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 הרדסהה לע :םישוריג תוינידמ אלל םישוריג

 ״השעמל םישוריג״ לש היוארה תיחרזאה
 

 תאמ
 *ץישפיל רחש

 ריצקת
 

 םישורג" ,גוז ינבל לארשיב יחרזאה טפשמה לש שבגתמה וסחיב קסוע הז רמאמ
 תוארוהב ,הקיקחב תשבגתמה ,המגמב ןד רמאמה .ימשר ןפואב ושרגתה אלש ,"השעמל
-תויטפשמ תואצות "השעמל םישוריג"ל סחייל ,םימוחת ןווגמב ,הקיספבו תוילהנמ
 תשבגתמ ,הדשב ןהו רקחמב ןה ,םייקה יטפשמה חישב .םייטפשמ םישוריג לש תויחרזא
 יפ לע .תואיצמ ססובמ טפשמב תכמותה תילנויצקנופ הדמע ךותמ הז ךלהמב הכימת
 םישוריגה יניד לע תיחרזאה תרוקיבל רשק אלל ומדקל שיש ךלהמב רבודמ ,וז השיג
 אל "השעמל םישורג" םניהש גוז ינבש ךכל תוביסה תא ןובשחב תחקל ילבמו ,םייתדה
 יחרזאה טפשמה לש תנמתסמה תונוכנה ,יתטישל ,ךכל דוגינב .יטפשמ ןפואב ושרגתה
 קפתסהלו םייטפשמ-םייתכלהה םישוריגה לע ,םימוחת לש בחר ןווגמב ,רתוול
 יניד םיררועמש םיישקה ןובשחב םיחקלנ רשאכ קר הקדצהל תנתינ ,"השעמל םישוריג"ב
 גיצמ רמאמה ,ןכל .תינוליח-תיחרזא הפולח םהל ביצהל ןוצרהו םייתדה םישוריגה
 םיכרד עיצמו ,םישוריגה יניד לש תינרדומה תיחרזאה הירואתה לע םיססובמה תונורקע
 יא תוביסנל תוסחייתה ךות ,לארשיב "השעמל םישוריג" לש םתרדסה לע םמשייל
 םישוריג"ה תרדסה יפלכ וז השיגל סחייתמ רמאמה .םייפיצפסה גוזה ינב לש םישוריגה
 תילנויצקנופ השיג םושייש ריהזמ רמאמה .םישוריגל ינוליחה ףילחתה תשיגכ "השעמל
 ,םייתדה םישוריגל ינוליח ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתמ םלעתתש
 תוביסנבו ןברסה תוהזב תובשחתה אלל םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל סחייתתשו

 
 ,םיטפשמל הטלוקפה ,יטרקומדו ידוהי טפשמל ןידמונמ זכרמ שארו ןיינמה ןמ 'פורפ  *

 בד ,ןילביר םר ,ןרפז תור ,רודנב לאירא ,לדנה םריבאל הדומ ינא .ןליא-רב תטיסרבינוא
 לע הליש ילתפנו רימש הליה ,תגירפ-רכלב תלייא ,םלסמ-בגר יריש ,אירול ךליל ,רמירפ
 ץעויל הנשמלו ישקב הירומ ןידה תכרועל םג הנותנ יתדות .תומדוק תוטויטל תורעה
 ףותישל םורופה לש דחוימ סוניכב רמאמל וביגהש ,ץינימק זרא ,הלשממל יטפשמה
 ומכ ,ל"נה סוניכה יפתתשמל םג הנותנ יתדות .םיטפשמה דרשמל הימדקאה ןיב הלועפ
 ,םיטפוש תומלתשהב םהינפב גצוה רמאמהש החפשמ יניינעל טפשמה תיב יטפושל םג
 הרזעה לע סוקניפ רימאלו ץישפיל-לייא לטל םג הדות .וריעהש תובושח תורעה לע
 לבנע ךרועל ,ץכ-ילכירק רמת ״טפשמ ינויע״ לש תישארה תכרועל ,רקחמב הרוסמה
 .הלועמ הכירע תדובע לע לקנרפ הימו הידבוע ןולא ,רזוע ןב רמת תכרעמה ירבחלו רימת
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 שרדנ רמאמה ,תאז דצל .טגה יברוסמב עוגפלו טג תונברס ץרמתל הלולע ,תונברסה
 םישוריגה ףילחת תשיג שומימ לע םיתיעל םידיבכמה םיידסומו םיילאיצוס םילוקישל
 תונורקעה ןיב ןזאל םיכרד תועצומ ,ןכל ."השעמל םישוריג" לש רשקהב ינוליחה
 םישוריג"ה לש םדיקפת תא םימישגמה ,םישוריגה יניד לש היוארה תוינידמב םידקוממה
 םינוזיאה רואל .םייתרבחהו םיידסומה םילוקישה ןיבל ,ינוליח םישוריג ףילחתכ "השעמל
 יתטיש לדומ עצומו ,לארשיב תונמתסמה תומגמה ,תורקובמ ףא םיתיעלו ,תוחתונמ וללה
  .לארשיב "השעמל םישוריג" לש היוארה תיחרזאה הרדסהל
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 ״השעמל םישוריג״ לש תיטפשמה הרדסהה לע :אובמ
 

 ,"השעמל םישורג" ,גוז ינבל לארשיב יחרזאה טפשמה לש וסחיב קסוע הז רמאמ
 תוילהנמ תוארוהב ,הקיקחב תשבגתמה ,המגמב ןד רמאמה .ימשר ןפואב ושרגתה אלש
 לש תויחרזא-תויטפשמ תואצות "השעמל םישוריג"ל סחייל ,םימוחת ןווגמב ,הקיספבו
 הכימת תשבגתמ ,הדשב ןהו רקחמב ןה ,םייקה יטפשמה חישב .םייטפשמ םישוריג
 ,וז השיג יפ לע .תואיצמ ססובמ טפשמב תכמותה תילנויצקנופ הדמע ךותמ הז ךלהמב
 ,םייתדה םישוריגה יניד לע תיחרזאה תרוקיבל רשק אלל ומדקל שיש ךלהמב רבודמ
 ושרגתה אל "השעמל םישורג" םניהש גוז ינבש ךכל תוביסה תא ןובשחב תחקל ילבמו
 ,רתוול יחרזאה טפשמה לש תנמתסמה תונוכנה ,יתטישל ,ךכל דוגינב .יטפשמ ןפואב
 םישוריג"ב קפתסהלו םייטפשמ-םייתכלהה םישוריגה לע ,םימוחת לש בחר ןווגמב
 יניד םיררועמש םיישקה ןובשחב םיחקלנ רשאכ קר הקדצהל תנתינ ,"השעמל
 תונורקע גיצמ רמאמה ,ןכל .תיחרזא הפולח םהל ביצהל ןוצרהו םייתדה םישוריגה
 םמשייל םיכרד עיצמו ,םישוריגה יניד לש תינרדומה תיחרזאה הירואתה לע םיססובמה
 תוביסנלו ןברסה תוהזל תוסחייתה ךות לארשיב "השעמל םישוריג" לש םתרדסה לע
 לש תיחרזא הרדסהש דועבש ריהבמ רמאמה .םייפיצפסה גוזה ינב לש םישוריגה יא
 השיג םושיי ,יואר ךלהמ איה םיעצומה תונורקעה יפ לע "השעמל םישוריגה"
 ןברסה תוהזב תובשחתה אלל םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל סחייתתש תילנויצקנופ
 .טגה יברוסמב תקדוצ אל ךרדב עוגפלו ,טג תונברס ץרמתל לולע תונברסה תוביסנבו
 שומימ לע םיתיעל םידיבכמה םיידסומו םיילאיצוס םילוקישל שרדנ רמאמה תאז דצל
 עיצמו ,"השעמל םישוריג" לש רשקהב םישוריגה יניד לש היואר תיחרזא תוינידמ
 ןיבל םישוריגה יניד לש היוארה תוינידמב םידקוממה תונורקעה ןיב ןזאל םיכרד
 תומגמה ,תורקובמ ףא םיתיעלו ,תוחתונמ וללה םינוזיאה רואל .וללה םילוקישה
 םישוריג" לש היוארה תיחרזאה הרדסהל יתטיש לדומ עצומו ,לארשיב תונמתסמה
  .לארשיב "השעמל

 .ושודיחו רמאמה תוציחנ רהבות הכותמו ,םוחתב רקחמה לש הרצק הריקסב חתפא
 טפשמב וחתופש םילכ ןמפיש סחנפ גיצה הנש 25 ינפל בתכנש העפשה לעב רמאמב
 גוזה ינב רשאכ םג םישוריג תיומד תיחרזא האצות קינעהל ותטישל ודעונשו יחרזאה
 םהבש םירקמב ,ותעדל 2."םישוריג יפילחת" הלא םילכ הניכ ןמפיש 1.ושרגתה אל

 
 ג ךרכ יודנל רפס "יחרזאה טפשמה תיב תרצות ןישוריג יפילחת לע" ןמפיש סחנפ ואר  1

 הביתכ ;)םישוריג יפילחת ןמפיש :ןלהל( )1995 םיכרוע זוזמ רענילאו קרב ןרהא( 1607
 היינש הרודהמ( 439–424 א ךרכ לארשיב החפשמה יניד ןמפיש סחנפב תוארל ןתינ המוד

 ואר ,םישוריג ףילחתכ רוביצב םיעודיל תוסחייתהל ;)החפשמ יניד ןמפיש :ןלהל( )1995
 .)1990( 303 לוחל שדוק ןיב לארשיב החפשמה יניד יבצ-ןזור לאירא םג

 תרידב ףותיש קוריפב ,תונוזמה ינידב ,הקחרה יווצב קסע ,םש ,םישוריג יפילחת ,ןמפיש  2
  .רוביצב םיעודיה ינידבו םירוגמה
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 תואיצמל אקנפשוג ןתילו םתריהל יחרזאה טפשמה לע ,גוזה ינב יסחי וטטומתה לעופב
  3.לארשיב םישוריגה תקוצמ תלקהל יעצמאכ תאזו ,תישממה

 םישוריגה יפילחת ודעונ ןכא םאש יתנעט ןמפיש לש ורמאמ םוסרפ רחאל רושעכ
 תא םילכסמ םגוז ינבש הלא ןעמל קר םיפילחתה תא חתפל שי טגה יברוסמל עייסל
 יתב ולעפ אל םירקמה תיברמבש הדבועה תא יתרקיב ךכל ךשמהכ .שרגתהל תורשפאה
 דצה ןיב ןיחבהל ילבמ םישוריגה יפילחת ונתינ ןכ לעו ,תאז הדימ תמא יפ לע טפשמה
 םישוריגה יפילחת וכפהי ךכבש ששחה תא יתעבה ףאו ,ברוסמה דצה ןיבל ןברסה
 תא רפשל םיכרד יתעצה םייקה בצמה לע תרוקיבל ךשמהכ 4.םינברסל ץירמתל
 תוינידמ םישגיש ןפואב ילארשיה טפשמב וחתופש םישוריגה יפילחת לש הרדסהה
  5.םישוריגה יניד לש היואר תיחרזא

 אל םהיפלש ,יִרקחמ יֵאצממ לע ססבתהב .אשונב ירקחמה ןיינעה שדחתה הנורחאל
 תוסחייתהה תא תגירפ-רכלב תלייא התחד ,םינברסל םיברוסמ ןיב הקיספה הניחבה
 ןידב םילשכב דקוממה םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג" לש תיחרזאה הרדסהל
 לש ץומיאכ הקיספב תומגמה תא שרפל שי יכ תגירפ-רכלב הנעט וז השיג ףלח .יתדה
 וגוויס ינפ לע רשקה לש יתוהמה ןכותב דקמתהל הפידעמה תילנויצקנופ השיג
 ךא ,תילנויצקנופ השיג תפקשמכ הקיספה רבסהב הדקמתה תגירפ-רכלב 6.יטפשמה
 םישוריגה תרדסהל היוארה ךרדה רבדב הרורב תיביטמרונ הדמע תגצהמ הענמנ
 תמדקומה ותדמעמ ןמפיש גוסנ תרחואמה ותביתכב יכ המוד ,תאז תמועל .השעמל
 תיחרזאה הרדסהה ןיב תקתנמה תילנויצקנופה השיגב תיביטמרונ הכימת עיבמ אוהו

 
 הלקהל יעצמאכ םישוריגה יפילחתל תוסחייתהה הרורב ,ןמפיש לש תירוקמה ותביתכב  3

 לשמל ואר .המשא אלל םישוריג תוינידמ לש תיחרזא המשגהל יעצמאכו טגה יברוסמ לע
 יחרזאה טפושה לש ותוכמסש לככ" :428 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,החפשמ יניד ,ןמפיש
 תא תוהקהל ידכ ןהב שיש ,תויפולח תויחרזא תופורת הבידנ חורב טישוהל וילע ,תעגמ
 ןיטקהל ךרוצה לע בתוכ אוה ךשמהב ."תיתדה ךרדב םיאושינה תרתה ןולשכמ ץקועה
 םישוריגה יפילחתב בחרנ שומישש ןכתייש ךכ לעו ,טגה ברוסמ לש ויקזנ תא םומינימל
 לש תיתרבחה הסיפתל ברקתת וטקפ-הד םישוריג לש תיתרבחה הסיפתהש ךכל ומרתי

  .םישוריגה
–275 החפשמה יניד לש תיחרזאה הירואיתה יארב רוביצב-םיעודיה ץישפיל רחש ואר  4

  .)רוביצב םיעודיה ץישפיל :ןלהל( )2005( 299
 ינויע "םישוריגה לש תיחרזאה הרדסהה לע !דיימו שרגתהל ינוצרב" ץישפיל רחש ואר  5

 .)"שרגתהל ינוצרב" ץישפיל :ןלהל( )2005( 771–741 ,671 חכ טפשמ
L.J. .TS .RIZA 51, Echoes of NonmarriagePrigat, -Ayelet Blecher 1231 ,1213– 1237 ואר   6

 יִרקחמ יֵאצממ לע רתיה ןיב תססבתמ תגירפ-רכלב .)תגירפ-רכלב :ןלהל( (2019)
 ךכב יתיאר ינאש דועב ,תאז םע .םינברסל םיברוסמ ןיב הניחבה אל הקיספה םהיפלש
 לש תיחרזאה הרדסהה דיקפת תא יוארכ המשיי אלש הקיספה לע תרוקיבל רוקמ
 ךכל יוטיב וז תוינידמב האור תגירפ-רכלב ,םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה
 תילנויצקנופה השיגל יוטיב אלא ,םישוריג ףילחת םישמשמ םניא "השעמל םישוריג"הש
  .רשקה תוהמב תדקמתמה
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 ול ביצהל ךרוצהו יתדה ןידה לע תרוקיבה ןיבל "השעמל םישוריגה" לש היוארה
 7.םישוריג יניד לש היואר תוינידמ המישגמה תיחרזא הפולח

 ירדק-ןירפלה תור 8,"'םישוריג אלל םישורג' לש תחתפתמה המגמה" םרמאמב
 םיגיצמ םה 9.ןמפיש לש תירוקמה ותביתכ תובקעב עוספל םישקבמ ילאומש ןימינבו
 ןידה תיב לש דחאה ,הנורחאה הפוקתה ןמ תוינויד תואכרע לש ןיד יקספ ינש הבחרהב
 אלש העובק הדירפ הדרפנו האשינש הנמלאל הלמג שודיחב קסעש הדובעל ירוזאה
 הנווכ ךותמ ,ריהצהש ירוזאה ינברה ןידה תיב לש רחאהו ,הגוז ןבמ םישוריגב התוול
 ןיב תובוחב תופתוש רדעה לע ,לעבה לש םישונ יפלכ השיאה תא שמשת וז הרהצהש
 םושמ ,הבר תובישח וללה ןידה יקספל םיסחיימ םה 10."השעמל םישורג" גוז ינב
 ןיבש םיסחיב "השעמל םישוריג" לש תועמשמב וקסעש םינושארה םה םתטישלש
 ,ןכ ומכ .םידדצה ןיב םיימינפה םיסחיהמ לידבהל ,תויושרה ןיבל "השעמל םישורג"ה
 תא תיטפשמה תכרעמה הרמא םהבש םינושארה ןידה יקספ םה ולאש םירובס םה
 ןפואב תויחרזאה םהיתואצותל םייתדה םישוריגה ןיב קתנל תורשפאה יבגל הירבד
 םירושעה ינשב ולחש תויטפשמ תויוחתפתה לע םיעיבצמ םה ,ךכ לע ףסונ 11.שרופמ

 
 טפשמ ינויע "ןוידל החיתפ יווק :השדחה החפשמה לע" ןמפיש לש ורמאמ לשמל ואר  7

 אוהש המ ןיב חתמב הבחרהב קסע ובש ,)השדח החפשמ ןמפיש :ןלהל( )2005( 643 חכ
 השיג ןיבל ימשרה יטפשמה בצמה לע תססובמה תיביטמרונ-תיטמגוד השיג הניכ
 רוביצב םיעודיל סחיה יבגל ןה ,תואיצמ ססובמ טפשמב תכמותה תילאירו תילנויצקנופ
 ןמפיש לש תקדקודמ האירק ,תאז םע .םישוריגב הוולמ הניאש הדירפל סחיה יבגל ןהו
 יפילחת לש תמדקומה היגולונימרטל רזוח רחואמה וחותינ ףא םעפל םעפמש הלגת
 ותכימת .יתדה ןידב םייוקילל הביגמכ תיחרזאה הרדסהה תסיפתלו םישוריגו םיאושינ

 סחנפ ואר .הנורחאל בתכש רמאמב רתוי דוע הרורב תכפוה תיטסילאיר השיגב ןמפיש לש
–344 ,341 דכ םיקסעו טפשמ "תוימיטניא ךותב הימונוטוא – דוחלו דחי תויגוז" ןמפיש

 .)דוחלו דחי תויגוז ןמפיש :ןלהל( )2021( 345
 ינויע "םישוריג אלל םישורג לש תחתפתמה המגמה" ילאומש ןימינבו ירדק-ןירפלה תור  8

  .)ילאומשו ירדק-ןירפלה :ןלהל( )2020( 597 במ טפשמ
 סחנפ 'פורפ לש ותביתכ תא הז רמאמב םיכישממ ונא םיוסמ ןבומב" :600 'מעב ,םש  9

 םיישעמ תונורתפ לש ץבקמ ונמזב ראת ]ןמפישש דועב[" :םירבדה ךשמהבו ,"ןמפיש
 םתוא לע ופסונ םינשה םע דציכ תוארהל םישקבמ ונחנא ]...[ הזמ הז םיקתונמ ,םיידרופס
 לש יבקע ףצרכ םתוארל ןתינש דחאכ םייטופישו םייתקיקח םיכלהמ םיידרופס תונורתפ
 ."...רבד לכל םישוריגכ לעופב המייתסהש תויגוזב תנוכמו תעדומ הרכה

 וליאכ ,ימואל חוטיבמ תויוכז טג תברוסמ הדורפל קינעהש הדובעל ןידה תיב לש ,דחאה  10
 םסרופ( ימואל חוטיבל דסומה – ןוערק הסב 29729-09-15 )א"ת ירוזא( ל"ב .השרגתה
 תבצק לבקל הלדחש הנמלאב קסע ןידה קספ .)הסב תשרפ :ןלהל( )14.12.2017 ,ובנב
 ימואלה חוטיבה םיכסה אל ינשה הלעב רטפנש רחאל םלוא ,תינשב האשינשמ םיריאש
 ירוזא( קית ,רחאהו ;ילמרופ ןפואב השרגתה אל ןכש ,ןושארה לעבהמ הלמגה תא שדחל
 גוז ינב ןיב תובוחב ףותישה םויסב קסעש )19.10.2017 ,םסרופ אל( 622918/19 )ם-י
 ןרוקמש תובוח ןיגב השיאהמ ערפיהל השקיבש הייריעה לומ לא רושיא תלבק ךרוצל
  .םישוריגה תעיבת תשגה רחאל לעבה תוליעפב

 דועב" :םינעוט םיבתוכה ,ןמפיש לש וז ינפ לע םתביתכבש שודיחה תא דדחל תנמ לע  11
 רושימב תולעופה ,הנורחאה הקיספה לש תוינשדחה תוכלשהב שגדה תא םימש ונא
 םייתקיקחה םיכלהמה םג והומכו ,ןמפיש ,הנידמה תויושר ןיבל גוזה-ינב ןיבש םיסחיה
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 תא תוביחרמה 12"השעמל םישורג"ה ןיב םיימינפה םיסחיה תרדסהב םינורחאה
 וז תואיצמב .תללוכ תיטפשמ תואיצמל םדקומה רקחמב וראותש םישוריגה יפילחת
 הנעבנתו יתדה סוטטסהמ םישוריגה לש תויחרזא-תויטפשמה תואצותה הנקתונת
 םיכרבמ םה וילעש ךלהמ ,םישורגכ השעמל םייח לש יתדבועה בצמהמ תורישי
 13.םילחיימ םה ותמלשהלשו

 תדקוממה ,הנשיה הקיספה ןיב ילאומשו ירדק-ןירפלה ידי לע תעצומה הנחבהה
 תונושארה ןהש ,תושדחה תוינוידה תוקיספה יתש ןיבל ,גוזה ינב לש םינפה יסחיב
 ,םיישילש םידדצלו תויושרל "השעמל םישורג"ה ןיבש םיסחיל םג תועגונה לוכיבכ
 הרכהה תא וננוכש "תומדקומה" תוקיספהמ רכינ קלח ,תישאר .תקיודמ הניא
 וקסע ,הבחרהב םהילא סחייתה םדקומה רקחמהשו ,"השעמל םישוריג"ב תילארשיה
 םניא םה ,תינש 14.תויושרה םהבו ,םיישילש םידדצל גוזה ינב ןיבש םיסחיה רושימב

 
 ."...תיגוזה תכרעמל םיימינפה םיטביהב קר ודקמתה ,ותביתכ רחאל ואבש םייטופישהו
 ומדק םנמוא" :םש ,618 'מעבו ;600 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ואר
 רושימל וסנכתה הלא תוילוח ךא ]...[ תרשרשב תומדוק תוילוח וללה ןידה-יקספ ינשל
 600–599 'מעב ,םש ,ילאומשו ירדק-ןירפלה תעדל ."...גוזה-ינב ןיבש םיימינפה םיסחיה
  .םישורגכ הדירפ לש העפותה לש םוישב אוה וללה ןידה יקספ לש ףסונ שודיח ,603-ו

 םינוקית םיריכזמ םה םש ,629–618 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ואר  12
 דוריפב השוריה יניד ךרוצל הריכמה תינויד הקיספ ןכו ,תויארה תדוקפלו ןוממ יסחי קוחל
 םישוריגכ םישוריגב בייחמה ינבר ןיד קספל תוסחייתהב םיקסוע םה דוע .םישוריגכ
  .רוביצב םיעודיכ םיאושנ לש לופכה דמעמלו תונוזמ יניד ךרוצל

