
061/גנ ןויד ץיבולינד ןתנוי 'נמ"עב לארשיל ריווא יביתנ לע-לא   )יצרא(3-
933 וכ ע"דפ

339 4991 ד"נשת וכ ךרכ ,ע"דפ

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

160-3/גנ 'סמ ןויד                                הדובעל יצראה ןידה-תיבב

תרערעמהמ"עב לארשיל ריווא יביתנ לע-לא

בישמה                                                    ץיבולינד ןתנוי

נ:ןודנ

 רוביצה תנקת- תוכז תיינקה- ןויוושה ןורקע- הילפה- יצוביק רדסה- "גוז ןב"- תונשרפ- יצוביק םכסה- הדובע יאנת

.הדובעב תויונמדזה ןויווש קוחל ןוקיתה-

ב:קספנ

יללכ לש תוכרעמ יתש תולח םייצוביק םימכסהב תוישיא תוארוה לע042

 הקיקח רבד לכב היפל הקזחהו ,ןויוושהתקזח הז ללכבו ,קוח תוארוה לע םילחה תונשרפה יללכ- תחאה .תונשרפ322.7

 .תרחא שרופמב עבקנ םא אלא ,תיטפשמה ונתטיש לש יטרקומדה רטשמה לש דוסיה יכרע תא םישגהל קקוחמה ןווכתנ

 םידדצה לש םתעד דמוא יפל שרופי הזוח יכ ,אוה םהב םירקיעה רקיע רשא ,םייזוחה תונשרפה יללכ איה תרחאה תכרעמה

 ,םיזוחה קוחל )א(25 ףיעסב רומאכ תוביסנה ךותמ- ונממ תעמתשמ הניאש הדימבו הזוחה ךותמ תעמתשמ איהש יפכ

.)347 'ע(1973-ג"לשתה

 ,קקוחמה תנגהל ףא הכזו ונתטישב רכוה322.7 רשא דסומ ,רוביצב ה/עודי ללוכ וניא וטושפכ "גוז ןב" חנומה םא042

 וליג הז הרקמב .וב ריכה םרט ילארשיה קקוחמה רשא דסומ ,ןימהותואמ גוז ןב ללוכ ונניאףא אוה יכ עובקל ןתינש ירה

 עבקנ יצוביקה םכסהב .ןימה ותואמ גוז ןבל םינווכתמ םה ןיא יכ שרופמ ןפואב םתעד תא יצוביקה םכסהל םידדצה

 חנומל ונווכתנ יכ םידדצה לש םתעד תא םילגמ גוז ןב חנומל ודמצוהש "השאו לעב" םילימה ,")השאו לעב( וגוז תב/ןב"

 לכל םניאש ןימ ותואמ גוז ינבו רוביצב םיעודי ללוכ ונניא יצוביקה םכסהב הז רוביד יכ ,ןאכמו ,םצמוצמה ונבומב גוז ןב

.)439 'ע( "השאו לעב" תועדה

 ןיא ,םיידדצ-דח םייצוביק םירדסה תניחבב330ןניהו ,תעל תעמ לע לא תרבח האיצומש "תויעוצקמה תוארוה"ב םג042

 תראבמה תיבכוכב ,תאזמ הרתי ."השאכ/לעבכ" רמאנ ול דומצב אלא ,ומצעל אוהשכ עיפומ "רוביצב םיעודי" חנומה

 ןימ ותואמ גוז ינב יכ הדבועה ."השאכ/לעבכ רוביצב ה/עודי" חנומה רדגב םיללכנ םירקמ ולא עבקנ רדסהה תיתחתבש

 רוביצב ה/עודי" םיחנומב שומישה .הלאלףא תואכזה תא ביחרהל הנווכתנ אל לע-לא יכ הדיעמ המישר התואב וללכנ אל

 יכ םילגמ הלא לכ ,תיבכוכב םיטרופמה םירקמה תמישרו ;)רדסהל )2(1 ףיעסב( "רוביצב העודיה ,ותשא" ;"השאכ/לעבכ

.)349 'ע( ןימ ותואמ גוז ינבל התיה אל חסנמה תנווכ

 תואכז םיקינעמ ,לע-לא ידבוע לע322.7םילחה םייצוביקה םירדסההו יצוביקה םכסהה יכ ןידה-תיב אצמש רחאל042

 לכב םידמוע הלאש ףא לע ,ןימ ותואמ גוז ינבל אל ךא ,רוביצב םיעודילו םיאושנ גוזינבל החנהב וא םניח הסיט יסיטרכל

 הלוע ,תויעוצקמה תוארוהה תועבוקש יפכ ,יערא יתלבו ךשמתמ יניצר רשק תחכוה ךרוצל םישרדנה םירחאה םיאנתה

.)350 'ע( הנממ עגפנל םידמועה םידעסה םה המ- ןכ םאו ,הלוספ הילפה הווהמ וז הנחבא םאה הלאשה

 וקלחב םיקסוע הלאש העש ,הקיספה32 חוכמ ,יצוביק םכסהל םידדצ לע הלטוה ןויוושה ןורקע לע רומשל הבוחה042

יצוביק רדסהל וא םכסהל םידדצ רשאכ .םכסהה לש יביטמרונה
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 טפשמל רתוי בורק יצוביקה הדובעה טפשמש ךכ ,םיירוביצ םיפוגל ףתושמה ןמ הברה םהישעמב שי םימכסה לע םימתוח

 תאו םהיתויוכז תא תונשל םחוכב שומיש יצוביקה םכסהל םידדצה םישוע ,השעמל .יטרפה טפשמל רשאמ ילהנימה

 רוביצ ידי-לעתונמאנב םידבועה ינוגרא ידיב דקפומ הז חוכ ;םנוצרמ אלש ףא םיתיעלו ,םנוצרמ םידבוע לש םהיתובוח

.)352 'ע( הילפה אלבו ןויווש ךותמ וב שמתשהל םה םיבייוחמ ךכיפלו ,םידבועה

 ןוישר ןוגכ ,םדא לכל העיגמה תוכז ונממ לולשל ידכ ןהב ןיא ןכלו ,יטרפה וניינע ןה םדא לש תוינימה ויתויטנ ,ןכא042

.)356 'ע( תוכז ול הנקמ איה יכ הנקסמל הליבומ הניא וז האצות ךא ,קסע

 ןורקע" תא ליעפהל שי ,ןוקיתה לש ותקיקחלדע תויונמדזהה ןויווש קוח תארוה רואלו םייקה ןידה רואל םאה הלאשל47

 םושמ תאז .תילילש איה הבושתה ,ודי לע שקבתהש דעסב בישמה תא תוכזלו ,ןימ ותוא ינב "גוז ינב" יבגל ףא "ןויוושה

 ,ןעטיהל הלוכי הילפהה תנעטו ,םיאכז לש "הרוגס המישר" ועבקםייעוצקמה תוארוההו תויחנההו יצוביקה םכסההש

 םיצור םניא ךא ,קוחה יפל אשניהל םילוכיהו ,ףתושמ תיב קשמב וידחי םייחה הנוש ןיממ גוז ינב יבגל ףא הקדצה התואב

 'ע( םישדוח12-מ תוחפה ןמז קרפ ףתושמ תיב קשמ םימייקמה הנוש ןיממ גוז ינב יבגל וא ,םמיע םירומשה םימעטמ ךכב

356(.

 ונמנ הרבחה ילהונב ,")השאו לעב(32 גוז תב/ןבל" תואכזה יצוביקה םכסהב שרופמב העבקנשמ- הז ןיינעב042

 ,ןימ ותוא ינב גוז ינבל תואכז ןידה-תיב קוספי אל ,חור התואב תויחנה תויוצמ תויעוצקמה תוארוהבו ,"רוביצב םיעודי"ה

.)357 'ע( יצוביקה םכסהב ךכל המיכסה אלו ,ול םקינעהל הנווכתה אלש ימלםיסיטרכ קינעהל לע-לא לע הפכי אלו

 שורדל תוכזה ול המק ,יצוביק םכסהב47 הרוקמש הלוספ הילפה לע בישמה עיבצהשמ םאה ,איה תלאשנה הלאשה042

 הארוהה תקיחמ וניה ול יאכז אוהש דיחיה דעסה אמש וא ,השע רשאכ לוספ ןפואבונממ הערגנש תוכזה תא ומצעל

תוכזה תא עגפנל המיקמ איהש קר אל הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח חוכמ הילפה תליע יכ רובס ןידה-תיב .הלפמה

.)359 'ע( תוכז ול חימצהל ףא ,תומיוסמ תוביסנב ,הלוכי איהש אלא ,הלפמה ףיעסה תליספ תא עובתל

 הליבגמה הארוהב רבודמ ןיא ,יצוביק32 םכסהב הלפמ הארוה הנודנ םהבש םירחא םירקמבכ אלש ,ןודנה הרקמב042

 לע הנעי אל ,ךל אל םג יל אל תניחבב ,תולטבלש דעס ןכל .הלפמ ןפואב התוא הקינעמההארוהב אלא ,הלפמ ןפואב תוכז

.)359 'ע( בישמה תשירד

 ןעוט ןהל ,תקולחמבש תויתדבועה47 תולאשה וחכויש הדימבו םא יכ עבוק ןידה-תיבו ,החדנ ורקיעב רוערעה042

 ןבל הסיט יסיטרכ ,)2.1.1992( הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח לש ונוקית םוימלחה קר ,לבקל תוכזה ול המק ,בישמה

.)360 'ע( הנוש ןימ ינב "גוז ינב"ל םיקנעומ הלאש םיאנת םתואב ,וגוז

ו:ורכזואש ןיד-יקספ

.268 ,260 'ב ע"דפ  ,’חאו םידיקפה תורדתסה זכרמ- מ"עב לייחה רצוא קנב1-4/אל ע"בד ]1[

.3 וכ ע"דפ ,מ"עב םיצ- םיה יניצק לש יצראה דוגיאה ,תיללכה תורדתסהה12-4/בנ ע"בד ]2[

.177 ,173 בכ ע"דפ ,מ"עב ןארידת- תיללכה תורדתסהה21-4/ןשת ע"בד ]3[

.546 ,531 כ ע"דפ ,ררל- י"מ55-3/טמ ע"בד ]4[
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.274 ,221 )2(במ ד"פ  ,’חאו תותד יניינעל רשה 'נ לאידקש153/87 צ"גב ]5[

