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 ?ביזכהש לוענמה וא לפנ אלש רצבמה
 

 רנטואמ םחנמ לש ורפס לע תרוקיב
 לת תטיסרבינוא( ויתודיתע ,ויתויעב ,ויתודלות – לארשיב םזילרבילה

 )2019 ביבא

 תאמ

  *קוסב רוא

 תא חתנמ ויתודיתע ,ויתויעב ,ויתודלות – לארשיב םזילרבילה רנטואמ ינמ לש ורפס
 םינשב .וב היוצמ לארשי תנידמש ירטשמה רבשמל ןוילעה טפשמה תיב לש ותמורת
 ןכוד" לע ןוילעה טפשמה תיב תא וביצה לארשיב ירוביצה חישב םיבר ,תונורחאה
 םג ומכ ,"תיתקוחה הכפהמ"ה לש םודיקבו הריציב ותחלצה יכ ונעטו "םימשאנה
 ,תילארשיה היטרקומדל תונוש תונכס ורצי ,םירחא םימוחתב תיטסיביטקאה ותקיספ
 תיב ,ותשיגל .הנוש הנעט הלעמ רנטואמ .תיביטקפא הרוצב לושמל תלוכי רסוח תמגוד
 דוחייבו ,תילארשיה היטרקומדל הנכס הרצונ ןכלו ולעופב לשכנ ןוילעה טפשמה
 תיב היה לוכי םהבש םיביתנה לע עיבצהל שקבמ רנטואמ ,ףסונב .תילרבילה התסרגל
 עגונב תוקפס תולעהל שקבא וז םירפס תרוקיבב .ןולשיכמ ענמיהל ידכ דועצל טפשמה
 התייה יחרזמה קנב ןידה קספב רגמש תשיג תצמואמ התייה ול יכ רנטואמ לש ותנעטל
 תדיריב ותכימתמ גוסנ רנטואמש הארא ;רתוי הבר החלצהל הכוז תיתקוחה הכפהמה
 לש ותנעטב ךומתל שקבא ;ןוילעה טפשמה תיב תקיספב םיכרעה תיילעו םזילמרופה
 לש הייפואב ןוידב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב יתועמשמ רסח םייק יכ רנטואמ
 תיב יטפוש יכ ותנעטב הגוש רנטואמש ןעטא ,ףוסבל ;"תיטרקומדו תידוהי"כ הנידמה
  .ןוילעה טפשמה תיב לש היצמיטיגלה תייגוסמ ומלעתה ןוילעה טפשמה
 

  אובמ
  ירגמשה םזילמרופה תפדעה .א
  ביזכהש ילרבילה ר״ומדאה .ב
  ינזלטימשה טפשמה תיב .ג
  םוכיס
 

 
 לע רנטואמ ינמל יתדות .תדחואמה הכלממה ,םאהגניטונ תטיסרבינואב םיטפשמל הצרמ *

 .תוליעומה ויתורעה תא ריעהו הז רמאמ לש תמדקומ הסרג ארקש
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 אובמ

 תוכרעה ןה הלא – "ןאכ הז ראמייו תקילבופר" ,"תטטומתמ לארשיב היטרקומדה"
 םינומשה תונשמ לחה אלא תונורחאה םינשב קר אל ירוביצה חישה תא תופיצמה
 םינש תורשע ינפל רבכ וזח םיבר םינשרפש יפ לע ףא 1.תמדוקה האמה לש םיעשתהו

 תודירש החיכוה תילארשיה היטרקומדה 2,טטומתהל תדמוע לארשיב היטרקומדהש
 תמגוד םירגתא החלצ איה הדסוויה זאמ םינשה שולשו םיעבש ךלהמב .המישרמ
 ןיב ינתאו יתד ,ימואל עקר לע םיימינפ םיעסש ,ךשמתמ ינוחטיב םוריח בצמו תומחלמ
 רידסהל היתונויסינ תרגסמב ומיקהש םיבושיימ היחרזא יפלא תורשע יוניפו היחרזא
 הייפוא לע ליטמ םיחטשב שוביכה רטשמש דבכה לצה תורמל 3.הינכש םע היסחי תא
 וז תודירש .דורשל הכ דע היטרקומדה החילצה לארשי תנידמ יחטשב ,יטרקומדה
 הנכסה לע בושו בוש םירבדמה רעשב םיאיבנל גועלל ןימיהמ םינשרפל תרשפאמ
 "באז ,באז"ה תואירק לש ישוקה םע דדומתהל שרדנ רנטואמ םחנמ 4.היטרקומדל
 תוטטומתה תנכס ינפמ תפסונ םעפ ריהזהל שקבמה ,"לארשיב םזילרבילה" ורפסב
 ומשגתה אל זאמ ופלחש םירושעה תעבראב"ש יפ לע ףא יכ סרוג רנטואמ .היטרקומדה
 שי ,"הייפוא תא הרמיש לארשי לש תילרבילה היטרקומדהו ,הלאה תורוחשה תואובנה
 סוסיבל םיבר םינועיט הלעמ רנטואמ 5."תוניצרב" תויחכונה תורהזאה תא תחקל
 םינשב ורצוה םהבש םירקמה תא זכרמה בר יתדבוע רמוח איבמ ףא חפסנבו ,ותנעט

 
 :ןלהל( )2019( 283 ויתודיתע ,ויתויעב ,ויתודלות – לארשיב םזילרבילה רנטואמ םחנמ  1

 אל ועמשנ םירשעה האמה לש םינומשה תונשב רבכ" :)לארשיב םזילרבילה רנטואמ
 היטרקומדה תא רימהל תדמוע לארשי ןהיפלש תורימא ,תורפסב םגו תונותיעב ,תחא
 רוביצהו ,'תויראטירוטוא' וא 'תוירטילטוט' ,'םזישפ' לש רטשמל הלש תילרבילה
 ."'קזח שיא'ל קקותשמ

 .םש  2
 ,cate framework of Israeli democracy The deliRaphael Cohen‐Almagor לשמל ואר  3

during the 1980s: Retrospect and appraisal, 8 ISR. AFF. 118, 130 (2001): “Israeli 
democracy is young and fragile, and saddled with inherent problems. It is quite 
reassuring to realize that during the State’s first fifty years, democracy has proved 

resistant to the extraordinary domestic and external pressures confronting Israel”. 
 https://www.haaretz.co.il/opinions )10.6.2016( ץראה "!םזיסיקרנ ?םזישפ" בואט ידג  4

/.premium-1.2971742; הדימ "ןימי תשפכה לש הנש 100 :םזישפ ,םזישפ" יול זעב 
)7.1.2016( https://mida.org.il/2016/01/07/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%96% 

D7%9D-%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D-D7%A1%D7%99%D7%9 
B%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-

%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D 
7%99%D7%9F/. 

 .284–283 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  5
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 הנכסהש הנעטה אוה ורפסב שודיחה רקיע ךא 6.תויטרקומד תודוסי תויוכז תונורחאה
 ,ותשיגל .ןוילעה טפשמה תיב לש ותשלוח ללגב רתוי תישממ איה תעכ היטרקומדל
 םבורבש םילשוכ םיכלהמ תרדס לש האצות איה ןוילעה טפשמה תיב לש ותשלוח
  7.קרב ןרהא טפושה ידי לע וותוה

 הניא "םימשאנה ןכוד" לע ןוילעה טפשמה תיב לש ותבצה ,2021 לש לארשיב
 םישקבמה םידחא םירפס םסרפ ןמדירפ לאינד רבעשל םיטפשמה רש .דוע העיתפמ
 היטרקומדל ןורחאה רודב ןוילעה טפשמה תיב לש תילילשה ותמורת תא םיגדהל
 – "םינטפשמה ןוטלש"ל םיסחיימה םיבתוכה וברתה תונורחאה םינשבו 8,תילארשיה
 ךא 9.לארשיב רטשמה תטישב םיבר םילשכל תוירחא – ןוילעה טפשמה תיב םשארבו
 טפשמה תיב תא וביצהש םירקבמה .ורפסב שודיחה ןאכמו ,הנוש רנטואמ לש תרוקיבה
 ללגבו ,ויכלהמב חילצה ןוילעה טפשמה תיבש םיסרוג םימשאנה ןכוד לע ןוילעה
 רדעהמ תעבונ הנכסה ,םתנעטל 10.לארשיב יטרקומדה רטשמל הנכס הרצונ ותחלצה
 וא ,ןוילעה טפשמה תיב ליטהש תולבגמ לשב לושמל תורחבנה תויושרה לש ןתלוכי
 רטשמ תורצויו רוביצה ןוצר תא תורתוסה ןוילעה טפשמה תיב לש תוטלחה ללגב
 ,תאז תמועל ,רנטואמ 11.םעה ירחבנ ידי לע אלו תיטופיש היכרגילוא ידי לע טלשנה
  .תילארשיה היטרקומדל הנכס תמייק ןכלו ויכלהמב לשכנ טפשמה תיבש סרוג