 םויסה טפשמ תא ,לשמל ,ואר .763–463 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק ןירפלה ואר  13
 םישורגה לש וא םישורגכ רוביצב םיעודיה לש םדמעמ סוסיבל תעה העיגה" רמאמה לש
 ."םיימשר םישוריג אלל םג ,השעמלו לעופב םישורג םהש הלא – םישוריג אלל

 זט ד"פ ,רלספ 'נ לארשי תנידמ 384/61 א"ע ,הדובעל ןידה תיב לש וניד קספ ,לשמל ,ךכ  14
 חתיפ וסיסב לעש יטמגידרפה ןידה קספ תא הווהמה ,)רלספ תשרפ :ןלהל( )1962( 102

 קסע ,םירחאל םיאושנה רוביצב םיעודי לש רשקהב "םישוריג יפילחת" חנומה תא ןמפיש
 קסע ןידה קספ ,רמולכ .הלמגל ,הלש רוביצב עודיה ןמ הנמלאתהש ,רוביצב העודי תוכזב
 ןיבל הניבש םיימינפה םיסחיב אלו הנידמה תויושרל רוביצב העודיה ןיבש םיסחיב
 )1996( 693 )5(טמ ד"פ ,ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ ירזנ 6086/94 ץ"גב ףא ;הלעב
 749 )1(זמ ד"פ ,םינפה דרשמב ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ תרפא 693/91 ץ"גבו
 םש תא ףילחהל האושנ השיא לש תורשפאב וקסעש ,)תרפא תשרפ :ןלהל( )1993(

 תשרפ ףא ;תויושרה םע םיסחיב וקסע ,הלש רוביצב עודיה לש ותחפשמ םשל התחפשמ
 הבש ,)תפקמ ןרק תשרפ :ןלהל( )2000( 493 )5(דנ ד"פ ,תפקמ ןרק 'נ ץכ 233/98 א"ע
 הקסע ,האושנה השיאה ןובשח לע רוביצב העודיה תוכז תא ןוילעה טפשמה תיב ףידעה
 וכז וללה ןידה יקספ לכ .היסנפה ןרקו רוביצב העודיה השיאה ןיבש םיבכרומה םיסחיב
  .םדקומה רקחמב בחרנ ןוידל



 םישוריג תוינידמ אלל םישוריג א"פשת | המ טפשמ ינויע
 

7 
 

 רושעה ןמ 16ןוילעה טפשמה תיב לש תיתועמשמ הקיספו 15הקיקח ירבד םיריכזמ
 ךרוצל ,םישוריגב הוולמ הניא רשא גוז ינב ןיב הדירפ לש התועמשמב וקסעש ןורחאה
 וניד קספל םידדצה ,תישילש .דקמתהל םרמאמ שקיב ובש אשונ ,תויושרה םע םהיסחי

 רחאל ורצונש שיאה תובוחל הפתוש הניא השיאה יכ עבקנ ובש ינברה ןידה תיב לש
 ןידה לש וילאמ ןבומ םושיי ףקשמ ןידה קספו ,תויושרה אלו גוזה ינב ויה םתדירפ
 תוסחייתהה לש םוישה ףא ,ףוסבל 17.םידדצה ןיב םיימינפה םיילכלכה םיסחיב קסועה

 
 םדמעמב קסעש תויארה קוחל ןוקיתה תא םיריכזמ ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה  15

 ,308 ח"ס ,2015-ו"עשתה ,)16 'סמ( תויארה תדוקפ ןוקיתל קוח ואר .םידורפ לש
 ,אסיג ךדיאמ .הבר תונשדח ול םיסחיימו ,םישורגכ םידורפל תונוש תוביסנב סחייתהש
 וקסעש םינורחאה םירושעה ןמ הקיקח ינוקיתו הקיקח ירבד לש הרושמ םלעתמ םרמאמ
 עויס קוחב "דיחי הרוה" תרדגה תא ,לשמל ,ואר .םישורגכ םידורפ לש םדמעמב
 דח תוחפשמל עויסה קוח :ןלהל( 1992-ב"נשתה ,יאמצע הרוה ןשארבש תוחפשמל
 תנשמ ןוקיתה תא ףאו ,שורגכ בשחיי "השעמל שורג" יתמיא הדימ תומא עבוקה ,)תוירוה

-י"שתה ,)םוקישו םילומגת( הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ קוחל )ה(10 ףיעסל 2013
 גוז ינב ןיבש םיסחיב םיקסועה םיפסונ הקיקח ירבדל .)םילייח תוחפשמ קוח ןלהל( 1950

 .1.ב קרפ ,ןלהל ואר ,ונודנ אלש ,תויושרל "השעמל םישורג"
 ,ובנב םסרופ( דוחיא םייח תעבג ץוביק 'נ םייח ןב 5271/10 א"ע תשרפ דחוימב ואר  16

 הנרכת יתמיא הלאשב טרופמ ןויד ךרענ הבש ,)םייח תעבג תשרפ :ןלהל( )1.10.2013
 םיברה הקיקחה ירבדו ןידה יקספבו ,םידיחיכ ושרגתה אלש םידורפ גוז ינבב תויושרה
 ,ןיינעב לברא תטפושה לש התעד תווחב ףיקמה ןוידה תא דחוימב ואר .הב םירכזואמה
 איהש ךות ,םישורגכ םידורפ גוז ינבל סחייתהל שי יכ ,הניד קספל 22 הקספב התערכהו

 ,םידורפ גוז-ינבל תנחבומ תוסחייתה הנשי ,הקיקח ירבד לש הכורא הרושב" :תנעוט
 תועמשמ .'גוז-ינב' רדגמ םגירחהל שי יכ שרופמב ריהבה ףא קקוחמה םימיוסמ םיכרצלו
 בצמהמ תורזגנה תואצותבו תויטפשמה תויועמשמב ריכה השעמל קקוחמהש איה רבדה
 שי ."ןישוריגה ךילה םלשוהש ינפל ףא ,תאזו ,םיאושנ גוז-ינב ןיב דוריפ לש יתדבועה
 הלא" היפלש ,599 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה תנעטש ,ןכ םא ,תודוהל
 הנידמה תויושר לע יכ עבקנ ןהבש תונושארה תויטופישה תוטלחהה יתש הארנה לככ ,ןה
 לאכ םהילא סחייתהלו ,ןיסולכואה םשרמב םיאושנכ גוז-ינב לש םושירה ןמ םלעתהל
 השרפב וננויד דוע ואר .תקיודמ הניא ,"תויושרה לומ םיילכלכ םיטביה ךרוצל םישורג
 .)א(.1.ב קרפ ,ןלהל ,וז

 קוח :ןלהל( 267 ח"ס ,1973-ג"לשתה ,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוחל 4 'ס יפ לע ,תישאר  17
 ,תינש .םיאושינה ךלהמב וליפא הז לש ויתובוחב הז םיבח םניא גוזה ינב ,)ןוממ יסחי

 תובוח קר ,רמולכ .תויוכזב ףותישל תיביטלרוק הלח ללככ תובוחב ףותישה תכלה
 .םיפתושמ תובוחכ םיבשחנ םיסכנב םיפתושכ םיבשחנ גוזה ינב הבש הפוקתב וחמצש
 דוריפ וא/ו העיבת תשגה האורה תשרשומ הקיספ תמייק ,תויוכזבו םיסכנב ףותישה יבגל
 5640/94 א"ע ,לשמל ,ואר .גוזה ינב ןיב ילכלכה ףותישה תא םימייסמכ גוזה ינב ןיב יזיפ
 541 )3(אנ ד"פ ,ירנבא 'נ ירנבא 6557/95 א"עו )1997( 250 )4(נ ד"פ ,לסח 'נ לסח
 קית ,לשמל ,ואר .םיבר םירקמב םיינברה ןידה יתב ידי לע הצמוא וז הקיספ .)1997(
 תומילא בקע הקחרהב האורה ,)02.10.2018( תינולפ 'נ ינולפ 1076453/3 )א"ת ירוזא(
 ,)12.03.2020( תינולפ 'נ ינולפ 1197559/13 )ם-י ירוזא( קיתו ,ףותישה תקספה דעומ תא
 המ ןיבהל השקתמ ינא ,ךכ םושמ .ףותישה תקספה דעומכ יזיפה דוריפה תא עבוקה
 דוע םיבשחנ םידדצה ןיא םישוריגה תעיבת תשגהמ לחהש ןידה תיב תעיבקב שודיחה
  .םהיתובוחב םיפתושכ
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 ,ןיידעו 18.וללה ןידה יקספ לש שודיח הניא םייחרזא םיכרצל םישוריגכ העובק הדירפל
 םהבש םיבצמה תרכינ הדימב ובחרוה םינורחאה םירושעה ינש ךלהמבש םיכסמ ינא
 תויחרזא תואצות "השעמל םישוריג"ל סחייל ןוכנ הקיספבו הקיקחב ילארשיה טפשמה
 םישוריג" לש דסומ לע רבדל תרשפאמה תיטירקה הסמל םיברקתמ ונאשו ,םישוריג לש
 המגמה תא התהיזש השדחה הביתכה לע ךרבמ ינא ,ןכ לע .לארשיב "השעמל
 דוחל יוהיז ,םלוא .תשדחתמה העפותה רבעל רוקרזה תא בוש התנפהו תחתפתמה
 תנמ לע יכ ענכשל שקבא ,יוארה ןידב דקוממה ,הז רמאמב .דוחל הקדצהו הכרעהו

 יוצרו ליעומ ןוויכב לעפת לארשיב "השעמל םישוריג" דסומה לש תיחרזאה הרדסההש
 םיפקשמו הז תא הז םימילשמה תונורקע השולש לע הדפקה תשרדנ ,קיזמ הלילח אלו
 .םייתדה םישוריגל יחרזא ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה דסומ לש ודיקפת תא

 שרדנ יחרזאה טפשמה ,םייתדה םישוריגל יחרזא ףילחת תעצה ךרוצל ,תישאר
 םיכרצל "השעמל שורג" בשחנ ימ הנרדגתש תויאמצע-תויחרזא הדימ תומא עובקל
 .םייתדה ןידה יתב תקיספבו יתדה ןידב תועובקה הדימה תומא תא הנפלחתשו ,םייחרזא
 יניד לש תיחרזאה תוינידמב קימעמ ןוידב הוולמ תויהל בייח הלאכ הדימ תומא שוביג
 התעמטה ךות ,םייחרזא םיאושינ םימייק ןהבש תוצראב החתפתה איהש יפכ ,םישוריגה
 :ןלהל( לארשיב יחרזאה טפשמה יכרעלו תילארשיה תואיצמל םיביוחמה םייונישב
 .)"ןושארה ןורקיעה"

 םישוריג תרשפאמה תוינידמב תוכמות ויתונקסמש ,יחרזאה חותינה חכונל ,תינש
 ינברס ןיב הניחבמה תיבקע תיחרזא תוינידמ תשרדנ ,המשא אלל תידדצ-דח המזויב
 תונהיל םינורחאל קר רשפאל שי ,ךשמהב ונודייש םיגירחל ףופכב .טגה יברוסמל טגה
 .)"ינשה ןורקיעה" :ןלהל( "השעמל םישוריג"ה דסומ לש תויבויחה תואצותהמ
 דגנמו "השעמל םישוריג" לש תונורתימ תונהיל םינברסל רשפאתש תיטפשמ תוינידמ

 
 בצמה ןיב סחיה לע םייח תעבג תשרפמ 16 ש"הב ליעל האבוהש הטטיצה תא לשמל ואר  18

 :ןידה קספל 32 'ספב ,םש ואר ןכ ומכ .תויטפשמה ויתואצותל םישוריגה לש יתדבועה
 ךכל תועדומ תפקשמה ,םידורפכ םיאושנ גוז-ינבב הרכהה לש הלעופ יכ ,ןייצל שי דוע"
 ,רוביצב םיעודיכ גוז-ינבב הרכהה לש הלעופל ךופה אוה ,השעמל וקתונ םיסחיהש
 ,רוביצב םיעודי לש הרקמבש דועב ,ךכיפל .םיסחיה לש םנוניכל תועדומ תפקשמה
 האוושהה ,םידורפ לש הרקמב יכ המוד ,םיאושנ גוז-ינבל הניה תשקבתמה האוושהה
 קסוע םייח תעבג תשרפב ןידה קספ ,םירבדה ךשמהב ."םישורג גוז-ינבל איה תשקבתמה
 הביתכ לע ססבתמ אוה רתיה ןיבו ,םישוריגכ דוריפ בשחיי יתמיא הלאשב הבחרהב
 ןוידה חכונל .וללה םישוריגה יניד לש היוארה תיחרזאה תוינידמב תקסועה תימדקא
 ירדק-ןירפלה לש םתנעט תא לבקל ןיא ,וללה םיאשונב ל"נה ןידה קספב ךרענש קימעמה
 ינב לש דמעמה תא המיישש הנושארה איה תינוידה הקיספהש ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו
 תא החפשמ יניינעל טפשמה תיב םייש ובש ףסונ םדקומ הרקמל .םישורגכ םידורפה גוזה
 )א"ת( ש"מתב טחוש טפושה לש וירבד תא ואר םייחרזא םיכרצל םישוריגכ דוריפה בצמ

 טפשמה תיב לש רתוי תמדקומ הקיספל םג סחייתמה 'ג7 'ספב .ת.נ ' נ .ל.פ 1720/00
 תלעבכ הנושארה השאה תא תוארל שי גבס תשרפב םירבדה בצמב" :ןיינעב ןוילעה
 ןידה ךרוצל ךא חונמל האושנ ןיידע יתדה ןידה יפ לע ילמרופ ןפואב – לופכ דמעמ
 ."חונמה לש ותשוריב תויוכז הל ןיאש השורגכ התוארל שי ,השוריה יניד ,יחרזאה
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 םישוריג"ה דסומ תא ךופהת ,םיאושינ לש תובטה טג תוברוסממו םיברוסממ לולשת
  .טג תונברס ץרמתמו קדצ יא קזחמה דסומל "השעמל

 לע קרו ךא ססבתהל הלוכי הניא "תונברס" לש תיביטמרונה הרדגהה ףא ,תישילש
 םושיי .תויחרזא תויציאוטניא לע וליפא וא ,םייתד ןיד יתב לש ןיד יקספ לעו יתדה ןידה
 לע הבישחב הוולמ וניא אוה רשאכ ,"המשא אלל םישוריג" תוינידמ לש יביטיאוטניא
 רובע תושק תואצותל קר אל תובר םימעפ ליבומ ,וזכ תוינידמ לש םיירדגמה םיטביהה
 לע ןהל תועיגמה תויוכזה לע תודמועה םישנב תילכלכ העיגפל םג אלא ,טגה תוברוסמ
 ןיחבהל שי ךכ םושמ .תוינברסכ תוגצומ תויהל תויושע ינכט-ילמרופ טבמבשו ,ןיד יפ
 הלאשה ןיבל ,םישוריגה תא ןותנ עגרב ענמ ימ ,תינכט-תיתדבועה הלאשה ןיב
 ןורקיעה" :ןלהל( תיטפשמה הניחבה ןמ ןברסכ סחייתהל יואר ימ לא תיביטמרונה
 .)"ישילשה

 םישוריג"ה לש םדיקפתב םידקוממה ,ליעלד תונורקעה תשולש ןיב ןזאל שי ,ףוסבל
 ביגמה טביהה תא תושיגדמה תוילנויצקנופה תושיגה ןיבל ,םישוריג ףילחתכ "השעמל
 דחוימב ררועתמ הז חתמ 19.איהש יפכ תואיצמל הנעמ תתל שקבמה טפשמה לש
 ןברסמ תללושה ,םישוריגה יניד לש תיחרזא תוינידמ לש השקונ םושיי םהבש םירקמב
 לש שדחה וגוז ןבמ לולשל םילולע ,השדח תויגוזב הרכה הז ללכבו שורג לש דמעמ
 תא תתל שי דוע 20.ןברסה לש ותומ רחאל דחוימב ,תוכרצנ תוילאיצוס תויוכז ןברסה
 תוניידתהה רשאכ ,השעמל הכלה תונורקעה םושייל םיעגונה םיידסומ םילוקישל תעדה
 דחוימבו ,םידדצה ןיבש םיסחיה יכבנב םיאיקב םניא רשא ,תויושרה לומ לא תכרענ
  .םהמ ימ וא ,"השעמל םישורג"ה גוזה ינב תומ רחאל תכרענ תוניידתהה רשאכ

 
 תנווכה לש םילוקישו הזוחל םידדצה ןיב קדצ ילוקיש" תרופ לאירא ואר יללכה חתמל  19

 לש רשקהב ,ואר ןכ ;)1999( 647 בכ טפשמ ינויע "לארשי לש םיזוחה ינידב תויוגהנתה
 235 ?בושח טפשמה םאה "?החפשמלו טפשמל המ" תגירפ-רכלב תלייא ,החפשמה יניד
 בל םישל שי תאז םע .)2010 ,תוכרוע ויז עטנו רקה הנפד ,תוברתו הרבח ,טפשמ( 239,

 ןיבל דיתעב םידקוממה םייצירמת םילוקיש ןיב חתמ גיצמה ,תרופ לש רואיתל דוגינבש
 ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה דיקפת תא השיגדמה יתשיג ,רבעב םידקוממה קדצ ילוקיש
 )2( ,שרגתהל םייטרקנוקה גוזה ינב לש ץירמת )1( :םיטביה השולש תללוכ םישוריג
 ןורחאה טביהה .טגה יברוסמ םע קדצ תיישע )3( ,תונברס דגנכ תידיתע תוגהנתה תנווכה
 אקווד ואלו ,רבעב םידדצה תוגהנתהל םירושקה קדצ ילוקישב ,ןכ םא ,דקוממ השיגה לש
 ףילחת" תשיג לש וללה םידיקפתה תשולש לומ לא .תידיתע תוגהנתה תנווכהב
 הבש תואיצמה תא הפוגל ןוחבל תשקבמה תילנויצקנופה השיגה תדמוע "םישוריגה
 .םישוריגה יא תוביסנל סחייתהל ילבמ ,םיאושינה רשק קרפתה

 ,השוריה יניד ןוגכ ,םיפסונ םירקמב םג תיטנוולר תילנויצקנופה השיגה יכ שיגדהל שי  20
 ןוצרה תמשגה ,השוריה יניד לש הרקמב לשמל ,יטרקנוקה קוחה תילכתש ןעטנ םהבש
 הרדגהל אלו תישממה תואיצמל ביגת םא רתוי בוט ןפואב םייקתת חונמה לש רעושמה
 םיעבונה םילוקישה לש םתמצועש הרובס ירמאמב תעצומה השיגה ,תאז םע .תילמרופה
 יתלבה תוכלשהה קויד רתיל וא ,םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתמ
 ,תוגהנתה תנווכה ילוקישו םידדצה ןיב יסחיה קדצה תניחב לע הז בצמ לש תוענמנ

 םירקמב טעמל תיחרזאה הרדסהה תא תוחנהל םיכירצ הלא םילוקישש ךכל םיכילומ
  .תיתועמשמ תילאיצוס הקדצה תררועתמ םהבש םיגירח
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 ךרוצה יד תעדה תא ונתנ אל ,תמייקה תיטפשמה תורפסה םג ומכ ,ילארשיה טפשמה
 ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתב םיקסועה תונורקעה תשולש לש םתוינויחל
 ךרוצל ןה ,םיידסומו םיילאיצוס םילוקיש םע םבלשל היוארה ךרדלו ,יחרזא םישוריג
 22.היואר תידיתע תוינידמ בוציע ךרוצל ןהו 21תושבגתמה תויוחתפתהה תכרעהו ןויפא

 
 םיצוחנ םישוריגה יפילחתש ,1 ש"ה ליעל ,ןנוכמה ורמאמב ,ןמפיש 'פורפ ריהבה ךכ  21

 הדבועה חכונל ,לעופב םאה הקידב הכרענ אל ורקחמב םלוא .טגה תוברוסמ רובע
 םישמ אלב םישמשמ םניא וללה םיפילחתה ,ברוסמל ןברס ןיב הניחבמ הניא הקיספהש
 היפלש יתדמע תא הארנה לככ םיצמאמ ילאומשו ירדק-ןירפלה ;םינברסל ץירמתכ
 אלל םישורג" םדי לע תעצומה היגולונימרטב וא ,"השעמל םישוריג" לש דסומה
 ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ואר .םינברסה תא אלו םיברוסמה תא תרשל רומא ,"םישוריג
 ןיינעמה ןוידה ףא .635 'מעב םש ואר ,םירבדה ךשמהב ,ןכו ,599 'מעב ,8 הרעה ליעל
 טג ינברסמ לולשל םישקבמ םה ובש ,634–630 'מעב ,םש ךרענה םיצירמתה ןיינעב
 ,Benjamin Shmueli ואר ,ילאומש 'פורפ לש ותביתכ תא דהדהמה ,םיאושנ לש תויוכז
 L'NTI 18st Case of Refusal to Divorce,Sticks, Carrots, or a Hybrid Mechanism: The Te

919 (2020)–893 L. .ONSTC J., םימיכסמ םיבתוכה יוארה ןידה תמרבש ךכ לע דיעמ 
 ןוכנ הז ןיא ,תוילכלכ תובטה םיברעמה הלאב יאדוובו ,םירקמה לש לודגה בורבש
 תמייק ,תאז םע .שורג לש דמעממ תועבונה תוילכלכ תובטהמ תונהיל טגה ןברסל רשפאל
 ןווכומ טפשמ אטבמה דסומ "םישוריג אלל םישורג"ב האורה הנוש המינ םג רמאמב
 םישיגדמ ףא םיבתוכה .טגה תונברס תעפות םע תודדומתהל תוחפ שיגר הזככו ,תואיצמ
 ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ואר ,טגה תוברוסמל עייסל ןוצרל םדוק הז טביהש
 תקפסמ ךרדב ןיחבמ רמאמה ןיא םייקה ןידה ןויפא לש המרב ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .600 'מעב
 םהבש םירקמ ןיבל תמייק םינברסו םיברוסמ ןיב הנחבהה םהבש הקיקחו ןיד יקספ ןיב
 .הילע רתוול ןתינ יתמו הצוחנ וז הנחבה יתמיא םינוירטירק ביצמ וניאו ,תרדענ וז הנחבה
 ךלהמה לש ךרדה ינבאכ ,תיבויח המינב ,רמאמב םיניוצמה ןידה יקספמ קלח ,וזמ הרתי
 לש תונורתיו דמעמ טגה ינברסל וקינעה ,"םישוריג אלל םישורג" לש דסומה חותיפל
 תשרפל תדהואה תוסחייתהה תא דחוימב ואר .טגה תונברסל אקווד ומרת ךכבו ,םישורג
 םיקיחדמה םיבתוככ אלש .629 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה לצא רלספ
-רכלב ,םיברוסמל םינברס ןיב ןיחבהל אלש ילארשיה טפשמב תטלשה המגמה תא
 לש וסחיש ךכל היצקידניא הב האור איהו המגמל בטיה תעדומ ,6 ש"ה ליעל ,תגירפ
 תיחרזא הפולח אלו תילנויצקנופ השיג ףקשמ "השעמל םישוריג"ל ילארשיה טפשמה
 ןידה תא תנייפאמ תגירפ-רכלב הבש ךרדה ,תירואיתה המרב .םייתדה םישוריגה ינידל
 ןברס ןיב הניחבמ הניא הקיספה םהיפלש םדקומה ירקחמ יאצממ םע תבלתשמ םייקה
 ,תיביטמרונה המרב ,תאז םע .םישוריגה ףילחת תסיפת תא תפקשמ הניא ןכ לעו ,ברוסמו
 לש דסומה תא ןנוכל ןוצרב הוולמ הניאש תילנויצקנופ השיג עודמ ריבסא 1.א קלחב
 רעפה םוצמצ לש תבחרנ המגמ קידצהל הלוכי הניא םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"
 רקבל שי עודמ ריבסא 2.א קלחב ,ךכל ךשמהכ .הכלהל םישוריגל "השעמל םישוריג" ןיב
 השיגה יפל ףא םיברוסמל םינברס ןיב ילארשיה טפשמה לש הנחבהה יא תא
  .םישוריגה ףילחת תשיג יפ לעש יאדוובו ,תילנויצקנופה