.749 )4(דמ ד"פ  ,’חאו הדובעל יצראה ד"היב 'נ ובנ104/87 צ"גב ]6[

.320 ,312 טי ע"דפ  ,’חאו תיאופרה תורדתסהה- 'חאו י"מ17-4/זמ ע"בד ]7[

.465 ,461 טי ע"דפ ,י"מ- 'חאו תיללכה תורדתסהה22-4/חמ ע"בד ]8[

.384 ,379 בכ ע"דפ ,טסב ןב- סיסנרפ122-3/ןשת ע"בד ]9[

 .92 ,85 בי ע"דפ ,דודשא ילעופ תצעומ- מ"עב לנובירט20-4/םש ע"בד]10[

 .430 ,427 חי ע"דפ ,רודישה תושר- תיללכה תורדתסהה19-4/זמ ע"בד ]11[

.534 ,529 טי ע"דפ ,מ"עב קזב- תיללכה תורדתסהה29-4/חמ ע"בד ]12[

.128 ,123 )4(ול ד"פ ,טפשמה יתב להנמ 'נ יול1/82 ש"מנע]13[

.249 ,245 חי ע"דפ ,מ"עב למשחה תרבח- הטנומ8-7/ומ ע"בד]14[

.673 )1(טל ד"פ ,ש"מהעויה 'נ ןהכ640/82 א"ע]15[

 .291 )4(אמ ד"פ ,תסנכה לש םיפסכה תדעו 'נ יול13/84 נ"ד]16[

 .332 ,331 ,309 )2(במ ד"פ ,א"ת תיריע שאר 'נ זרופ958/87 צ"גב]17[

.698 ,693 )1(גכ ד"פ  ,’חאו רצואה רש 'נ ןמגרב98/69 צ"גב ]18[

.561 )4(הל ד"פ  ,’חאו ש"מהעויה 'נ 'חאו אריצח ובא507/81 צ"גב]19[

.806 )2(בל ד"פ  ,’חאו רצואה רש 'נ ןאקרוב114/78 צ"גב]20[

.7,35 )1(הכ ד"פ ,לארשיל םיישארה םינברה 'נ יקסבונורוב10/69 נ"ד]21[

.2115 ,2101 זט ד"פ ,והירמש רפכ 'נ ץרפ262/62 צ"גב]22[

.468-477 ,441 )1(גמ ד"פ  ,’חאו 'תושו ביבר 'נ מ"עב סלוי תיב22/82 "ד]23[

.464 )2(ומ ד"פ ,םואבנטסק 'נ "םילשורי תליהק" אשידק תרבח294/91 א"ע]24[

.101 ,85 ה ע"דפ,א"ת תטיסרבינואלש לגסה ןוגרא- א"ת תטיסרבינוא7-4/גל ע"בד]25[

.207 ,201 בכ ע"דפ ,מ"עב ןמרוו- טכיל108-3/ןשת ע"בד]26[

.9-378 ,365 ד ע"דפ ,לע לא- ןיזח25-3/גל ע"בד]27[

.612 ,598 )1(חי ד"פ  ,’חאו לארשיל ישארה ברה 'נ טיירטש301/63 צ"גב]28[

.788 ,749 )1(זמ ד"פ  ,’חאו ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ תרפא693/91 צ"גב]29[

.602 ,477 )1(גכ ד"פ  ,’חאו םינפה רש 'נ טילש58/68 צ"גב]30[

.556 )3(גל ד"פ ,דגא ירבח לש תואלמגה ןרק 'נ ץינייטש356/78 א"ע]31[

נ:םירחא תורוקמו תיעוצקמ תורפס

562. ,561 ,549 טכ טילקרפה "יצוביקה םכסהה" גרבדלוג 'מ]32[

307. )1991( םיזוח יניד ולש 'ג]33[

185. )1998( לארשיב החפשמה יניד ןמפיש 'פ]34[

]35[ . 504,)1971,cambridge(j. Rowls, a theory of justice 

347. ,323 )2(א לשממו טפשמ "חוכ יקבאמ לש היפרגויב- ותוריחו םדאה דובכב:דוסי קוח" פרק 'י]36[

261. ,253 )2(א לשממו טפשמ "תולבגההו ףקיההו:תונגומ םדא תויוכז" קרב 'א]37[

 ה םיטפשמ "יטרפה טפשמב תלעופה תושר לע ירוביצה טפשמה ןמ תובוח לש ןתלוחת" ןמדירפ 'ד]38[
)1873/4( .598

42. ,2 תרבוח טפשמה "םיזוחה שפוח לומ ןויוושה" ןהכ 'נ]39[

163. )1993( רפוהגנילק רפס "יטרפה טפשמו תונגומ םדא תויוכז" קרב 'א]40[
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.)סופדב( יודנל רפס "ילהנמה טפשמה תונורקע יפ-לע הדובעל ןידה-תיב תקיספ" גרבדלוג 'מ]41[

205. ,31 ךרכ ,1037 הנמא יבתכ]42[

27. ,10 ךרכ ,288 הנמא יבתכ]43[

334. )1991( לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ןייטשניבור 'א]44[

59. ,109 ךרכ תסנכה ירבד]45[

1034. ,119 ךרכ תסנכה ירבד]46[

1533. ,124 תסנכה ירבד]47[

 ה"ה ;ןידה-תיב-באיקצבול .י טפושה( ופי-ביבא-לתב הדובעל ירוזאה ןידה-תיב תטלחה לע תושרב רוערע
.החדנ ורקיעב רוערעה26.1.1993. םוימ )1503-3/טמ ע"בת ;רוביצ יגיצנ- סחנפו ירזוע

;תרערעמה םשב- לארשי ןב 'או רדניו 'י

בישמה םשב- ץיבנוד 'שו ורמלק 'ע

ןיד-קספ

)גרבדלוג( אישנה

 תשקב תא החודה ,ירוזאהןידה-תיב תטלחה לע ,)90-9/גנ ע"בד( תושר תליטנ רחאל ,רוערע ונינפל1.
.בישמה לש ותעיבת תא ףסה לע קוחמל )לע-לא- ןלהל( תרערעמה

נ:הלא ןה ונניינעל תוכירצה תודבועה2.

 אוה יכ ,בישמה ןעט ,ביבא-לתב ירוזאה ןידה-תיבל שיגהש העיבתב .לע-לאב ריכב ליידכ דבוע בישמה )א
 ןיבש הדובעה יסחי לע )ב ;1979 ילוי שדוח זאמ )רבחה- ןלהל( רחא םדא םע םילאוסקסומוה םיסחי םייקמ
 הסיט יסיטרכל תוכז ,ראשה ןיב ,קינעמה ,)יצוביקה םכסהה ןלהל( דחוימ יצוביק םכסה לח לע-לא ןיבל בישמה
."וגוז תב/ןב"לו לע-לא לש דבועל ,החנהב וא םולשת אלב

 וא "םדאה חוכ ילהונ" ,"הרבחה ילהונ" ונוכש םיכמסמ םעפ ידמ םסרפל ,םינשה ךשמב הגהנ לע-לא
 ירדסו םילהנ ,תוינידמ אטבלו רידגהל ואב ,יצוביקה םכסהב םג ורכזוהש ,וללה םיכמסמה ."תויעוצקמ תוארוה"
 ,קינעהל לע-לא תגהונ הרבחה ילהונו יצוביקה םכסהה יפ לע )ג ;יצוביקה םכסהה םושייב םירושקה הדובע
 ראוני שדוחב )ד ;הלש עובק דבוע לכ לש "וגוז ןב"ל החנהב וא םניח הסיט סיטרכ ,הנשל תחא תוחפל

 וא םולשת אלב יתנש הסיט סיטרכ תלבק ןיינעל "וגוז ןב"כ ורבחב ריכהל השקבב לע-לאל בישמה הנפ1988
הטילחה ,הנש התוא לש חספה גח תארקלש דע ,הלילשב הליחת הבשוה ותשקב;החנהב
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 לע-לא הברס רתוי רחואמ .ותשקבל תונעיהל הירבדכ ,"ימעפ דח ןפואבו" "ןידה תרושמ םינפל" ,לע-לא
 העיבתה ,ירוזאה ןידה-תיבל-7.2.1989 םויב השגוה תאז תובקעב )ה ;בישמה לש תומוד תושקבל תונעיהל
 החנהב וא םולשת אלב הסיט יסיטרכ לבקל ותוכז לע ריהצי ןידה-תיב יכ עבת בישמה )ו ;ונינפלש רוערעה אושנ
.הידבוע לש גוז ינבל קינעהל לע-לא תגהונש יפכ

 הרידב םיפתושמ םירוגמ תוברל ,רבד לכל גוז ינבכ ףתושמ תיב קשמ םילהנמ ורבחו אוה ,בישמה תסרגל
 רבכמ הז הל תועודי יכ עמתשה לע-לא לש הנגהה בתכמ )ז ;ףתושמ ץמאמב םדי לע השכרנ רשא תיטרפ
.ורבח םע עבק ךרד םיפתושמה וירוגמ תא השיחכה אל ףא איהו ,בישמה לש תוינימה ויתויטנ

 תוברל ,ורבחו בישמה ירוגמ תרידב םירושקה םיטרפהמ קלח תונוכנ לע לע-לא חוכ-אב קלח ,תאז םע דחי
 חוכ-יאב )ח ;רבחל בישמה ןיבש םיסחיב יתדבועה בצמל תועגונה תופסונ תולאשו,הב תולעבה ףותיש תלאש
 תולאשב תויארה ועמשייש ינפל דוע יטפשמה רושימב םהיתונעט רקיע תא חוטשל ,ךכיפל ,ופידעה םידדצה
ערכות הליחת יכ ,םהיניב םכסוה ,ןוידה לוציפל םידדצה ורתע ,ושיגהש השקבב .תקולחמב תויונשה תויתדבועה
 הדמעוהש הלאשה .תויתדבועה תוקולחמה הנודית ,ךכב ךרוצ היהי םא ,ךכ רחא קרו ,תיטפשמה הלאשה
 לבקל לע-לא דבוע יאכז ,לע-לא ילהונו יצוביקה םכסהה תוארוה יפ לע םאה התיה ןידה-תיב ינפב הערכהל
.ןימה ותוא ןב אוהש "גוז ןב" רובע ,החנהב וא םולשת אלב הסיט יסיטרכ

.םידדצה ועיגה הילאש תינוידה המכסהה תא ירוזאה ןידה-תיב רשיא ,7.11.1991 םוימ ,םייניב תטלחהב

 ותוא דע קיתב רבטצהש רמוחה סיסב לע קרו ךא ,תקולחמבש הלאשב ,אופיא ,עירכה ירוזאה ןידה-תיב
.םידדצה ינש םעטמ םיטילקרפה ימוכיסל תוסחייתה ךותו ,בלש

 ,הרואכל ףא הליע הלגמ איהןיא ןכש ,ףסה לע קחמיהל העיבתהןיד יכ ,היה לע-לא תונעטב החנמה וקה )ט
.ןימה ותוא ינב רבחהו בישמה תויהב

 ,לע-לא ילהונבו יצוביקה םכסהב ועמשמכ ,"גוז ןב" חנומה תונשרפ יפ-לע יכ בישמה חוכ-יאב ונעט דגנמ
.םילוספ םימעטמ הערל בישמה הלפוי ןכ אל םאש ,ןימ ותואמ "גוז ןב" ללוכ אוה

ןויווש קוחלו ,ללכב ןויוושה ןורקעל תדגונמ וזכש הילפה ,םתנעטל

.הלוספ איה ךכיפלו ,טרפב1988-ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה

ב:אוה הרבחה ילהונבו יצוביקה םכסהב ,קוחב ונניינעל ךירצה3.

 ףקותב היהש יפכ ,ירוקמה וחסונב ,)קוחה- ןלהל(1988-ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח )א
ו:ירוזאה ןידה-תיבל הנעבותה תשגה תעב

הילפה רוסיא"

 םתויה תמחמ וא ,םיאושנ םתויה תמחמ ,םנימ תמחמ הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיב דיבעמ הלפי אל )א(2.
נ:הלאמ דחא לכב ,םירוה
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)1(...