 ומצע דייצ טפשמה תיב" ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספה ינפ לע יכ ןעוט רנטואמ
 תיב לש הלועפה תלוכי ,יתימאה םלועב" ,לעופב לבא ,"דואמ תכל יקיחרמ תוחוכב
 ןימיה לש ויכלהמב הנכס ההזמ רנטואמ 12.העגפנ היטרקומדה תנגהל "ןוילעה טפשמה
 המישנ התואב ךא ,ןוילעה טפשמה תיב לש ויתויוכמס תא רצהל םישקבמה ילארשיה
 ויכלהמל תורושק ןהינפב תבצינ תילארשיה היטרקומדהש תונכסה ןמ קלח יכ סרוג אוה
 ןוילעה טפשמה תיב הבר הדימבש םושמ קר אל תאז .ןוילעה טפשמה תיב לש םייוגשה
 ןגהל וחוכבו ותלוכיב לבגומ אוה ובש יחכונה ובצמל ליבוהש ביתנה תא ותקיספב ללס
 לש תירויצה ונושלב ,"םילוענמה" וא( םינונגנמה דחאב עגפ ךכבו ,היטרקומדה לע
 ויכלהמש םושמ םג אלא ,רטשמ תטישכ היטרקומדה תנגהל םיינויחה )ןיצקא ןימינב
 תוינחוכ לש םיביכר" הנידמה לש תיטילופה תוברתל ורידחה ןוילעה טפשמה תיב לש
 תיבש ךכב םשרוש תוידדצ-דחו תוינחוכ לש ולא םיביכר ,רנטואמ יפל 13."תוידדצ-דחו
 הסרג םדקל שקיב ףא אלא רטשמ תטישכ היטרקומדה לע ןגה קר אל ןוילעה טפשמה

 
 .312–294 'מעב ,םש  6
 .177 'מעב ,םש  7
 ץק ןמדירפ לאינד ;)2013( הרבשו תיטפשמה הכפהמה :ברחהו קנראה ןמדירפ לאינד  8

 .)2019( לארשיב ןוטלשו טפשמ :תומימתה
 .)2017( לאמש לבקמו ןימי עיבצמ התא עודמ רומדת זרא לשמל ואר  9
 .)2016( 37 ,1 חולישה "תולישמה לא תוליסמ" דקש תלייא לשמל ואר  10
 לארשיב ןוטלשה תא םינטפשמה ושבכ דציכ :ץ"גב תגלפמ ןמטור החמש לשמל ואר  11

)2019(. 
 .178–177 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  12
 .183 'מעב ,םש  13
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 תוימואלה םע חתמב היוצמש – תילרבילה היטרקומדה – היטרקומדה לש תמיוסמ
 לע ןגהל שקבמ רנטואמ ףא ןוילעה טפשמה תיב ומכ 14.תידוהיה תויתדהו תידוהיה
 דועב 15.םזילרבילה לש רתוי "הבע" הסרגב יכ םא ,תילרבילה התסרגב היטרקומדה
 הנגהב דקמתמה הימונוטואה לש םזילרבילב דקמתהל שקבמ ןוילעה טפשמה תיבש
 "גושגשה לש םזילרבילה" תא שקבמ רנטואמ ,הנידמה לש תוינוציח תויוברעתה ינפמ
 ,ךוניח יתוריש תמגוד גושגשל םיצוחנה עקרה יאנת תא רוציל הנידמה ןמ עבותש
 16.רוידו תואירב

 רבד לש ומוכיסבשו ןוילעה טפשמה תיב עציבש םייוגשה םיכלהמה םה המ
 רנטואמ לש ןועיטהמ קלח ?לארשיב תילרבילה היטרקומדל הנכסה תא םימיצעמ
 חוקיפל םיחטשב הנידמה תולועפ תפפכה .שוביכה תרשכהב ץ"גב תוברועמ :רכומ
 ךשמהב .רואנ שוביכ םיחטשב םייקתי הז חוקיפל תודוהש החנה תדוקנמ האצי ץ"גב
 ,הגשוה אל וז הרטמש דבלב וז אלש סרוג רנטואמ 17,רמ'צרק דוד הלעהש ןועיטה וקל
 ,רנטואמ בתוכ ,"ןיד יקספ טעמ אל"ב .ץ"גב תקיספ תא תיחשה שוביכהש ףא אלא
 םהש ןיד יקספ וידי תחתמ איצוה ונייה ,ולש הרשויב ,השק הרוצב וליפא ,ץ"גב עגפ"
 לש ויכלהמ לע תרוקיבב שדחל שקבמ רנטואמ ךא 18."תיטפשמה הניחבהמ םייתייעב
 ,רישע רנטואמ לש ונועיט .תיתקוחה הכפהמל עגונה לכב דוחייב ןוילעה טפשמה תיב
 הקמנהה ביתנב ןודא ןושארה קלחב :שדחל שקבמ אוה ןהבש תודוקנ שולשב דקמתאו

 ,רבעב ותשיגל דוגינבש ןעטא .םייתקוחה ויכלהמב ןוילעה טפשמה תיב רחב ובש
 ךלהמב תיטסילמרופ הקמנה טוקנל ןוילעה טפשמה תיב רובע היה ףידעש סרוג רנטואמ
 הקירוטרב יונישש רנטואמ לש ונועיט יבגל רפסמ תוקפס הלעאש רחאל .יתקוחה
 הכפהמל תיטילופה תכרעמהו רוביצה סחיב יתועמשמ יונישל איבמ היה תיתקוחה
 םזילרבילה ןכוסכ טפשמה תיב יבגל וינועיט תא ןוחבל ינשה קלחב הנפא ,תיתקוחה
 דציכ הארא הז קלחב ."תיטרקומדו תידוהי" החסונל תונשרפב תודקמתה ךותמ
 תובקעב ,רקבאו וז החסונ יביכר ינש ןיב ררושה חתמה םע דדומתהל שקבמ רנטואמ
 .הז חתמ םע תיתיזח דדומתהלמ ענמנ אוהש ךכ לע ןוילעה טפשמה תיב תא ,רנטואמ
 אל ןוילעה טפשמה תיב יטפושש רנטואמ לש ותנעט תא ןחבא ,ישילשה קלחב ,ףוסבל
 לש ותדמעל דוגינבש ןעטא .ןוילעה טפשמה תיב לש היצמיטיגלה תייגוסב וקסע
 טפשמה תיב תקיספב רתויב םייטמרדה םייונישה דחא שחרתה הז אשונב ,רנטואמ
 תועפותהמ תוברל ירבסה חוכ וב שיש יוניש ,תונורחאה םינשה תורשעב ןוילעה
  .ורפסב חתנמ רנטואמש

 
 

 
 .417 ,209 'מעב ,םש  14
 .385–384 'מעב ,םש  15
 .389–386 'מעב ,םש  16
17  SRAEL IOURT OF CUPREME SHE T :USTICEJCCUPATION OF OHE T ,RETZMERKAVID D

AND THE OCCUPIED TERRITORIES (2002). 
 .268 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  18
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 ירגמשה םזילמרופה תפדעה .א

 םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי ינכפהמה ורפס תא רנטואמ םסרפ 1993 תנשב
 התנתשה הרבעש האמה לש םינומשה תונשמ לחהש ןעט רנטואמ 19.ילארשיה טפשמב
 םייטסילמרופ םיקומינ דוע אל .ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספב הקמנהה ךרד
 אלא ,"ןשיה" ןוילעה טפשמה תיב גהנש יפכ ,ימינפה ונויגהלו קוחה ןושלל םידומצה
 ראית קר אל רנטואמ 20.קוחה ןושל ירוחאמ םירתתסמה םיכרעה תא םישפחמה םיקומינ
 ולדגיש הוקתב" וידליל שידקה רפסה תאו ולש בהלנ ךמות היה אוה ;יונישה תא
 וירוחאמש לגד היה רנטואמ לש ורפס 21."טפשמה תיב לש ולעפמ חילצי הב הנידמב
 האראש יפכ 22.שדחה ןוילעה טפשמה תיב לש "תיכרע"ה השיגל םיכמותה וצבקתה
 תנשב עיבהש תדהואה הדמעהמ הטוסה הדמע עיבמ רנטואמ שדחה ורפסב ,ןלהל

 טפשמה תיב קינעהש תונשרפה תא חתנמ אוה העש וז הנוש הדמע עיבמ רנטואמ .1993
 תנשב קוסיעה שפוח :דוסי קוחלו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תקיקחל ןוילעה

 .תודחא עקר תולימ תושרדנ וז הדמע ןיבהל תנמ לע .1992
 הקקוח ,תדחוימ תירוביצ בל תמושת אללו רימש תלשממ יהלשב ,1992 תנשב

 דוסי יקוח ינש 23.קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תא תסנכה
 אל .ןוטלשה לש ידסומה הנבמב םבורב וקסעש םימדוק דוסי יקוח העשתל ופסונ ולא
 יתקוחה טפשמב ילקידר יונישל וליבוי ולא דוסי יקוח ינשש לרוג תרזג וז התייה
 יכ חינמ רנטואמ .תינפת תדוקנ םהב תוארל רחב ןוילעה טפשמה תיב ךא ,ילארשיה
 יוניש ולא דוסי יקוחב תוארל אלא הרירב התייה אל ןכא ןוילעה טפשמה תיבל
 ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש יונישל הקמנהה ביתנ תא ףידעמ אוהש אלא ,יתועמשמ
  24.קרב ןרהא ,ופילחמ רחבש הז ינפ לע רגמש ריאמ

 ןתינש 25יחרזמה קנב ןיד קספב להנתה ןוילעה טפשמה תיב יאישנ ינש ןיב חוכיווה
 רחאמ םיאישנ ינש ועיפוה ןידה קספב .ןיבר חצר רחאל םירופס םימי ,1995 תנשב
 רחאל טפוש לכל םינתינה םישדוחה תשולש דסב ןותנ היה ,רבכמ הז שרפש ,רגמשש
 ודיב שיש ןוילעה טפשמה תיב עבק ןידה קספב .ןיד יקספ תביתכ םילשהל ותשירפ

 
 .)1993( ילארשיה טפשמב םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי רנטואמ םחנמ  19
  .םש  20
 .167 'מעב םג האר .3 'מעב ,םש  21
 ,Joshua Segev ואר הילע תרוקיבלו רנטואמ לש הזתה ול התכזש תויטננימודה רואיתל  22

The Changing Role of the Israeli Supreme Court and the Question of Legitimacy, 20 
TEMP. INT’L & COMP. L. J. 1 (2006).  