 ש"ה ןלהל ואר ןכ ;21 ש"ה ליעל םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהב ןוידה תא רתיה ןיב ואר  22
 ןכ ;יתדה ןידל אלמ ףילחתכ תויחרזא הדימ תומא ביצהל השירדה יבגל ןוידה תא ,52

 תילכלכ תונברס לש התקדצהו םישוריג בויחל ןיד קספ לש ודמעמ יבגל חוכיווה תא ואר
 תויתדוקנה תוקולחמל רבעמ .)ב(.3.ב קרפב ןלהל הבחרהב ןודייש תונוזמה ינידב
 "השעמל םישוריג" לש םינושה םיעפומה לש יתטיש חותינ םייקתה אל ,תמייקה תורפסב
 ךרוצל תושרדנה הדימה תומא ועצוה אלו ,םישוריגה יניד לש תיחרזאה הירואיתה חכונל
 םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתב דקוממה ןווכמה טביהה ןיב ןוזיאה
  .םיילאיצוסה תוינידמה ילוקישו ביגמה טביהה ןיבל יחרזא
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 ןתינש ימניד דסומב רבודמש הדבועהו ,"השעמל םישוריג"ה דסומ לש ותובישח חכונל
 לש רתוי קיודמ רואיתל חתפ חותפל שקבא ,ותושבגתה ךרד לע עיפשהל ךירצו
 םינוקיתל ררועל ךכ ךותמו ,םיררועתמה םילוקישה ןווגמ לשו תיטפשמה תואיצמה
 ילוקישו םינוזיאה ,תונורקעה תא א קרפב קמנאו גיצא ךכ םשל .םישרדנ םדועש
 ."השעמל םישוריג" לש תיחרזאה הרדסהה תא תוחנהל ,יתעדל ,םירומאש תוינידמה
 םירושעה ןמ הקיקחו הקיספ לש בחרנו שדוחמ חותינ עיצא ב קרפב ,ךכל ךשמהכ
 ,"השעמל םישוריג"ה לש תיחרזאה הרדסהה לש םינוש םיטביהב םיקסועה םינורחאה
 םישודיח םעו תומדוק תוכלה םע תובלתשמ הלא תויוחתפתה הבש ךרדה תא ראתא
 ןויפאל םיעייסמ םיעצומה תונורקעה דציכ ריבסאו ,החפשמה יניד םוחתב םיפסונ
 23.תידיתע הרדסה לש יואר בוציע ךרוצל םהב שמתשהל ןתינ דציכו תומייקה תומגמה
 םייללכה תונורקעה לש קיודמה םושייה ,יטפשמ רקחמב רידת ןפואב שחרתמש יפכ
 ןוידה םיתיעל ,רזוח ןוזיהב ,תעב הב .םייתדוקנה םירשקהל המאתהו ףסונ ןונווכ שורדי
 .םמושייבש תובכרומה תנבה תאו םמצע תונורקעה תא טעמ דדחי םינושה םירשקהב
 .רמאמה לש םכסמה קלחב קוסענו בושנ וז הקימנידב

 
 םישוריג״ לש היואר תיחרזא הרדסהל תונורקע .א

 ״השעמל
 

 תויחרזא הדימ תומא שוביג :ןושאר ןורקיע .1

 ןידה ןיב קותינה דמוע "השעמל םישוריג" דסומה לש תיחרזאה הרדסהה דקומב
 םישוריגה םע קר ועקפי םהיאושינש םיאושנכ ,גוזה ינב לש יתכלהה סוטטסהו יתדה
 ולחויש םישוריגה לש תויחרזאה תואצותה ןיבל ,םיילמרופה םייטפשמה-םייתכלהה
 ןמ םיאושנכ םיבשחנ ןיידע םידדצה םהבש םיבצמב םג ,לעופב תואיצמל םאתהב
 תושירד תוביצמ טפשמ תוכרעמ םינוש םייטפשמ םירשקהב .תיתכלהה הניחבה
 וללה תושירדה רשאכ םג חטשב תואיצמל ביגהל תונוכנ ןה ךא ,תוילמרופ תויטפשמ

 
 היוארה תיחרזאה תוינידמה רבדב ךרענש םדוק רקחמ לע ןבומכ ססובמ תונורקעב ןוידה  23

 ךרדה ,תאז םע .5–4 ש"ה ,ליעל ואר .רוביצב םיעודיה יניד לעו ,םישוריגה יניד לש
 ,רקחמב ועצוהש םיפסונה תולוקה םע תודדומתהה ,תונורקעה וגצוה הבש תמיוסמה
 ,תואיצמל ביגמה טפשמה תשיג ןיבל םייחרזא םישוריג ילוקיש ןיב ןזאל ךרוצה הז ללכבו
 טפשמב תוחתפתמ תויגוס לש הבושחה הצובקל םייללכה תונורקעה לש םמושייש יאדוו
 ףסונ .יחכונה רמאמה רובע ירוקמ ןפואב םיכרענ ,רקחמב ןוידל וכז םרט רשא ילארשיה
 הקיספה לש ינשדחה חותינה ,תואיצמהו הירואתה ןיב םייקתמה רזוח ןוזיהב ,ךכ לע
 תיחרזא הרדסהל יואר לדומ גיצהלו םמצע תונורקעה תא שטלל עייסמ תמייקה הקיקחהו
 .םימדוקה יירקחמב עיפוהש הז לע םיבר םיטביהב ףיסומה תידיתע
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 תיתילכתה תונשרפה תטישמ תיבג חורל הכוז וזכ השיג ,לארשיב 24.תומייקתמ ןניא
 תושירד לש ןתובישחב התיחפמו םירבד לש םתוהמ לע תוננובתה הפידעמה
 םיעודיה דסומ לש תיחרזאה הרדסהה תא ראתל ןתינ תמיוסמ הדימב 25.תוילמרופ
 לש תיחרזאה הרדסהה לע םג בושחל התפמו ,וז טבמ תדוקנמ יברעמה םלועב רוביצב
 רוביצב םיעודיה יניד אקווד ,תאז םע 26.המוד טבמ תדוקנמ "השעמל םישוריג"
 ידכב המצעלשכ הקיפסמ הניא תואיצמל ביגמה טפשמ לש הסיפתהש םישיחממ
 אלש יאדוובו ,םיילמרופה םישוריגהו םיאושינה ינידמ תבחרנ תומלעתה קידצהל
 םע הכלהל םישוריגו םיאושינ לש תויטפשמה תואצותה לש תטלחומ האוושה
 ,רוביצב םיעודיה יניד לש הניחב ,ךכ ."השעמל םישוריג"ו םיאושינ לש תואצותה
 יתועמשמ רעפ רמשנ תונידמה לכב טעמכש הלגת ,יברעמה םלועה תיברמב םיגוהנה
 םיעודי ןיב םימייקה ולא ןיבל םיאושנ גוז ינב לש תויוביוחמהו תויוכזה ףקיה ןיב
 27.תויושרה יפלכ תויוכזה ךרעמל רושקה לכב תאש רתיב םייקתמ הז רעפשו ,רוביצב
 ןה ,תויצלופינמ תעינמו תואדו םודיק לש תוישעמ תוביסמ ןה ,תובר תוקדצה הז רעפל
 יתדבועה בצמה לע תויאר תשירדב הכורכה תונשלופה תעינמ ןללכבו תויתוהמ תוביסמ
 ,ףוסבל .םתנווכ תא רורב ןפואב אטבל םידדצל תורשפא ןתמ םג ומכ ,םידדצה יסחי לש
 ,תיטסילרולפ-תילרביל טבמ תדוקנמ תקדצומ רוביצב םיעודי ןיבל םיאושנ ןיב הנחבה
 דסומ לש םתיינבה ידי לע גוז ינב ינפב תודמועה תויצפואה רחבמ תא ןווגל תשקבמה
 רסח תויוכזה ףקיה ,תאז תמועל 28.םינוש תודסומכ םיאושינה דסומו רוביצב םיעודיה

 
 .L. L ואר תוילמרופ תושירד לע הדימעבש יתוהמה ןויגיהלו תוהמו הרוצ ןיב חתמל  24

Fuller, Consideration and Form, 41 COLUM. L. REV. 799 (1941); ליעל ,ןמפיש םג וארו 
 ינידב תויטסילאיר תושיגל תויטסילמרופ תושיג ןיבש חתמב תוכורא ןדה ,7 ש"ה
  .החפשמה

 12 )1(הנ ,םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל ןרק – תינרק 'נ ןרודניל 2000/97 א"ע לשמל ואר  25
 רוביצב םיעודי לש םתוכז הרכוה תיתילכתה תונשרפה תשיג סיסב לע ובש ,)1999(
 .םיכרד תנואתב םגוז ינב תועגפיה לש הרקמב יוציפל

 םיעודיה יניד לש ילנויצקנופה יפואהש תנעוטה ,6 ש"ה ליעל ,תגירפ-רכלב ךכ לע ואר  26
 םג תילנויצקנופ השיג ץמאל ילארשיה טפשמה תונוכנ לע עיפשה לארשיב רוביצב
 ותביתכ ףא ,רומאכ ;םייטפשמ םישוריגב םיוולמ םניאש "השעמל םישוריג" לש רשקהב
 ,ליעל ורכזוהש ןמפיש לש וירמאמ ינשב ואר ,הז ןוויכל הטונ ןמפיש 'פורפ לש תרחואמה
  .7 ש"ה

,Married Against Their  Shahar Lifshitzואר תירבה תוצראב רוביצב םיעודיה ינידב ןוידל  27
. EVL. R EE. & LASH6 W, Will? Toward a Pluralist Regulation of Spousal Relationships

 .Grace G ואר דוע ;)Married Against Their Will ahar Lifshitz,Sh :ןלהל( (2009) 1565
Blumberg, The Regularization of Non-marital Cohabitation: Rights and Responsibilities 

in the American Welfare State, 76 NOTRE DAME L. REV. 1265 (2001) ; הנורחאלו, 
Courtney G., Joslin Family choices, 51 ARIZ. ST. L.J. 1285 (2020); הדנקב ואר ןכ, 

Nova Scotia (Attorney General) v. Walsh 2002 Can. Sup. Ct. LEXIS 99; 2002 SCC 83 
 ;)תיתקוח איה םיאושנל רוביצב םיעודי ןיב הילפהש ןוילעה טפשמה תיב לש הטלחה(
 Shahar Lifshitz, A Liberal Analysis of Westernואר ,הפוריא םע יתאוושה טבמל

Cohabitants Law, in FAMILY FINANCE 305 (Bea Verschraegen ed., Jan Sramek Verlag 
2009). 

 ,Married Against Their Will .Shahar Lifshitz ,םש ואר  28
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 רעפה תא םצמצל ילארשיה טפשמה לש תונוכנהו לארשיב רוביצב םיעודי לש םידקתה
 הרדסההש הדבועה תא םיפקשמ 29םיאושינה יניד ןיבל רוביצב םיעודיה יניד ןיב
 םיידוחיי תוינידמ ילוקיש ןיב תבלשמ לארשיב רוביצב םיעודיה דסומ לש תיחרזאה
 ימ רובע םייתדה םיאושינל יחרזא ףילחתכ ספתנ רוביצב םיעודיה דסומ הבש ,לארשיל
-םייחרזא תוינידמ ילוקיש ןיבל ,םייתד םיאושינב אשניהל הצור וניא וא לוכי וניאש
 םילימב 30.התוהמ יפ לע תואיצמל הביגמה תילנויצקנופ השיג םזכרמבש םיילסרבינוא
 אלש יאדוובו ,םינבומ תויהל םילוכי םניא לארשיב רוביצב םיעודיה יניד ,תורחא
 םיאושינה יניד ינכות לע תיחרזאה תרוקיבה ןובשחב תחקלנ רשאכ אלא ,םיקדצומ
  .םייתד םיאושינ תכירעל ינוליח םדא לש תוקקדזהה םצע לע הבר הדימבו םייתדה

 תנמתסמה תונוכנה תא קידצהל ןתינ אלש רובס ינא ,רתוי בר ףקותבו ,המוד חורב
 ןפואב ושרגתה אל "השעמל םישורג"ה גוזה ינבש ךכמ םלעתהל ילארשיה טפשמה לש
 ןכותל ביגהל טפשמה ןמ םישקבמה ,םיילסרבינוא תוינידמ ינועיט ידי לע ילמרופ
 תוילנויצנבנוקה תוקדצהה ,תישאר .םיילמרופה וינייפאמל אלו רשקה לש ישממה
 םייתייאר םילוקיש ,תויצלופינממ ענמיהל ןוצרה ןוגכ ,תוילמרופ תושירד לע הדפקהל
 לע תויאר תשירדב הכורכה תונשלופה תעינמ םללכבו תוילמרופ תורדגהב םיכמותה
 רורב ןפואב אטבל םידדצל תורשפא ןתמ םג ומכ ,םידדצה יסחי לש יתדבועה בצמה
 ףיסוא .םיאושנ לש הרקמב םימייק םהש יפכ םישורג לש הרקמב םימייק ,םתנווכ תא
 טפשמ תכרעמ בוציעל תילסרבינואה הקדצהה ,תיביטמרונ טבמ תדוקנמש ןעטאו

 רתוי הכומנ ,םישוריגל רשאב תוילמרופה תושירדה תא תפקועה ,תואיצמ תססובמ
 אלל וידחי םייחה גוז ינבב רבודמש לככ .םיאושינ לש הרקמב הליבקמה הקדצההמ
 תולבגמ הבשו ,םייחרזא םה םיאושינה הבש טפשמ תכרעמב םגש סורגל ןתינ ,םיאושינ
 דוסיממ םיעתרנה םישנא לש הריחב דבכל שי 31,תומצמוצמ םיאושינל תורישכ לע
 םלעתהל טפשמל ול לא ,ןכ לע .טרפב םיאושינה דסוממו ,ללכב םהיסחי לש יטפשמ
 רשקהמ תועבונה תויוכז תלילש ידי לע םיאושינב רוחבל גוז ינב ץרמתל וא וז הריחבמ

 
 רעפה םוצמצ לע ,תויושרה לומ םהיסחיב רוביצב םיעודיל ןתינה בחרה תויוכזה ףקיה לע  29

 םיעודיה ןיב תוידדה תויוביוחמה ןיבל םיאושנ גוז ינב ןיב תוימינפה תויוביוחמה ןיב
 לע ירפסב יתדמע רוביצב םיעודי םהימ הרדגהה תא תוביחרמה הדימה תומא לעו רוביצב
  .30–23 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה

 ואר .םיאושינ ףילחתכ רוביצב םיעודיל תוסחייתהה תרכומ לארשיב תיטפשמה תורפסב  30
 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה לע ירפסב .306–303 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,יבצ-ןזור לשמל
 ןיב תבלשמ לארשיב רוביצב םיעודיה דסומ לש תיחרזאה הרדסההש ךכ לע יתדמע ,4
 יחרזא ףילחתכ ספתנ רוביצב םיעודיה דסומ הבש ,לארשיל םיידוחיי תוינידמ ילוקיש
 םירושק רתיה ןיבש ,םיילסרבינוא-םייחרזא תוינידמ ילוקיש ןיבל ,םייתדה םיאושינל
 רוביצב םיעודיה דסומ לש לופכה דיקפתה .תואיצמל הביגמה טפשמ תכרעמ בצעל ןוצרב
 הביחרמה השימגה הדימה תמא תאו ,םהל ןתינה בחרה תויוכזה ףקיה תא ריהבה לארשיב
 ,לארשיב רוביצב םיעודיה יניד לש םדיקפת לש רשקהב .רוביצב םיעודיב הרכהה תא
 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,םישוריג יפילחת ןמפיש םג ואר ,וניוצש םידיקפתה ינש הז ללכבו

156–193. 
 ןבומכ הז רשקהב ואר .םיאושינל תוכזל הובג דמעמ תונתונה תונידמב בצמה הרואכל והז  31

 .Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015) תכלה תא
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 ושקיב ךכבו ,אשניהל םתמזויב ורחבש יממ תופצל ןתינ תאז תמועל 32.םהיניב ישממה
 ןפואב ,םהיסחי תא דסוממ ןפואב םייסל ,םיאושינה לש יתנידמה דסומה לצב תוסחל
 תויחרזא טפשמ תוכרעמש יאדו .תויוניידתהו תויצלופינמ ענמיו תואדוו תוביצי םדקיש
 תופתתשה תבוח ןוגכ ,םישוריגב הרכה ךרוצל םישרדנה ,םייחרזא םיאנת תוביצמה
 אלמ ףקות תתל וססהי ,םידלי לש םתבוטל םישוריגה ירדסה תמאתה וא/ו ץועייב
 המרב ףא .וללה תושירדה רחא ואלימ אלש גוז ינב לש "השעמל םישוריג"ל
 םישוריג" ןיבל "השעמל םיאושינ" ןיב יתועמשמ לדבה םייק תיביטיזופ-תיטפשמה
 ,תובר תויברעמ תוצראב הצופנ רוביצב םיעודי תויוכזב הרכהש דועב ,ךכ ."השעמל
 "השעמל םישוריג"ל תיחרזא תוסחייתה ,לארשיב םייקה הזמ םצמוצמ ףקיהבש ףא
 םלועב םירחא תומוקמב תרכומ הניא טעמכ 33,תבחרנ תנוכתמב יאדוובו ,םישוריגכ

 
 םניאש םיימיטניא םירשק תיילפהמ רמשיהל שי ,Obergefell v. Hodges תכלה רחאל םג  32

 Melissa Murray, Obergefell v. Hodges and Nonmarriage ואר .םיאושינ יססובמ
Inequality, 104 CALIF. L. REV. 1207, 1211–1216 (2016). קודו, Murray םירפוכ םירחאו 

 גוז ינב ץרמתל וא/ו רוביצב םיעודיו םיאושנ ןיב ןיחבהל הנידמה לש היצמיטיגלה םצעב
 ןיבל םיאושנ ןיב הנחבהל הקדצה שי םא םג ,ייניעב .רתוי העונצ טסקטב יתנעט .אשניהל
 וא אשניהל אל גוז ינב לש תוריחבל הנבה תאז לכב ןיגפהל טפשמה לע ,רוביצב םיעודי
  .רוביצב םיעודיל דבעידב תומיוסמ תויוכז ןתמ ידי לע תאז ףקשלו ,וזכ םייח תואיצמל

 ,L.JALE Y 116, Criminal law comes homeJennie Suk  :(2006) 57 ,2 :הז רשקהב ואר  33
"Our legal system has no counterpart to common law marriage in the divorce realm. 
Couples who want to end a legal marriage cannot become divorced by living as if 

divorced; they must seek a formal legal divorce". ואר ןכ MARY ANN GLENDON, THE 
TRANSFORMATION OF FAMILY LAW, 148 (1989), םלועה לש תוביוחמה לע תדמועה 

 Adam J. Hirsch, Inheritance on the Fringes of ףא ;םיילמרופ םישוריגל יברעמה
Marriage, U. ILL. L. REV. 235, 265–266 (2018) לבוקמה טפשמה תונידמ לכב יכ ןייצמ 

 יפ לע גוזה ןב לש ותוכז תא תללוש הניא םישוריגב הוולמ הניאש הדירפ תירבה תוצראב
 היפלש הריתסל תנתינ יתלב טעמכ הקזח םיעבוקה ,םישוריגל דוגינב תאז( האווצ
 דיחאה דוקה ףא .)ילמרופ ןפואב הלטוב אל האווצה םא םג הלטוב גוזה ןבל השרוהה
 UNIF. PROBATE CODE § 2-802(A) (amended 2010), 8 pt. 1 U.L.A. 322,תירבה תוצראב

 קלחה( Elective Share-ה תלבק ךרוצל דרוש גוז ןבכ בשחנ וניא שורגש עבוק ,(2013)
 הדירפש שיגדמ דוקה תעב הב .)האווצב רדוה םא םג תוומ הרקמב דרושה גוזה ןבל ןתינה
 םישוריג םישרדנ ויפלש יבקעהו רורבה וקה דצל ,תאז םע .םישוריגכ תבשחנ הניא
-de הנכמ איה התואש הקיטקרפ תרקבמו הגיצמ ,66–42 'מעב ,םש ,Suk ,םיילמרופ

facto divorce, "טפשמ תוכרעמ המכב ילילפה טפשמה התועצמאבש ,"השעמל םישוריג 
 תומילאב קוסיעה תרגסמב םינתינה הקחרה יווצב בחרנ שומיש השוע תירבה תוצראב
 לש םדיקפתב ןדה ,431–427 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,ןמפיש לש רואיתל וושהו ,החפשמב
 תוסחייתה לע עיבצהל ןתינ ובש ףסונ יתדוקנ טביה .םישוריג ףילחתכ הקחרה יווצ
 United States v. Byrd, 750 F.2d ןיד קספב אוצמל ןתינ םישוריגכ העובק הדירפל תנחבומ

585, 592–593 (7th Cir. 1984), גוז ינב ןיב ופלחוהש םירבדש טפשמה תיב רבס ובש 
 תא הז רשקהב ואר ןכ ;Communication Confidential-כ םינגומ םניא עובק ןפואב םידורפ

Cir. 2001) th, 260 F.3d 1295, (11United States v. Singleton, הדימ תומא ועבקנ ובש 
 ;םישוריג תעיבת תשגהל תוסחייתה תמייק רתיה ןיבו ,עובק דוריפ והמ הלאשב
 -ה לש םיעצומה תונורקעב תנמתסמ העובק הדירפ לש בצמל תפסונ תיתדוקנ תוסחייתה