";הדובע יאנת)2(

 וחסונ הזו ,)2.1.1992 םוימףקותב ,37 'עב ,ב"נשתה1377 ח"ס( ב"נשת תנשב ןקות ל"נה )א(2 ףיעס
ב:ןוקיתה רחאל םויה

הילפה רוסיא"

 וא ישיאה םדמעמ ,תינימה םתייטנ ,םנימ תמחמ הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיבדיבעמ הלפי אל )א(2.
...)1(ו:הלאמ דחא לכב ,םירוה םתויה

";הדובע יאנת)2(

 ףיעס ,'ז קרפב )ב;"ןמלא וא שורג ,יושנ ,קוור םדא תויה"נ:)1 ףיעס( קוחל ןוקיתב רדגוה "ישיא דמעמ"
ב:עבקנ יצוביקה םכסהל א17

 רובעו ורובע ...הסיט יסיטרכ הנשל תחא לבקל עובק דבוע לכ יאכז ,א"טאי תטלחהל תופיפכב"
ו:"רוביצב עודי" רדגוה הרבחה ילהונב )ג ;"...)השיאו לעב( וגוז תב/ןב

 יפל אשניהל םתורשפאב ןיאו ,ןיינעו רבד לכל רשאו לעבכ,ףתושמ תיב קשמב ,דחיב םייח גוזה ינב ...ב"
 )ד;"...)...ןותיח ילוספ ,םדוקה גוזה ןבמ שרגתהל תורשפא רסוח/ידוהי וניאשגוז תב ןב/השורגו ןהכ( קוחה
נ:עבקנ1.1.1986 םוימ תועוצקמה תארוהב

 הסיט יסיטרכ וא/ו השפוח תוריש הסיט יסיטרכ תקנעה רשאל ,םידחוימ םירקמב יאשר א"כ להנימ להנמ"
 לעבכ ףתושמ תיב קשמב דחיב םייח גוזה ינב םא הרבחה ת/דבוע לש השאכ/לעבכ רוביצב ה/עודיל החנהב
-ב:ש דבלבו *קוחה יפל אשניהל םתורשפאב ןיאו ןיינעו רבד לכל השאו

;הרבחב עובק דבוע וניה דבועה .א

 ,א"כ חווידו םושיר תקלחמל בתכב עידוה דבועה .ג ;םישדוח12 תוחפל ,ל"נכ ,דחיב םייח גוזה ינב .ב
 גוז תבכ המשרנ רוביצב העודיה ותשאו ל"נה יתחפשמה ובצמ לע ,העיסנה דעומ ינפל םישדוח12 תוחפל
.'םיישיא םייוניש לע חוויד' ספוטב

 ודי לע םותח ,העובשב ריהצת ןכו ** ותעדוה תא םירשאמה םיכמסמ ל"נה בתכב העדוהל ףריצ דבועה .ד
.וז הארוהל ףרוצמה 'א חפסנל םאתהב ,ןיד-ךרוע ידי-לע רשואמו גוזה תב/ןב ידי לעו

.וז הארוהל ףרוצמה 'ב חפסנל םאתהב ,תובייחתהו הרהצה בתכ לע ומתח גוזה תב/ןבו דבועה .ה

 וניא יכ ריהצתב ןייצי ,רוביצב ה/עודי לע ל"נכ בתכב העדוה רסומהו קוחה יפל ןיידע יושנה דבוע .א2.
.ת/יקוחה גוזה תב/ןב םע רוגל ךישממ
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.רוביצב ה/עודיל ןהו ת/יקוחה גוזה תב/ןבל ןה החנהב/השפוח תוריש הסיט יסיטרכ וקנעוי אל םינפ םושב .ב

 החנהב /השפוח תוריש הסיט יסיטרכ לבקל לכוי אל ,רוביצב ה/עודי לע ל"נכ בתכב העדוה רסמש דבוע
.ת/יקוחה גוזה תב/ןב רובע

 ןכ םא אלא ,דבועה ידלי םניאש רוביצב ה/עודיה ידליל החנהב/השפוח תוריש הסיט יסיטרכ וקנעוי אל3.
 לע םיכומסו הנשה תומי לכ ךשמב דבועה לש ותיבב םירגה םיניטק םניהש וא ,דבועה ידי-לע ןידכ וצמוא
.ונחלוש

.תורז הפועת תורבחב החנהב הסיט יסיטרכל יאכז היהי אל רוביצב ה/עודי4.

 ילוספ ,םדוקה גוזה ןבמ שרגתהל תורשפא רסוח/ידוהי וניאש גוז תב/ןב/השורגו ןהכו:םיאבה םירקמב*
.א"כ להנימ לש ותעד תחנהל תוקדצומ תוישיא תוביס בקע וא ןותיח

."'וכו )הריד( ףתושמ שוכר תריכש/תיינק ,'ןיאושנ' םכסה **

 תא לבקל ותוכז תחמוצונממש רוקמ לע עיבצהל בישמה חילצה םאה ,הלאשה תא ןחב ירוזאה ןידה-תיב4.
.גהונהו הדובעה הזוח ,יצוביקה רדסההו יצוביקה םכסהה ,קוחהנ:םירושימ השולשב ,רתע ולש דעסה

ב:ךכ ןידה-תיב םכיס )ליעל3 ףיעס( קוחל ןוקיתל ןרקיעב וסחייתה רשא ,קוחה רושימב ויתונקסמ תא

 יעצמאכ קר אלא ,תויוכז שוביגל ףונמכ רומאה יתקיחתה ןוקיתב שמתשהל לוכי וניא עבותה"
 הדובעה הזוחב וא יצוביק רדסהב ,יצוביקה םכסהב אצמית וז םא ,הלפמ הארוה לש הלוטיבל
 תא ,רידסמ וניא םגו ליכמ וניא ,קוחה לש תויוכזה לגעמ ,ךכיפל .דיבעמה ןיבל וניבש ישיאה
 ,םדיב עייסל ידכ קר וב שי .עבותה תמגודכ תוילאוסקסומוה תויטנ ילעב םידבוע לש םהיתויוכז
."םילפמ םירדסה וא םימכסה ףוקתלו תוסנל ידכ

 ןודנה יצוביקה םכסהל'ז קרפ לש א17 ףיעס לש ותונשרפ תא ןידה-תיב ןחב ,יצוביקהםכסהה רושימב
.)ליעל3 ףיעסב אבוה רשא(

ו:ךכ ןידה-תיב םכיס ותונשרפ תונקסמ תא

 םיאושינב ,הרבחה דבוע יושנ ול הנוש ןיממ גוז ןב קר אוה ,ןוידה אושנ יצוביקה םכסהה יפ-לע גוז ןב"
 םיאושנ םניא רשא גוז ינבל רבד יצחו רבד הנקמ אל ,ומצעלשכ ,יצוביקה םכסהה .ץראב ןידה יפ-לע םירכומה
 תוברל ,תרחא הביסמ 'ןותיח ילוספ' םתויה םושמ ןיבו ;רחא םדאל דחא לכ םיאושנ םתויה םושמ ןיב ,הזל הז
.]רוקמב תושגדהה[ "ןימה ותוא ינב םתויה

:יכ ןידה-תיב עבק הילפהה תנעטל רשאב
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 ינפל ןיב ,הדובעב תויונמדזה ןויווש קוחל הריתסב תדמוע הניא ,ליעל השרופש יפכ ,יצוביקה םכסהה תארוה"
 ,ויאושינ רומישב עוגפל אלש הרטמב ,יושנ גוזל תמייוסמ תוכז תקנעהש רחאמ ,תאז .ןכמ רחאל ןיבו ןקותש
 יכרצמ תעבונה הרוהל תוכז תקנעהש םשכ .ןיינעה ןיממ אלש הילפה הניא ,יושנוניאש ימל תמייק הניאש תוכז
 לשב הערל הלפומ וניא עבותה :תורחא םילימב .הילפהכ םלועל הארית אל ,הרוה וניאש ימל תמייק הניא ,דליה
 אליממו :םיאושנ לש רשק םירצוי םניא הלאכ םירוגמו םיסחיש םושמ אלא ,רבחה םע ולש םירוגמהו ןימה יסחי
."עבותה לש וגוז ןב וניא רבחה ןיינעה ךרוצל

 החותפ אל דוע לכ ,יצוביקהםכסהה לש ויתומא 'דב תולתיהל לכוי אל עבותה יכ ,ןידה-תיב עבק ךכיפל
 דעסה תא לבקל בישמה לש ותוכזל רוקמה תא .ץראה יקוח יפ-לע הזל הז אשניהל תורשפאה רבחה ינפלו וינפל
.גהונהו הדובעה הזוח ,יצוביקה רדסהה אוה ,ישילשה תויוכזה רושימב ןידה-תיב אצמ ,רתע ולש

 תויוכזה תא הביחרה אלא ,יצוביקה םכסהב עבקנש המ שומימל להונ תוארוהב ,רומאכ ,הקפתסה אל לע-לא
 קלח תווהמה ,)ליעל3 ףיעס( "תויעוצקמה תוארוה"ב תאזו ,םכסה ותואב רמאנש המל רבעמ ,הידבועל וקנעוהש
.הרבחה ילהונמ

 רדסה" רדגב םניה ,לע-לא לש )"תויעוצקמה תוארוהה" תוברל( "להונה תוארוה" יכ עבק ירוזאה ןידה-תיב
.יצוביקה םכסהב העבקנש וז לע תפדוע תוכז תוקינעמה ,דיבעמ לש תידדצ דח הארוה לש גוסהמ "יצוביק

 רתיה ןיב וז ותנקסמל עיגה ןידה-תיב .לוספ ךכיפלו הלפמ רדסה אוה ,ןידה-תיב עבוק ,הז יצוביק רדסה
 ,הזל הז םיאושנ םניאש הנוש ןימ ינב גוז ינב ינשל םניח הסיט סיטרכ הקינעמ לע-לא יכ הדבועה לע וכמתסהב
.רחא גוז ןבל יושנ םהמ דחא לכ רשאכ םג

 הלאכ גוז ינבל םניח הסיט יסיטרכ קינעהל השעמל הכלה תגהונ לע-לאש הדבועה יכ ,ךכיפל עבק ןידה-תיב
 יכ הנקסמל הליבומ ,ןימה ותואמ םהש גוז ינבינשב רבודמ ןיאש דבלבו ,"ןותיח ילוספ"ב רבודמש העדויב
.הלוספ הילפה איה בישמה לש ותיילפה

:עבקו ותנקסמ םכיס ןידה-תיב

 וא םניח הסיט סיטרכב הכזמה ,לע-לא לש םדא חוכ ילהונב יוטיב ידיל אבה 'יצוביקה רדסהה'"
 םתוא ןתמ תא ענומו ;)םירחאל םיאושנה ולא ומכ( דחא גוסמ ןותיח ילוספ גוז ינבל החנהב
 הארוה ונתפקשה יפ לע הווהמ ,)ןימה ותואמ םיינש ומכ( רחא גוסמ 'ןותיח ילוספ'ל םיסיטרכה
."הלוספ היילפהב םיקולה גהונו

:ןידה-תיב עבק דוע

 תויהל הלולע ,ןימה ותוא ינב 'ןותיח ילוספ' ינפ לע ,הנוש ןימ ינב 'ןותיח ילוספ' לש םתפדעה"
-דח הרוצב טילמ דיבעמה ותוא רשאכו ,'תינימה םתייטנ' תמחמ וידבוע ןיב דיבעמ דצמ הילפה
 ילוספ ינפ לע םתפדעה ךות ,דחא גוסמ ןותיח ילוספל תובטה קינעהל ,יצוביק רדסהב ,תידדצ
 ףיעס יפ-לע הרוסאה הילפה ,'הדובע יאנת'ב הילפה לש המויקל ששח ךכב שי ,רחא גוסמ ןותיח
 'עב ב"נשת ,1377 ח"ס(1991 תנש לש רבמצדב ןקותש יפכ ,הדובעב תויונמדזה ןויווש קוחל2

.")2.1.92 םוימ37



061/גנ ןויד ץיבולינד ןתנוי 'נמ"עב לארשיל ריווא יביתנ לע-לא   )יצרא(3-
933 וכ ע"דפ

347 4991 ד"נשת וכ ךרכ ,ע"דפ

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

 שיש 'תינימ היטנ' לש עקר לע הילפה םושמ ןהב שי יצוביקה רדסהה תוארוה יכ עבוקו ןידה-תיב םכסמ ךכיפל
.הלסופל

.ונינפבש רוערעה שגוה וז הטלחה לע

 קוחל )3()א(20 ףיעס יפ לע הנתינש הטלחה חוכמ ,העבש לש בכרהב בתומ ינפל עמשנ רוערעב ןוידה5.
.הדובע יסחי לש תיללכ הלאש רוערעבש הלאשה תויהב ,1969-ט"כשתה ,הדובעל ןידה-תיב

יצוביקה םכסהה תונשרפ6.