 לשממו טפשמ ״חכ יקבאמ לש היפרגויב – ותוריחו םדאה דובכ דוסי־קוח״ פרק תידוהי  23
 .)1993( 326 ,323 א

 .185–183 ,118 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  24
 221 )4(טמ ד״פ ,׳חאו יפותיש רפכ לדגמ 'נ מ״עב דחואמה יחרזמה קנב 6821/93 א״ע  25

)1995(. 
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 לש דוסיה יקוחב תונגועמה םדאה תויוכז סיסב לע תסנכה לש הקיקח לוספל תוכמס
 קיחרמ ךלהמב טקנ" קרבש אלא ,הקיקחה תליספ תוכמסב וריכה םיאישנה ינש .1992

 הנידמל תסנכה הנתנ דוסיה יקוח ינש לש םתקיקחבש ןעט ובש תקולחמ ררועמו תכל
 תיביטמרונ תונוילע היהת דוסיה יקוחלש ךכב קפתסה ,ותמועל ,רגמש 26."הקוח
  27.הנידמה תקוח תא ווהי אל םה ךא ,הקיקח תליספ תרשפאמה

 1992 תנש לש דוסיה יקוח תקיקחל סחייל קרב לש ותריחב תא רקבמ רנטואמ
 28.לארשי תנידמ לש התקוח תא דוסיה יקוח לש לולכמב תוארלו תוינכפהמ תויועמשמ
 אל ךא יוניש 1992 לש דוסיה יקוחב תוארל שקיבש רגמש לש וכרד תא ףידעמ אוה
 לש ותשיג ,רנטואמ תעדל .הנידמה תקוח תא דוסיה יקוחב האר אלש יאדוּו ,הכפהמ
 ררועל תלגוסמ הניאש וזכ םג ןכלו ,תילנויצנבנוק תיטפשמ הבישח לע" תנעשנ רגמש
 "תילנויצנבנוק תיטפשמ הבישח" חנומב השוע רנטואמש שומישה 29."תקולחמ
 רואיתל "םזילמרופ" חנומב רבעב השעש שומישל דואמ דע המוד רגמש תדמע רואיתל
 "םזילמרופ" חנומב שמתשמ וניא רנטואמש יפ לע ףא 30."ןשי"ה ןוילעה טפשמה תיב
 טפשמה תיב תקמנהב םיכרע יססובמ םיקומינ חונזל ונוצרבש הרהצההמ ענמנ ןכלו
 קבדה ןוילעה טפשמה תיב לש רתוי העונצ תומדב התע ךמות אוה ,םזילמרופל בושלו
 םיטפושה לש םהיתועידי םהבש תוזוחמל תוחפ גילפמו הרצ תיטפשמ תויחמומב רתוי

 טפשמה תיב ,וז תילנויצנבנוק השיג תצמואמ התייה וליא"ש ריבסמ רנטואמ .תולבגומ
 גיצמ היה טפשמה תיב הזכ הרקמב לבא ...םמצע םירבד םתוא תא תושעל לוכי היה
 31."...תסנכה לש התרשמכ אלא תילארשיה הקוחה לש יאמצעה הרצויכ אל ומצע

 ,ןידה יקספב הקמנהה ךרדל ידמ הבר תובישח סחיימ רנטואמ וז הדוקנבש המדנ
 חוכמ הקיקח תליספל ןוילעה טפשמה תיב לטנש תוכמסה םצעל ידמ התוחפ תובישחו

 תיב החד יחרזמה קנב רחאל ןידה יקספבש סרוג רנטואמ .1992 לש דוסיה יקוח
 תורמלש אלא ,ירגמשה ביתנה תא ץמיאו יקרבה "ינכפהמ"ה ביתנה תא ןוילעה טפשמה
 םע ןוילעה טפשמה תיב לש יתקוחה ךלהמה ההוז ירוביצה חישב ,וז הלועפ ךרד
 הזתה םע חתמב יוצמ הז ןורחא ןועיט 32.קרב לש ושרדמ תיבמ תיתקוחה הכפהמה

 
 .123–120 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  26
  .119 'מעב ,םש  27
 .168–167 'מעב ,םש  28
 .119 'מעב ,םש  29
–156 ,150 תחאו םירשעה האמה חתפב לארשיב תוברתו טפשמ רנטואמ םחנמל וושה  30

157 )2008(. 
 .151 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  31
 ץמיא יחרזמה קנב ןיד קספ רחאלש םינשב ,תילנירטקודה הניחבהמ" :811 'מעב ,םש  32

 טפשמה תיב ונייה ,קרב לש ותדמע תא החדו רגמש לש ותדמע תא ןוילעה טפשמה תיב
 תויבקעב ענמנו ,ילארשיה טפשמה לש יביטמרונה גרדמה תרגסמב לעופכ ומצע גיצה
 ןועטלמ תויבקעב ענמנו ,ילארשיה טפשמב לוכיבכ תמייקה הקוח ליעפמ אוהש ןועטלמ
 טפשמה תיב לש ודמעמש ןעטא .ילארשיה טפשמב לוכיבכ תמייקה הקוח ליעפמ אוהש
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 הקמנהה ךרד תא ץמיא ןוילעה טפשמה תיבש יפ לע ףא ירהש ,גיצהש תיללכה
 תירגמשה הלועפה ךרד לש תונורתיב דסומה הכז אל ,רנטואמ ץילמהש יפכ ,תירגמשה
 אוהש יפולחה שיחרתה ןכלו ,הז ישוקל עדומ רנטואמש המדנ .רנטואמ עיבצה םהילעש
 םלועל ללכ האב התייה אל קרב לש תינכפהמה ותדמע ובש שיחרת אוה רייצל שקבמ
 אל ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ללכ הצמוא אל רנטואמ יפלש ,וז הדמע לש היקזנ ךכו
  33.םישחרתמ ויה

 ןוילעה טפשמה תיב היה ולש בתוכ אוה רשאכ הדיפקב ויתולימ תא ררוב רנטואמ
 ,ןכא 34."תסנכה לש התרשמכ ...ומצע גיצמ" טפשמה תיב היה רגמש תשיג תא ץמאמ
 הגצה ךרדש ללכ רורב הז ןיא ךא ,ומצע תא גיצמ אוה הבש ךרדב טלוש טפשמה תיב
 וא רוביצל ןוילעה טפשמה תיב ןיב םיכוותמה תרושקתה ילכ ידי לע תצמואמ התייה וז
 הקמנה ביתנ רחוב טפשמה תיב היה םא ףא ,ךכמ הרתי 35.םירחבנה רוביצה יגיצנ ידי לע
 הקיקח תליספל תוכמסה התייה רבד לש ופוסב ,יחרזמה קנב ןידה קספב רתוי "עונצ"
 םירקמב םנמוא .םייטרקנוק םיקיתב תורחבנה תויושרה םע תומיעל הליבומ תישאר
 לע תיטופישה תרוקיבה תוכמסב ןוילעה טפשמה תיב שמתשה םהבש םינושארה
 תוררועמ ןניאש תויגוסב וקסע ולספנש םיפיעסה ,1992 לש דוסיה יקוח חוכמ הקיקח
 העיגמ תובישי ינב סויג תמגוד תויגוסב הקיקח התייהש עגרמ ךא 36.תירוביצ תקולחמ
 םיקקוחמה לש םתעד תא לטבל תוכמסה תחיקל םצע 37,ןוילעה טפשמה תיבב ןוידל
 תא הריבסמה הקמנהה םא םג ,ןוילעה טפשמה תיב לע הפירח תרוקיבל האיבמ התייה
 1997 תנשמ ןייטשניבור ןידה קספ ."העונצ" התייה תיטופיש תרוקיבל תוכמסה ץומיא
 קספל הבוט המגוד אוה ,תסנכה לש הקיקח הלטוב אל ובש ,תובישי ינב סויג ןיינעב
 םירדסהה ןורקע( יטסילמרופ-ילהנמ סיסב לע קמונש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד

 
 לש יתקוחה טקיורפה היה וליא רתוי בוט היה לארשיב םזילרבילה לש ודמעמו ןוילעה
 ."רגמש לש תילנויצנבנוקה ותדמע םע ההוזמ טפשמה תיב

 .183 'מעב ,םש  33
 לש ןכוסכ ומצע גיצמ היה טפשמה תיב" :185–184 'מעב םש םג ואר .151 'מעב ,םש  34

 ."...דוסיה יקוח ינשב האטיב ותואש ,הלש יוויצל 'תייצמ' ךאש ,תסנכה
 ,The Israeli Or Bassok ואר היזיוולטב ןושארה ץורעב "תיתקוחה הכפהמ"ה רוקיס לע  35

Supreme Court's Mythical Image-A Death of a Thousand Sound Bites, 23 MICH. ST. 
INT'L L. REV. 39, 70–78 (2014). 