American Law Institution Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and 
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 הרדסהה תוחתפתהל תיזכרמה הקדצההש הנקסמב תכמות וז הדבוע 34.יברעמה
 םצע לע תיחרזאה תרוקיבה הניה לארשיב "השעמל םישוריג"ה לש תיחרזאה
 טפשמה היה םא 35.םייקה יתדה ןידב תועובקה הדימה תומא לעו יתדה ןידל תוקקדזהה
 אוה ,םייתדה םישוריגל תוקקדזהה םצע םעו יתדה ןידה לש וינכת םע ההדזמ יחרזאה
 םישוריג"ב ךכ לכ הבחר הרכה תועצמאב הלא תושירד ףוקעל רשפאמ היה אל
 םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב הרכההש תודוהל שי ,ךכ םושמ .םישוריגכ "השעמל
 יניד לע תיחרזאה תרוקיבה ןובשחב תחקלנ רשאכ קר הקדצהל תנתינ רבד לכל
 עיצהל שקבמש ימ לע ,ןכל .יחרזא םישוריג ףילחת ססבל ךרוצהו םייתדה םישוריגה
 םישוריג"ה לש תיחרזאה הרדסהה תועצמאב ,םייתדה םישוריגל יחרזא ףילחת
 הדימה תומא תא הנפלחתש תויאמצע-תויחרזא הדימ תומא עובקל לטומ ,"השעמל
 קימעמ ןוידב הוולמ תויהל בייח הלאכ הדימ תומא שוביג .םייקה ןידב תועובקה
 יחרזאה טפשמה יכרע תא ףקשיש ןפואב ,םישוריגה יניד לש תיחרזאה תוינידמב
 יניד וחתפתה הבש ךרדל יתאוושה טבמב שומישל ףא .םייטנוולר םימוחתב לארשיב
 םיביוחמה םייונישב התעמטה ךות ,םייחרזא םיאושינ םימייק ןהבש תוצראב םישוריגה
-תיחרזא תוינידמ חותיפל תיתועמשמ המורת תויהל היושע ,תילארשיה תואיצמל
  36.םישוריגה יניד לש תיאמצע

 רוזגל שי ןהמש םישוריגה תרדסהל תויוארה תויחרזאה הדימה תומא ,ןכ םא ,ןהמ
 ,רחא םוקמב הבחרהב יתקסע הז ןיינעב ?"השעמל םישוריג"ה דסומ לש הרדסהה תא

 
Recommendations (2002) )ה :ןלהל-ALI(. םדוקה ןידל דוגינב ,ועצוהש תונורקעה יפ לע, 

 ואר ,תוילאיצוס תוביסמ ילכלכ דעסל הכזי יושנ םדא לש וגוז ןב םג םהבש םיבצמ ויהי
 םיעצומה תונורקעה ,תאז םע .טסקטל תוימשרה תורעהבו )5( ףיעס-תת ,6.01 ףיעס ,םש
 אל ןהשו ,הדירפה ירחאש הפוקתל ןלוכ הנסחייתת וללה תויוכזהש ךכ לע םידמוע
 ,ךכ לע ףסונ .יקוחה גוזה ןב לש ,תוילאיצוס תויוכז תוברל ,תויוכזב ךרד םושב הנעגפת
 הרכה לש םינצינל .תירבה תוצראב תונידמה תיברמב וצמוא אל וללה תונורקעה
 ,268–267 'מעב ,םש Hirsch, ואר השוריה יניד ןיינעל הדירפ לש תיטפשמה תועמשמב
 םניא ,םישוריג ךילה וליפאו ,הדירפ ובש תונידמה בורב םייקה בצמל דוגינבש ןייצמה
 elective -ל ותוכז תא דיספמ דרושה גוזה ןב יזר'ג וינב ,השוריה יניד ןיינעל םינשמ

shareןוגכ ,ןישוריג וצל תוליבומ ויהש תוביסנ וא ןישוריג ךילה היה רטפנה תומ ינפל םא 
 הריקסה יפ לע ,ךכ לע ףסונ .ומילשהל וקיפסה אל ךא םישוריג ךילהב ולחה םידדצהש
 ,ואל םא ןיבו ןישוריג וצ היה םא ןיב ,דרפנב ורג גוזה ינב םא" ןוגרואב ,םש תאבומה
 טפשמה תיבש הזכ םוכסל התיחפהל וא elective share-ה תוכז תא לולשל לוכי ש"מהיב
 ."םלוהו ריבסכ עבקי

 תורפסב יתכרעש יאמצעה רקחמה דצלש ןייצא ,זוירוקה ךרוצל ולו ,יירבד תשחמהל  34
 הדשב םיליעפו םירקוח םיתימעל יתינפ ,תמדוקה הרעהב יתסחייתה וילאשו תיטפשמה
 םישוריג" לש יטפשמה םדמעמ לע םתוא יתלאשו הינמרגו הילגנא ,תירבה תוצראמ
 תוהזל וא הלאשה תא ןיבהל ושקתה עירכמה םבור .םילעופ םה ןהבש תונידמב "השעמל
  .תנחבומ תיטפשמ הירוגטקכ "השעמל םישורג"

 יפילחת ןמפיש ןכו ,1 ש"ה ליעל ,החפשמ יניד ,ןמפיש לש וחותינ תא םג הז רשקהב ואר  35
  .1 ש"ה ליעל ,םישוריג

 םישוריגה יפילחת תא הוולתש םישוריגה יניד לש תיחרזאה תוינידמה חותיפב ךרוצל  36
 ץישפיל ואר ,םייחרזא םיאושינב ואשינש ימ לש םישוריגה יניד תאו לארשיב םיחתפתמה
 .742 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,"שרגתהל ינוצרב"
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 ,ךכשמ .יחכונה רמאמה ךרוצל שרדנל רבעמ םהש םיבר םיניינעו תויגוס ררועמ אוהו
 תושרדנה תונותחתה תורושה תא ,קוסעא םהבש םינושה םירשקהב ,תצמתא הז קרפב
 37.םש ןייעי ליכשהלו ביחרהל הצורהו ,הלועפה תונורקע סוסיב ךרוצל

 תורשפא ןתמב הצוענ םישוריג יניד לש היואר תיחרזא תוינידמ לש השארה ןבא
 אללו וגוז ןב תמכסהב ךרוצ אלל ,םיאושינה רשק םויס לע טילחהל גוזה ינבמ דחא לכל
 אלל תידדצ-דח המזויב םישוריג" הנוכמה רטשמ 38,שרגתהל ונוצר תקדצהב ךרוצ
 לש רטשמב תיחרזאה הכימתה . unilateral no fault divorceזעלבו "המשא
 םהיפלש םיישעמ םילוקישמ תבכרומ "המשא אלל תידדצ-דח המזויב םישוריג"
 תיכרע הסיפתמ 39;תיטפשמה הפילקה רומישב םעט ןיא םיסחי תכרעמ הטטומתהשמ
 םיסחי תכרעמ םייסל תוכזה תדמוע גוז ןב לכל טרפה לש הימונוטואהמ קלחכ היפלש
 ךילהב המשא ילוקיש בולישל תיכרעו תידסומ תודגנתהמו 40;הב ץפח וניאש
  42.ירדגמ ןויווש לש םיכרע תפקשמ איה ,ףסונב 41.םישוריגה

 ,"המשא אלל תידדצ-דח המזויב םישוריג" לש לדומל תוביוחמה םע ,דבב דב
 דצ לכ לש השירדל ידיימ הנעמ ןתמ העמשמ ןיא םישוריגה יניד לש היואר תוינידמ
 עונמל ךרוצה ,חווט תכורא תוביוחמכ םיאושינה תא תונבהל ןוצרה ,הברדא .שרגתהל
 תוששואתה תפוקת תקנעהב ךרוצה םג ומכ ,םיאושינה רשק לש לוקש אל קוריפ
 תשירד ןיב הריבס הנתמה תפוקת תרדגהב םיכמות ,םהידלילו גוזה ינבל תולגתסהו
 ףופכבו תושורג תוחפשמל םידלי לע הנגה ילוקיש ,דגנמ 43.לעופב םשומימל םישוריגה
 םניא ,שרגתהל םיניינועמ םניאש גוזה ינב לש םתקוצמו ,אבה קלחב ןודייש גייסל
 הפוקתל םבוכיע תא וליפא וא ,םישוריגה תעינמ תא תיחרזאה טבמה תדוקנמ םיקידצמ
 הרדסהה לש יוארה בוציעה לע תויתועמשמ תוכלשה וז תוינידמל 44.דואמ תכשוממ
 םישוריג"ה תא ססבל ןוצרה ןמ קלחכ ,ייניעב ."השעמל ושרגתה"ש ימ לש תיחרזאה
 ךכ לע דומעל שי ,םייתדה םישוריגל יחרזא ףילחתכ תומיאתמה תוביסנב "השעמל
 תיחרזא הקיקחב רדגות יחרזא ךרוצל םישורגכ םיאושנ גוז ינב ורדגוי יתמיא העיבקהש
 םיפקשמה םייתוהמ םייחרזא םינוירטירקל םאתהב יחרזאה טפשמה תיב ידי לע וא/ו
 ףופכב תאזו ,רשקה תא םייסל ותעדב שוחנ םידדצה ןמ דחא תוחפלש הדבועה תא
 תולגתסהה תפוקת ךשמ .םהידלילו גוזה ינבל היואר תולגתסה תפוקת חיטבהל ךרוצל
 יחרזאה רשקהל םאתהב ונתשי הרקמה לש תויפיצפסה תוביסנה חכונל התושימגו

 
 .םש  37
  .868–068 'מעב ,םש  38
 םינויע :םידחא םירבדו תחא הפש ןמפיש סחנפ ואר ןכ ;700–699-ו 569–469 'מעב ,םש  39

  .)2012( 196–194 הרבחו הכלה ,טפשמב
 .669–569 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,"שרגתהל ינוצרב" ץישפיל ואר  40
 :םיאושינב תינימ תוגהנתה לש ירסומ טופיש" ץישפיל רחש ואר ןכ ;969–769 'מעב ,םש  41

 .)2020( 5 גמ טפשמ ינויע "4602/13 ץ"גב תובקעב 'תולישמ'ו הימונוטוא
  .571–171 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,"שרגתהל ינוצרב" ץישפיל ואר  42
 .711–708 'מעב ,םש  43
 .732–728 'מעב ,םש  44
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 הרדסה תשרדנ היבגלש תיטרקנוקה הקיקחה תילכת ,ונייהד ,יטנוולרה יפיצפסה
 ."השעמל םישוריג" לש תיחרזא

 לע "השעמל םישוריג"ה לש תיחרזאה הרדסהה תא רידסהל תשקבמה הסיפתל
 רבדב ,אבה קלחב רומאל ףופכב .ףסונ טביה םישוריגה יניד לש היואר תיחרזא תוינידמ
 ךכ לע דומעל שי ,ןברסה גוזה ןבמ "השעמל םישוריג"מ תועבונה תויוכזה תלילש
 45הנתות אל תיחרזאה הניחבה ןמ םישורגכ גוזה ינבל סחייתהל םאה הערכהה םצעש
 46.שרגתהל ץילממה וא הווצמה ,בייחמה ינברה ןידה תיב לש יטופיש וצב וא הערכהב
 ינבמ דחא לכלש ךכב הרכהה תבצינ םישוריג לש תיחרזאה הסיפתה דקומב ,רומאכ
 םייתדה םישוריגה יניד תאז תמועל 47.ונוצר יפ לע רשקה תא םייסל תוכזה תדמוע גוזה
 ףותיש אלל טג לבקל תורשפאה לע דואמ רבעב ושקה ,טרפב ידוהיה יתדה ןידבו ,ללכב
 םיינברה ןידה יתב לש ןיד יקספב קפתסהל תונוכנה ,םנמוא 48.םידדצה ינש לש הלועפ
 ףסונ .טגה תוברוסמו יברוסמ רובע הלקה הבוחב תנמוט לעופב םישוריג שורדל אלו
 ןמ קלח התרגסמבש הכורב המגמ םיינברה ןידה יתבב תרכינ תונורחאה םינשב ,ךכ לע
 בייחל וא םישוריג לע תווצל תורשפאמה תויתכלה תודמע ץמאל םינוכנ םיניידה
 םהבש םיבצמב וליפא וא ,רשקה לש הכיפה יתלב תוטטומתה לש םירקמב םישוריגב
 םיניידה לכ אלש המגמ תישארב רבודמ ,ןיידעו 49.וגוז ןבב סאומ גוזה ינבמ דחא

 
 תיב לש הטלחהש לבקמ ינא ,ןברסה תוהז תעיבק לש יתייארה ךילהתה לע לקהל תנמ לע  45

 לש המויק לעו דוריפ םויק לע תודיעמה תופולחה תחאכ שמשל לכות ינברה ןידה
 לש בצמ לע תיחרזא הזרכה ינפב םסח הווהי הרדעה ובש בצמ רשפאל ןיא ךא ,תונברס
 תונברסה תוביסנ לש ןיינע לש ופוגל תיחרזא הניחב ענמי אוהש וא ,"השעמל םישוריג"
  .ןברסה יוהיז לשו

 הייפכ :םישוריגל ןיד יקספ לש תומר עברא ןיב הנחבה תמייק םיינברה ןידה יתב תקיספב  46
 תונכפהמ" ךיירטסו םולשיבאו רניזדר יחימע ואר .הצלמהו הווצמ ,טגב בויח ,טגל
 ינויע " 'ילע סיאמ' תנעטב ןישוריג תפיכא לע – ינברה ןידה תיב תקיספב תונרמשו

  .)ךיירטסוו רניזדר :ןלהל( )2019( 684–651 ,639 במ טפשמ
 החפשמה יניד לש םיטלובה םינייפאמה דחאכ יגוזה רשקה ןמ האיציה תוכז תבצהל  47

 ,C.J. Frantz & H. Dagan ןכו ;5 ש"ה ליעל ,"שרגתהל ינוצרב" ץישפיל ואר םיינרדומה
Properties of Marriage, 104 COLUM. L. REV. 75 (2004); ואר ןכ ומכ Karin Carmit 

Yefet, Unchaining The Agunot: Enlisting the Israeli Constitution in the .Service of 
Women's Marital Freedom, 20 YALE J.L. & FEMINISM 441(2009). 

 רואל תוינידמ ילוקיש :ןישוריג לש ןיד-יקספ םויקל עגונב השדח המגמ" ןלפק לאיחי  48
 ילאומש ןימינב ;)2005( 609 אכ טפשמ ירקחמ "דוסיה יקוחו ירבעה טפשמה תונורקע
 ?טג יברוסמ םירבג םג תוצפל תרשפאמה תיאמצע וא תירבג ,תישנ הליע – טג תונברס"
 545 טל טפשמ ינויע "ת/ברוסמה לש חוקימה חוכ תרבגהו ןקתמ קדצ ,יתקולח קדצ ןיב
)2016(; Ram Rivlin, Religious Norms Between Ethics and Law: The Death and 

Afterlife of Jewish Divorce Law, 4 OXFORD J. L. & REL. 469 (2015). 
 םחורי וניבר תטיש :'ןיאושינה תומ' תליע לש התייחת" רניזדר יחימעו גרברבליז יש ואר  49

 ש"ה ליעל ,ךיירטסוו רניזדר ;)2019( 157–126 ,113 טמ םיטפשמ "ינברה ןידה תיבב
 םולשיבא ואר תיתכלהה הירוטסיהב וללה תוסיפתה לש םימדקומ םיעפומל ;46

 ואר ןכ ;)2014( תידוהיה תרוסמב םשא אלל ןישוריג :ןישוריגל תוכזה ךיירטסוו
Elimelech Westreich, The Rise and Decline of the Law of the Rebellious Wife in 

Medieval Jewish Law, 12 JEWISH LAW ASSOCIATION STUDIES 207 (2002). 
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 םשאל תובישח תוסחיימה ,תויתכלהה הדימה תומא ,ךכ ןיבו ךכ ןיב 50.הל םיפתוש
 םויסב ,רומאכ ,תואורה תויחרזאה ולאל חרכהב תוהז ןניא 51,םיאושינה סרהב
 תיחרזא תוסחייתהש השירדה ,ןכ לע .םידדצה ןמ דחא לכ לש תוכז םיאושינה
 תחת רותחל הלולע תינבר תיטופיש הערכהב הנתות םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל
 אלל תידדצ-דח המזויב םישוריגל ותוביוחמו "השעמל םישוריג" לש יחרזאה דסומה
 תווהל יושע םישוריג לע הרומה ינבר ןיד תיב לש ןיד קספש םגה ,ךכשמ .המשא
 םינוירטירקה יפ לע םהבש םירקמ םתואב ,וטטומתה םיסחיהש ךכל היצקידניא
 ינברה ןידה תיב לש ןיד קספל ןיתמהל ןיא ,םיאושינה םויס תא רשפאל יואר םייחרזאה
  52.םישוריגה לש תויחרזאה תואצותה תא "השעמל םישוריג"ל סחייל שיו

 
 רניזדרו גרברבליז לצא תועצומה םינייד לש תונוש תודמע ןיב םיניחבתה תא ךכ לע ואר  50

 .םש ךיירטסוו רניזדר ןכו ,םש
 רשאכ םישוריגל תודגנתהל הקדצה שי יכ רובסה ןידה יתבב הבישח וק לש קמוע חותינל  51

 הינפהה ןבומכ תשקבתמ הז ןיינעב .48 ש"ה ליעל ,Ram Rivlin ואר הליעב םינגועמ םניא
 )18.11.2018 ,ובנב םסרופ( הפיחב ירוזאה ינברה ןידה תיב 'נ תינולפ 4602/13 ץ"גבל
 םילשוריב לודגה ינברה ןידה תיב 'נ תינולפ 8537/18 ץ"גנדלו )המשאה ץ"גב :ןלהל(
 תוגהנתה לש ירסומ טופיש" ץישפיל רחש דוע הז רשקהב ואר  .)24.6.21 ,ובנב םסרופ(

 5 גמ טפשמ ינויע "4602/13 ץ"גב תובקעב 'תולישמ'ו הימונוטוא ,םיאושינב תינימ
 – יפיצפסה ףותישה תכלה״ רקה הנפדו ןגד ךונח ;)"המשא" ץישפיל :ןלהל( )2020(
 ואר ןכ ;)2019( 519 בל טפשמ ירקחמ ״4602/13 ץ״גבב תיעיברה הכרעמה תארקל
 שוכרה תקולחב לוקישכ םיאושינל ץוחמ םיסחי" ןיראב'ג למאו ןהכ קחצי לש םרמאמ
 םגה ,קודו .)2013( 465 זט םיקסעו טפשמ "ילארשיה טפשמב שדוחמ ןויע – יתחפשמה
 ,ורכזוהש םירמאמב םינודנהו המשאה ץ"גבל סיסב םיווהמה ,םיינברה ןידה יקספש
 םלוע תסיפת םיפקשמ םה ,םישוריגה ינידב אלו גוזה ינב ןיב םיילכלכה םיסחיב םיקסוע
 ץישפיל ךכ לע ואר .םיאושינה תא םייסל היונק תוכז גוזה ינבמ דחא ףאל ןיא היפלש
 ןכות" ץישפיל והיכרב ואר דוע .ןירבא'גו ןהכ לש ל"נה םרמאמב ןכו ,םש ,"המשא"
 לודגה ינברה ןידה-תיב 'נ ילבב 1000/92 ץ"גב תובקעב( םיסכנה ףותיש תכלהב הפילקו
 ןיינקה תויוכזב שומיש השע ירבעה טפשמה" :)1996( 256 ,239 ג טפשמה ")'חאו
 עיתרהל ידכו החפשמה-ייח ןולשיכבו תיב-םולש ןדבאב םשאה תא שינעהל ידכ בויחהו

 Mason Cole, Marriage and -ל םג וושה ;"הלאכ ןדבואלו ןולשכל איבהל םילולעש ימ
Divorce, 10 GEO. J. GENDER & L. 801, 810 (2009): "The fault divorce system treated 
marriage as a binding contract that was irrevocable unless one or both parties committed 

marital misconduct". 
 הלוע ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה לש םרמאמב רואיתהמ ,יתצלמהל דוגינב  52

 תומימע תמייקש םג ןכתייו ,רמאמב תראותמש תינוידה הקיספה לש תיכרע-וד הדמע
 גוז ינבב הרכהה דעומ יבגל םמצע ילאומשו ירדק-ןירפלה לש תיביטמרונה םתדמע יבגל
 לע הווצמה ינברה ןידה תיב לש וצב וזכ הרכה לש תולתה יבגל טרפבו ,םישורגכ םידורפ
 'מעב ,םש ,ילאומש ירדק-ןירפלה ואר .ןכ תושעל םתוא בייחמ וא ,שרגתהל גוזה ינב

 ירדק-ןירפלה ,הסב תשרפב הדובעל ןידה תיב לש וניד קספ לש רשקהב ,ךכ .617–614
 הבצקל הנמלאה תואכז העבקנ הנממש תרחואמה ןמזה תדוקנ תא םירקבמ ילאומשו
 תיב ידי לע טגב לעבה בויחל סחייתהל םוקמ היה הז הרקמב ,םתעדל .השרגתה וליאכ
 ילאומש ידי לע הנוכמה תוינידמל םאתהב ,תאז םע .המיאתמה ןויצה תדוקנכ ינברה ןידה
 תועיבת לש אבה רודה" ילאומש ןימינב ואר ,"םישוריגב ןיקיזנה תועיבת לש ינשה רודה"
 םיטפשמ "דמלמו יזרבלק לש 'תוירחאה ללכ'ו טגה תא גישהל ידכ טג תונברס ןיגב ןיקיזנ
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 םישוריג" יפלכ תיאמצע-תיחרזא תוינידמ שוביגב ךרוצהש ןייצא הז קלח םויסל
 םישוריג"ה לש תיחרזאה הרדסהב האורה הסיפתה יפ לע קר אל םייקתמ "השעמל
 םהב האורה הסיפתה יפ לע םג אלא ,יחרזא םישוריג ףילחתכ םדמעמל יוטיב "השעמל
 גוזה ינבל סחייתהל ךרוצה ,הנורחאה השיגה יפ לע .תואיצמל ביגמה טפשמל יוטיב
 יטפשמ הנעמ תתל ןוצרהמ אלא ,יתדה ןידה לע תרוקיבהמ עבונ וניא םישורגכ
 תוביסנה ןהמ הטלחהה ,םרב .םיאושנכ םידקפתמ םניא גוזה ינב הבש תואיצמל
 השירדה לע רותיו תוקידצמהו ,םישורגכ גוז ינבל סחייתהל ןתינ ןייטעבש תויתדבועה
 הלעפה תבייחמה תיביטמרונ הטלחה הניה ,םייטפשמה םיאושינה לש ילמרופ םויסל
 לש תיחרזא הרדסהב האורה הסיפתה יפ לע םג ,ךכשמ .תיחרזא תוינידמ ילוקיש לש
 תניחבל םינוירטירקה ,תואיצמ ססובמ טפשמ תסיפתל יוטיב "השעמל םישוריג"
 הדימה תומאל םאתהב ,תואיצמה חותינ לע ססבתהל םיבייח "השעמל םישוריג"
  .ינבר ןיד תיב ידי לע ןתינה וצ לש ומויק לע אלו תויטנוולרה תויחרזאה