 תוארוההו להונה תוארוה ,יצוביקה םכסהה לש םתונשרפמ םאה ,איה הל םישרדנ ונאש הנושארה הלאשה
 וא םניחב ,ורבח רובע הסיט סיטרכ לבקל בישמה לש ותוכז תדמלנ )םייצוביקה םירדסהה- ןלהל( תויעוצקמה
.לע-לא ידבוע לש םגוז ינב יבגל גוהנכ ,החנהב

 םכסהה אוה עבתנה דעסה תא לבקל בישמה לש ותוכז ,הרואכל ,תדמלנ ונממ ןושארה תויוכזה לגעמ
.יצוביקה

 הנשל תחא הסיט יסיטרכ לבקל לע-לא לש םיעובקה הידבוע לש םתואכז תא עבוק יצוביקה םכסהל17 ףיעס
 ללוכ " )השיא/לעב( וגוז תב/ןב" חנומה םאה איה תלאשנה הלאשה ;")השיאו לעב( וגוז תב/ןב" רובעו םרובע
.ןימ ותואמ גוז ןב ובוחב

ןיב םיבר ןוימד יווק םנשי .יצוביקה םכסהה לש יביטמרונה וקלח תרגסמב ללכנ ונתונשרפ אושנ חנומה
 םימכסה קוח יפ לע םייצוביק םימכסה לש םתלוחתו םפקת ןיבל הנשמ תקיקחו םיקוח לש םתלוחתו םפקת
 קלחה לש ותונשרפל" יכ רבכמ עבקנ ךכיפלו ,)םייצוביק םימכסה קוח- ןלהל(1957-ז"ישתה ,םייצוביק
 "םיזוח שוריפלע םילחה הלא אלו ,םיקוח שוריפ לע םילחה םיללכה םיפי יצוביקה םכסהה לש יביטמרונה
 ,"יצוביקה םכסהה" ]32[ גרבדלוג 'מ ;םיצ תשרפ- ןלהל ,]2[12-4/בנ ע"בד ;268 'עב ,]1[1-4/אל ע"בד(
.)562 'עב

 תווהמ ,וב תויוצמה תוישיאה תוארוההו ,יטרפה טפשמב תיזוח תורשקתה אוה יצוביק םכסה ,תאז םע דחי
 וילע תולח ךכיפלו ,)םייצוביק םימכסה קוחל19 ףיעס( וילע לח אוהש דבוע לכל דיבעמה ןיב ישיא הדובע הזוח
 ע"בד( קוחל25 ףיעסב ונגועש תונשרפה יללכ םללכבו ,1973-ג"לשתה ,)יללכ קלח( םיזוחה קוח תוארוה
.)546 'עב ,]4[55-3/טמ ע"בד ;177 'עב ,]3[21-4/ןשת

 יללכ- תחאה .תונשרפ יללכ לש תוכרעמ יתש תולח םייצוביק םימכסהב תוישיא תוארוה לעש ,אופא אצוי
 קקוחמה ןווכתנ הקיקח רבד לכב היפל הקזחהו ,ןויוושה תקזח הז ללכבו ,קוח תוארוה לע םילחה תונשרפה
 צ"גב( תרחא שרופמב עבקנ םא אלא ,תיטפשמה ונתטיש לש יטרקומדה רטשמה לש דוסיה יכרע תא םישגהל

 יללכ איה תרחאה תכרעמה .)םש םירכזנה םוקמה יארמו ,]2[ םיצ תשרפ ;]6[104/87 צ"גב ;]5[153/87
 איהש יפכ םידדצה לש םתעד דמוא יפל שרופי הזוח יכ" ,אוה םהב םירקיעה רקיע רשא ,םייזוחה תונשרפה
 ולש 'ג ;םיזוחה קוחל )א(25 ףיעס( "תוביסנה ךותמ- ונממ תעמתשמ הניאש הדימבו הזוחה ךותמ תעמתשמ
.)ל"נה ]4[55-3/טמ ע"בד ;ל"נה ]3[21-4/ןשת ע"בד ;307 'עב ,םיזוח יניד ]33[
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:אמק ןידה-תיב עבק ןודנה יצוביקה םכסהה לש ותונשרפל רשאב

-22/חמ ע"בד ;320 'עב ,]7[17-4/זמ ע"בד( תויביטקיבוא הדימ תומא יפל םכסהה תא אופיא שרפל שי"
-122/ןשת ע"בד( הדובע ףנע ותואב גהונל הקיז ךות ,)465 'עב ,]8[4  רשקהה' תניחב .)384 'עב ,]9[3
 ע"בד ;92 'עב ,]10[20-4/םש ע"בד( דחוימ יצוביק םכסהל שוריפ ןתמ תעב ,ןיינעה ןיממ אוה םג ,'יתיישעתה
.)534 'עב ,]12[29-4/חמ ע"בד ;430 'עב ,]11[19-4/זמ

 עמתשמ אוהש יפכהנושארו שארב שרופי יצוביקה םכסהה םהיפל ,םינושאר תולכשומ רוכזל ונילע ,םרב
.)465 'עב ,]8[22-4/חמ ע"בד( ומצע םכסהה ןושלמ םכסהה תועמשמ לע דומעל שי ,ונייהד ,וכותמ

 רובידה שוריפל הדובעל יצראה ןידה-תיב שרדנשמו ;'גוז ןב' לש חנומב יצוביקה םכסהה טקנ ,ןנד הרקמב
:םיאבה םירבדה תא ,גרבדלוג טפושה 'בכ ,ואישנ יפמ ונעמש ,רחא ןיינעב 'גוז ןב'

 תניחבמ' ויפ לע ,128 'עב ,]13[1/82 ש"מנעב ןהכ .י אישנה לש וירבד ילע םילבוקמ תאז היגוסב"
 ,עיפומ הז יוטיבש םיקוקיח םתואבש ,קפס ןיא ,םינוש םיקוקיחב 'גוז ןב' יוטיבה לש הליגרה תועמשמה
-רבדל םעטהו 'רחאה גוזה ןבל יושנ רשא ,גוז ןב איה הליגרה ותועמשמ  רואיתל ןווכמ היה 'גוז ןב' יוטיבה ול'
 םיקוקיח יכרצל הז יוטיב לש ותועמשמ תא וביחרה רשא ,תודחוימה תורדגהה לכב ךרוצ היה אל ,השעמל בצמה
.)249 'עב ,]14[8-7/ומ ע"בד( ".....םינוש

 ףסונב וריכזהב ןשרפה לע לקמ אוה רשאכ ,וכותמ שוריפל אופיא ןתינ ,ונניינעל עגונה יצוביקה םכסהה
 םילימה תא ונאצמ "לעב" חנומה דצב 'ןשוש ןבא' שדחה ןולימב .'השא'ו 'לעב' םיחנומה תא םג 'גוז ןב' חנומל
:תואבה

 ')'ו ,'אי ןירדהנס( 'ןיאושנל לעבה תושרל הסנכנש ןוויכ '...השיאל גוז ןב ,השיא אשנש שיא"
.")רוקמב אל השגדהה- רפס תירק תאצוה ,ןושאר ךרכ- שדחה ןולימה(

.ונילע תלבוקמ אמק ןידה-תיב לש ותונשרפ

.םימעפ לש בר רפסמ"גוז ןב" חנומה לש ותונשרפל וקקזנ הדובעל ןידה-יתב הז ללכבו טפשמה-יתב

 ךכ לע בישה ,רוביצב עודיה וא/ו העודיה תא םג ובוחב ללוכ "גוז ןב" חנומה םאה הלאשה הררועתנ רשאכ
:עבק ךכו ,הלילשב טפשמה-תיב

 קקוחמ תנווכ יפל ןכו הז יוטיב לש ליגרה ןבומה יפל שרפל שי םינד ונא הבש הטלחהב 'גוז ןב' יוטיבה תא"
 יוטיבש םיקוקיח םתואבש ,קפס ןיא ,םינוש םיקוקיחב 'גוז ןב' יוטיבה לש הליגרה תועמשמה תניחבמ .הנשמה
 םהבש ,םיקוקיח לש הרושמ רורב הז רבד .רחאה גוזה ןבל יושנ רשא ,גוז ןב איה הליגרה ותועמשמ עיפומ הז
 םש1972-ב"לשת ,]בלושמ חסונ[ ריידה תנגה קוח ןוגכ ,גוז-ןב יוטיבב הנשמה קקוחמו קקוחמה ושמתשה
.גוז ןבכ רוביצב עודיה תוברל- 'גוז ןב' :1 ףיעסב 'גוז-ןב' רדגוה

 ךרוצ היה אל ,השעמל בצמה רואיתל ןווכמ היה 'גוז ןב' יוטיבה ול
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 ]13[1/82 ש"מנע( "םינוש םיקוקיח יכרוצל הז יוטיב לש ותועמשמ תא וביחרה רשא תודחוימה תורדגהה לכב
.)249 'עב ,ל"נה ]14[8-7/ומ ע"בד ;]16[13/84 נ"ד ;]15[640/82 א"ע ;128 'עב ,ל"נה

 "גוז ןב" חנומה םא ,ונתעדל .ןוידל הדמעוה אל ןיידע ןימה ותואמ גוז ןב ללוכ "גוז ןב" חנומה םאה הלאשה
 יכ עובקל ןתינש ירה ,קקוחמה תנגהל הכז ףאו ונתטישב רכוה רשא דסומ ,רוביצב ה/עודי ללוכ וניא וטושפכ
.וב ריכה םרט ילארשיה קקוחמה רשא דסומ ,ןימה ותואמ גוז ןב ללוכ ונניא ףא אוה

 ותואמ גוז ןבל םינווכתמ םה ןיא יכ שרופמ ןפואב םתעד תא יצוביקה םכסהל םידדצה וליג ונינפלש הרקמב
 םילגמ גוז ןב חנומל ודמצוהש "השאו לעב" םילימה ,")השאו לעב( גוז תב/ןב" עבקנ יצוביקה םכסהב .ןימה
 ונניא יצוביקה םכסהב הז רוביד יכ ,ןאכמו ,םצמוצמה ונבומב גוז ןב חנומל ונווכתנ יכ םידדצה לש םתעד תא
."השאו לעב" תועדה לכל םניאש ןימ ותואמ גוז ינבו רוביצב םיעודי ללוכ

םייצוביקה םירדסההתונשרפ7.