 367 )4(אנ ד״פ ,'חאו רצואה דש ׳נ 'חאו לארשיב תועקשה ילהנמ תכשל 1715/97 ץ״גב  36
 רש 'נ חמצ 6055/95 ץ"גב ;)תועקשה ילהנמ יושירל עגונב הקיקח ףיעס תליספ( )1997(

 לש ינושארה רצעמה ךשמ יבגל הקיקח ףיעס תליספ( )1999( 241 )5(גנ ד"פ ,ןוחטיבה
  .)ל"הצ ילייח

 ובנ( תסנכה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 1877/14 ץ"גב לשמל ואר  37
 רוטפהו ל"הצל תובישי ינב לש סויגה תא םירידסמה הקיקח יפיעס לוטיב( )12.9.2017

  .)הז תורישמ



 ב״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ קוסב רוא

12 

 תורמל 38.)ינוליחה רוביצה תיילפא( תכל קיחרמ יכרע-יתקוח סיסב לע אלו )םיינושארה
 טפשמה תיב הכז תידרחה הרבחב דוסי ירדס לע תרערעמש היגוסב רבודש ןוויכמ ,תאז
  39.ידרחה רוביצה יגיהנממ הפירח תרוקיבל ןוילעה

 הזרכהב ךרוצל קרב לש םיקזחה םיקומינה דחא לש וקמועל דרוי וניא ףא רנטואמ
 קוסיעה ךמס לע 40.תירוביצ היצמיטיגל תשיכרב ךרוצה :תיתקוח הכפהמ לש המויק לע
 רמוש" גשומה תרדחהו האושהו ראמייו תקילבופר יחקל םע קרב לש הנשנו רזוחה
 הרכה שבגתת םאש ןימאה קרבש הארנ ,ינמרגה יתקוחה חישהמ חוקלה ,"הקוחה
 אהת "הקוחה רמוש"כ טפשמה תיב לש ודיקפתבו הקוח לש המויקב תירוביצ
 הכפהמה םרט ררשש בצמב התייהש יפכמ רתוי בוט תנגומ תילארשיה היטרקומדה
 םיכוז דוסיה יקוח ויה אל תיתקוח הכפהמ לע הזרכהה אלמלא ,קרב תשיגל 41.תיתקוחה
 ויהש יפכ ,לארשיב ירוביצה חישב תובישח לכ ירדענ םירתונ ויהו תירוביצ תוטלוב לכל
 תיב היה אל הז ןיעמ םיניינע בצמב .1992 תנש ינפל וקקחנש דוסיה יקוח תעשת
 תנגהל תירוביצ היצמיטיגלמ הנהנה ילככ רבשמ תעב םהב שמתשהל לוכי טפשמה
 לש – תטפושה תושרה תואמצע וא תויושר תדרפה תמגוד – םיידסומ םיטביה
  42.תילארשיה היטרקומדה

 
 ירוחב סויגש רחאמ( )1998( 481 )5(בנ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ ןייטשניבור 3267/97 ץ"גב  38

 רש גרח ןכלו ,]הקיקח[ ינושאר רדסהב הרידסהל תסנכה לע תינורקע היגוס אוה תובישי
 ןתוד יש םג ואר .)תובישיה ירוחבל סויגמ ףרוג רוטפ קינעה רשאכ ותוכמסמ ןוחטיבה
 םיטפשמ "תחאו םירשעה האמה ףס לע ןוילעה טפשמה תיבב היגטרטסאו ןיטינומ"
 הטונ טפשמה תיבש" ןייטשניבור ד"ספ תועצמאב םיגדמ( )2019( 16 ,1 גכ םיקסעו
 תא לידגהל ידכ ,ותעד לוקיש תא תפשוח הניאש הקמנהב םיינעבות ןיד יקספ ךומתל
 .)"םהל תויצה ייוכיס

 "צרמ לש ףינס אוה ןוילעה טפשמה תיב :ס"שמ לט דוד כ"ח" טהר םחנמ המגודל ואר  39
 .13.12.98 14 בירעמ

 רבדב קרב תא טטצמ( 142–141 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ ואר  40
 וק לש וקמועל תדרל ילבמ ךא 1992 לש יתקוחה יונישל תירוביצ בל תמושתב ךרוצה
 .)יקרבה הבשחמה

 המזירפ ךרד יתקוחה ךילהתה תניחב – תיתקוחה הכפהמל רושע" קוסב רוא ואר  41
 Or ;)הכפהמל רושע קוסב :ןלהל( )2003( 451 ו לשממו טפשמ "תיתאוושה-תירוטסיה

Bassok, The Schmitelsen Court: The Question of Legitimacy, 21 GERMAN L. J. 131, 150–
 .)״ינזלטימשה טפשמה תיב״ קוסב :ןלהל( (2020) 155

 םאה .תיתקוח הכפהמ הלימב שומישל רשא" :1996 תנשב ןויאירב קרב לש ורבסה ואר  42
 ץרמבש םושמ ?הליחתכלמ תיתקוח הכפהמ הזל יתארק המל ...עדוי ינניא ?חלצומ אוה

 .תטלחומ הממדב דוסי יקוח ינש םיאצוי )םירבחמה ,ונלש הרעה ;1992 ץרמ ל"צ( 1994
 הכפהמ לע יתרביד ,יתתנש הרצק האצרהב זאו ...רבד םוש ,םולכו יאמ לירפא ,ףלוח ץרמ
 תריש אוהש בשוח ינא .והשמ הרקש ריהצהל ,בל תמושת בסהל התיה הרטמה .תיתקוח
 תימואלה העדותל וסנכנ דוסיה יקוח ...הרק והשמש םימיכסמ םלוכ םויה ,ודיקפת תא
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 רחאמ רתיה ןיב ינקירמאה יתקוחה ןויסינהמ קר הארשה תלבק ינפמ ריהזמ רנטואמ
 ךא 43."ןנוכמ יטפשמ השעמ תועצמאב" הרצונ אל ,תירבה תוצראל דוגינב ,לארשיש
 חישב תיזכרמה המגודה אוהש ינמרגה יתקוחה ןויסינהמ םלעתמ רנטואמ ,תעב הב
 תמחלמ רחאלש הינמרג ףא ,לארשיל המודב .ינקירמאה ביתנל יפולחה ביתנל יתקוחה
 לע דמלמ ינמרגה ןויסינה ,דועו תאז .התקוח סיסב לע המואכ הננוכ אל היינשה םלועה
 היצמיטיגלל התכז םינשה תוברב קרו תוטילאה ידי לע הפחדנ הבר הדימבש הקוח
 שבוכה לש הבר תוברועמ ךות 1949 תנשב ץמוא ינמרג ברעמה דוסיה קוח 44.תירוביצ
 ינמרגה דוסיה קוח 45.ינמרגה שבכנה םעה לש תירוביצ תוברועמ רדעהבו ,ינקירמאה
 הקוחב ףלחויש ינמז יתקוח רדסהכ ספתנש רחאמ ,"הקוח" םשל אלו ,הז םשל הכז

 1989 תנשב תוינמרגה יתש ודחואש העשב ,תאז לכב .תוינמרגה יתש דוחיא םע האלמ
 הקוח ץמאל אלו הנידמה תקוחכ דוסיה קוח תא תוארל ךישמהל ינמרגה םעה ףידעה
 דוחיא תייגוסב ןדש )זא וחסונב( דוסיה קוחל 146 ףיעס יפל שרדנש יפכ השדח
 תירוביצה הכימתה תניחבמ הקלש ךילהתב הצמואש ,תינמרגה הקוחה ,ךכו 46.הנידמה
 ןתינ יתלב דוסיכ םויכ תבשחנו ינויצולובא ךילהתב היצמיטיגל התנק ,ול התכזש
 עירכמ דיקפת אלימ ינמרגה יתקוחה טפשמה תיב .תינמרגה הקילבופרה לש רוערעל
 קרב לש ונויסינ יכ דמלמ ינמרגה ןויסינה 47.יחכונה ודמעמל דוסיה קוח תפיחדב
 רדענו ךרפומ היה אל טפשמה תיב תלבוהב היצמיטיגל םוגפה יתקוחה ךלהמל תונקהל
  48.םיירוטסיה םימידקת

 קרב היה ול תילארשיה היטרקומדה תיארנ התייה דציכ תעדל השק ,רבד לש ופוסב
 ןועיטל םצמטצמ היה יחרזמה קנב ןיד קספו תיתקוחה הכפהמה תזת תא תולעהלמ ענמנ
 םידיפקמ םניא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ,םויכ .ילנויצנבנוק-עונצה ירגמשה יטפשמה
 תא תימע טפושה חתפ הנורחאל ךא ,ךכ .קרב תשיגל רגמש תשיג ןיב הנחבהה לע דוע
 ןיא לארשי תנידמל" היפלש רגמש תשיג תא וצמאב םואלה דוסי קוח ןיינעב וניד קספ

 
 רוטקיו ."גישהל דעונ הכפהמ גשומהש המ לכ םצעב הזו תויתקוח-לע תויתקוח תומרונכ
 תמושת בסהל ידכ תיתקוח הכפהמ לע יתרביד" רגניטספ ןואריו יקסנירמ סחנפ ,גרבצרה
  .)1996( 18 ,11 ןידה ךרוע "בל

 .383–380 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  43
 .485–482 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,הכפהמל רושע קוסב  44
ATRIOTISMPONSTITUTIONAL C ,ULLERMERNER W-ANJ  21 ;483–482 'מעב ,םש  45

(2009). 

46   in, Constitutional Reform in Germany after the Revolution of 1989Dieter Grimm, 
CONSTITUTIONAL POLICY AND CHANGE IN EUROPE 129 (Joachim Jens Hesse & Nevil 
Johnson eds., 1995); Gilbert H. Gornig & Sven Reckewerth, The Revision of the German 
Basic Law. Current Perspectives and Problems in German Constitutional Law, PUB. L. 