 

  םיברוסמו םינברס ןיב הנחבה :ינש ןורקיע .2

 ,יקוח ןפואב האושנש השיאש הנושארל ןוילעה טפשמה תיב עבק 53רלספ תשרפב
 הגוז ןבש הרקמב ,תיאכז אהת ,רוביצב עודיכ רדגומה שדח גוז ןב םע השעמל היח ךא
 תיב עבק ןכל .הנמלאתהש רוביצב העודיל ליגרב םיעיגמה םידעסל ,רטפנ שדחה
 רוביצב העודיכ םיריאש תלמגל תיאכז היהת השיאהש ןודנה הרקמב ןוילעה טפשמה

 
 םישורגכ גוזה ינב לש הרדגההש ףא יכ םיעיצמ ילאומשו ירדק-ןירפלה ,)2011( 153 אמ
 אקווד ,תאז תמועל .רתוי םדקומ ךיראתב תויהל לכוי הלוחתה דעומ ,ינבר וצב תינתומ
 ,רתוי תכל תקיחרמ תורשפא םיקיסמ םה ,10 ש"ה ליעל ,ינברה ןידה תיב לש וניד קספמ
 ךרוצל ןידה תיב לש יטופיש וצב ךרוצ ןיא היפלו ,היוארה תורשפאה רומאכ איה ייניעבש
 הליבקמ וז תורשפא .616–615 'מעב ,םש ואר .יחרזאה ןיינעל םישורגכ גוזה ינב תרדגה
 העיבת רשפאמה "ישילשה רודה" הנכמ ,205–199 'מעב ,ל"נה ורמאמב ילאומשש המל
 תייפכל וצ ןידה תיב ןתנ רבודמה הרקמב ,תאז םע .ינבר ןיד תיב לש וצ אלל םג תיקיזנ
 וליאכ םיבתוכה ושקיבש תא ונממ קיסהל ןתינ אל ,ןכ לע .רסאנ ןכא לעבהו ,םישוריג
 היושע ,ןידה תיב לש יטופיש וצב תינענ איה ןיא רשאכ םג ,הדבל םישוריג תעיבת
 דעומב ףסונ ןויד .םישורגכ גוזה ינב לש תיחרזא הרדגהל דעומכ המצעלשכ בשחיהל
–626 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה לצא ךרענ הדירפה תעיבקל יחרזאה

 תבוח תקספהל יאנתכ טג בויח ושרדש ןיד יקספ םיחבשמ םה .השיא תונוזמ יבגל ,629
 ףידעהל םוקמ שי תיחרזאה טבמה תדוקנמ .)ב(.3.ב קרפב ,ןלהל ביחראש יפכ ,תונוזמה
 ילבמ ,םייאמצע-םייחרזא םינוירטירק יפ לע תונוזמה תקספה תא תעבוקה הדמעה תא
 ש"ה ליעל ,החפשמ יניד ןמפיש ,ןיינעב ואר דוע .ינברה ןידה תיב לש ןיד קספל קקדזהל
 ןוצר ךותמ וללה םיאשונב קוסעל םייחרזאה טפשמה יתב תא ץירממה ,428–427 'מעב ,1
 רקבמ ןמפיש תונוזמה יניד לש רשקהבש ,ןכ םא ,עיתפמ אל .יתדה ןידב םיתוויע ןקתל
 יקספל תבכועמה תונוזמ תייגוס לש רשקהב םמצע תא ולבכש םייחרזאה טפשמה יתב תא
 .יאמצע ןפואב תונוזמה יניד תא שרפל םהילעש רובס אוהו ,םיינברה ןידה יתב לש ןידה
 טפשמה" ןמפיש סחנפ ,ןכו ;433–432 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,החפשמ יניד ןמפיש ואר
  .)ז"משתה( 373–372 ,371 גי ירבעה טפשמה ןותנש "טפשמה יתב תקיספב ירבעה

 .14 ש"ה ליעל ,רלספ תשרפ  53
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 הנעטה לשב תרוקיבל הכז הז ןיד קספ .רחא םדאל האושנ התויה ףרח ,חונמה לש
 הימגיב השעמל תרצוי רוביצב עודיכ בשחיהל יושנ םדא לש תורשפאב הרכההש
 רוציל ןוצרה איה הזכ ךלהמל הקדצההש ןמפיש 'פורפ רבס תרוקיבה חכונל 54.תיתוהמ
 רוביצב םיעודיה" רפסב 55.טגה יברוסמ לש םתקוצמ ןורתפ ךרוצל םישוריג ףילחת
 תועדומה אקוודש ןעטנ 56"החפשמה יניד לש תיחרזאה הירואיתה יארב לארשיב
 לש םדמעמב הרכהה תא םצמצל התייה הרומא לארשיב םישוריגה יניד לש םדוחייל
 דמעמל הביסה םהבש םירקמל רוביצב-םיעודיכ ול יושנ וניאש וגוז ןבו יושנ םדא
 רוביצב עודיה לש יקוחה גוזה ןב לש ובוריס איה )יושנכו רוביצב עודיכ( לופכה
 קפסמה םישוריג ףילחת תשמשמ ןכא שדחה רשקב הרכהה ,הלא םירקמב 57.שרגתהל
 אוה רוביצב עודיה םהבש םירקמב םלוא .ביצמ יתדה ןידהש ישוקל יחרזא ןורתפ
 לש הז גוס ,הברדא .רציש שדחה רשקב ריכהל הקדצה לכ ןיא ,םישוריגה תא ענומש
 רוציל ןמזב ובו ,יקוחה וגוז ןב תא ןגעל שרגתהל ברסמה םדא לע לקהל לולע הרכה
 הקיספבש הדבועה תא יתרקיב הז עקר לע .הנידמה ידי לע רכומה יביטנרטלא רשק
 רוביצב םיעודי ןיבל "םינברס" רוביצב םיעודי ןיב הנחבה התשענ אל תילארשיה
 רשא רוביצב עודי לש תויוכז לבקל יושנ םדא לש תורשפאב הרכהה תאו ,"םיברוסמ"
 58.םישוריגה תא ענמש ימ היהי אל רוביצב עודיכ בשחיהל שקבמהש יאנתב הגיוס אל
 ינב ושרגתה אל עודמ ריהבהל ןוכנל טפשמה תיב אצמ אל 59רלספ תשרפב ,וזמ הרתי

 תרבג אקוודש ררבתמ השרפה לע ובתכנש םירבדמ ,םרב .ךשוממה דוריפה ףא לע גוזה
 טפשמה תיב הל רשפִא תאז תורמלו 60,שרגתהל םידדצה ןמ הענמש וז התייה רלספ
 יפ לע ףא ,הגוז ןב רטפנ רשאכ הנמלא תלמג לבקלו רוביצב העודי לש תויוכזמ תונהיל
 יתרוסמ-יתד ינויגה םעט אוצמל השק יכ רובס ינא .הלעב תא הנגיע םינשה לכ ךשמבש
 קלחב ןודא ובש ,תונברסל תוילכלכה תוקדצהב קסועה גייסה טעמל( ילרביל-יחרזא וא
 אסיג ךדיאמ ,אסיג דחמ שרגתהל וגוז ןבמ ענמיש םדא ובש םיניינע בצמ קידציש )אבה
 עודיכ ןהו יושנ םדאכ ןה תויוכזמו דמעממ תונהיל לכויו ,רחא םדא לש וגוז ןבכ היחי

 
 טפשמ יתב לש הטיפשבו לארשי תנידמ יקוחב :תיתד הקיקח ןולא םחנמ ,לשמל ,ואר  54

 ףא ןולא .)תיתדה הקיקחה ןולא םחנמ :ןלהל( )ח"כשתה( 125–122 םיינברה ןידה יתבו
 .הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמכ ועבוכב הז ךלהמ דגנכ הנידמה םשב ןעט

  .743–643 'מעב ,1 ש"ה ליעל החפשמ יניד ןמפיש ואר  55
  .300–275 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה ץישפיל ואר  56
 .םש  57
 םיעודיב וקסעש ןידה יקספמ רכינ קלחב ,927–527 'מעב ,םש ,ל"נה רפסב םגדוהש יפכ  58

 ןפואב םישוריג וכרענ אלש ךכל הביסה המ ןייצל הקיספה החרט אל םיאושנ רוביצב
 טעמכ השענ הז ןיינע ,םישוריגה יא תביס הניוצ םהבש ןידה יקספב םג ,וזמ הרתי .ימשר
 לש םיינושאר םינצינל .ךכ לע ססבתה אל וללה ןידה יקספ לש ויצרהש יאדוו ,בגא ךרדב
  .299–295 'מעב ,םש ואר הנוש המגמ

 .14 ש"ה ליעל ,רלספ תשרפ  59
 אל טפשמה יתב ,ליעל יתרכזהש יפכ( ןידה קספ תודבועב שרופמב ןיוצמ וניא הז ןיינע  60

 תאז ונייצ אל םג םה םיתיעלו ,םישוריגה תא ענמ ימ הלאשל תובישח ללכ ךרדב וסחיי
 ,ליעל ואר ,תיתדה הקיקחה ןולא םחנמ לש ורפסב רכזואמ אוה ,תאז םע .)תודבועה קלחב
  .54 ש"ה
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 שילחמ אלו לארשיב םישוריגה יניד םיררועמש םיישקה תא םיצעמ הז ןיינע .רוביצב
  .טג תונברס ץרמתל לולע אוה ןכש ,םתוא

 תונקסמה ,ךכמ בושחו ,םיאושנ רוביצב םיעודיל הקיספה לש הסחי לע תרוקיבה
 יחרזאה טפשמהש םיפסונ םייטפשמ םילכ יבגל םג תונוכנ ,הנממ תולועה תויביטמרונה
 ,לשמל ,ךכ ."השעמל םישוריג"ל םישוריג לש תויחרזא תואצות סחייל ידכ טקונ
 ףותיש קוריפ לש םידעסל םישוריגה יפילחת לע ורמאמב ןמפיש 'פורפ רבעב סחייתה
 םידעסכ ,ךשוממ דוריפ לש הרקמב תונוזמ תבוח תקספהו םירוגמה תרידב ריהמ
 טבמה תדוקנמ 61.םידדצה ןיב םיילכלכ םישוריגו תיזיפ הדרפה דדועל םישקבמה
 המזויב םישוריג לש לדומ לע לארשיב םייחרזאה םישוריגה יניד תא תיתשהל תשקבמה
 רמאמב ןוידה לש רשקהבו ,"םישוריג יפילחת" חתפל שי המשא אלל תידדצ-דח
 קר םייטפשמ םישוריגב רבוד וליאכ "השעמל םישוריג"ה דסומ תא רידסהל יחכונה
 לוקיש חכונל ןחבנ אבה קרפב 62.שרגתהל תורשפאה תא םילכסמ םגוז ינבש ולא ןעמל
 אבה קלחב ןודייש ,תקדצומ תילכלכ תונברס יבצמב ריכמה גייסל ףופכבו ,הז תוינידמ
 בוציעל הלחלח םיירוקמה םישוריגה יפילחתב החטוהש תרוקיבה םאה ,הז קרפ לש
 םיסחיה רושימב ןה תאזו ,"השעמל םישוריג"ה לש תיחרזאה הרדסהה לש שבגתמה
 .תויושרה ןיבל םניבש םיסחיה רושימב ןהו םידדצה ןיב םיימינפה

 הכירצ "השעמל םישוריג"ב ריכהל תיחרזאה תונוכנה יכ יתנעט םדוקה קלחב
 ןיד יקספל ןיתמהל הל לא ךכיפל ,םישוריג לש תיאמצע-תיחרזא תוינידמ לע ססבתהל
 הארנ ןושאר טבמב ."השעמל םישוריג"ב הרכהל יאנתכ םיינברה ןידה יתב לש
 ןמ חיוורהל תורשפאה תא טג ינברסמ עונמל יחכונה קלחב הבצוהש השירדהש
 ןיבל יחרזאה ךילהה ןיב וק תחתומ םישוריגה לש םייבויחה םייטפשמה םיטביהה
 "השעמל םישוריג" לש דסומה תא ךופהל ןוצרה תחת תרתוח איה ךכבו ,יתדה ךילהה
 דוסיב .הנוש האצותל ליבות אשונה לע תפסונ הבשחמ ,תאז םע .יאמצע-יחרזא דסומל
 יכ הרכהה תדמוע "תידדצ-דח המזויב המשא אלל םישוריג"ל תיחרזאה תוביוחמה
 יתדה םיאושינה רשק םויסל .וב ןיינועמ ונניאש יגוז רשק םייסל גוז ןב לכ לש ותוכז
 המרב ןהו ,םישורגכ גוזה ינב לש העדותה לע תיביטקייבוסה המרב ןה ,תובר תוכלשה
 תנווכה ילוקיש ןהו קדצ ילוקיש ןה ,ךכשמ .שדח םיאושינ רשקל רתיה ןתמכ תיטפשמה
 תא אלמ ןפואב םייסל שפוחה תא וגוז ןבמ עונמל שקבמש ימש ךכל םיכילומ תוגהנתה
  63."השעמל שורג" לש דמעממ ןמזב וב תונהיל לכוי אל םהיניבש יגוזה רשקה

 
 .1 ש"ה ליעל ,םישוריג יפילחת ןמפיש ואר  61
 ינוצרב" ץישפיל ,ןכו ;294–281 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה ץישפיל ואר  62

 .752–743 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,"שרגתהל
 םישוריגו םיאושינ ןהבש תונידמב טגה יקוחל הינפהה תשקבתמ הז אשונבש המודו  63

 ףותיש םייחרזאה םישוריגל יאנתכ ביצמ יחרזאה טפשמה ןיידעו ,יחרזא ןפואב םיכרענ
 .N. Y. Dom :קרוי וינב טגה יקוח תא ,לשמל ,ךכ לע ואר .םייתדה םישוריגה םע הלועפ

Rel. Law §253 (McKinney 1999 & Supp. 2010); N. Y. Dom. Rel. Law §236B(5)(h), 
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 רמוא יתייה טעמכ ,תינויח םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהה עודמ יתרבסה הכ דע
 ףילחתכ "השעמל םישוריגה" לש םדיקפת תא תושיגדמה תושיגה יפ לע ,הילאמ תנבומ
 הנחבהל םוקמ תתל תילנויצקנופה השיגב םידדצמה לע םג ,ימעטל ,םלוא .םישוריג
 תוסחייתהב יחרזאה טפשמה לש תיזכרמה היצביטומה םא םג ,ןכא .הרומאה
 םיאושינל תילנויצקנופ-תיתוהמ השיגב הצוענ םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל
 יחרזאה טפשמה ןיא ,םיאושינכ דוע םיבשחנ םניא וקרפתהש םיאושינ היפלש הסיפתבו
 היושע איה םא םג ,םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב הרכה םהבש םיבצממ םלעתהל לוכי
 .תונברס רבד לש ופוסב תצרמתמ ,יתדוקנ קוח לש יתילכת חותינ יפ לע תקדצומ תויהל
 תונורתיה ןמ תונהיל תעב הבו םייתדה םיאושינב ךישמהל ןברסל תרשפאמ איה ,ירהש
 יחרזאה טפשמה ריכי םא ,הלא םירקמב .דיחי וא/ו שורג לש דמעמב םימולגה
 לבסה תקמעהלו תונברס ץורמתל תוירחאה וילע לטות ,םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב
 תויוכז תללוש םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב הרכה םהבש םירקמב .טגה יברוסמ לש
 םינברס ןיב הניחבמ הניאש ,תילנויצקנופה השיגה ,םיאושנל ליגרב תועיגמה
 ברוסמל וסחייתה היקוחש הנידמש ןגוה הז היהי םאה .ךופה ישוק תררועמ ,םיברוסמו
 ,שדחמ אשניהל טגה יברוסממ הענמש ,שרגתהל םנוצר ףרח םיאושנכ תברוסמל וא
 לולשל המישנ התואב טילחת ,תילילפ הריבעכ ובשחיי הלאכ םיאושינש העבק ףאו

 קרפ לש ןושארה קלחב ,רוכזכ ?םישורג ויה וליאכ םיאושנ לש תויוכז תאז לכב םהמ
 תנווכומ טפשמ תטיש תילסרבינוא טבמ תדוקנמ קידצהל השקש יתעד תא יתעבה הז

 הוושתו םיאושינה לש ילמרופה יטפשמה דמעמהמ ןיטולחל םלעתתש תואיצמ
 .םישורג לש יטפשמה םדמעמ םע "השעמל םישורג" לש יטפשמה םדמעמ תא ןיטולחל
 השיגל תיטרואת תיטפשמ הקדצה התייה םא םגש הלע יחכונה קרפב חותינה ןמ ,םרב
 םישוריגה ינידמ םלעתהב ,ילארשיה רשקהב המושייש ירה ,וזכ תואיצמ תנווכומ
  .תושק תואצותל ליבוהל הלולע ,םיברוסמל םינברס ןיב תשרדנה הנחבהה ןמו םייתדה

 

 תקדצומ תילכלכ תונברסב תלבגומ הרכה :ישילש ןורקיע .3

-דח המזויב המשא אלל םישוריג" לש לדומב דחוימבו ,םיינרדומה םישוריגה ינידב
 לש םינבומה תונורסחה דצלש הפשח וז תרוקיב 64.תירדגמ תרוקיב החטוה ,"תידדצ
 ןתמ ,םישוריגל יאנתכ גוזה ינב ינש לש המכסה תושרודה ,םישוריגה יניד תוכרעמ

 
(6)(d) (McKinney 1999 & Supp. 2010).; ואר ןכ Suzanne Last Stone, Intervention of 

American Law in Jewish Divorce: A Pluralist Analysis, 34 ISR. L. REV. 170 (2000). 
NEXPECTED UHE T :EVOLUTIONRIVORCE DHE T ,EITZMANW .J.ENORE L ,לשמל ,ואר  64

SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES FOR WOMEN AND CHILDREN IN AMERICA 
 Margaret F. Brinig ואר תילכלכה טבמה תדוקנ תא תבלשמה תירדגמ תרוקיבל ;(1985)

& Steven M. Crafton, Marriage and Opportunism, 23 J. LEGAL STUD 869 (1994); 
–711 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,"שרגתהל ינוצרב" ץישפיל ואר הל םינעמהו תרוקיבה תריקסל

722. 
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 לע תילכלכ הנגה הבוחב הנמט םישוריגל דגנתהל תילכלכ תושלח םישנל תורשפאה
 ,ןיפולחלו ,םיאושינב ןהל הנתינש תילכלכה הנגהב ךשמהב רוחבל ולכיש ולא םישנ
 רשפאמה לדומ ,תאז תמועל .וז הנגהל ףילחת תלבקב שרגתהל ןתמכסה תא תונתהל
 המזויב םישוריגל ,םיאושינב םישלח םידדצ ףשוח דחא דצ לש השירד יפל םישוריג
 תובקעבש םירובסה שי .םהל העיגמה תילכלכ הנגהב הוולמ הניאש תידדצ-דח
 תיחרזאה תוינידמל שדקוהש רקחמב .הנוש יתנקסמ 65.לדומה ןמ תגסל שי תרוקיבה
 תא תונשל חרכה ןיא תירדגמה טבמה תדוקנמ םגש יתנעט םישוריגה יניד יפלכ היוארה
 ךרענש ןוידה ,הברדא .םישוריגל דגנתהל תילכלכ שלחה דצל רשפאלו םישוריגה יניד
 רשוכו ישונא ןוהל תוסחייתה ןוגכ ,םינוש םימוחתב תוילכלכ תומרופר יכ ריהבה
 הצחמ הקולחמ הייטס ,הריירק ידספה לשב םייוציפ ,הקולח רב סכנכ ידיתע תורכתשה
 תחשקה לע תופידע ,םישוריגה רחאל תונוזמה יניד חותיפו שלח דצ תבוטל הצחמ לע
 טפשמב טלקיהל ולחה וללה םיילכלכה םילכה ןמ קלח ,יתחמשל 66.םישוריגה יניד
 תילכלכ הנגה ולבקי תילכלכ םישלח גוז תונבו ינבו ךשמית וז המגמש לככ 67.ילארשיה
 ןידה יפ לע ימיטיגל אוה רשאכ םג ,שרגתהל בוריס יזא ,םישוריגה רחאל םג תנגוה
 םיווקל םאתהב ,סחייתהל היהי יואר ןכ לע .תיחרזאה הניחבה ןמ קדצומ היהי אל ,יתדה
 תא ענמש ימל ,םיברוסמו םינברס ןיב ןיחבהל ארקש םדוקה קלחב ועצוהש םיחנמה
 תויטפשמה תואצותה תא ךכל סחיילו ,ןברסכ "השעמל םישוריג" תורמל םישוריגה
 הלא םייטפשמ םילכב שומישה ,לארשיב תגהונה תיטפשמה תואיצמב ,םרב .תושרדנה
 טפשמה יתב םהב שומישל חתפה תא חתופ קקוחמה רשאכ ףאו 68,וכרד תישארב ונדוע
 הרובסה ,תירדגמה תרוקיבה לש הפקות בש וללה תוביסנב 69.הצומק דיב תאז םישוע

 
 ואר ןכ ..RONGWENT WHAT W :IVORCEDAULT F-ONARKMAN P A.M? (1992) לשמל ואר  65

 .64 ש"ה ליעל ,Brinig & Crafton רתוי ןותמ ןפואב
 .725–722 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,"שרגתהל ינוצרב" ץישפיל ואר  66
 ,ילארשיה טפשמב הלא תומרופרל האירקלו וללה םייטפשמה םילכה לש לנויצרה תגצהל  67

 ןכ ;)יגוזה ףותישה ץישפיל :ןלהל( )2016( י–ח םיקרפ יגוזה ףותישה ץישפיל רחש ואר
 ,ואר לארשיב וללה םילכה ץומיאל ;)2005( ז קרפ םיכרד תשרפ לע ןיינק ןגד ךונח ואר
 םסרופ( ןילביר 'שה לש וניד קספל 23–20 'ספ ,תינולפ 'נ ינולפ 4623/04 מ"עב ,לשמל
 תויטופישה תואכרעל הנקהו ןוממ יסחי קוח תא ןקית קקוחמה ףא ;)26.8.2007 ,ובנב
 ,תורכתשה רשוכב םירעפ ןובשחב איבהל ידכ הצחמ לע הצחמ הקולחמ הגירחל תוכמס
 קוח תעצהל רבסהה ירבדל 240 'ס ,םג ואר ;17 ש"ה ליעל ,ןוממ יסחי קוחל )2(8 'ס ואר
 ,2007-ז"סשתה )םיבאשמה ןוזיאל דעומה תמדקה( )4 'סמ ןוקית( גוז ינב ןיב ןוממ יסחי