.םייצוביקה םירדסהה אוה וננפוה וילא ינשה תויוכזה לגעמ

 קר אל הסיט סיטרכל תואכזה הבחרוה ,תעל תעמ לע לא האיצוה רשא םיידדצ דחה םייצוביקה םירדסהב
 םוימ "תויעוצקמה תוארוה"ל םירבדה םינפומ דוחיבו ,'רוביצב םיעודיל' ףא אלא םיאושנ גוז ינבל

 ,71-3/אנ ע"בד ואר ,"הרבחה ילהונ" לש םפקתו םתוהמ ןיינעל ;ליעל ))ד(3 ףיעסב ואבוה רשא(1.1.1986
.)םסרופ אל( מ"עב לארשיל ריווא יביתנ לע- לא- 'חאו ןורי הירא

 גוז ינב ללוכ ,תורומאה תויעוצקמה תוארוהב ועמשמכ ,רוביצב םיעודי חנומה יכ ,םינעוט בישמה חוכ-יאב
.ןימ ותואמ

 ול דומצב אלא ,ומצעל אוהשכ עיפומ "רוביצב םיעודי" חנומה ןיא הלא תוארוהב םג .וז הנעט לבקל ןיא
 חנומה רדגב םיללכנ םירקמ ולא עבקנ רדסהה תיתחתבש תראבמה תיבכוכב ,תאזמ הרתי ."השאכ/לעבכ" רמאנ
-לא יכ הדיעמ המישר התואב וללכנ אל ןימ ותואמ גוז ינב יכ הדבועה ונתעדל ."השאכ/לעבכ רוביצב ה/עודי"
.הלאל ףא תואכזה תא ביחרהל הנווכתנ אל לע

 )2(1 ףיעסב( "רוביצב העודיה ותשא" חנומב שומישה ;"השאכ/לעבכ רוביצב ה/עודי" חנומב שומישה
 ותוא ינבל התיה אל חסנמה תנווכ יכ ,ונתעדל ,םילגמ הלא לכ ,תיבכוכב םיטרופמה םירקמה תמישרו ;)רדסהל
.ןימ

 רוביצב םיעודי חנומה םאה ,הדבכנה הלאשל םישרדנ ונא ןיא יצוביקה רדסהה לש ונושל רואל ,רומאכ
.תואכרעב הררבתנ םרט הלאשה ,ונתעידי בטימל .ןימ ותואמ גוז תב/ןב ללוכ ומצעלש

:הז ןיינעב בתוכ )185 'עב ,לארשיב החפשמה יניד( ]34[ ןמפיש 'פ

 תגשהל רישכמ שמשל הדעונ תוינימ-דחתויורשקתה לע וליחהלו ןיאושינה גשומ תא ביחרהל העיבתה"
.תיתימאה תקולחמה ,םצעב ,השוטנ ךכ לעו ,הלא םיסחיל תיתרבח היצמיטיגל

 יכ חינהל ןיא ,לבא 'םיאושנכ רוביצב םיעודי'ל תונתינה תויוכזה תרגסמב תולעל וז הלאש היושע ונטפשמב
 ריכהל ןכומ היהי טפשמה-תיב
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 רוביצה תעידיש ,לבוקמה םיאושינה גשומ דוע לכ ,'גוז ינבכ רוביצב םיעודי' ויה וליאכ םישנ גוזב וא םירבג גוזב
."השאל רבג ןיב תויורשקתה קר ללוכ ,וילא תסחייתמ

;ונילע ףא תלבוקמ וז העד

 תוינשרפה תולאשב וניתונקסמ תא ונחבו ונבש ,)ךשמהב וטרופיש( הילפהה תייגוסב וניאצממ רואל )ג
 ינש ןשרפה ינפב םידמוע רשאכ יכ ,עבוקה ללכה לש ורואל ונמצע תא ונאםיחנמ רשאכ ,הז קרפב וררועתנש
 הז ןורקע דגונה שוריפה תא תוחדלו ,ןויוושה ןורקע תא חיטבמה שוריפב רוחבל וילע םיירשפא םישוריפ
 לש וכרד תא םסוח ,ליעלד ללכה .וניתונקסמ ונתשנ אל וז הניחב רחאל םג .)274 'עב ,]5[ לאידקש תשרפ(
 תונשרפה תא ףא הסכמ ימיטיגלה תונשרפה םחתמ רשאכ ,הלפמה תינשרפה תורשפאב רוחבלמ טפושה
 לע תונשרפה אושנ לש תשרופמה ונושל תא עיקבהל הז ללכ לש וחוכב ןיא ,םלוא .ןויוושה ןורקע תא המישגמה
.הלפמ התויה ףא

יללכה ןורקעה- הילפה8.

 תואכז םיקינעמ ,לע-לא ידבוע לע םילחה םייצוביקה םירדסההו יצוביקה םכסהה יכ ונאצמש רחאל )א
 הלאש ףא לע ,ןימ ותואמ גוז ינבל אל ךא ,רוביצב םיעודילו םיאושנ גוז ינבל החנהב וא םניח הסיט יסיטרכל
 תוארוהה תועבוקש יפכ ,יערא יתלבו ךשמתמ יניצר רשק תחכוה ךרוצל םישרדנה םירחאה םיאנתה לכב םידמוע
 עגפנל םידמועה םידעסה םה המ- ןכ םאו ,הלוספ הילפה הווהמ וז הנחבא םאה הלאשה הלוע ,תויעוצקמה
 ופקיהו ותוהמ תא ןוחבלתנמ לעו ,תיטפשמה ונתטיש לש דוסיה תונורקע םע הנמנ ןויוושה ןורקע )ב ;הנממ
 )ג ;הדובעה טפשמב הז ןורקעב דחוימל סחייתנ םירבדה ךשמהב .ןוילעה טפשמה-תיב לש ותקיספב ףא רזעינ
 לש ודמעמ לעו ,תרתומ הנחבאיהמו הלוספ הילפה יהמ הלאשה לע ,ןויוושל הנידמה יחרזא לש םתוכז לע
.ונידי לע ןהו ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע ןה ,תובר בתכנ תיטפשמה ונתטישב ןויוושה ןורקע

:םירבדה ירקיע תא קר איבנ ,ךכיפל

 תואמצעה תזרכה אוה םהבש ןושארה .םינוש תורוקממ םידמל ונא לארשיב ןויווש חיטבהל ךרוצה לע"
 "ןימו עזג תד ילדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו ...יתרבח תויוכז ןויווש םייקתי לארשי תנידמב" יכ ,תעבוקה
.)698 'עב ,]18[98/69 צ"גב ;)זרופ-ןלהל(332 'עב ,]17[958/87 צ"גב(

:ורמואב "קוחה ינפל לכהןויווש לש דוסיה ןורקע" לע טפשמה-תיב דמוע ,ל"נה ]18[98/69 צ"גבב

 ןויער ןכ יפ לע ףאו ,דוסי קוח לש 'ןיירושמ' ףיעסב אל ףאו הבותכ הקוחב אל ,הזכ שרופמ ףיעס ןיא ונלצא"
אוה ןידה ןמ ןכ לע .ולוכ ונלש יתקוחה רטשמה לשופא תמשנמ אוה ,רפס לע בותכ וניאש ,הז
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 תא םייקמה שוריפ ותוא ףידענ ,םישוריפ ינשל תנתינ תורחה קוחה לש הארוה רשאכ ,אקווד לובג ירקמבש
.)698 'עב( "לאל ותוא םש וניאו קוחה ינפל לכה ןויווש

:םימעפ רפסמ ןוילעה טפשמה-תיב רזח הדמע התוא לעו

 לע ...קוחה ינפל לכה ןויווש לש ןורקעה אוה ,קקוחמה תוליעפ לכל תיתקיקח הרטמ שמשמה דוסיה ןורקע"
 ,]17[ זרופ ;]19[507/81 צ"גב( "התוא רותסל אלו וז הרטמ םישגהל םיאבכ ,הקיקח ירבד שרפלו חינהל שי ןכ
.)331 'עב

:רחא םוקמבו

 דמעמ וא הפקשה ,תד ,אצומ ץרא ,הדע ,םואל ,ןימ ,עזג ימעטמ םדאל םדא ןיב םילפמ ןיא ויפלש ללכה ..."
 "ןהמ דרפנ יתלב קלח הווהמו ונלש תויטפשמה דוסיה תוסיפתב רוזשהו בולשה ,יתקוח דוסי ןורקע אוה יתרבח
.)]20[114/78 צ"גב(

:]17[ זרופ צ"גבב בתכנ הילפהה לש הערה התעיגפ לע

 ,ףאוש תיטרקומד הנידמ לכ לש טפשמה רשא' ,תיטרקומד הרבח לכל ידוסי ךרע אוה ןויוושה ,ןכא"
 ]35[j. Rowls, a םג ואר ;35 'עב ,]21[ ,10/69 נ"דב טנרגא אישנה( '...ושיחמהל ,תוניגהו קדצ לש םימעטמ

504theory of justice(. םירחאה םגש ועדויב ,הרבחה תיינבב וקלחב אשונו ללוכה םקרמל בלתשמ טרפה 
 שקבמה .תוניגהו קדצ לש םילוקיש לע ססובמ אוה .םדאל יעבט אוה ןויווש חיטבהל ךרוצה .והומכ םישוע
 הרבחל ינויח אוה ןויווש םייקל ךרוצה .המוד הרכה שקבל תלוזה לש ותוכזב ריכהל ךירצ ,ותוכזב הרכה
 רתוי ינסרה םרוג ךל ןיא ,ןכא .תורירשה ינפמ ןוטלשה לע רמוש ןויוושה .היונב איה הילעש תיתרבחה המכסהלו
 תושקהמ איה ןויוושה רסוח תשוחת .הפיאו הפיא םהב םיגהונ יכ ,היתונבו הינב תשוחת רשאמ הרבחל
 )ד ;)332 'עב( "םדאה לש תימצעה ותוהזב תעגופ איה .הרבחהתא םידחאמה תוחוכב תעגופ איה .תושוחתבש
 דובכ :דוסי קוחב הלעוה ןויוושה ןורקע היפ לע העד תמייק יכ ןייצנ ,ונניינעב ץוחנל רבעמ ,רגסומ רמאמב
 המרל ,הלא תושיג יפל ,ןויוושה ןורקע תא הלעה דוסיה קוח .יתקוח ןורקע לש לע-תגרדל ,ותוריחו םדאה
 דע היהש ,ןויוושה ןורקע ,וז השיג יפל ;"ליגר" קוח לש תיביטמרונה ותמרל לעמ תדמועה ,תיתקוח תיביטמרונ
.דחוימ דמעמ ףא ול ןתינו "רפס ילע" הלעוה ,הקוספה הכלהה ירפ ורקיעב התע

 ןורקע יכ םירבוס ךכ םינעוטה םלוא ,ןויוושה ןורקע שרופמב רכזנ אל ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב
 םיידוהיה םייטרקומדה םיכרעה לש היצרופרוקניאה ךרד לע ןיב" ,ןהב עמטנו קוחה תוארוה ןיב יוצמ ןויוושה
 ןיב ,קוחה לש וביל בל אוהש ,ותוריחו םדאה דובכ ךרע לש ותוהמב זוחאה ןפכ ןיב ,ובש הרטמה ףיעסב ונגועש
 קוח" ]36[ פרק 'י( "הלא לכ לש רבטצמה םחוכמ ןיבו ,וב תונגומה םדאה תויוכז לש תיאמצעה ןתעיבת חוכמ
 לש היפרגויב- ותוריחו םדאה דובכ :דוסי
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 תוכלהה תיברמ )ה ;)261 'עב ,"תולבגההו ףקיהה :תונגומ םדא תויוכז" :]37[ קרב 'א ;347 'עב ,"חוכ יקבאמ
 תושרה תולועפ תא ןחב טפשמה-תיבש העש וקספנ ,הילפה רוסיא רבדב ןורקעהו ןויוושה ןורקע ושבגתנ ןהבש
 טפשמה תרגסמב הילפה תנעטב םינד ונאשכ ףא ונתוא תוחנהל תוכירצ ןה םלוא ,ילהנימה טפשמהתרגסמב
.יטרפה

:ןוילעה טפשמה-תיב הז אשונב רמא ךכ

 הזב אצויכ ...ןאמי ימ םעו ינולפ הזוחב רשקתי ימ םע עובקל ןירוח ןב אוהו ולש הפיכב טלוש יטרפ חרזא"
 צ"גב( "ויהי רשא ויקומינ ויהיו ,ינומלא תא שרגלו ושוכרבשומישה תא ינולפל ריתהל יאשר יטרפ חרזא