137 (1997). 
47  EDERAL FERMAN GISTORY OF THE H A :UARDIANSGS ’EMOCRACYD ,OLLINGSCUSTIN J

CONSTITUTIONAL COURT, 1951–2001 (2015). 
 .493–489 'מעב ,41 ש"ה ליעל ,הכפהמל רושע קוסב  48
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 49."...ךרדבש הקוחה לש םיקרפה םהש דוסי יקוח ונל שי הקוח םוקמב ,האלמ הקוח
 קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל םינוקיתה לע בתוכ אוה ןידה קספ ךשמהב ךא
 רבכ תיתקוח הכפהמ לש ןויערהש רחאל" 1994 תנשב וקקחנש ,קוסיעה שפוח :דוסי
 טפושה ,ךכל המודב .הכפהמ לש תיקרבה הקירוטרה ץומיא ךות 50,"...םיברב ץופנ
 תיירואת לע הנעשנש הזת ,עיצהש יביטמרונה גרדמה תזתו קרב תא טטצמ גרבלוס
 הנורחאל בתכ םימוד םירבד"ש ונייצב ולא םירבד קזחמ דימו ,תיתקוחה הכפהמה
  51.רגמש לש הזתה הנודנ הבש ורפסמ האבומ איבמ זאו ,"רנטואמ 'פורפ

 יתקוחה ךלהמה ןיב תכל תקיחרמ היגולנאב השוע רנטואמש יפכ – ץורחל םג השק
 ןיב הנחבה .ןולשיכל ןודנ יקרבה ביתנה היה שארמש – 52םימסרופמ תוברק ינש ןיבל
 ןוידה תיברמב םג ומכ רנטואמ לש ורפסב הרסחה – תיתקוחה הכפהמה יביכרמ תשולש
 .תיקרבה הכפהמה תקירוטר לש ץמחומה לאיצנטופה תא דדחל תרשפאמ – יתקוחה
 יקוח-לע ךרע םדא תויוכזל הנקמה םדא תויוכז תכפהמכ תיתקוחה הכפהמב לחה קרב
 53;םדא תויוכזב תעגופה הקיקח לע תיטופיש תרוקיב תוכמס טפשמה יתבל הקינעמו

 ידיב דקפומה לוענמכ ושמשי םללכב דוסיה יקוחש ןויערה תא קרב ץמיא רתוי רחואמ
 54;רטשמ תטישכ היטרקומדה תוטטומתה תעינמל "הקוחה רמוש"כ טפשמה תיב

 הכפהמהמ קלחכ תיטרקומדו תידוהיכ הנידמה תוהז לש ישילשה ביכרה ץמוא ףוסבל
 לע תנעשנכ הלוכ הכפהמה תא קרב האר םימדקומ םיבלשב יכ רוכזל יואר .תיתקוחה
 יכרע לש ןוגיעהש" העש ,טרפב ותוריחו םדאה דובכ לע הנגהה לעו ללכב םדאה תויוכז
 המצוע לש הבר הדימ שי" יכ קרב בתכ וז חורב 55."הנממ רזגנו וז הנגהל רושק הנידמה
 וליאו ,תירקיעהו תיזכרמה הרטמה איה ותוריחו םדאה דובכ לע הנגהה יכ ןועיטב
  56."יאוול רצות וא עינמ אוה הנידמה יכרע לש ןוגיעה

 הנבמה לעו םדא תויוכז לע הנגהל דוסיה יקוחב ןומטה לאיצנטופה תא ההיז קרב
 הכפהמה לש תונושארה םינשב אל תוחפל ,ההיז אל ךא ,הנידמה לש ירטשמה
 קלח הלביק אל וז החסונ ."תיטרקומדו תידוהי" ףוריצב ןומטה חוכה תא ,תיתקוחה
 הינייפאמ לע סרכ יבע םירפס בתכ קרב .תיתקוחה הכפהמה לע קרב לש ותביתכב טלוב

 
 .)8.7.2021 ובנ( תימע טפושה לש וניד קספל 2 'ספ ,לארשי תסנכ 'נ ןוסח 5555/18 ץ"גב  49
  .תימע טפושה לש וניד קספל 6 'ספ ,םש  50
 .גרבלוס טפושה לש וניד קספל 7 'ספ ,םש  51
 .169–161 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  52
 .)1992( 9 א לשממו טפשמ ״תונגומ םדא תויוכז :תיתקוחה הכפהמה״ קרב ןרהא  53
 368–367 ,355 א ךרכ םיבתכ רחבמ "דיתעו הווה ,רבע :לארשי לש הקוחה" קרב ןרהא  54

-תיתקוח המרב תונגומ םדאה תויוכז קר אל" :)2000 םיכרוע רימז קחציו ןהכ 'ה םייח(
 'נ רנלו 5364/94 ץ"גב ;"תיתקוח הקיטילופל הכפה תילארשיה הקיטילופה ...תיקוח-לע
 ,רודנב לאירא םג ואר ;)1995( 786–785 ,758 )1(טמ ד"פ ,הדובעה תגלפמ "ךרעמה"
 .)2003( 305 ו לשממו טפשמ ?תויתקוח תוכיפהמ עברא

 תונשרפ קרב :ןלהל( 327 תיתקוח תונשרפ :ישילש ךרכ טפשמב תונשרפ קרב ןרהא  55
 .)1994( )טפשמב

 .324 'מעב ,םש  56



  לוענמה וא רצבמה ב״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ

15 

 ןוזיאל םינונגנמה לע 58,דוסיה יקוחב תויונמה תויוכזה לע 57,תיתקוחה תונשרפה לש
 רמושכ ןוילעה טפשמה תיב לש ודיקפת לע ןכו 59ירוביצה סרטניאה ןיבל תויוכזה ןיב
 תומיעהמ ענמיהל תשקבמו ,הלד "תיטרקומדו תידוהי" החסונה לע ותביתכ 60.הקוחה
 61."תידוהי" גשומה לש הטשפהה תמר תאלעה סיסב לע םיכרעה ןיב

 לע תיטופישה תרוקיבה התייה ול תונוש ויה תיתקוחה הכפהמה תואצותש ןכתיי
 תיטופיש תרוקיבל ןתינש שגדהו תוידסומ תויתקוח תוארוה לע הנגהב תזכרתמ הקיקח
 רדגומ היה הנידמה תוהז ביכרו 62,רתוי ןטק היה דוסי תויוכזב תעגופה הקיקח לע
 קקחנש רחאל הקוח שי לארשיל ויפלש ,תיתקוחה הכפהמה ןויער .טיפש יתלב אשונכ
 ןויסינה ךא .תרוקיב ררוג יאדו היה ,םדאה תויוכז קרפ םג םיידסומה םיקרפל ףסונב
 טפשמה תיב היה וז ךרדבש ןכתייש דמלמ 63ןמגרב ןיינעב ןידה קספ זאמ שכרנש
 ןידה יקספב רתוי תיטסילמרופ הקמנה תרוצב ,רנטואמ שקיבש יפכ ,קובדל לוכי ןוילעה
  .תסנכה לש הקיקח םינחובה

 רתויב יונשה ביכרה יפלכ רנטואמ לש ותשיג תניחבל הנפא אבה קרפה שארב
 .הנידמה תוהז ביכר – תיתקוחה הכפהמב תקולחמב

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .55 ש"ה ליעל ,טפשמב תונשרפ קרב  57
 .)2014( היתונבו תיתקוחה תוכזה – םדאה דובכ קרב ןרהא  58
 .)2010( היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה :טפשמב תויתדימ קרב ןרהא  59
 .)הרבחב טפוש קרב :ןלהל( )2004( תיטרקומד הרבחב טפוש קרב ןרהא  60
 )1(דכ טפשמ ינויע "תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ" קרב ןרהא המגודל ואר  61

9 )2000(. 
 'נ יקסניטנווק 10042/16 ץ"גב לשמל ואר הקיקח לע תיטופישה תרוקיבה יביתנ ינשל  62

 .)6.8.2017 ובנ( זוזמ טפושה לש ןידה קספל 8 'ספ ,לארשי תסנכ
 .)1969( 693 )1(גכ ד"פ ,רצואה רש 'נ ןמגרב 98/68 ץ"גב  63
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 ביזכהש ילרבילה ר״ומדאה .ב

 "תיטרקומדו תידוהי"כ לארשי תנידמ לש התרדגה ירק – הנידמה תוהז ביכר
 דוסיה יקוח לש רתויב רכומהו עיפשמה קלחל ךפה – 199264 לש דוסיה יקוחב רדגומכ
 תידוהי" ףוריצה הכז דוסיה יקוח תקיקח רחאל קר 65.לארשיב ירוביצה חישב
 לש הייפוא תא אטבמכ לוכ יפב אשינ אוה םויכו ,תירוביצ תוטלובל "תיטרקומדו
 רכינ קלחו ,הנידמה תוהז יביכר ןיב תושגנתהה תובישח תא ההזמ רנטואמ 66.הנידמה
 .וז תושגנתהל שדקומ ורפסמ