 לש וניד קספל 20–18 'ספ ואר דוע ;ןוקיתה לש ימדקאה סיסבל םיסחייתמה ,163 ח"ה
 )26.8.14 ,ובנב םסרופ( ינומלא 'נ תינולפ 47769-01-12 )א"ת( ש"מתב הליש טפושה
 תרדסהל החנמה השיגכ תוסנכה ירעפ לש םוצמצה תשיג תא ץמאל עיצה אוה ןהבש
  .תורכתשהה רשוכב םירעפ

 זרא-קרב 'שה לש הניד קספל 55–46 'ספ ,ינולפ 'נ תינולפ 3151/14 ם"עבב ,לשמל ,ךכ  68
 תונוזמ לש דסומ לארשיב דסייל זרא-קרב תטפושה העיצה ,)5.11.2015 ,ובנב םסרופ(

 אל ןיידעש בגא תרימאב רבודמ םלוא .םייתדה םישוריגה רחאל םג ולעפויש םימקשמ
 .תבייחמ הכלהל הכפה

 ,346–341 'מעב ,םש דחוימב ואר .י קרפב ,67 ש"ה ליעל ,יגוזה ףותישה ץישפיל ואר  69
 תיבל תוקנעומה תויוכמסב םצמוצמ שומישל תארוקה השיגה תא רקבמו גיצמ ינא םש
 .ןוממ יסחי קוחל )2(8 ףיעסב טפשמה
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 שלחה דצה תא ריתומו "המשא אלל תידדצ-דח המזויב םישוריג" רשפאמה לדומ יכ
 הבר תובישח הלא םירבדל .תיחרזאה טבמה תדוקנמ יואר ונניא הנגה אלל תילכלכ
 היולתה השיא לע לשמל ובשח ."השעמל םישוריג" לש יחרזאה דסומה בוציע ךרוצל
 תששוח איה ךכ םושמו ,יתדה ןידה יפ לע השיא תונוזמל תיאכזו הלעבב תילכלכ
 יטפשמ םלועב .גוזה ינב ןיב ילכלכה רשקה קתוני םישוריגה רחאל ןכש ,שרגתהל
 אל ךכשמו ,ליעל וניוצש םיילכלכה םינונגנמב שומיש טפשמה תיב השעי ילאידיא
 םירקמב ,תמייקה תואיצמב ,םרב .טג תונברסל תיחרזא היצמיטיגל וזכ השיאל היהת
 תיתדבועה המרב םא םג ,קפסמ הנעמ םינתונ םניא םימייקה יגוזה שוכרה יניד םהבש
 טבמה תדוקנמש ענכושמ יניא ,םישוריגה תושחרתה תא הענמש וז התייה השיאה
 ראותש םזינכמה תא היבגל ליעפהלו תינברסכ השיאל סחייתהל ןתינ תיביטמרונה
 םע הלועפ ףתשמ וניאש ימ לש לבוקמה גויתל דוגינב ,ןכ יכ הנה .םדוקה ףיעסב
 םישוריגל המכסהה תיינתה םהבש םירקמ ונכתיי ,"ןטחס"כו טג ןברסכ םישוריגה
 הלא םירקמש שיגדהלו בושל יואר ,תאז םע 70.תינויגה הניה תיתימא תילכלכ הנגהב
 יתדוקנ בוכיע קידצהל ןתינ ךורא חווטל תיחרזא תוינידמכשו ,העש תארוה םיקידצמ
 תישגר תולגתסהו תוששואתה תפוקת ןתמ םהיניב ,םינוש םילוקישמ םישוריג לש
 םהבש םירקמב העובק תונברס קידצהל ןתינ אל ךא ,םהידליו גוזה ינבל תילכלכו
 ןהיפ לעש הדימה תומאב ןודנש תעב ,אבה קרפב .ןוגה ילכלכ רדסהב םיוולמ םישוריגה
 םיסחיב ןודנש תעב רתוי דועו ,םיילאיצוס םיכרצל םידיחיכ "השעמל םישורג" ורכוי

 וז טבמ תדוקנ םגרתל שקבא ,תונוזמה תבוחב דחוימבו ,םידורפ גוז ינב ןיב םיילכלכה
  .תויטרקנוק תויטפשמ תועצהל

 רקיעב החתפתה "השעמל םישוריג"ה לש הרדסהה ,ילארשיה רשקהב ןיוצמכ
 םיבצמב דקוממ יחכונה רמאמב ןוידה רקיע ,ךכל םאתהב .תונברסה תעפות לש הליצב
 אלש גוזה ינב לש תפתושמ המכסה תשבגתמ םהבש םיבצמ םימייק ,תאז םע .הלא
 םיפתוש גוזה ינב ינש םהבש םירקמ ןוגכ ,"השעמל םישוריג"ה ףרח שרגתהל
 יפ לע אשניהל םתריחב לע םירצמ םה ךכ םושמו ,יתדה ןידל תיגולואדיא תודגנתהל
 גוזה ינבש םירקמב וא 71,םישוריג לש יתד סקטב ףתתשהל םינוכנ םניאו יתדה ןידה

 
 וזל רבעמ תונברסל תופסונ תוקדצהל חתפה תחיתפלו תונברסל תונושה תוקדצהב ןוידל  70

 Ram Rivlin, The morality of "get-threats": Withholding divorce as ואר תילכלכה
(2020) 849 .ONSTC J. L'NTI,18  extortion; ןישוריג ימכסה יניד" ןילביר םר ואר ןכו: 

 רחסמ" ןג תירוא וושה םלוא .)2019( 333 חמ םיטפשמ "חוקימה חווט לע חוקיפ תארקל
 םוש ןיאש הרובס רשא ,)2020( 797 בל טפשמ ירקחמ "תוריחס-יאל םיזוח ןיב :טגב
 ןה ,אשונב ילארשיה טפשמב תועצומה תונושה תודמעל .תירבג תונברסל  תוימיטיגל
 ןיב הירטמיסה תלאשל ;48 ש"ה ליעל ,Rivilin ואר ,יתדה ןידב ןהו יחרזאה טפשמב
  .48 ש"ה ליעל ,ילאומש ואר תישנ תונברסל תירבג תונברס

 םיעודי ןיב רשקב הקסעש ,14 ש"ה ליעל ,תרפא תשרפב הלא םיבצמל תוסחייתהה ואר  71
 תיבב דוריפ םכסה לע ומתח ףא םיינשהו ותשאמ דורפ היה )רבגה( םהמ דחאש רוביצב
 תובישח ךכל וסחיי אלש םושמ הארנה לככ ,שרגתהל אלש ורחב תאז לכב ךא ,טפשמה
 ,תרפא תשרפב תודבועה רואית תא ואר .םישוריגל תיגולואדיא תודגנתה לשב וליפא וא
 תיקוחה השיאה תרפא תשרפבש ןכ םא עיתפמ הז ןיא .קרב טפושה לש וניד קספל 1 'ספב
  .ךילהל דצ התוויה אלו םשה יונישל ללכ הדגנתה אל רבגה לש
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 יתנייצש יפכ ,ללככ .תויתרבח וא/ו תויתחפשמ תוביסמ "שורג" סוטטסהמ םיעתרנ
 תוינידמ ילוקיש םימייק ,תונברס לש היעב תררועתמ אל ןהבש תוביסנב ,ליעל
 ,תאז םע 72.םייטפשמ םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב הבחר הרכה דגנכ םייתועמשמ
 תיגולואדיא תודגנתה לש הרקמב ןוגכ ,םימיוסמ םירשקהבו טפשמה לש ביגמה טביהה
 תאז לכב קידצהל םייושע תדמ שפוח לש םילוקיש ףא ,םייתדה םישוריגל תפתושמ
 רמאמה .םישוריגכ תונברס לש רצות םניאש "השעמל םישוריג"ב תמיוסמ הרכה
 ומשוייש תעב דחוימב ,םירבדה ךלהמב םלוא ,וללה םירקמב דקמתמ וניא יחכונה
 לככ הלא םירקמל תוסחייתהל היוארה ךרדל תאז לכב סחייתא ,םייללכה תונורקעה
  .וררועתיש

 

 םיידסומו םיילאיצוס םילוקיש ןיבל תונורקעה ןיב ןוזיא .4

 "השעמל שורג" לש דמעמ תקנעהש ,הכ דע ךרענש חותינהמ תועבונה הנקסמה
 ינשה ןורקיעה( 73תקדצומ תילכלכ תונברס לש םירקמב טעמל ןברסה תוהזב הנתות
  .םיישעמו םייתוהמ םיישק תררועמ ,)ליעל ישילשה ןורקיעהו

 שורג" לש דמעמ לבקל טג ןברסל רשפאל ןיא היפלש תצרחנה הדמעה ,תישאר
 לש ישממה עבותה םהבש םירקמב יתוהמ ישוק תררועמ )ינשה ןורקיעה( "השעמל
 .ותומ רחאל הנעטה תא םיררועמה ,םישדחה וגוז תב וא וגוז ןב אלא ןברסה ונניא תוכזה
 וב היולתה השדח גוז תב םע רוביצב עודיכ יחה טג ןברס לש הרקמה תא לשמל ולט
 תורשפאה תא תללוש תקדצומ אל תונברס ,הכ דע ךרענש חותינה יפ לע .תילכלכ
 היהת האצותה ,ראותמה הרקמב ,ךכשמ .םיאושינל ליבקמב רוביצב עודיכ בשחיהל
 רשאכ דחוימב השק תויהל הלולע וז העיגפ .ותומ רחאל השדחה וגוז תבב העיגפ
 לש הז גוסב ,ךכיפל .תוילאיצוס תויוכז לש ןתלילשבו ,וב היולתה גוז תבב רבודמ
 לש ךרוצה תא השיגדמה ,תילנויצקנופה השיגה לע םג תעדה תא תתל שי ,םירקמ

 
 םיאצממה תאו ןושארה ןורקיעה לש רשקהב 1.א קרפב ךרענש ןוידה תא ואר  72

  .םש םיניוצמה םייתאוושהה
 תופסונ תוביסנ הנכתית םאה הלאשה יבגל תונוש תודמע ולעוה לארשיב רקחמה תורפסב  73

 תונברסה תא הנקדצתש שרגתהל ברסמה לע תילכלכ הנגהב תודקוממה ולאל רבעמ
 ,357–355 'מעב ,70 ש"ה ליעל ,ורמאמב ןילביר ,לשמל ,ךכ .תיביטמרונה טבמה תדוקנמ
 הקולחמ עבונה ,שרגתהל בוריסב םימיוסמ םיבצמב תוארל ןתינ םאה הלאשה תא ררועמ
 דצה לע ץחל ליעפהל הדעונש תקדצומ תודגנתה ,םידליה לע תרומשמ לש תינויווש אל
 הלאשל קקדזהל יתעדב ןיא תיחכונה תרגסמב .ןגוה תרומשמ רדסהל עיגהל דגנכש
 קידצהל ןתינ םהבש םייתדוקנ םירקמ ונכתיי םא םגש ןעטאש ךכב קפתסא ;תאז תיטרואת
 לע בושחל השקתמ ינא ,םישוריגה ךילהת לש יתדוקנ בוכיעמ לידבהל ,עובק בוריס
 ,יחכונה רמאמה לש רשקהב ,ךכ םושמ .הזה גוסהמ םירקמ לש תיתועמשמ הירוגטק
 תרגסמב קרו ךא םוקמ תויהל לוכי וללה תוקדצהל ,אבה קרפב גצויש לדומל םאתהב
 קרפב שיגדאש יפכ ,תאז תמועל .םהיניב םיסחיה תכרעמל תעגונה םידדצה ןיב תוניידתה
 תוסחייתה םישרוד םיידסומה םיצוליאה תויושרה םע םיסחיב רבודמ רשאכ ,אבה
  .תוחוורו תורורב תוירוגטקל
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 תיחרזאה תוינידמב העיגפ לש םיוסמ ריחמב םג הל ביגהלו תואיצמב בשחתהל טפשמה
 74.םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתבו ,םישוריגה יניד לש היוארה
 ודמעמב הרכהה יא ,וייחב השדחה וגוז תבמ ןברסה דרפיי ובש הרקמבש רמואו ףיסוא
 אטוח אצי ךכו ,תונוזמו שוכרה יסחי לש םימוחתב ול עייסל היושע רוביצב עודיכ
  .רכשנ

 וגוז תב וא "השעמל שורג"ה םהבש םירקמב ,תידסומהו תישעמה המרב ,תינש
 הנתות תויושרה לש ןתוביוחמש השירדה ,תויושרה לומ םהיתויוכז תא םיעבות השדחה
 םירקמ ןיבל תימיטיגל אל תונברס ןיב ןיחבהל השירדה יאדוובו ,וישוריג יא תוביסנב
 םייתייאר םיישק ררועל תולולע ,)ישילשה ןורקיעה( תקדצומ תילכלכ תונברס לש
 לש וייחב תכרענ הניא תוניידתהה םהבש םירקמב קזחתמו ךלוה הז ישוק .םייתועמשמ
  75.השדחה גוזה תב ידי לע ,רומאכ ,תלהונמו ,ותומ רחאל אלא תונברסב דושחה

 ,םיברוסמל םינברס ןיב תפרוג הנחבהל השירדה תוצרחנ תא ןדעל שי ,ךכל יא
 םירשקה ןיב הנחבה ךרוצל םיאבה םינתשמב בשחתהלו ,תונברס לש תונוש תוביסנב
  76:םינוש םייטפשמ

 גוזה ינב ייחב רבודמ םאה :"השעמל שורג"כ דמעמה עבתנ הבש ןמזה תדוקנ )1(
 ןיב םיימינפה םיסחיב רבודמ םאה )2( ;םהמ ימ תומ רחאל וא ,"השעמל םישורג"ה
 שורג"ה אוה עבותה םאה )3( ;תויושרה דגנכ העיבתב וא "השעמל םישורג"ה
 תשקבמה "השעמל שורג"ה לש השדחה וגוז תב איה תעבותה אמש וא ,"השעמל
 תבל תויוכזה תקנעה םאה ,ןורחאה הרקמבו )4( ;רוביצב העודי לש דמעממ תונהיל
  ."השעמל שורג"ה לש תיקוחה גוזה תב לש הנובשח לע אובת השדחה גוזה

 םיישקל הנעמ קפסמ וללה םינתשמב בלושמ שומיש דציכ םיגדי ןלהלש חותינה
 .וגצוהש םיישעמהו םייתוהמה

 גוזה ינבש ןמזב תררועתמ "השעמל םישורג" לש םדמעמב הרכהה תייגוסש לככ
 ,םישוריגה תוינידמ ילוקישל עירכמ לקשמ תתל שי ,םייחב םדוע "השעמל םישורג"ה
 .)ישילשה ןורקיעהו ינשה ןורקיעה( םישוריגה יא תוביסנבו ןברסה תוהזב םידקוממה
 דדועל ןוצר ךותמ ,םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתמ שקבתמכ ,תאז

 
 םהבש םירקממ רמשיהל שי הביגמה טבמה תדוקנמ םג ,ןלהל רבסויש יפכ ,תאז םע  74

 לש תוקדצומ תויוכז ןובשח לע אובת )השדחה גוזה תב( רוביצב העודיה לש התוכז
 .תיקוחה השיאה

 ,ןילביר לש ותנעט לע וללה םיישעמה םייתייארה םיישקה לש רשקהב בושחל ןיינעמ  75
 ,ןילביר תעדל .הטיחס לשב דבעידב םישוריג יזוח לטבל תורשפאב ןדה ,70 ש"ה ליעל
  .הליעי היהת אל ןמז קחרממ תונברסה תוביסנ לש הניחב

 'מעב ,4 ש"ה ליעל רוביצב םיעודיה ץישפיל ואר הלא תונורקע לש תינושאר הסירפל  76
 תועצהה ןווגמ ןהו םירקמה חווט ןה ,םיעצומה תוינידמה ילוקיש ןה ,תאז םע .355–354

 דָקּומש ,ירוקמה רקחמב יתסחייתה םהילאש ולאמ תרכינ הדימב םיבחר יחכונה רמאמב
 .םיאושנ רוביצב םיעודיב קרו ךא
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 שי הז רשקהב םג ,תישעמה המרב ,תאז םע .תונברסה תא םייסלו ןגוה םישוריג רדסה
  :םייזכרמ םיבצמ-תת ינש ןיב ןיחבהל

 ונא רשאכ ,לשמל ."השעמל םישורג"ה ןיב םיימינפה םיסחיב רבודמ רשאכ )1(
 אשונב הנדה האכרעהו גוזה ינב ינש ,םידורפ ןיב תונוזמו שוכר לש תולאשב םיקסוע
 תוביסנל רשקב ןהו ןברסה תוהזל רשקב ןה ןועטל םהל רשפאיש עדימב םידיוצמ
 םימדוקה םיקרפב הצלמוהש תוינידמה תא שממל שי וללה תוביסנב ,ןכ לע .תונברסה
 ליגרב םיקנעומה תונורתיו תויוכז ןברסה ןמ לולשל שי לדחמ תרירבכ ,ונייהד .האולמב
  .תקדצומ תילכלכ תונברס לש םירקמב טעמל תאזו ,םישוריגמ האצותכ

 ,םהייח ךלהמב םיעבות "השעמל םישורג"ה ,יקוח ןפואב םיאושנ גוז ינב רשאכ )2(
 ,תויושרה יפלכ םידיחי לש וא םישורג לש תובטה תאז תובקעבו ,דמעמ ,דוחל וא דחיב
 ברוסמו ןברס ןיב הנחבהב ךרוצה ,ינורקע ןפואב ,ןכ לע .ףקת ונדוע יצירמתה לוקישהו
 םדוע )ישילשה ןורקיעה( תונברסה תוביסנב בשחתהל ךרוצהו )ינשה ןורקיעה(
 ןכש ,יתייאר ישוק תררועמ תושר לש התוברועמ ,תישעמה המרב ,תאז םע .םייטנוולר
 תוהז תא חיכוהל לטנה תא גוזה ינב לע ליטתש הרודצורפ לע בושחל ןתינ םא םג
 השקש יאדוו יאדו .גוזה ינב ןיבש רשקה יכבנל סנכיהל תויושרהמ תופצל השק ,ןברסה
 םיסחיה תרדסה לש רשקהב רתוי הבוט הדובע השעת תילהנמ תושרש תופצל
 ,ןכל .ךכב הקסעש תירוקמה תיטופישה תושרה רשאמ גוזה ינב ןיב םיילכלכה
 תונברסב ריכמה גייסה לע רתוול שי ,תויושרה לומ אוה ןוידה םהבש ,וללה םירשקהב
 ,העש תארוהכ קר תקדצומ וזכ תונברסש יתדמע חכונל דחוימב תאז .תימיטיגל תילכלכ
 םיילכלכה םיסחיה תרדסהב םישרדנה םייונישה תא יחרזאה טפשמה םינפי אל דוע לכ
 שורג"כ רכומ תויהל שקבמה יושנ םדא לעש עובקל ץילמא ,ךכשמ .םידדצה ןיב
 קר אל חיכוהל 77,םידיחיל וא םישורגל ליגרב תונתינה תובטה ןתמ ךרוצל ,"השעמל
 תרתה ךרוצל שרדנכ לעפש םג אלא ,"השעמל םישוריג"ב רבודמ תיתדבועה המרבש
 העובק הדירפל םימיכסמ גוזה ינב ובש הרקמב ,תאז םע 78.םייטפשמה םיאושינה
 תודגנתה לש םיבצמב לשמל ,טג תונברס תברועמש ילבמ ,םישוריגב הוולמ הניאש
 .וז המכסה תמאמה ףתושמ ריהצתב קפתסהל ןתינ ,םייתדה םישוריגל תיגולואדיא
 ךרעייש ריהצתל השירדב הוולמ איה רשאכ ,הלא תוביסנב "השעמל םישוריג"ב הרכה
 ןיבל םידדצה לש הריחבל דובכהו טפשמה לש ביגמה טביהה ןיב תבלשמ ,דעומ דועבמ

 
 םתערל תלעופ תיטפשמה הניחבה ןמ םישורגכ םידדצב הרכהה םהבש םירקמב ,דגנמ  77

 שי ,םיאושנ גוז ינבל הפדעה םינתונ סמה יניד םהבש םירידנ םירקמב ןוגכ ,םהייחב רבכ
 אל הרכההש ךכב םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב ריכמה ילנויצקנופה ללכה תא גייסל
 ותונברס לשב קרו ךא יושנ רתונו םיאושינה תרתה ךרוצל שרדנכ לעפש ימ דגנכ לעפות
 .וגוז ןב לש

 שי םאה הניה יפיצפסה רשקהל םאתהב הבושת הל תתל שיש הבושח תישעמ הלאש  78
 לע הל םישגומה םיכמסמה תועצמאב היצאוטיסה תא ןוחבל תילהנמה תושרה לע ליטהל
 ףותיש לע תכמסומה תיתדה האכרעה לש הרהצה רתיה ןיב לולכל םייושעש ,םידדצה ידי

 תיטופיש האכרע לש ןיד קספ שורדל שיש וא ,םישוריגה םע םידדצה לש הלועפה
 חוטיבה קוח ךרוצל דיחיכ בשחיהל תוכז לש הרקמב ,הדובעל ןידה תיב ןוגכ ,תיטנוולר
  .ימואלה
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 דגנ םילוקישכ ליגרב םיבצינה םייתייאר םיישקו היצלופינמ ינפמ םיישעמה תוששחה
 אבה קרפב ןוידהש יפכ ,ךכ לע ףסונ .םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב הבחר הרכה
 תובשחתהל םיוסמ חתפ חותפל תאז לכב ןתינ םימיוסמ םירשקהבש ןכתיי ,םיגדי
 וליפא וא ,הלא תוביסנ ררבל לקש םירקמב ,ןלהל םגדויש יפכ( תונברסה תוביסנב
 ךרוצ לש םירקמב ןברסה תוהזב תובשחתה אלל תילנויצקנופה השיגה תא םשייל
 ענומל ריתהל ןסיסב לעו ,תויושרה לומ םיסחיב רבודמ רשאכ םג ,)יתועמשמ ילאיצוס
  .שורג לש תויוכז לבקל ,הרואכל ןברס וליפאו ,םישוריגה

 ויחש גוזה ינבמ דחא ידי לע ,דבעידב תועבתנ תויוכזה רשאכ םירבדה םינוש
 ןוידבו השורי לש םירקמב ןוגכ ,גוזה ינבמ דחא תומ רחאל ,"השעמל םישורג"כ
 עונמלו םישוריג רדסה דדועל תורשפאה ,וללה םירקמב .םינוש םיריאש תואלמגב
 תרחואמה טבמה תדוקנ ,ךכ לע ףסונ .דוע תמייק הנניא יטרקנוקה הרקמב תונברס
 אלש "הביגמ" הדמע קידצהל ןתינ וללה םירקמב ,ןכל .יתייארה טביהה לע ףא השקמ
 ףרח ,תאז םע .אוהש יפכ יתדבועה בצמל ףקות תתל שקבתו ןברסה תוהזב ןיינעתת
 תשקבמה תוינידמ ליעות אל םידדצה דחא תומ רחאלש יפ לע ףאש רוכזל שי יותיפה
 לכב היושע איה ,ונינפב בצינה יטרקנוקה טגה ברוסמל םישוריגה יא תוביסנב בשחתהל
 לש היצאוטיסב םידמועה םירחא גוז ינב לש תידיתעה םתוגהנתה לע עיפשהל תאז
 יברוסמל רחואמ קדצ קינעהל םיתיעל היושע איה ,ךכ לע ףסונ .םישוריג ךוסכס
 תיטפשמ הדמע עיצהל שי םירקמ לש הז גוסב ,יתעדל ,ךכ םושמ .טגה תוברוסמו