 תלעופה תושר לע ירוביצה טפשמה ןמ תובוח לש ןתלוחת" ,]38[ ןמדירפ 'ד ;2115 'עב ,]22[262/62
 נ"ד סלוי תשרפב בורה תעד םג וארו ;"םיזוחה שפוח לומ ןויוושה" :]39[ ןהכ 'נ ;"יטרפה טפשמב

.)477 ,471 ,470 ,468 'עב ,]23[22/82

 וכפה םרט הלא תועד םלוא ,יטרפה טפשמה לע ףא ןויוושה ןורקע תא ליחהל ןידה ןמ יכ העדה העבוה
 תולועפ לע )ו ;)"יטרפה טפשמהו תונגומ םדא תויוכז" :]40[ קרב 'א ;]24[294/91 א"ע( תבייחמ הכלהל
.הקיספה לש החוכמ ןהו קוחה חוכמ ןה ןויווש תבוח הלח הדובעה יניד םוחתב תויטפשמ

 םיקסוע הלאש העש ,הקיספה חוכמ ,יצוביק םכסהל םידדצ לע הלטוה ןויוושה ןורקע לע רומשל הבוחה
 הברה םהישעמ שי םימכסה לע םימתוח יצוביק רדסהל וא םכסהל םידדצ רשאכ .םכסהה לש יביטמרונה וקלחב
 יטרפה טפשמל רשאמ ילהנימה טפשמל רתוי בורק יצוביקה הדבועה טפשמש ךכ ,םיירוביצ םיפוגל ףתושמה ןמ
 ןידה תיב תקיספ" ]41[ גרבדלוג 'מ ;207 'עב ,]26[108-3/ןשת ע"בד ;101 'עב ,]25[7-4/גל ע"בד(
.))סופדב( יודנל רפס "ילהנימה טפשמה תונורקע יפ לע הדובעל

 םידבוע לש םהיתובוח תאו םהיתויוכז תא תונשל םחוכב שומיש יצוביקה םכסהל םידדצה םישוע ,השעמל
 ,םידבועה רוביצ ידי-לע תונמאנב םידבועה ינוגרא ידיב דקפומ הז חוכ ;םנוצרמ אלש ףא םיתיעלו ,םנוצרמ
.)]2[ םיצ תשרפ( הילפה אלבו ןויווש ךותמ וב שמתשהל םה םיבייוחמ ךכיפלו

 ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחב רתויב בחרה היוטיב תא האצמש ,קוחה חכמ ןויוושב גוהנל הבוחה
.םירשקתמה םידדצה לע אלא תולח ןניאש תויזוח תויורשקתה לע ףאו ,םיטרפ לע ףא הלח ,1988-ח"משתה

.תונוש תואצותו תונוש תורטמ ,הנוש הלוחת )הקיספהו קוחה( הילפה לע םירסואה הלא תורוקממ דחא לכל

.םירושימה ינשב הילפהה תנעט תא ןחבנ ןלהל

יצוביקה רושימב הילפה9.

ףא לע יכ ,הנושארל יצראה ןידה-תיב עבק )]27[25-3/גל ע"בד( ןיזח תשרפב )א
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 עתריהל ול לא ,יצוביק םכסה לש ונכתב ברעתהל שקבתמ אוהש תמיא לכ הבר תוריהז גוהנל וילע המושש
.יצוביק םכסהב הלפמ הארוה לוספלמ

 ותואש קפס ןיא ,רבוד 'הילפה' הב שיש הזוח ותואב הארוה תליספב ולו ,רבוד ןועמשו ןבואר ןיב הזוחב ול"
ליגר הזוח ןיב ןחבאל ,הז ןיינעל ,שקיב םידבועה דעו חוכ-אב .'ירוביצה רדסה' תא דגונ ותויהב לספנ היה ףיעס
 .םכסהה לש ונכותב טפשמ-תיב תוברעתה ינפ לע יצוביקה ןתמו אשמה שפוח תא ףידעהלו ,יצוביק םכסה ןיבו
 ,תיקלח .יצוביק םכסהב תאז תושעל ול לא ,טפשמ-תיב ברעתמ היה ליגר הזוחב םא ףאש ,איה ותנעט רקיע
.)ליעלד18 ףיעס( ורוקמ לשב םייקה בצמה תא תונשל ןיאש הנעטה התחדנ תע ,וז הנעטל הבושת רבכ הנתינ

 םכסהב- 'םלוע ןוקית' תדגונה 'הילפה' הב שיש הארוה טפשמ-תיב לוספי ליגר הזוחב םאש ,רמאנו ףיסונ
 ןיא ןכ ,'הילפה' לוספל ןוילעה טפשמה-תיב ססיה אל ילהנמה טפשמה םוחתבש םשכ .ןכ רמוחו לקמ יצוביק
 ;םידדצה ןיב הזוח אלא יצוביק םכסה ירה ןיא ירוטגילבואה קלחב ,יצוביק םכסהב רבודמ תע סוסיהל םוקמ
 גציימה םרוג ,ינוציח םרוג ידי לע טרפה לע תומרונ תלטהל ,הקיקח רבדל רתוי אוה בורק- יביטמרונה קלחב
 טרפהש הארוה ,'םלועה ןוקית' םושמ תלספנ התיה ליגר הזוחב םא .טרפכ טרפה תא אל ךא טרפה לש סרטניא
 הלחה הארוהב אוה רבודמה תע ,םעט ותואמ תאזכ הארוה לוספל יואר המכו המכ תחא לע ,שרופמב הל םיכסה
.)378 'עב( "לע-לא תורישב ריווא תווצ ישנא רוביצ הז הרקמב- רוביצמ דחא ותויה לשב טרפה לע

:עבוקו יצראה ןידה-תיב ףיסומ ,ךשמהבו

 האבה ,די חלשמבו הדובעב הילפה רבדב תימואל ןיבה הדובעה תצלמהבש הארוהה ונניינעל תפלאמ"
 יצוביק ןתמו אשמב' :רמאנ )'ה הקספ ,2 ףיעס( הארוה התואב .הילפהה יא ןורקע לש םושייה יכרדב ךירדהל
 ךכל וגאדיו ,די חולשמבו הדובעב תויוכזה ןויוושו יוכיסה ןויווש לש ןורקעה תא םידדצה ודבכי ,הדובע יסחיבו

 ,הדובעב תומדקתהב ,הדובעל הרשכהב ,הדובע תלבקב הילפה ןייפואש תוארוה וללכי אל םייצוביק םימכסהש
 דעו תנעט איה רחש תרסח יכ רורב ,רומאל תעדה תא םינתונשמ .'הדובע יאנתב וא ,הדובעה םוקמ לע הרימשב
 בצמה תא חיצנהל שי ,יצוביק םכסה לש ונכותב תוברעתה יאו יצוביקה ןתמו אשמה תשודק תוכזב יכ ,םידבועה
.)םש( ."הילפה תעינמל םינושארהמ ויהיש ךירצ םייצוביק םימכסה יכ הלוע רומאהמ רשאב ,םייקה

 חנומה-"םלועה ןוקית" לש םימעטמ תיזוח הארוה תליספב רבודמ רשאכ יכ ןידה-תיב עבוק ףוסבלו
 ,םינוא רסח ןידה-תיב ןיא"-1973-ג"לשתה ,)יללכ קלח( םיזוחה קוחל םדקש ןידב "רוביצה תנקת"ל ליבקמה
-קספל379 'עב( "הילפה הב שיש תיזוחה הארוהה תליספ ידכ ןידה-תיב לש תוברעתה איה טפשמב האצותהו
 ;)]2[ םיצ תשרפב םג המשוי וז הכלה ;]27[ ןידה
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 .תינימ היטנ תמחמ הילפה רסוא הילפהה רוסיא ןורקע םאה ,הלאשה הדמעוה םרט לארשיב טפשמ-תיב ינפב )ב
 הז ללכבו ויהי רשא ןהימעט ויהי ,ןה רשאב הילפהה תורוצ לכ לע לח אוהש ךכויד בחר יללכה ןורקעה ,ונתעדל
 Everyone :רומאל2 ףיעסב תעבוק10.12.1948 םוימ ,םדאה תויוכז לע תילסרבינואה הרהצהה .תינימ היטנ

is entitled to all the rights and freedoms set forth in"this declaration without 
discrezamination of any kind, such as Race, colour, sex, language, religion, politcal or 

other . Opinion, national or social origin, property, birth, or other"status)ופסוה תושגדהה(
 יתלב המישרכ הרורב הנווכב ךורע ,תיטרקומד הנידמ לכ לש הילגרל רנ שמשל רומאה ,ךמסמה לש ,הז חסונ
.)612 'עב ,]28[301/63 צ"גב( הילפהל ששח םייק םהיבגל רשא םיאשונ לש הרוגס

:יכ7 ףיעסב עבקנ ,1966 תנשמ תויתוברתו תויתרבח ,תוילכלכ תויוכז רבדב ם"ואה תנמאב ,ןכ ומכ

 וקפסי רשא ,םיתואנו םיקדוצ הדובע יאנתמ האנהל םדא לכ לש ותוכזב תוריכמ וז הנמאב דצ ןהש תונידמ"
 תלעב הדובע תרומת הווש םולשתו ןגוה רכש)1( :םומינימ תניחב ,םידבועה לכל חיטבמה םולשת .א :דחוימב
.)רוקמב אלהשגדהה( )205 'עב ,]42[( "...אוהש גוס לכמ הילפה אלב ,הווש ךרע

 עגונש המב תוחפל ,תוינידמ לש וקכ ,הבוחה תא המצעלע הלטנ ךכבו ,וז הנמא לע הנורחאב המתח לארשי
.איהש הביס לכמ רכש יאנתבו הדובע יאנתב םידבוע תולפהל אלש ,ימואל ןיבה רושימל

 הקוסעתב הילפה רבדב תימואלניבה הדובעה תדיעו לש111 הנמא תא12.1.1959 םויב הררשא לארשי
:עבקנ הבו ,)27 'עב ,,]43[( די חלשמבו

 יפל גוהנלו ,תימואל תוינידמ לע ריהצהל בייחתמ הפקתב וז הנמא תדמוע ויבגלש רבח לכ"
 יוכיסה ןויווש תא- םיימואלה גהונלו םיאנתל תואיה םיכרדב- םדקל תדעוימה ,תימואל תוינידמ
."הז חטשבהילפה לכ רוקעל תנמ לע ,די חלשמבו הקסעה יבגל סחיהו

:ללוכ "הילפה" חנומה יכ הנמאב עבקנ ןכ

 רוקמ וא ימואל אצומ ,תינידמ הפקשה ,תד ,ןימ ,עבצ ,עזג ימעטמ תופידע וא הקחרה ,הלדבה לכ )א("
.די חלשמב וא הקסעהב סחיב וא יוכיסה ןויוושב םוגפל וא לאל םישל ידכ םהב שיש ,יתרבח

 יוכיסה ןויוושב םוגפל וא לאל םישל ידכ ןהב שיש ,םירחא םימעטמ תופידע וא הקחרה ,הלדבה לכ )ב(
 לש םיגציימ ינוגראב תוצעייתה רחאל ,רבדב עגונה רבחה ידי לע עבקייש יפכ ,די חלשמב וא הקסעהב סחיבו

.םירחא םיתואנ םיפוגבו ,םימייק םהש םוקמ ,םידבועו םידיבעמ

לע תוססובמה תמייוסמ הדובע יבגל תופידע וא הקחרה ,הלדבה)2(
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.הילפה רדגב ןתוא םיאור ויהי אל ,הדובע התוא לש תויעבטה היתושירד

