשת אלל הסיט סיטרכ ,הנשל תחא ,עובק דבוע לכל תרתועה הקינעמ

 תרתועה לע לחוהש יצוביק רדסה יפ-לע .")השא/לעב( וגוז תב/ןב" רובעבו
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 ת/דבוע לש השאכ /לעבכ רוביצב ה/עודיל" םג הסיט יסיטרכ ונתינ ,הידבועו

 ןיינעו רבד לכל השאו לעבכ ףתושמ תיב קשמב דחיב םייח גוזה ינב םא הרבחה

 ריכהל השקבב תרתועל הנפ1 בישמה."קוחה יפל אשניהל םתורשפאב ןיאו

 תיב .התחדנ ותשקבו ,יתנש הסיט סיטרכ תלבק ןיינעל "וגוז ןב"כ םייחל ופתושב

 האנה תבוט הקינעמ הניא יצוביקה םכסהה תארוה יכ ,קספ הדובעל ירוזאה ןידה

 וז הילפה .הלפמ הארוה איהוז הארוה ךא ,דבוע לש םייחל ופתושל רומאכ

 ,2 ףיעסב עבוקה ,1988-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח חוכמ הרוסא

 ןיב ,הדובעה יאנת ןיינעל וידבוע ןיב דיבעמ הלפי אל יכ ,1992 תנשב ןקותש יפכ

.יצוביקה םכסהה תארוה הלספנ וז הארוה חוכמ .תינימה םתייטנ תמחמ ,רתיה

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