 אל םייתכלהה וישוריג םע הלועפ ףתיש אלש יושנ םדאש היהת לדחמ תרירב .תבכרומ
 .רחא םדא לש רוביצב עודיכ רכומ תויהל לכוי אל הז ללכבו ,"השעמל שורג"כ רכוי
 ,תילנויצקנופה השיגל ,םיגירח םירקמב ,חתפ חותפל הקיספה לעו קוחה לע ,תאז םע
 םישוריג"ב הרכה ורשפאיש םיינויח םיילכלכ םיכרצלו םיילאיצוס םילוקישל רקיעבו
 .ןברסה תוהזב תולת אלל ,"השעמל

 ,ברוסמל ןברס ןיב הנחבהה לש םיגירחב ריכמ וניאש השקונ םושיימ ,וז תוגייתסה
 ןברסה ונניא יושנ ותויה תורמל רוביצב עודיכ תויוכזה עבות רשאכ ףסונ ףקות תלבקמ
 תויוכזה תא תעבותה ,ןברסה לש השדחה וגוז תב אלא ,)רלספ תשרפב היהש יפכ( ומצע
 ילוקיש ןה ,הלא םירקמב .ןברסה לש ותומ רחאל רוביצב העודיכ דמעמה ןמ תועבונה
 ,םישלחנ םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהה סיסבבש תוגהנתהה תנווכה ילוקיש ןהו קדצה
 תרירבש ןכתיי ,הלא םירקמב .הלוע םיביגמה םיילאיצוסה םינועיטה לש םחוכ תעב הבו
 תכרעמ חוכמ ויתויוכזל יאכז רוביצב עודיהש היהי ללכהו ךפהתהל הרומא לדחמה
 האכרעל תונקהל שי הלא םירקמב םג ,תאז םע .יושנה ןברסה ןיבל וניב לעופב םיסחיה
 תאזו ,טג ןברס לש וגוז ןבל רוביצב עודי לש דמעמ קינעהל אלש תעד לוקיש תיטנוולר
 ,תינשמ םא םג ,תמיוסמ תוירחא שי תינברסה וא ןברסה לש וגוז ןבל םגש הנבה ךותמ
 ועדֵי וגוז ןבו ןברסהש ךכב םיכמות תידיתע תוגהנתה תנווכה ילוקיששו ,בצמל
 לכב .רכומ תויהל אלש יושע םהיניב רשקה ןכש ,ידיתע ריחמ תויהל לולע תונברסלש
 היתויוכז ינפ לע ןברסה לש שדחה גוזה ןב לש תויוכזה תפדעהמ רמשיהל שי ,הרקמ
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 תויוכזב הרכהה ןמ עגפיהל תויושע הלא תויוכז םהבש םירקמב תיקוחה גוזה תב לש
 79.השדחה גוזה תב לש

 ןיב ןוזיאה יכרדו םישוריגה ינידב םידקוממה תוינידמה תונורקע וגצוהשמ
 טפשמב םמושיי תניחבל הנפנ ,םיידסומו םיילאיצוס םילוקיש ןיבל תונורקעה
  .ילארשיה

 

 חותינ :״השעמל םישוריג״ לש תיחרזאה םתרדסה .ב
 יוארה ןידה יארב תומגמה

 

 תויושרה םע םהיסחיב ״השעמל םישורג״ לש יטפשמה םדמעמ .1

 םירושעה ינש ךלהמב ונקות וא וקקחנ םבור רשא 80,הקיקח ירבד המכב
 ."השעמל םישורג" לש םירקמל תויושרה לש ןסחי תא קקוחמה רידסה 81,םינורחאה

 
 הרוקמש הנירטקוד הצמוא תירבה תוצראב תונידמהמ קלחבש הז רשקהב ןייצל ןיינעמ  79

 םיאושינה יניד תא ליחהל תרשפאמ איהו ,Putative Marriage הנוכמה ,יחרזאה טפשמב
 Kindle V. Kindle ,לשמל ,ךכ לע ואר .קוור אוה וגוז ןבש בל םותב ובשוחב אשינש ימ לע

629 So. 2d 176 (Fla. Dist. Ct. App. 1993). 
 )ימואלה חוטיבה קוח :ןלהל( 1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל 238 'ס ואר  80

 ךרוצל םישוריגכ שמח ךותמ םינש שולש לש הדירפל סחייתמה "הנמלא"ו "ןמלא" תורדגה תחת
 ףיעס .ברוסמו ןברס ןיב ןיחבמ וניא אוה ךא ,תונוזמ תלבקמה הדורפ גירחמ קוחה .ימואל חוטיב
 ,ואר .הנמלאלו ןמלאל ליגרב העיגמה םיריאש תלמג ולבקי אל "השעמל םישורג"ש ךכל ךילומ הז
 ובש ,)1992( 458 )1(דכ ע"דפ ,ימואל חוטיבל דסומה 'נ ןואיל )יצרא( 69-0/בנ ע"בד ,לשמל
 בצמ ףקשמ וניא ,גוז-ינב ןיב 'דרפנ' חנומה" :ףוסאילא טפושה לש וניד קספל 12 'ספב רמאנ

 לש דסומ הרותה ינידב ןיאש םושמ ,לארשיב םידוהי לש ישיאה דמעמה ינידב ילמרופ-יטפשמ
.'seperation' םאה עובקלו ןוחבל ידכ תודבועה תכרעמ תא קודבל הדובעל ןידה-תיב לע ,ןכ לע 

 חוטיבל דסומה 'נ יסוגרס 20784-07-10 )א"ת( ל"ב ,ןכו ;"והנשממ דחאה םידרפנ גוז ינב ןכא
 םסרופ( ימואל חוטיבל דסומה 'נ ןרמע 1610/02 )'צנ( ל"בו ,)13.9.2012 ,ובנב םסרופ( ימואל
 ןכ לעו ,םיביטקייבואה םינחבמל םאתהב "דוריפ"ב רבודמ יכ קספנ םהבש ,)25.1.2004 ,ובנב
 )תואלמג( הנידמה תוריש קוחל )ג(38 ףיעס םג ואר ;םיריאש תבצקל תויאכז ואצמנ אל תועבותה
 עבק לש הדירפ ותשאמ דרפנש םדאש ,הלמגל תוכזה ךרוצל עבקש ,1970-ל"שתה ,]בלושמ חסונ[
  .היסנפה ינידב המרופרה תרגסמב לטוב הז ףיעס ,תאז םע .השורגכ הניד

 )ה(1גל49 ;)1()ב(טי49 ;)ב(49 ;)2()ב()2()ב1ג(9 ;)2()ב()2()א1ג(9 'ס ,לשמל ,ואר  81
 עבק ךרד םירגה גוז ינב םהיפלש ,1963-ג"כשתה ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל
 ללכ לש םילעב גוז ינבב האורה הסיפתה םהילע לוחת אלו גוז ינבל ובשחיי אל דרפנב
 אשונב רדסהה תוברל ,הכזמ םירוגמ תרידב השיכר סמ ןיינעל ,םהמ ימ לע םושרה שוכרה
 ]שדח חסונ[ הסנכה סמ תדוקפל )2()ב(40 'ס ףא ;הדיחי םירוגמ תרידל סממ רוטפ
 םייחה גוז ינבל תובטה קינעמ ,2011 תנשב ןקותש יפכ ,)הסנכה סמ תדוקפ :ןלהל(
 הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ קוחל ופסוה ,2014 תנשב ךרענש ןוקית יפ לע .דרפנב
 לחש םילומגתה ןיצק ענכוש" :רמאנ ובו )ה(10 'ס ,1950-י"שתה ,)םוקישו םילומגת(
 ינבמ דחא לכל ומלושיש תורוהל אוה יאשר ,םילוכש םירוה גוז לש ןיאושינה ייחב דוריפ
 ,עבוק קוחה ."ןיאושינה ועקפוה וליאכ הבטה וא לומגת ,דרפנב םייח םה דוע לכ ,גוזה
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 ירבד לש תחא הצובקב 82.תויזכרמ תוצובק יתשל וללה הקיקחה ירבד תא קלחל ןתינ
 םהל הקינעה ףאו גוזה ינב תבוטל תלעופ םישורגכ "השעמל םישורג"ב הרכהה ,הקיקח
 אלש יפ לע ףא ,תויושרה יפלכ ,םישורגל וא םידיחיל תונתינה תויוכז םהייח ךלהמב
 תואלמגב וקסעש הקיקח ירבדב רבודמ היינשה הצובקב .יטפשמ ןפואב ושרגתה
 וז הרכה .ןהל םיאכז םתומ תעב םיחונמל םיאושנ ויהש תונמלאו םינמלאש תואבצקבו
 תוומה תעב "השעמל םישורג" ויהש גוזה ינבמ תללוש םישורגכ "השעמל םישורג"ב
 83.םיאושנ ויהש ימל ליגרב תונתינה תויוכז

 

 גוזה ינב ייח ךלהמב תובטה תקנעה )א(

 
 הדימ תומא קקוחמה עבק 84וללה הקיקחה ירבדב .הנושארה הצובקב חתפנ

 .תויטפשמ תועיבת תשגהו םיסחיה תא קתנל הנווכ ,יזיפ דוריפ ןוגכ תויאמצע-תויחרזא
 שומישהש דועב .יחרכה יאנתכ ינברה ןידה תיב לש ןיד קספל קקדזהל ילבמ ,תאז
 לודגה בורב ,יחכונה רמאמה תוצלמה תא םאות תויביטקייבוא-תויחרזא הדימ תומאב
 תדוקפב םיעובקה תודעמ תוניסחה יללכ לש רשקהב לשמל ,וללה הקיקחה ירבד לש
 ןיב הנחבה הכרענ אל 85,סמה ינידב תויוצמה תונוש תוארוה לש רשקהבו ,תויארה
 ,רומאכ .תרעצמ הצמחהב רבודמ סמה יניד לש הרקמב תוחפל .םיברוסמ ןיבל םינברס

 
 .תברוסמו ןברס ןיב ןיחבמ וניא קוחה ,תאז םע .דוריפ לש תיביטקייבוא הדימ תמא ,ןכ םא
  .ינויגה רבדה קסוע אוה ןהבש תושקה תוביסנבש ןכתיי ,םרב

 .וללה תוירוגטקה ןמ תחאל תולקב ןתוא ץבשל ןתינ אלש הקיקח תוארוה תומייק ,תאז םע  82
 ריסמ ,)תויארה תדוקפ :ןלהל( 1971 -א"לשתה ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל 8 'ס ,ךכ
 ,תוכז איה תודעמ תוניסחש לככ .םידורפ גוז ינבמ תויארה תדוקפב העובקה תוניסחה תא
 םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל תוסחייתהה הבש היינשה הצובקה תא ריכזמ הרקמה
 ערואמה ,ןכ ומכ .תוילאיצוס תוביסנב ןאכ רבודמ ןיא ,תאז םע .גוזה ינב דגנכ תלעופ
 םימוחתבש יפ לע ףא ,ךכ לע ףסונ .םהמ דחא תומ רחאל אלו גוזה ינב ייח ךלהמב שחרתמ
 םימייק ,םתוא תתרשמ םישורגכ "השעמל םישורג"ב הרכהה החוורהו סמה יניד לש םיבר
 הרוקש יפכ ,םתומ רחאל קר אל םהב תעגופ םישורגכ םהב הרכהה םהבש םירידנ םירקמ
 םירידנ םירקמב .םהייח ךלהמב םג אלא ,השוריהו םיריאשה תואלמג לש םירקמב בורל
  .יחכונה רמאמב קוסענ אל הלא

 .ימואלה חוטיבה קוחל 238 'ס ,לשמל ,ואר  83
 .18–08 ש"ה ליעל ,יתסחייתה םהילאש םיקוחב תועובקה תורדגהה תא ואר  84
 ,וגוז ןבכ רוביצב עודיה תוברל – גוז ןב" :תויארה תדוקפל 8 'סב "גוז ןב" תרדגה ואר  85

 תא קרפל הנווכ ךותמ ףתושמ תיב קשמ ומע להנמ וניאו וגוז ןבמ דרפנב יחש ימ טעמלו
 תורדגהה ףא ."תחא גג תרוק תחת םיררוגתמ םה םא ףא ,עובק ןפואב החפשמה ייח
 תילהנמה המרב ,הזב אצויכ .םיברוסמל םינברס ןיב הנחבה םיללוכ םניא סמה יקוחב
 לש םיילקסיפ תונורתימ תונהיל שקבמה גוז ןבמ םישרוד סמה תונוטלש תילרודצורפה
 ,ףתושמ קשמ ומיע םייקמ וניאו וגוז ןבמ דרפנב יח אוהש ךכ לע ריהצהל םישוריג
 .)דרפנב םייחה םיאושנ רבדב ריהצת 4440 ספוט ואר( הסנכה סמ דיקפ תא ךכב ענכשלו
 תונהיל שקבמה גוזה ןבמ תושרוד ןניא תומייקה תוילהנמה תוארוההו קוחה ,תאז תמועל
  .םייטפשמה םיאושינה תרתהל לעפש חיכוהל שורג לש דמעממ
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 םיכרענ םישורגכ "השעמל םישורג"ה לש םדמעמל םיסחייתמה םייוסימה םירדסהה
 םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהב לכשומ שומיש ,ןכ לע .גוזה ינב לש םהייח ךלהמב
 תוגהנתה תנווכה לוקישכ קר אל ףקות בר יצירמת ילכ שמשל לוכי הלא םירקמב
 ךכ לע רצהל שי ,ךכ םושמ .יחכונה הרקמב םיברועמה םידדצה רובע םג אלא ,תידיתע
 םירשקהב ,ךכ 86.םיברוסמו םינברס ןיב הניחבמה תוינידמ וצמיא אל סמה ינידש
 רשקהב לשמל ,םישורג לש תונורתי "השעמל םישורג"ל וקינעה סמה יניד ,םימיוסמ
 לכל ורשפאו םידיחיכ "השעמל םישורג"ה גוזה ינב לא וסחייתה ובש ,חבש סמ לש
 דמעמה תא וללש אל וללה םירשקהב סמה יניד .הדיחי הריד רוטפמ תונהיל םהמ דחא
 וכפה ךכבו ,םישוריגה תא ענמש יממ ונממ תועבונה תובטהה תאו שורג לש יטפשמה
  87.רתוי םילקל טגה ינברס לש םהייח תא

-ב"נשתה ,יאמצע הרוה ןשארבש תוחפשמל עויס קוחל ךרענש ןוקיתב ,תאז תמועל
 דורפה גוז ןבל תורשפאמה תויביטקייבוא-תויחרזא הדימ תומא קקוחמה עבק ,1992

 הנקמ קוחה ,ךכ לע ףסונ .םישורגל ללכ ךרדב תונותנה תובטהמ תונהיל םייתנש ךשמב
 ןפואב םייתכלהה םיאושינה ןמ ררחתשהל הרטמב לעופש ימל קר וללה תויוכזה תא
 ,רדגמה יטביהל שיגר םג קוחה 88.םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהל עייסמ ךכבו ,ימשר
 תא רצקמ אוה ,תוכומ םישנל טלקמב תוהושה םישנ לש תומיוסמ תוביסנב ,ןכ לעו
 תברוסמכ הב ריכהל ןוכנ אוה ולא ןיעמ םירקמבו ,תשלחומ השיא רובע הדירפה תפוקת

 
 ,חבש סמ תדוקפב הקיקחה תוארוהו הסנכה סמ תדוקפל )2()ב(40 ףיעס לשמל ואר  86

  .81 ש"ה ,ליעל ורכזוהש
 שומישל ןיינעמ ןויער םיעיצמ ,630 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ףא  87

 ,םימייקה סמה ינידל הז רשקהב םיסחייתמ םניא םה ,תאז םע .סמה ינידב יצירמת
 שורג לש דמעמ םיקינעמ םהש הדבועלו ,םישורגל תונורתי םיבר םירקמב םיקינעמה
 רדסהה תא תונשל םיעיצמ םניא םהו ,ברוסמל ןברס ןיב ןיחבהל ילבמ "השעמל שורג"ל
 תובטה טג ןברס אוהש "השעמל שורג"מ לולשל םיעיצמ םה ,תאז ףרח .הז רשקהב םייקה
 תואבומה תועצהל דוגינבש יל המדנ םלוא ,ירוקמ ןויערב רבודמ .יושנכ ול תונתינה סמ
 קימעמ ןוידל סנכיהל ילבמ ,תישאר .תילארשיה תואיצמב םושייל השק ןויערה הזה קלחב
 תקנעה ןוגכ ,םירידנ םירקמב סמ תובטה הנקמ יושנכ דמעמהש רוכזל שי ,סמה ינידב
 ןוגכ ,םירקמה בורב םלוא .תוילאיצוס תוביסמ דבוע וניאש ימ לש גוז ןבל יוכיז תדוקנ
 הז רשקהב ואר ;תובטה הנקמ וניא יושנכ דמעמה ,"דחואמ בושיחה" תלאש לש רשקהב
 להנמ 4298/18 א"עב םייקה יטפשמה בצמה לע ףפוקסורג רפוע טפושה לש ותרוקיב תא
 ,ךכל רבעמ .)20.4.21 ,ובנב םסרופ( ןיד קספל 27–20 'ספב קנלב 'נ א"ת ןיעקרקמ יוסימ
 ,ןכ לע ."השעמל שורג" םדא םאה הלאשל ,ללכ ךרדב ,תועדומ ןניא סמה תויושר
 םלצא םושרה םדא םאה רוריב ןתמזויב ךורעל תויושרה לע השקי ,תישעמה הניחבהמ
 לע לטוי ,יתעצה יפ לע ,תאז תמועל .שרגתהל ברסמה "השעמל שורג" םצעב אוה יושנכ
 והז רומאכו ,יושנכ ומושיר ףרח ,"השעמל שורג" לש תובטהמ תונהיל שקבמש ימ
  .םישוריגה ךילה םע הלועפ ףתישש סמה תויושרל חיכוהל ,יסופיטה הרקמה

 םייתנש לש הפוקת וגוז ןבמ דרפנב יח אוה" :האבה הרדגהה תא ללוכ קוחל )א()2(1 'ס  88
 םייתנש הז ךילה תרגסמב לעפו ןיאושינה רשקמ ררחתשהל ןיד יפ לע ךילהב חתפו תוחפל
 .קוח ותואל )ג( 1 ףיעס ואר ןכ ;"תוחפל
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 תיטפשמ תוינידמ ףקשמ קוחה הלא םינבומב 89.םישוריג ךילהב החתפ אל םא ףא טג
 ךרדב רתוי דועו ,קוחה לש חוסינה ךרדב םיללצ המכל סחייתהל ינוצרב ,תאז םע .היואר
 תוחפשמל עויסל קוחב העובקה השירדב חתפא .םנוקיתל םיכרד עיצהלו ,ומושיי

 ךילהב חתפ" שקבמה םא ןוחבל שי דמעמה תלבקל יאנתכש ,יאמצע הרוה ןשארבש
 גירחלו ,"תוחפל םייתנש הז ךילה תרגסמב לעפו ןיאושינה רשקמ ררחתשהל ןיד יפ לע
 ןוויכה .תוכומ םישנל ןועמב הייהש לש הרקמב תשרדנה הדירפה תפוקת תא רצקמה
 הנחבהל תעייסמ איה ןכש ,ןוכנ אוה םישוריג ךילה תחיתפל השירדב ףקתשמה ינורקעה
 ןכתייו ,הדובעל ןידה יתבב ףיעסל תנתינה תונשרפה ,תאז םע .םיברוסמו םינברס ןיב
 .ינשרפה טביהב חתפנ .ןוויכו ןוקית םישרוד ,ומצע קוחה חוסינב םינוש םיטביה םגש
 .ומושייו קוחה תונשרפ לש רשקהב תיבקע תוינידמ םיגיצמ םניא הדובעל ןידה יתב
 אלש ימ יפלכ ףא יאמצע הרוה לש דמעמה תלבקל חתפה תחיתפב םיכמות םטועימ
 רתיה ןיב ,םיוסמ ןמזל םישוריגה תא הבכיעש ימ יפלכ וליפאו ,םישוריג תעיבת השיגה
 תורשפאמ גיוסמ ןידה יקספ לש לודגה בורהש המוד ,םלוא 90.םיילכלכ תוששח לשב
 לש ותלוכי יבגל ידסומה ששחה לשב ןכו ,םייקה קוחה לש תיטסילמרופ האירק לשב וז
 תקיספב יזכרמה םרזה ןכ לעו ,םירקמה לש םינוש םיגוס ןיב ןיחבהל ימואלה חוטיבה
 91.הבטהה תלבקל יאנתכ םישוריג ךילה תחיתפל השירדה לע דמוע הדובעל ןידה יתב
 ןכלו ,"ךילהה תרגסמב לעפ" יוטיבל השקונ תונשרפ הנתינ ףא םיתיעל ,וזמ הרתי
 קיפסמ ץרמנ ןפואב ולעפ אל ךא םישוריג תועיבת ושיגהש םישנמ תובטהה וללשנ
 92.ןידה תיב תעדל ,םשומימל

 םישוריגה יכילה לש בכרומה יפואהו קוחה לש ילאיצוסה טביהה חכונל ,ייניעב
 תרגסמב תעבותה לש הפיצר תוליעפ לע תושקעתהל םוקמ ןיא ,ינברה ןידה תיבב
 םדוקה קרפב ,וזמ הרתי .וזכ העיבת לש התשגה םצעב קפתסהל שיו ,םישוריגה תעיבת
 ימ לש תונברסמ עבונ "השעמל םישוריג" לש םיניינע בצמ דימת אלש ךכ לע ונדמע

 
 יאמצע הרוהכ בשחיהל לכוי יושנ םדא ,תוירוה-דח תוחפשמל עויסה קוחל )2(1 'ס יפ לע  89

 לש הפוקת וגוז ןבמ דרפנב יח אוה )א( :תואבה תופולחה שולשמ תחא וב תמייקתמ םא
 ךילה תרגסמב לעפו ,ןיאושינה רשקמ ררחתשהל ןיד יפ לע ךילהב חתפו תוחפל םייתנש
 חוטיבה קוחל 1 'סב התועמשמכ ,הנוגע איה )ב( ;)קוחל )א()2(1 'ס( תוחפל םייתנש הז
 ןבמ דרפנב היח איה )ג( ;)קוחל )ב()2(1 'ס( 1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה
 םישדוח רשע םינש לש הפוקת ךותמ תוחפל םימי 90 תוכומ םישנל טלקמב התהש ,הגוז