 די חלשמלו הדובעל השיג ,יעוצקמ ןומיאל השיג םיללוכ 'די חלשמ'ו 'הקסעה' םיחנומה וז הנמא ןיינעל)3(
."הקסעהה יאנתו ,םימייוסמ

 לע תרסואה הארוה אצמת אל ליעל ואבוה רשא תונושה תורהצהבו תוימואלניבה תונמאב יכ ןייצנ ונניינעל
.תינימ הייטנ לש םימעטמ הילפה

 בר ינשרפ רזע ילכ הדובעל ןידה-תיבל תושמשמ ,הדובע יסחיל תועגונה תורחא תונמא ומכ ,ולא תונמא
 )ג ;)372 'עב ,]27[ ןיזח( הילפה רוסיא לש הז תמגוד ,דוסי ןורקע לש ופקיה תא עובקל ואובב תובישח
 .היתויוקפנו היתורוקמ ,הינייפאמ ,רוביצה תנקת לש הדמעמ תלאשב הבחרהב ןוילעה טפשמה-תיב ןד הנורחאב
 החיטבמ ,"רוביצה תנקת" ןורקע תועצמאב יכ דמל אוה הנממ ,ל"נה ]24[ םואבנטסק תשרפ לע וכמתסהב
-תיב עבוק ,יטרפה טפשמה ימוחתב לוחת היואר תוגהנתה לש תמייוסמ תילמינימ המר יכ טפשמה תטיש
 ותנקת הניה 'רוביצה תנקת' .לולכמ לעכ טפשמה תטיש לע ףיקשהל שי 'רוביצה תנקת' לש התעיבקב :טפשמה
 רוביצה לש היארה תיווזמ תיארנ איהש יפכ- ויתותדו ויתודע ,ויתונומא ,ויתועד ,וינווג לע- רוביצה ללכ לש
 צ"גב( "טפשמה תטישלש תונורקעהו םיכרעה לש םפקיה אולמ תניחב רחאל תקסומ רוביצה תנקת ,ןכא .רואנה

693/91]29[(.

 םירבד ץמאמ ,334 'עב "לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה" ורפסב ,]44[ ןייטשניבור 'א 'פורפה
 אל( ץיברוה 'נ ריעה ןג טקייורפ13644/90 )א"ת( 'מה(319/90 ביבא-לתב םולשה טפשמ-תיב רמאש
:))םסרופ

 יפכ .יהשלכ קוח תארוה רפמ וניא דוע לכ ,רתויב יטרפה וניינע ןה םדא לש תוינימה ויתויטנ"
 לע הלעי אל ןכ ,םיירנילוקה וימעטל םדא לואשל תיזוח תורשקתה ינפל תעדה לע הלעי אלש
 ןיינעל ןיינעו רשק םוש ךכל ןיאש םושמ ,תוינימה ויתופדעה לע ותוא לואשל ונתפוקתב תעדה
 אלו ,רוגס םירבח ןודעומ הז םא אלא ,רוביצה ללכל חותפ ותאירב עבטמ חוריא לש קסע .ןודינה
 יתבוחמ ינא אצומש הרעה ילב וז הטלחה םייסל לוכי ינניא .הז הרקמב ןניקסע הזכ ןודעומב
 הרקמב ומכ םייטנבלר אל םילוקיש םיקדוב רשאכ .וז תוניידתה לש רתוי בחרה טקפסאב ריעהל
 ,הירוטסיהב דואמ םילפא םימי ריכזהל םילוכי רשא ,םילוקיש תסנכה ןיב קחרמה דואמ ןטק ,הז
 הלחלח ררועל ידכ םהב יד רשא םילוקיש םתוא לכו ומלוע תפקשה ,ורוע עבצ ,םדא לש ותד ןוגכ
 ינא הצור םיווצמ ונלוכ םהילעש ,םיינמוהה תונורקעה תא םייקל הצור רשא ,םדא לכו ,העווזו
 ,ןבומכ ינא תאז רמואו ,םתבישח ךרד םג אלא םילוספ ויה םישקבמה לש םהישעמ קר אל רמול
."טפשמה תונורקע יפ-לע םג ,יתטרפש יפכ ,אלא ירסומה רושימב קר אל

 :יתגרדה ךילהת הווהמ "תיתרבח המכסה" יכ ,ףיסונ דוע
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 הרכהל התייכזל םדוק ,תרחא וא וז המרונ לש התקדצו התותימאל רשאב ,הרבחה לש סוסנסנוקה ,יכ אצמנ"
 םויב םייתסמו ליחתמ וניא תאזכש תיתרבח המכסה תורצוויה לש ךילהתה יכ ,רורב םג ,הנידמה ידי לע תיטפשמ
 'עב ,]30[58/68 צ"גב( "תע לכב שדחתמ ףאו בר ןמז ךשמנה ,תיתגרדה תוחתפתה לש ךילהת והז ;דחא

 תנקת תא תפקשמ הניא ,ןימ ותואמ גוז ינב לע ןויוושה ןורקע תלחה יכ ,םינעוט תרערעמה חוכ-יאב )ד ;)602
 יתלב" תונורקע וא םישדח םיכרע "רציי"ל ךירצ וניא ןידה-תיב יכ ,םינעוטו םיפיסומ םה דוע .לארשיב רוביצה
 תעיבק .לארשיב רוביצה ברקב םילבוקמה םיכרעה םע דחא הנקב םילועה םיכרע םשייל וילע אלא ,"םילשב
 ודיקפת םוחתבאיה ,םתנעטל ,"ןימ ותוא ינב םירבח"ל תורחאו תויפסכ תויוכז תקנעה ונניינעלו ,םישדח םיכרע
 תפקתשמוזש יפכ ,רוביצה תנקת םאה ,אופיא ,איה הילע בישהל םישרדנ ונאש הלאשה )ה ;קקוחמה לש
 לע ילילפה רוסיאה יכ ןייצנ רגסומ רמאמב .תינימ היטנ תמחמ הילפה החוד ,לארשיב רוביצה לש ויתושיפתב
 ןוקית( ןישנועה קוח ואר(12-ה תסנכב לטוב- השעמל לעפוה אל םלועמש- םיילאוסקסומוה ןימ יסחי םויק
 ןיב םיילאוסקסומוה ןימ יסחי לארשיב םירתומ זאמ .)62 ,ח"משתה1246 ח"ס(1988-ח"משתה ,)22 'סמ
 ,בישמה שקבמ התואש האצותל ליבוהל ידכ ליעל רומאב ןיא ,ןלהל רהבויש יפכ )ו ;ישפוחה םנוצרמ םיריגב
.תויונמדזהה ןויווש קוחל ןוקיתה לש ותקיקחל המדקש הפוקתה יבגל

 ןוגכ ,םדא לכל העיגמה תוכז ונממ לולשל ידכ ןהב ןיא ןכלו ,יטרפה וניינע ןה םדא לש תוינימה ויתויטנ ,ןכא
.תוכז ול הנקמ איה יכ הנקסמל הליבומ הניא וז האצות ךא ,קסע ןוישר

 הילפה ךכב התיה ,תוינימה ויתויטנללגב ,קוור לע-לא דבועל החנהב וא םניח סיטרכל תוכז תללשנ התיה ול
 העיבתה יכ ןייצלו רוזחל םוקמה ןאכ )ז ;ונניינעב בצמה הנוש .הלטבל ססהמ היה אל הז ןיד-תיבש הלוספ
 ונילעו ,)ליעל 'ו2 ףיעס ואר( תויונמדזהה ןויווש קוח לש ונוקית ינפל הכורא תע השגוה ירוזאה ןידה-תיבל
 קוחה םא הלאשה רתייתת זאו ,בישמה תעיבתתאלבקל םוקמ היה זא םייק היהש ןידה יפ לע םאה ןוחבל
 דעסל בישמה יאכז םא ןחבנ- הלילשב היהת הבושתה םאב .ואל םא ,שקיבש דעסה תא ול קינעמ ןקתמה
 ןויווש קוח תארוה רואלו םייקה ןידה רואל םאה הלאשל )ח ;ףקותל סנכנ ןקתמה קוחהש םוימ שקבתנש
 תוכזלו ,ןימ ותוא ינב "גוז ינב" יבגל ףא "ןויוושה ןורקע" תאליעפהל שי ,ןוקיתה לש ותקיקחל דע תויונמדזהה
 תויחנההו יצוביקה םכסההש םושמ תאז .תילילש איה ונתעדל הבושתה ,ודי לע שקבתהש דעסב בישמה תא
 ףא הקדצה התואב ,ןעטיהל הלוכי הילפהה תנעטו ,םיאכז לש "הרוגס המישר" ועבק םייעוצקמה תוארוההו
 ךכב םיצור םניא ךא ,קוחה יפל אשניהל םילוכיהו ,ףתושמ תיב קשמב וידחי םייחה הנוש ןיממ גוז ינב יבגל
-מ תוחפה ןמז קרפ ףתושמ תיב קשמ םימייקמה הנוש ןיממ גוז ינב יבגל וא ,םמיע םירומשה םימעטמ

 ;םישדוח12
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 תוכז תינקה ןיינעל הזןיד-תיבו ןוילעה טפשמה-תיב לש ותקיספמ וז היגוס יבגל שיקהל שי יכ הארנ ונל )ט
."גוז ןב"ל תויוכז וקינעה יצוביק םכסה וא ,קוח רשאכ ,"רוביצב העודי"ל

 לש "רוביצב העודי" תואכזב ריכהל ברס ובש ,ןוילעה טפשמה-תיב אישנ לש וניד-קספ תא רכזאנ הז ןיינעב
 'עב ,ל"נה ]13[1/82 ש"מנע( שרופמב תאז תואכז ונייצ אל תואלמגה יללכש הדבועה רואל ,תואלמגל טפוש

 העודי לש התוכזב הריכה אל רשא )ליעל6 ףיעס ואר( ]14[ הטנומ תשרפב הז ןיד-תיב לש ותקיספ תא ,)128
 רבח לש "רוביצב העודי"ל םיסחייתמה ,ןוילעה טפשמה-תיב ירבד תאו ,המוד םעטמ הדיבעממ היסנפל רוביצב
:רמאנ ל"נה ]29[ תרפא תשרפב :דועו תאז )י ;)]31[356/78 א"ע( אשונ ותואב תיפותיש הדוגא

 החוכב שיש םסק תחסונ ןיא .תבכרומ איה רוביצב םיעודיה ןיינעל לארשיב רוביצה תנקת ,ןכא"
 תנקת המיעו ,םינפ תברו הכובס איה תיביטמרונהו תויתדבועה תואיצמה .תויגוסה לכ תא רותפל
 לע ףיקשמ ,רוביצה תנקת תספתנ ולש הדימה-תמא יפ-לע רשא ,רואנה רוביצה .המצע רוביצה
 לש דסומה תא דילוהש ךרוצה רכומ ,אסיג דחמ .'םיברועמ תושגרב' רוביצב םיעודיה תעפות
 םיעודיה דסוממ םיאושינה סוטטסל םינומטה םינוכיסה םינבומ ,אסיג ךדיאמ .רוביצב םיעודיה
 םיעודיל עגונה לכב רוביצה תנקת תא םיביכרמה תודוסיב בר חתמ םייק ךכמ האצותכ .רוביצב
."רוביצב