 ארוק אוה ןכלו ,"ונמיה הלעמל ןיאש ילרבילה רישכמכ" הקוחה תא האור רנטואמ
 ילארשיה טפשמה לש הקיזה תא עבקל" ןויסינכ קרב םזיש תיתקוחה הכפהמה תא
 – לארשי :דוסי קוח תקיקח ,ותעדל 67."םזילרבילה לש תרוסמלו תיטילופה הירואתל
 תבוגתב השרֹוש 2018 תנשב )םואלה דוסי קוח :ןלהל( ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ
 שדוחמ ןוזיאב הקפתסה אל וזה דגנה תבוגת ,רנטואמ תעדל ךא 68.קרב לש ךלהמל דגנ
 לש המוקמ תא 'תשרל'" ןויסינו רתי תבוגתב רבודמ ."תיטרקומדו תידוהי" ןיב יוארו
 יקקוחמ ,רנטואמ תעדל 69."ידוהיה ימואלה ןוזחה לש ינכדע אטבמכ תואמצעה תזרכה
 "תידוהי"ה ביכר היפלש היגולואדיא דוסיה יקוחב ןגעל ושקיב םואלה דוסי קוח
  70."תיטרקומדו תידוהי" החסונב תילרבילה היטרקומדה ביכר ינפ לע ףדעותמ

 הנידמכ הנידמה לש הייפוא ןיבל םזילרביל ןיב תושגנתה ללכב תמייק עודמ ךא
 תובר הכ תויועמשמ ובוחב ללוכ "םזילרביל" גשומה ,ןייצמ רנטואמש יפכ ?"תידוהי"
 תנידמ ןויער םע שגנתמה חנומה לש ןבומה והמ ללכ רורב אל םיבר םיחוכיוובש דע

 
 .קוסיעה שפוח :דוסי קוחל 2 'ס ;ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל א1 'ס  64
 השיגה" :14.12.2020 ץראה "ץ"גבל ןיינע וניא םואלה קוח" רנטואמ םחנמו קוסב רוא  65

 רישי ךשמה איה ,הנידמה לש תיתוברתה התוהז רבדב עירכיש אוה טפשמה תיב היפלש
 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' החסונה הכפהנ םהבש ,1992 לש דוסיה יקוח ינש לש
 .״וז הנש ינפל םירבדה ויה ךכ אל .הנידמה תוהז לש רתויב תרכומה הרדגהל

 )7.7.2015( הדימ "תיטרקומד אלו תידוהי אל" ץרב ןר 66
https://mida.org.il/2015/07/07/%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%94%D7%95%D7 
%93%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%9E%D7%95 

%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA/ )דומילל דומיל ירפס ןיב הוושמ 
 החסונהש הארמו ,הירחאלו תיתקוחה הכפהמה םרט ובתכנש "תוחרזא"ה עוצקמ
 שיש הבשח אל איה וליפאש םידמימל החפונו תיזכרמל" הכפה "תיטרקומדו תידוהי"
 .)"הל

 .157 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  67
 .םש  68
 .146 'מעב ,םש  69
 .157 'מעב ,םש  70
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 הנידמה" ןויער ןיב תושגנתה לע םירבדמ רשאכ ךא 71.ידוהיה םעה לש םואלה
 ויפלש ןויערל םינווכמ "תילרביל-תיטרקומדה הנידמה" ןויער ןיבל "תידוהיה
 הנידמה וליאו 72,םיבוטה םייחה תוהמ תלאשב תילרטינ הניה תילרבילה היטרקומדה
 םזילרבילה" :רנטואמ בתוכש יפכ ,וז הלאשב תילרטינ הניאש הדמע תטקונ תידוהיה
 םיבוטה םייחה תלאש תא ריאשמ אוה .הלודג תועמשמ לש תכרעמ עיצהל לגוסמ וניא
 יכ הסיפתה םע תיתיזח תשגנתמ וז הסיפת 73."ומצעל ישיא ןפואב דחא לכ ,םדאה ינבל
 תויועמשמ וז תושגנתהל .תידוהי תוהז וא תועמשמ םודיקל תביוחמ תידוהיה הנידמה
 ילמסו דבלב םידוהיל םיבושיי ,תירבעה הפשה דמעמ תמגוד תולאשב תובר תוישעמ
 הפסוהש זאמ ןוילעה טפשמה תיבל רידת ועיגה ולא ןיעמ תולאשש יפ לע ףא .הנידמה
 75,ןאדעק ןיד קספ דבלמ 1992,74 לש דוסיה יקוחב "תיטרקומדו תידוהי" החסונה
 ןיב תושגנתהב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב יתועמשמ ןויד לע עיבצמ וניא רנטואמ
 ןמל" ןייצמ רנטואמש יפכש רחאמ יתועמשמ אוה הקיספב הז רסח 76.החסונה יביכר
 לש ןידה יקספ םה ילארשיה םזילרבילה תא םיניזמה םיירקיעה םיטסקטה ,הנידמה םוק
 ןכוסה אוה" ןוילעה טפשמה תיב יכ דדחמ רנטואמ ךשמהַבו 77,"ןוילעה טפשמה תיב
 78."הנידמה לש תיטילופה תוברתל םיילרביל םיכרע תרדחהל העידיה א"הב

 זכרתהל היה רומא םואלה דוסי קוח תויתקוחב ןדה ןידה קספ ,םירבדה ינפ לע
 םתנעטש רחאמ ,ידוהיה הייפואל הנידמה לש ילרבילה הייפוא ןיבש תושגנתהב
 לארשי תנידמ לש התוהז תא ללוש םואלה דוסי קוח יכ התייה םירתועה לש תיזכרמה
 – ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ךא 79.ילרבילה ןויוושה ןורקעל תביוחמה היטרקומדכ
 לש התוהז יביכר ינש ןיב חתמ רתויה לכל ואצמ – ארק 'גרו'ג טועימה טפושמ דבל
 ,תויח האישנה תשיגל ,ךכ 80."תמייקמ תונשרפ" תועצמאב וגיפהל ןתינש הנידמה
 ןיב חתמ םייק םאו 81,"הז תא הז םיניזמו םימילשמ" לארשי תנידמ לש תוהזה ינייפאמ

 
 .379 'מעב ,םש  71
  . ,HEORYT .OLP )3(, 18Political liberalismCharles Larmore (1990) 339 לשמל ואר  72
 .219 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  73
  (2002). 393 )5(ונ ,ופי-ביבא-לת תייריע 'נ הלאדע 4112/99 ץ"גב לשמל ואר  74
  .)2000( 258 )1(דנ ד"פ ,לארשי יעקרקמ להנימ 'נ ןאדעק 6698/95 ץ"גב  75
 .357–333 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  76
 .94 'מעב ,םש  77
 .416 'מעב ,םש  78
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 7 'ספב ,49 ש"ה ליעל ,ןוסח ןיינע  79
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 34 ,10 'ספב ,םש  80
 תחוורה השיפתה ,רקיע אוהו ,ףוסבל" :תויח האישנה לש ןידה קספל 39 'ספב ,םש  81

 ביכרהו ידוהיה ביכרה – תשבגתמה הקוחה לש ךוותה ידומע יכ איה תיטפשמה ונתטישב
 לטבמ דחאהש ילבמ ,הז דצל הז ,תחא הפיפכב םירד – הנידמה לש התוהזב יטרקומדה
 םואל תנידמ לארשי לש התויה ןיב חתמ ררועתהל יושעש ףא .וילע רבוג וא ינשה תא
 םימילשמכ הלא תוהז ינייפאמב תוארל לבוקמ ,תיטרקומד הנידמ התויה ןיבו תידוהי
 ."הז תא הז םיניזמו
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 רושימב אוה ונורתפ – 82"יטרקומדה דומעהו ידוהיה דומעה – וללה ךוותה ידומע" ינש
 ירשפאה חתמל רשאב רבד הניש אל םואלה קוח ,התשיגל ,הרקמ לכב 83."יתקוח-תת"ה
 םואלה דוסי קוח השעמל הכלה היפלש וז השיגל 84.הנידמה תוהז תחסונ יביכר ינש ןיב
 םיטפושהו 85רצלמ )סומידב( האישנל הנשמה ופרטצה יתועמשמ יטפשמ יוניש רצי אל
 91.זרא-קרבו 90ןורב 89,לדנה 88,גרבלוס 87,ןמלגופ 86,תימע

 קוח ,ותשיגל .יוניש לש ורשבמכ םואלה דוסי קוח תא האור ץנימ טפושה ,םתמועל
 ותקיקח םע" יכ בתוכ ץנימ 92.תידוהיכ הנידמה לש הנויפאב רסח אלימ םואלה דוסי

 ןכיה קר הנידמה לש םיידוהיה היכרע תא תאצומה השיגל םוקמ דוע ןיא דוסיה קוח לש
 ךא 93 ."דבלב הצילמה תראפתל וניוצ וליאכ ,םייטרקומדה םיכרעה םע םיבשייתמ םהש
 תחסונ יביכר ןיב תוריתס הנלגתת םהבש םירקמה ,הז בלשב ,ץנימ טפושה תשיגל םג
 94.דבלב םייטרואת םניה הנידמה תוהז

 לבא ,הנידמה לש התוהז תייגוסב ינכפהמ ןורתפ עיצמ וניא רנטואמ לש ורפס
 ןיבל "תידוהי" ןיב תושגנתהב ריכמ תוחפל אוה ןוילעה טפשמה תיב תקיספל דוגינב
 םזילרבילהש ךכ לע עיבצמ ילש חותינה"ש ןייצמ אוה רשאכ הזוע אולמב "תיטרקומד"
 לומ לא 95."תידוהיה תויתדה תאו תידוהיה תוימואלה תא ליכהל לגוסמ וניא ילארשיה
 רנטואמ "תיטרקומדו תידוהי" החסונה יביכרמ ןיב םואלה דוסי קוח רציש תומיעה
 לארשי לש המויק תא הדבועכ" הלבק איה ולש אצומה תדוקנ .הינומרה אוצמל שקבמ
 לש ןמויקל הקדצהה תלאשב קסוע אוה ןיא ןכל 96."ידוהיה םעה לש םואלה תנידמכ
 תנידמ לש התוהז ןיבל תילרבילה היטרקומדה ןיב תושגנתהב קר אלא םואל תונידמ
 ליבויש "ךותיה רוכ" תמגוד תונויער ףסה לע לסופ רנטואמ .םואל תנידמכ לארשי
-ברב הרכהה רובג םע ,םייחכונה םיאנתב"ש בתוכ אוה .תחא תימואל תוהז תריציל