- ונניינעב )אי ;םילאוסקסומוה גוז ינבב רבודמש העש המכ יפ םיפי ,םיביוחמה םייונישב ,הלא םירבד
 םיעודי"ה ונמנ הרבחה ילהונבו ,")השאו לעב( גוז תב/ןבל" תואכזה יצוביקה םכסהב שרופמב העבקנשמ
 אל ,)ליעל3 ףיעסב אבוה הלא לכלש אלמה החסונ(חור התואב תויחנה תויוצמ תויעוצקמה תוארוהבו "רוביצב
 הנווכתה אלש ימל םיסיטרכ קינעהל לע-לא לע הפכנ אלו ,ןימ ותוא ינב גוז ינבל תואכז קוספנו ונא אובנ
.יצוביקה םכסהב ךכל המיכסה אלו ,ול םקינעהל

 ותואמו ,תויונמדזההןויווש קוחב ןוקיתה רואל ,ודי לע עבתנש דעסל בישמה יאכז םאה הלאשל ןאכמו10.
.דעומ

 ןידהמ תונשל וא תושדח תויטפשמ תומרונ עובקל ידכ ללכ ךרדב השענ תסנכה ידי לע הקיקח רבד ןוקית )א
 תויונמדזהה ןויווש קוח לש ונוקית יכ ונל הארנ ;םייק בצמ ביחרהלו ןגעל ןוקיתה דעונ םימיוסמ םירקמב .םייקה
.אליממ םייק היהש בצמ קוחב ןגעל אלו םייקה ןידהמ תונשל אב ב"נשת תנשב הדובעב

:ח"משת תנשמ קוחה לש הנושארה האירקב תסנכב ןוידב הרמא ,קוחה תומזוימ ,רימנ .א כ"ח

 ןגעל האב העצהה .הקוסעתה ימוחת לכב ןויווש לש ללוכו ףיקמ רדסה רוציל איה תיחכונה העצהה תרטמ"
 ותויה וא יושנ ותויה ,דבועה לש ונימ תניחבמ הילפה רוסאלו הדובעב תויונמדזהה ןויווש תא הקיקחב
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 ןיבל םידבוע ןיב ןויוושל עגונב תורואנה תונידמה תיברמב תמייק רבכש הסיפתה תא תאטבמ איהו ,הרוה
.תודבוע

:הלאה תונורקעה לע תתתשומ קוחה תעצה

 תיעוצקמ תומלתשהב וא הרשכהב ,הדובעב םודיקב ,הדובעה יאנתב ,הדובעל הלבקב הילפה רסאית
 תסנכה ירבד( "תורוהה וא יתחפשמה בצמל ןהו ןימל ןה תסחייתמ הרוסאה הילפהה :םירוטיפ לש הרקמבו
.)הפסוה השגדהה ;59 'עב ,]45[

 לש וירבדמ איבנ ,ב"נשת תנשמ ,קוחל ןוקיתה לש םדקומה ןוידב תסנכב ןוידה תעב תסנכה ירבח ירבדמ
:יקסבושריו כ"ח

 ןיבו דבוע ןיב ,םדא הלפי אל דיבעמהש ,םויה אוהש יפכ קוחב בותכ .רחא אשונל סחייתמ ינשה ןוקיתה"
 ןיב הלפי אל :עצומה קוחל ןוקית ףיסוהל שקבמ ינא .םיאושנ םתויהו םירוה םתויה תמחמ ,הדובע ישרוד
 .םירוה םתויה תמחמ וא ישיאה םדמעמ תמחמ וא תינימה םתייטנ תמחמ ,םנימ תמחמ הדובע תלבקב םישנאה
 תמייקה העפות ,תויבסל וא םילאוסקסומוה ,תוינימה םהיתויטנ לשב םישנא לש םתיילפה עונמל אב הזה ןוקיתה
.)1034 'עב ,]46[ תסנכה ירבד( "הדובעל םתלבק ךרוצל ,תילארשיה הרבחב

:קוחל ןוקיתה לש תישילשהו הינשה האירקב ןוידב ,רימנ .א כ"ח ,החוורהו הדובעה תדעו ר"וי ירבדו

 תייסולכואל הנווכהו ,םדא לש תינימה ותייטנ תמחמ הילפה רסוא ,תסנכה ירבח יתובר .רחא בושח ןוקית"
 תמרוג וא ,תמייוסמ הדובע תלבק םיתיעל ונממ תענומ םדא לש תינימה ותייטנ .תויבסלהו םילאוסקסומוהה
 םתייטנב תולת אלל םירבגלו םישנל ינויווש סחי ןתמל ,הווקמ ינא ךכ ,םורתת קוחה תעצה תלבק .וירוטיפל
 תונגהה תא םהל קינעתו ,רבד לכל םיווש םיחרזאכ תוינימה םהיתויטנ יפל תויחל םהל רשפאת ,תינימה
-תיב יכ היה ול רתע בישמהש דעסה )ב ;)1533 'עב ,]47[ תסנכה ירבד( "רחא רוביצ לכ ןהל הכזש תויטפשמה
.לע לא ידבוע לש םגוז ינב יבגל גוהנכ הסיט יסיטרכ לבקל ותואכז לע ריהצי ןידה

 אלא הלפמ הארוה לוספל קר אל הילפה תליע לש החוכב םאה ,הלאשה לע הלילשבבישה אמק ןידה-תיב
:עבק ךכו ,תוכז חימצהל ףא

 ןויווש קוחל ןוקיתה[ רומאה יתקוחתה ןוקיתב שמתשהל לוכי וניא עבותה ,רחא ןושל"
 וז םא ,הלפמ הארוה לש הלוטיבל יעצמאכ קר אלא ,תויוכז שוביגל ףונמכ ]הדובעב תויונמדזהה
 ,ךכיפל .דיבעמה ןיבל וניבש ישיאה הדובעה הזוחב וא יצוביק רדסה ,יצוביקה םכסהבאצמת
 תויטנ ילעב םידבוע לש םהיתויוכז תא ,רידסמ וניא םגו ליכמ וניא ,קוחה לש תויוכזה לגעמ
 וא םימכסה ףוקתלו תוסנל ידכ ,םדיב עייסל ידכ קר וב שי .עבותה תמגודכ תוילאוסקסומוה
."םילפמ םירדסה
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 לע-לא לש םדא חוכ ילהונ תארוהב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ יצוביקה רדסהה יכ ןידה-תיב אצמשמ ,ףוסבל
 םושמ הב שיש יצוביק רדסה תארוה לוספל בייוחמ ןידה-תיב" יכ דעסה תלאשל סחיב עבק ,הילפהב הקול
 שרדנ אל יצוביקה םכסהב לוספה ףיעסה תקיחמ לש דעסה )ג ;"ןכ םיטילחמ ונאו ;'תינימ היטנ' עקר לע הילפה
.ןודנה הרקמב הילפהה םגפ תא אפרל וחוכב ןיאו בישמה ידי לע

 ירוזאה ןידה-תיבש דעס לכ ןתיל ךמסומ הז ןיד-תיבש רחאמ ,הלאשל סחייתנ ,דגנכש רוערע שגוה אל יכ ףא
.ותיתל ךירצ היה

 תוכזה ול המק,יצוביק םכסהב הרוקמש הלוספ הילפה לע בישמה עיבצהשמ םאה ,איה תלאשנה הלאשה
 וניה ול יאכז אוהש דיחיה דעסה אמש וא ,השע רשאכ לוספ ןפואב ונממ הערגנש תוכזה תא ומצעל שורדל
 המיקמ איהש קר אל הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח חוכמ הילפה תליע ,ונתעדל .הלפמה הארוהה תקיחמ
 ;תוכז ול חימצהל ףא ,תומיוסמ תוביסנב ,הלוכי איהש אלא ,הלפמה ףיעסה תליספ תא עובתל תוכזה תא עגפנל
 הארוהב רבודמ ןיא ,יצוביק םכסהב הלפמ הארוה הנודנ םהבש םירחא םירקמבכ אלש ,ןודנה הרקמב )ד
 םג יל אל תניחבב ,תולטב לש דעס ןכל .הלפמ ןפואב התוא הקינעמה הארוהב אלא ,הלפמ ןפואב תוכז הליבגמה
 ןיד-תיב ןתי םירקמ ולאב הלאשל ללכ סחייתהל ךרוצ ונל ןיא- ונניינעל )ה ;בישמה תשירד לע הנעי אל ,ךל אל
 ףיעס לש ותארוה רואל תאזו ,)]27[ ןיזח ןיינעב ומכ( יצוביק רדסהב וא םכסהב הלפמ הארוה לוטיב לש דעס הז

:ונושל הז רשא ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחל10

-יאשר אוהו ,הז קוח תוארוה תרפה לשב יחרזא ךילהב ןודל תידוחיי תוכמס אהת הדובעל ןידה-תיבל"

 העינמ וצ ןתיל)2( ;ןיינעה תוביסנב ול הארייש רועישב ןוממ לש קזנ םרגנ אל םא ףא םייוציפ קוספל)1(
 ןובשחב ןידה-תיב איבי רומאכ וצ איצוהל ואובב ;תקדוצ אהת אל דבלב םייוציפ תקנעהש האר םא ,השע וצ וא
 םירוטיפ יבגלו ,עגפיי רחא דבועש תורשפאה תאו הדובעה םוקמב הדובעהיסחי לע וצה תעפשה תא ,רתיה ןיב
 וחוכ הז ןטק ףיעס תוארוה .םידדצה לע לחה יצוביק םכסה לש ויתוארוה תא םג הדובעב םימוצמצמ םיעבונה
."1970-א"לשת ,)הזוח תרפה לשב תופורת( קוחל )2(3 ףיעסב רומאה ףא לע הפי

:יאביל .ד כ"ח ,תסנכב ןוידב ,רמא וז הארוה לע

 התע דע עבקנש המל רבעמ ,10 ףיעסב רומאכ ,הדובעל ןיד-תיב לש תויוכמסה תבחרה תא הז לכ לע ףיסונ"
 .הז קוח יפל םידעסה ןתמב םג ןודל ןידה-תיבל תויוכמסה ונתינש קר אלו .הדובעל ןידה-תיב קוחל24 ףיעסב
 טפשמה-יתב ורהזנ םויה דע .םירוטיפ וא םידבוע תלבק יבגל הפיכא לש דעס הנקמה בושח שודיח שיש אלא
5129371 ,דעס תתלמ
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 יאכז עגפנהש עבוק ובש3 ףיעסש ,1970-א"לשתה )הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוח תארוה רואל תאזו
 .ישיא תוריש וא ,תישיא הדובע לבקל וא ,תושעל ...הזוחה תפיכא :הלאמ תחא המייקתנ םא תלוז הזוח תפיכאל
 ףיעס ןאכ אב ןכבו .תישיא הדובע תפיכא וניינעש הזוח תפיכאל תוכז ןיאש רמאו ,שריפ ןוילעה טפשמה-תיב

 אצויכו םירוטיפ לטבל הדובעל דבוע ריזחהל שממ לש דעס ןתמ םג רשפאלו ישוקה תלבגהל קוח תארוהב11
.)1034 'עב ,]46[ תסנכה ירבד( "הזב

 תקולחמבש תויתדבועה תולאשה וחכויש הדימבו םא יכ םיעבוק ונאו ,החדנ ורקיעב רוערעה .רבד ףוס11.
 הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח לש ונוקית םוימ לחה קר ,לבקל תוכזה ול המק ,בישמה ןעוט ןהל
.הנוש ןימ ינב "גוז ינב"ל םיקנעומ הלאש םיאנת םתואב ,וגוז ןבל הסיט יסיטרכ ,)2.1.1992(

.מ"עמ ףוריצב ח"ש000,4 לש ךסב רוערעב ויתואצוה בישמל םולשת תרערעמה

.)9.12.93( ד"נשת ולסכב ה"כ ,םויה ןתינ