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 18 'ספב ,םש  82
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 48 'ספב ,םש  83
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 56 , 48'ספב ,םש  84
 ונניא ,יתרבח השיגדהש יפכ ,דוסיה קוח"( רצלמ טפושה לש ןידה קספל 21 'ספב ,םש  85

 .)"...שדחל אב
 .תימע טפושה לש ןידה קספל 5 ,1 'ספב ,םש  86
 .ןמלגופ טפושה לש ןידה קספל 5 'ספב ,םש  87
 ןוזיאה :היהיש אוה היהש המ"( גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 42 ,39 'ספב ,םש  88

 .19 הקספ האר ךא .)"רמשנ
  .לדנה טפושה לש ןידה קספל 8–5 'ספב ,םש  89
 .ןורב תטפושה לש ןידה קספל 3 'ספב ,םש  90
  .זרא-קרב תטפושה לש ןידה קספל 32 ,22 'ספב ,םש  91
 .ץנימ טפושה לש ןידה קספל 9–8 'ספב ,םש  92
 .ץנימ טפושה לש ןידה קספל 9 'ספב ,םש  93
 .ץנימ טפושה לש ןידה קספל 16 'ספב ,םש  94
 .417 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,לארשיב םזילרבילה רנטואמ  95
 .419 'מעב ,םש  96
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 הדבועה חכונל ןהו תידוהיה הצובקב רבודמשכ ןה תאזו ,לארשי לש תויתוברת
 היהי ןתינ דציכ תוארל השק ,תימואל-וד הנידמ איה לארשי תיפרגומדה הניחבהמש
 ןורתפה 97."תונויצה לש םדוקה בלשה זכרמב דמעש הדחאהה לאידיאל רוזחל
 ןיב חיש ןכו תילמס-תיתרהצהה המרב תויתוברת-בר לש בוליש אוה עיצמ רנטואמש
 תויתדהו תידוהיה תוימואלה לש ןהו םזילרבילה לש ןה שדוחמ חוסינו" ,םידדצה
 ףוריצבש ךכ תינומרה הרוצב םואלה דוסי קוח תא שרפל עיצמ רנטואמ 98."תידוהיה
 הנייהת תידוהיה תויתדהו תידוהיה תוימואלה ךליאו ןאכמ" "תיטרקומדו תידוהי"
 לש חותיפה ךשמהב םיילרביל-םייטרקומדה םיכרעה לש הזל הווש דמעמ תולעב
 רנטואמ ,טפשמ יתבל םיעיגמה םיכוסכסל עגונב רמולכ ,תישעמה המרב 99."טפשמה
 םייתדוקנ םיקיתב תוקולחמ ןורתפ ןכו תוערכהה רוזיב תמגוד םייטמגרפ תונורתפ עיצמ
 100.יתקוחה טפשמה לש תוילובמיס-תויכרע תוקיספ ךרד אלו ,ילהנמה טפשמה ךרד

 םיכירצ םילארשי םילרבילש הלועפל" ןוכתמ עיצמ רנטואמ ,יטפשמ-ץוחה רושימב
 תוימואלה תא שוטנל םוקמב תאזו ,"תנכדועמ תידוהי תוימואל רוציל ידכ טוקנל
 שוביכה םויס תא ללוכ וילע עיבצמ אוהש ןורתפה 101.תיטילופומסוק הדמע ץמאלו
 אוהש "יטרקומד-לאיצוס" םזילרביל ץומיא םע דחי תילארשיה תוימואלה ןוכדעו
 תוברת חפטל שקבמ ףא רנטואמ 102.הימונוטואה לש םזילרבילהמ ויכרעב רתוי "הבע"
 תא ןתמתש הנידמה יחרזאל תועמשמ עיצהל ידכ וזב שיש ונימאהב תילארשי

  103.תידוהיה תוימואלה לש תוילילשה היתועפשה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .408 'מעב ,םש  97
 .417 'מעב ,םש  98
 .176 'מעב ,םש  99
 .412–406 ,205–202 'מעב ,םש  100
 .428 'מעב ,םש  101
 .429 'מעב ,םש  102
 .430–429 'מעב ,םש  103
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  ינזלטימשה טפשמה תיב .ג

 תוחפ אל אוהש ןפואב" יכ רנטואמ לש ותנעט איה רפסה לש תיזכרמה ותשלוח
 ומצע ולש היצמיטיגלה תלאש וליאכ תוכורא םינש ךשמב לעפ טפשמה תיב ,םיהדממ
 תא גיצמ רנטואמ 104."...ולש היצמיטיגלה תא קחש טפשמה תיב .האלהו ונממ איה
 סיסב תלאשמ קתונמ היהש ימכ ,קרב תא הנושארבו שארבו ,ןוילעה טפשמה תיב
 .היוגש וז הדוקנב גיצמ רנטואמש הזתה .הנוילעה תיטופישה האכרעה לש היצמיטיגלה
 יטופישה םזיביטקאה לש םימדקומ םיבלשבו ,תיתקוחה הכפהמה תא הגה םרט דוע
 סיסב היפלש הרודס הזת ,ןבצ ןיינעב ןיד קספב ,1986 תנשב קרב גיצה ,ולש
 זאמ וז הזת לע רזח קרב 105."רוביצה ןומא"ב יוצמ ןוילעה טפשמה תיב לש היצמטיגלה
 ותביתכב ןהו רביחש ןיד יקספב ןה ,הנש םישולש טעמכ ךשמב ןבצ ןיד קספ
 תיבמ קלח היהש – ןהכ םייח טפושה ההימתב ןייצ שרפש רחאל םינש 106.תימדקאה
 תחא העד שי םא" יכ – היצמיטיגלה סיסב תא תויחמומב הארש "ןשי"ה טפשמה
 לש ךרוצה רבדב איה ירה ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לכ הארנכ םימיכסמ הילעש
  107."רוביצה ןומאב תטפושה תושרה

 ךמתסהל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש וכישמה ,ןהכ םייח לש ורמאמ רחאל ףא ,ןכאו
 לש ןיד קספב סינורג רשא סומידב אישנה תא טטצמ רנטואמ .רוביצה ןומא ןויער לע
 יתפרצה רפוסהמ טטיצ קרבש הרימא טטצמ אוה ובש םיטפושל יתעמשמה ןידה תיב
 תפסונ המגוד 108."הרבחה לש הפוס תליחת אוה הטיפשב ןומא רסוח" היפלו קזלב
 עדימ ס.פ.ה םיבשח 4870/14 ץ"גבב ןייטשניבור אישנל הנשמה לש וניד קספב היוצמ
 ץבוקב עיפומה טפשמה עודי" יכ בתוכ ןייטשניבור .טפשמה יתב תלהנה 'נ מ"עב יקסע
 תויטילופה תויוכזל ןלוכמ תוחפ תנכוסמה איה תטפושה תושרה ויפל ...טסילרדפה
 הצור ;'...קנראה לע אלו ברחה לע אל העפשה םוש' הל ןיא ןכש ,הקוחב תונגועמה
 להנימה שארב תדמוע הניאו ביצקתה תא תעבוק הניא תטפושה תושרה ,רמול
 טפושה ידי לע – ונניינעל רקיע אוהו – בושח ךבדנ ףסונ הז םסרופמ טפשמל ...ירוביצה
 קנרא רדענ ןכא טפשמה תיב ,ויפל ,ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיבמ רטרופקנרפ סקילפ
 109."...ותקדצב רוביצה ןומא דמוע ותושרל ךא ,ברח וא

 
 .98 'מעב ,םש  104
 .)1986( 150–148 ,141 )4(מ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ ןבצ 732/84 ץ"גב  105
EMOCRACY DUDGE IN A JHE T ,ARAKBHARON A (2006) 109 ;54 ש"ה ליעל ,רנלו ןיינע  106

(“An essential condition for realizing the judicial role is public confidence in the judge”). 
 'חאו קרב ןרהא( 365 ,365 ב ךרכ רגמש רפס "רוביצה ןומאב הריפכ ירוהרה" ןהכ םייח  107

 .)2003 םיכרוע
 .)18.7.2018 ובנ( 18 'ספ ,ץכ-יקסננזופ תטפושה 'נ םיטפשמה תרש 2081/18 מ"דב  108
 )12.11.2015 ובנ( טפשמה יתב תלהנה 'נ מ"עב יקסע עדימ ס.פ.ה םיבשח 5870/14 ץ"גב  109

 .ןייטשניבור אישנל הנשמה לש ןידה קספל בל 'ספ
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 ןוילעה טפשמה תיבל רוביצה ןומא לש ותובישח לע הנורחאל םסרפש רמאמב
 רתוי ףא רוביצה ןומאל קקזנ טפשמה תיב" יכ רימז קחצי סומידב טפושה ריבסה
 טוטיצה תא תללוכה ןבצ ןיד קספמ הקספ הז רשקהב טטצמ רימז 110."תורחא תויושרמ
 רשאכו 112,להקה תעד ירקס םע רוביצה ןומא תא םיטבל אלל ההזמ רימז 111.קזלבמ
 ,"?טפשמה תיבב רוביצה ןומא לש הלאשב םינותנה ,אופא ,םה המ" לאוש אוה
  113.להק תעד ירקס לע תכמסנ ותבושת

 הזתמ קלח איה אלא סומלוק ףניהב הבתכנ אל רוביצה ןומא רבדב קרב לש הזתה
 ארק קרב םא ןיב .הקוחה רמושכ ןוילעה טפשמה תיב דיקפת רבדב ותבישחב תיזכרמ
 והימ הלאשב טימש לראקל ןזלק סנאה ןיב ראמייו תקילבופר תפוקתב חוכיווה תא
 דבועמ וילא עיגה הז חוכיו םא ןיבו 114,רוביצה ןומא תזת תא חסינ םרטב הקוחה רמוש
 הז חוכיוומ העפשוה קרב לש ותבישח ,ינמרגה יתקוחה טפשמה תיב לע הביתכ ךרד
  115.ימדקאה חישלו הקיספל ודי לע "הקוחה רמוש" גשומ תרדחהב בטיה רכינש יפכ

 ,טימש תשיגל .הקוחה רמוש דיקפת יבגל תונוש תוסיפתב וקיזחה טימשו ןזלק
 תוהז ןיינעב תיטילופה הטלחהה לע ןגהל איה הקוחה רמוש לש תישארה ותמישמ
 תוהזה "תיאשנ"כ הקוחה תא האר אל ןזלק ,ותמועל .הקוחה דוסיב תדמועש המואה
 הנויגה תניחבמ הקוחה תוהז לע ןגמכ שמשמ הקוחה רמוש ,ורובע ,ןכל .המואה לש
 תומרונ לש תכרעמכ ןויגיה שי הקוח לכל .הקוחב תאטבתמה המואה תוהז אלו ,ימינפה
 יפכ שממ .הז ימינפ ןויגיה לע ןגי הקוחה רמושש שקבמ ןזלקו ,)יתטיש ןויגיה(

 המכסההמ גורחת אל הנשמ תקיקחש חיטבהל שרדנ טפשמה תיב ילהנמ טפשמבש
 גורחת אל תישאר הקיקחש חיטבהל שרדנ הקוחה רמוש ךכ ,תישאר הקיקחב תנתינה
 שומיש ךותו ,תוצמתב 116.הקיקחה ךילהל תועגונה ולא דוחייבו ,הקוחה תוארוהמ
 שרדנ טימש לש הקוחה רמושש רמול ןתינ ,םהב ושמתשה אל טימשו ןזלקש םיחנומב
 שרדנ ןזלק לש הקוחה רמוש וליאו ,תיטילופה הליהקה לש תיתקוחה תוהזה לע ןגהל
 117.ימינפה הנויגה לע הנגה לש ןבומב הקוחה לש התוהז לע ןגהל

 בייח הקוחה רמוש ,תידוסיה תיטילופה הטלחהה לע ןגהל תנמ לע ,טימש תשיגל
 ,המגדהל תנתינש תירוביצ הכימת רדענ טפשמה תיבש רחאמ .תירוביצ הכימתמ תונהיל
 רחבנ וניאש ףוג לש תיביטמרונ היעב ךא וז ןיא .הקוחה רמושכ דקפתל לגוסמ אוה ןיא
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 לש תוהזה תויגוס לע םיחוכיווב :תישעמ היעב וז ;רחבנ ףוג לש תוערכה רקבמה
 תוכמתנו םעה םשב תורבדמה תורחבנה תויושרה לומ לא טפשמה תיב דומעי המואה
 ול שי רשא לכ .המוד הכימת לע עיבצהל טפשמה תיב לש ותלוכיב ןיאש העש ,ודי לע
 תויחמומה תא תרדענ תיטופיש האכרע ,ךכמ הלעמל .תיטפשמה ותויחמומ אוה
 תולאש .הנידמה לש תידוסיה תיטילופה הערכהל תועגונה תולאשב הערכהל תשרדנה
 לכוי תיטילופה הליהקה תוהז תא רידגמה ףוגהש תובייחמו ,ןדוסיב תויטפשמ ןניא ולא
 ,הקוחה רמושכ טפשמה תיב תא הארש ,ןזלק .רידגמ אוה התואש הליהקה םשב רבדל
 דיקפת הקוחה רמושל דחיי אל ןכלו המואה תוהזב קוסעל הכירצ הקוחהש בשח אל
 סיסב סויגב ךרוצ לכ האר אלש ןאכמו ,המואה לש תוידוסיה תולאשב הערכהב
 היפלו ןזלקל טימש ןיב הזתניס עיצמ קרב 118.הקוחה רמוש רובע תירוביצ היצמיטיגל
 תידוהי"כ הנידמה תרדגה לש תידוסיה הלאשב קסועה טפשמה תיב היהי הקוחה רמוש
 טפשמה תיב היפלש ,וז הזתניס 119.תירוביצ הכימתל הכוז תעב הבו ,"תיטרקומדו
 לש רוביצה ןומא תזתל ינויער סיסב תקפסמ ,ינזלק-טימשה הקוחה רמוש אוה ןוילעה
 ודיקפתל ינויח דוסיכ ןוילעה טפשמה תיב לש היצמיטיגלה תלאש תא הביצמו קרב
 .הקוחה רמושכ

 תייגוסל בושק היה אל ןוילעה טפשמה תיבש הבשחמב הגוש ,ןכ םא ,רנטואמ
 סוסיבב ויכלהמב הגש ךא ,דואמ דע בושק היה ןוילעה טפשמה תיב .ולש היצמיטיגלה
 תרכינ הדירי תמייק ,תונורחאה םינשהמ םירקסמ םינותנ םיארמש יפכ :וז היצמיטיגל
 120.ןוילעה טפשמה תיבב רוביצה ןומאב
 
 
 

  םוכיס

 רביח הבש הפוקתב םג ולע תילארשיה היטרקומדה תוטטומתה ינפמ תוששח
 .ןוילעה טפשמה תיב תקיספב םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי לע ורפס תא רנטואמ
 טפשמה תיבב וחטבמ תא רנטואמ ןתנ תמדוקה האמה לש םיעשתה תונשבש דועב ךא
 םרותש ימכ ןוילעה טפשמה תיב תא האור אוה רתוי רחואמ הנש םישולש ,ןוילעה
 לש תובזכאהמ שולש יתחתינ הז רוביחב .סורקת תילארשיה היטרקומדה יכ ששחל
 "תיתקוחה הכפהמה" תקירוטרב שומישהמ ותבזכא :ןוילעה טפשמה תיבמ רנטואמ
 הנגההמ ותבזכא ;1992-ב דוסיה יקוח תקיקח תובקעב יתקוחה יונישה רבסהל
 לש םתיילע לומ לא תילרבילה היטרקומדל ןוילעה טפשמה תיב קינעהש תלבגומה
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 ושידקה אל ןוילעה טפשמה תיב יטפושש ךכמ ותבזכא ,ףוסבלו ;םיינמואל תוחוכ
 אלא לוכי וניא רנטואמ לש ותדובע תא ריכמה ארוקה .דסומה לש היצמיטיגלל הבשחמ
 תיב תקיספב םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי תא האור וניא רנטואמ םויכ םא תוהתל
 "תיטסילמרופה" רגמש תשיג התייה הז יוניש אלמלא .תועט חקמכ ןוילעה טפשמה
 ךא ,הנידמה תוהז תולאשב תורישי קוסעלמ ענמנ היה ןוילעה טפשמה תיב ;תצמואמ
 יפכ ,ילהנמה טפשמה ילכ תועצמאב םיילרביל-יטנאה תוחוכה תא םולבל חילצמ ילוא
 התייה אל ןוילעה טפשמה תיבב רוביצה ןומא תלאש ,ףוסבלו ;םויכ ץילממ רנטואמש
 ,תיטפשמ תויחמומ ול שי ןהבש תויגוסב זכרתמ ןוילעה טפשמה תיב רשאכ ללכ הלוע
 תויכרע תולאשב הערכה םשל יפולח היצמיטיגל סיסב סייגל ךרוצהמ ענמנ ךכו
 .תוידוסי

 עדיה רשוע .ןוילעה טפשמה תיב לע הביתכב בושח רפס אוה רנטואמ לש ורפס
 תילארשיה תואיצמה לש תימרונפ הייאר רשפאמ רפסב שרפנה יתוברתהו יטפשמה
 חור תא ןמוא דיב דכול רנטואמ ,הלעמ אוהש םינועיטל רבעמ .תיחכונה ןמזה תדוקנב
 תישארב ירוביצה טפשמה דיקפתו ןוילעה טפשמה תיב לש ודיקפתל סחיב הפוקתה
 טפשמה תיבל עגונב תבכרומ הדמע גיצמ רנטואמ .לארשיב תחאו םירשעה האמה
 תיב תגלפמ ןיב חוכיווב .לוכיעל השק וז הדמע לארשיב יחכונה חישבו ,ןוילעה
 רוחבל בתוכ לכ בייחמ ילארשיה חישה ,טפשמה תיב ידגנתמ תגלפמ ןיבל טפשמה
 ודיקפת תא ספותה הזכ ךא ,קזח טפשמ תיב תשקבמה הדמע אטבמה בתוכ .הגלפמב
 תווקל שי .עלביי בורל ולוק ןכלו תוגלפמהמ תחא ףאל ןמאנ וניא ,רתוי עונצ ןפואב
 .הז לרוגל הכזי אל רנטואמ לש ורפסש

 
 
 
 
 
 