 ררחתשהל ןיד יפ לע ךילהב החתפ ,רומאכ טלקמב התוהשל ןושארה םויב התליחתש
 )ג()2(1 'ס( תוחפל םישדוח השיש ךשמב הז ךילה תרגסמב הלעפו ןיאושינה רשקמ
 םייתרבח םיתורישל הקלחמה םא רומאכ ךילה תחיתפמ הרוטפ אהת השיא םלוא ;)קוחל
 .)קוחל )ג()2(1 'ס לש אפיס ואר( הדלי ייח תא וא הייח תא ןכסל ידכ ךכב שי יכ הרשיא

  .)18.5.2004 ,ובנב םסרופ( ימואל חוטבל דסומה 'נ ואדנל 1058/03 )'צנ( ל"ב  90
 םסרופ( ימואל חוטיבל דסומה 'נ תינולפ 13-11-15855 )ש"ב( ל"ב לשמל ואר  91

 ימואל חוטיבל דסומה – יקצ'זור 28350-11-16 )'יח( ל"ב ואר ןכ ;)31.5.2015,ובנב
  .)11.4.2019 ,ובנב םסרופ(

 ימואל חוטיבל דסומה 'נ ועוש 205/08 )יצרא( ל"בעב ראותמה הרקמה תא לשמל ואר  92
 תובשחתה לכ אלל ,ףיעסה לש ינכט-ילמרופ םושיי םיגדמה ,)13.7.2008 ,ובנב םסרופ(
  .וב תוראותמה תושקה תוישונאה תוביסנב
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 ינב ןיב םישוריג יכילה לשו ,ללכב םישוריג ךוסכס לש תואיצמה ,לשמל ,ךכ .םידדצהמ
 גוז תב םימיוסמ םירקמבש ךכל הכילומ 93,טרפב םישלחומ םיילכלכ םיבאשמ ילעב גוז
 ,תיזיפ תומילאמ ששח לשב ,תונוזמ תעיבת וליפא וא ,םישוריג תעיבת שיגהלמ ענמית
 לשב םיתיעלו וללה תועיבתה לש תלחותה רסוח לשב ,תילכלכ תלוכי רסוח לשב
 ליבות םג איה םיתיעלו ,םייתחפשמה םיסחיה תפרחהל ךילות וזכ העיבתש ששחה
 לש םייקה חוסינה לש ךוכירל םוקמ ןיא םאה ההות ינא ,ןכל .םהידליל תובאה ןיב קתנל
 יפ לע .םיינשרפ םיעצמאב םייניבה תפוקתבו ,הקיקח ןוקית תועצמאב ףידע ,קוחה
 תיביטקא הלועפלו םישוריג תעיבת תשגהל תמייקה השירדה ףלח ,עצומה ןוקיתה
 השירדל תפסותב םידדצה ןיב עובק קתנ םויק לע החכוהב קפתסהל שי ,התרגסמב
 תא ענמ אלו הזכ ךילה םזי וגוז ןבש לככ ,םישוריג ךילה םע הלועפ ףתיש שקבמהש
 תפוקת תא רצקמה גירחה תא ביחרהל שי ,ךכ לע ףסונ .טג ןברסל ךפה ךכבו םישוריגה
 לש םיפסונ םירקמל םג תוכומ םישנל ןועמב הייהש לש םירקמב תשרדנה הדירפה
 ,ההות ינא 94.תוכומ םישנל ןועמל וטלמנ אל םא םג ,םהיפלכ התנפוהש העובק תומילא
 רשפאיש חתפ חותפל םיגירח-םימיוסמ םירקמבו ףסונ דעצ עוספל ןוכנ הז ןיא םאה
 ןמ תונהיל ,םישוריגה ךילהל םיוסמ ןמז ךשמב הדגנתהש ,תילכלכ תשלחומ גוז תבל
 ,תישאר .טבמ תודוקנ יתשמ הקדצהל תנתינ וזכ חתפ תחיתפ .קוחב תועובקה תובטהה
 ןהבש תוביסנ לע דמלמה םישוריגה יניד לש ירדגמה חותינה םע בלתשהל היושע איה
 ,תינש .)ישילשה ןורקיעה( קדצומ אוה ,טגה לש ינמז בוכיע יאדוובו ,תילכלכ תונברס
 ךרוצה םע בלתשמכ( דחוימ ילאיצוס ךרוצ לש םירקמב תקדצומ תויהל היושע איה
 .)םיילאיצוס םילוקיש םע םישוריגה תוינידמב םידקוממה הלועפה תונורקע תא ןזאל
 ךא םיאושינה םויסל ךילה לש החיתפ תשרודה ,החישק לדחמ תרירב תעיבקש המדנ יל
 וא ,תקדצומ תילכלכ תונברס לש םימיאתמה םירקמב הנממ הגירחל רצ חתפ תחתופ
 הז ןיינע ,םוקמ לכמ .רתוי המיאתמ ,תויתועמשמ תוילאיצוס תוביסנ תומייקתה לש
 ,םישוריגה יניד לש תיחרזא תוינידמ לש קיודמ םושייב ידסומה ישוקה תא בוש ףיצמ
 .תויושרה לומ לא "השעמל םישוריג" לש דמעמה תרדסה תרגסמב

 רשקהב םירדסה לש םיגוס העברא עיצהל היה ןתינ יטילנא ןפואב ,ןוידה םוכיסל
 תחינז )1( :דיחי הרוהכ תובטה תלבק ךרוצל ,השורגכ "השעמל השורג" תרדגה לש
 השיג ץומיא )2( ;םיילמרופ םישוריגל השירדו "השעמל םישוריג"ב הרכהה
 הניאש ךא שממ לש דוריפ םויקבו תועיבת תשגהב תקפתסמה האלמ תילנויצקנופ
 הניחבמה םישוריגה ףילחת תשיג לש יקלח ץומיא )3( ;םיברוסמל םינברס ןיב הניחבמ
 תוביסנל תוסחייתה אלל ,םישוריגה םע הלועפ ףותיש סיסב לע תוינברסו םינברס
 םישוריגה ףילחת תשיג לש אלמ ץומיא )4( ;תקדצומ תונברס לש המויקלו תונברסה

 
 בל טפשמ ירקחמ "הסנכה תחטבה קוחב החפשמה לש היצלוגרה" םלסמ-בגר יריש ואר  93

269 )2019(.  
 ןידה תיב לש וניד קספב ףיעסל הנתינש תינכט-תילמרופה תונשרפה תא הז רשקהב ואר  94

 ,ובנב םסרופ( ימואל חוטיבל דסומה – יקצ'זור 28350-11-16 )'יח( ל"בב הדובעל
 יערד רוטנס 'נ ימואל חוטיבל דסומה 85/09 )יצרא( ל"בעו ,91 ש"ה ליעל ,)11.4.2019

 .)8.3.2010 ,ובנב םסרופ(
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 תונברסב הרכה ךות ,תונברס לש תונוש תוביסנ ןיבו ,תוינברסל םינברס ןיב הניחבמה
 ינידב םרוקמש םילוקישב קרו ךא תדקוממה טבמה תדוקנמ ,רומאכ .תקדצומ תילכלכ
 םושייש ישעמה ישוקה חכונל ,תאז םע .היוארה איה תיעיברה הפולחה ,םישוריגה
 ןוכנש יתרבס ,טפשמה לש םיביגמה םיילאיצוסה םיטביהה םג ומכ ,ררועמ וז הפולח
 לכב ,חתפ וחתפי הקיספהו קוחה ךא ,לדחמ תרירבכ שמשת 3 הפולח יכ היהי רתוי
 ןתמב וא/ו תקדצומ תילכלכ תונברס לש תוביסנב תובשחתהלו 4 הפולח םושייל ,תאז
  .ינוציק ילאיצוס ךרוצ לש םיבצמב םישוריגה יא תוביסנל רשק אלל תובטה

 תויושרה םע םהיסחיב "השעמל םישורג" לש יטפשמה םדמעמב ןוידה םויסל
 ןוידה תא ןוילעה טפשמה תיב ךרע הבש 95,םייח תעבג תשרפל סחייתא ,םהייח ךלהמב
 םרטשו ,"השעמל םישורג" לש םדמעמ אשונב הקיספב םויה דע ךרענש רתויב ףיקמה
 ץוביקב רויד תודיחי תאצקה םאה הלאשה היה ןוידל רגירטה .רקחמב תוסחייתהל הכז
 .רויד תודיחי יתשב םתוא הכזתש העיבק ,םידיחיכ היהת "השעמל םישורג" גוז ינבל
 םישורג" לש םדמעמ תא ורידסהש םיברה הקיקחה ירבדב קימעמ ןויד ךרע טפשמה תיב
 תויטפשמה תויועמשמב ריכה ,השעמל הכלה ,קקוחמהש םהמ קיסהו "השעמל
 ינפל ףא תאזו ,םיאושנ גוז ינב ןיב דוריפ לש יתדבועה בצמהמ תורזגנה תואצותבו

 תויחרזאה הדימה תומאב ןוידל טפשמה תיב רבע ןאכמ 96.ןישוריגה ךילה םלשוהש
 יניד ןיבל רוביצב םיעודיה יניד ןיב היגולנא ךרע אוה ."השעמל םישוריג" תעיבקל
 תא לבקל םיניינועמה גוז ינב לעש עיצה וז היגולנא סיסב לעו ,"השעמל םישוריג"ה
 םניא םה יכ ,השעמל הכלה גוז-ינב םניא םה" יכ חיכוהל "השעמל םישורג" לש דמעמה
 תיב ןיחבה םירבדה ךשמהב ."ףתושמ תיב קשמ םילהנמ םניא יכו יגוז רשק םימייקמ
 יואר םהמש 97,םייתד םישוריגב שרגתהל אלש וטילחה המכסהבש גוז ינב ןיב טפשמה
 םירחא ןיבל 98,ריהצת תועצמאב לשמל ,דרפיהל םתמכסה לע ילמרופ רושיא עובתל
 גוזה ינב ובש ןמזה ךשמ ןוגכ ,םייביטקייבואה םינייפאמל שרדיהל שי םהיבגלש
 םירשק ,גוזה ינב ןיב םיילכלכה םירשקה קותינ ,ףתושמ ןובשח לש ורדעה 99,םידורפ

 
 .16 ש"ה ,ליעל ואר ,םייח תעבג תשרפ  95
  .22–02 'מעב ,םש ואר  96
 תודגנתהל , 8-ו 7 'ספב ,םש ,טפשמה תיב סחייתה תודבועה רואיתב רבכ לשמל ךכ  97

 ךכל הביסכ יתד םישוריג סקטב תופתתשהל הריתעה הקסע םהבש גוזה ינב לש תינורקע
  .רשקה םויס תורמל ,תיטפשמה הניחבה ןמ םיאושנ רתוויהל ורחבי גוזה ינבש

 םירכומ תויהל םישקבמה םיאושנ גוז-ינב יכ שורדל םוקמ שי ,ףסונב" :31 'מעב ,םש ואר  98
 תודבועה תונוכנ לעו םתדירפ לע ןיד ךרוע ינפב וריהצי ,תודיחיה ךויש ךרוצל םידורפכ
 ןיינעב םיקולח ויהי גוזה-ינב ןהב תוביסנ ונכתיי יכ ,רעוי .הז ןיינעב םתשקבב וטרופיש
 לש ורדעיה יכ ףרוג ןפואב עובקל ןיא ,ךכיפל .רומאכ ריהצת גיצהל היהי ןתינ אלו הז
 אלא ,תודיחיה ךויש ךרוצל םידורפכ הרכהב תוכזל 'גוז-ינב'מ הרקמ לכב ענמת ריהצת
 ."ןיינעו ןיינע לכב תוביסנה לולכמ יפ-לע וז הלאש ןוחבל שי

 תיב .דוריפ לש םינש שולש לש השימג לדחמ תרירב עיצה טפשמה תיב ,31 'מעב  99 
 העיבקב םישוריגה ינידל םיעגונה תוינידמ ילוקיש בלשל ךרוצה לע דמע ףא טפשמה
 השיגה תא טפשמה תיב ריכזה וז חורב ."השעמל םישוריג"ב יחרזאה טפשמה ריכי יתמיא
 השירד יפ לע םיזופח םישוריגמ תששוח ךא ,המשא אלל םישוריגב תכמותה תירקחמה
 



 םישוריג תוינידמ אלל םישוריג א"פשת | המ טפשמ ינויע
 

35 
 

 ןיב ,ןאכ תעצומה הנחבהה חורב ,וזמ הרתי 100.דועו םיפסונ גוז ינב םע ומקרש םישדח
 ותויהל םדא לש ותוסחייתה יכ אדוול שי" יכ טפשמה תיב ןייצ ,םיברוסמל םינברס
 ,תונביהל םדאל רשפאל ןיא יכ ירב .םייטנוולרה םירשקהה לכב תיבקע הניה דורפ
 הבו ,דורפ אוה ןהיפל תונעטמ ,751 הטלחה יפל תודיחיה ךויש תמגוד ,םיוסמ רשקהב
 ,ךכב 101."רחא רשקה לכב וא ינברה ןידה תיבב ,טפשמ תיבב הדירפה דגנ ןועטל תעב
 תויביטקייבוא הדימ תומא תעבוקה היוארה השיגל חתפה תא תחתופ םייח תעבג תשרפ
 ןיב הניחבמ תעב הבו ,ןושארה ןורקיעה יפ לע בייחתמכ דוריפל תויאמצע-תויחרזא
 .ינשה ןורקיעה יפ לע בייחתמכ םיברוסמ ןיבל םינברס

 

 גוזה ינב ייח רחאל תונתינה םיריאש תואבצקו תואלמג )ב(

 
 יניעב ובשחיי "השעמל םישוריג" םאה הלאשה םהבש םירקמ ןחוב הז קלח

 ןתינ אל הטלחהה בלשב ,ןכ לע .גוזה ינבמ דחא תומ רחאל תנחבנ םישוריגכ תויושרה
 וגצוהש תוינידמה ילוקישל םאתהב .יטרקנוקה הרקמב םישוריגה לע עיפשהל דוע
 שורג"ה לש הלמגל תוכזב םיקסועה םירקמ )1( :םירקמ ינש ןיב ןיחבנ ,םדוקה קרפב
 שורג"ה לש השדחה וגוז תב לש הלמגל תוכזב םיקסועה םירקמ )2( ."השעמל
 לש הלמגל תויוכזה ןיבש םיתומיעב םיקסועה םירקמב דחוימבו ותומ רחאל ,"השעמל
 .השדחה גוזה תב לש ולאל תיקוחה גוזה תב

 ״השעמל שורג״ה לש הלמגל תוכזה )1(

 םויה דע טקונ ילארשיה טפשמה ,"השעמל שורג"ה לש הלמגל תוכזב רבודמש לככ
 תסחייתמה ,תואיצמל ביגמה טפשמה תשיג תא וא ,תילנויצקנופה השיגה תא
 תוביסנמו ןברסה תוהזמ תטלחומ תומלעתה ךות םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל
 טפשמה תיב קינעה הבשו 102ליעל הנודנש ,רלספ תשרפ לש החור יהוז .תונברסה
 הגוז ןב לש םיריאשה תלמג תא לבקל תוכזה תא "השעמל השורג"ה טגה תינברסל

 
 ןמז ךשמ היפלו רבעב יתכמת הבש הדמעה תא םג ריכזה טפשמה תיב .דחא דצ לש
 .םידלי לש םמויקמ עפשוי דוריפה

 .32–29 'מעב ,םש ואר  100
 ךכל תעדה תא חינמ רבסה רדעה" יכ עבקו ףיסוה טפשמה תיבש ,31 'מעב ,םש ואר  101

 ךכל היצקידניא תווהל ,תומיוסמ תוביסנב ,יושע ןישוריג יכילהב ולחה אל גוזה-ינבש
 תרוקיבה תא טפשמה תיב ריכזה רחא רשקהב ."תיתימאו תיפוס הדירפב רבודמ ןיאש
 לע רוביצב העודיה תא הפידעהש ,14 ש"ה ליעל ,תפקמ ןרק תכלה לע רבעב יתחטהש
 תא ץמיא םאה רורב אל ךא ,םישוריגה יא תוביסנל רשק אלל תיקוחה השיאה ינפ
 .26 'מעב ,םש ואר .דיתעל תישעמ היחנהכ תרוקיבה

 .2.א קרפ ואר  102
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 יקוחה הלעבל האושנ התייה ןיידע ומיע הייח ךשמבש יפ לע ףא רטפנש רחאל שדחה
  .שרגתהל הבריס ונממשו

 גוזה ןב םע רשקהמ הלמגל "השעמל השורג"ה לש השירדה העבנ רלספ תשרפב
 איה ירהש ,התבוטל הלעפ "השעמל השורג"כ הב הרכהה הז הרקמב ,ךכ םושמ .שדחה
 אלש יפ לע ףא ,)חונמה( שדחה גוזה ןב לש רוביצב העודיכ הלמג לבקל הל הרשפא
 הרכה םהבש םירחא םירקמ םימייק ,תאז תמועל .יקוחה לעבהמ ימשר ןפואב השרגתה
 קוחל 238 ףיעס ."השעמל םישורג"ה תערל תלעופ םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב
 תואכזב קסוע ףיעסה .םירקמ לש הזכ גוסל תקהבומ המגוד אוה ימואלה חוטיבה
 ,תוומה תעב םיחונמה לש םגוז ינב ויהש ימל ליגרב תקנעומ תואכזה .םיריאש תלמגל
 היה ול ררועתמ היה ףיעסב ןוידה ,רלספ תשרפ יחנומב .ושרגתהש יממ תללשנ ןכ לעו
 יקוחה לעבה תנמלאכ םיריאש תבצק תשרוד התייה רלספ 'בגו רטפנ "יקוחה" לעבה
 תילנויצקנופה השיגה לש ףסונ םושיי םיגדמ ףיעסה ."השעמל םישורג" םתויה תורמל
 ,םינוש םיכרצל רידגמ ףיעסה .הקיקחב םעפהו ,היתונכס תא םג ומכ ,תואיצמה תנווכומ
 שמח ךותמ םינש שולש לש הדירפ ,םיריאש תבצקל תוכזה אוה םכותמ יתועמשמהש
 אוה ךא ,תונוזמ תלבקמה הדורפ גירחמ ףיעסה .םישוריגכ ,חונמה תומל ומדקש םינשה
 יפ לע "השעמל םישורג" םהש הנמלאו ןמלא ,ךכשמ .ברוסמו ןברס ןיב ןיחבמ וניא
  .םישורג ויה וליאכ םיריאש תבצק ולבקי אל ףיעסבש תורדגהה

 תשרפ ייומד םירקמב "תילנויצקנופה" השיגה םושיי ,רבסהו רוזח יתרבסהש יפכ
 םרוקמש תידיתעה תוגהנתהה תנווכה ילוקישבו קדצה ילוקישב השק העיגפ עגופ רלספ
 תונברס ךמות דסומל "השעמל םישוריג"ה דסומ תא ךפוה אוה ךכבו ,םישוריגה ינידב
 תורמל ,הז אשונב הכלהה תא וקידציש ויהי ,רלספ תכלהל יתודגנתה ףרח ,תאז םע .טג
 ןיב ןמזה ףולחב ןיחבהל ישוקה לשב םג ומכ ,םיילאיצוס םילוקיש לשב ,הריחמ
 חוטיבל 238 ףיעס לש רשקהב ,תאז תמועל .תקדצומ הניאש תונברסל תקדצומ תונברס
 םישורג"מ םיריאש תבצקל תוכזה תא תללושה ,תילנויצקנופה השיגה םושיי ,ימואל
 םישוריג"ה דסומ לש תלוכיב עגופ ,םיברוסמל םינברס ןיב הנחבה אלל ,"השעמל
 ףיעסה ,ךפהל .תילאיצוס הקדצה לכ אלל ,יואר םישוריג ףילחתכ דקפתל "השעמל
 הפוקתב תונוזמל תויאכז ויה אלש ,טג יברוסמבו תוברוסמב השק העיגפל ךילומ
 ,םינברסה םגוז ינב ויח דוע לכ ןתחתהל ולכי אל םה ,אסיג דחמ .דוריפה רחאלש
 103.םינמלאכ וא תונמלאכ םיריאש תלמגל םיאכז םניא םה ,םתומ רחאל ,אסיג ךדיאמו

 
 לש ןידה יקספ לש שופיח "ובנ" יטפשמה רגאמב ונכרע ,יחכונה רקחמה ךרוצל ,ןכאו  103

 לש םירוכזאב םיארוקה תא ףיצהל ילבמ .ל"נה 238 ףיעסב וקסעש הדובעל ןידה תיב
 וכרע םה תילנויצקנופה השיגה חורב יכ דמלמ וללה ןידה יקספב ןויע ,ןיד יקספ תורשע
 רבודמש םישיגדמ םהש ךות ,ודרפנ גוזה ינב םאה הלאשה לש תיביטקייבוא הקידב
 יתב ןיא אשונב ןידה יקספ לש עירכמה בורב ,ךכשמ .תיטפשמ אלו תיתדבוע הלאשב
 .תועמשמ הל וסחיי אלש יאדוו ,םידדצה ושרגתה אל עודמ הלאשל ללכ םיסחייתמ ןידה
 'ספב ,10 ש"ה ליעל ,הסב תשרפב הדובעל ןידה תיב לש ותוסחייתה תטלוב הז עקר לע

 לש רשקהב תמייקה הקיספה תשיג תא ךישמה הסב ןיד קספ .ל"נה 238 ףיעסל ,17–16
 .טגה תברוסמב העיגפה לע תרוקיבה תאו אשונה תא ףיצה אוה תאז םע ,ףיעסה
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 ינפמ ונששח תא ,ןכ םא ,השיחממ "השעמל םישורג"ה לש םיריאשה תבצק תייגוס
 השיגל םאתהב בצועי םא ,"השעמל םישוריג"ה דסומ לש תוירשפא תוילילש תואצות
 ץילממ ינא ןכל .םישוריגה תוינידמב תובשחתה אלל ,תואיצמה תססובמ תילנויצקנופה
 םישוריג תגשהל לעפש "השעמל שורג" ויפלש גייס תפסוה לעו ףיעסה ןוקית לע
 ונממש יקוחה גוזה ןבמ םיריאש תבצקל ותוכזו ,שורגכ בשחיי אל תיטנוולרה האכרעב
 .עגפית אל ותומ םוי דע שרגתה אל

 

 רחאל ״השעמל שורג״ה טגה ןברס לש השדחה וגוז תב לש הלמגל תוכזה )2(
 ותומ

 לש הל תוליבקמ וא םיריאשה תלמג תא לבקל שקבמש ימ םהבש םירקמל הנפנ תעכ
 ררועתמ הז אשונ .השדחה וגוז תב אלא ,שורגה ונניא ותומ רחאל "השעמל שורג"ה
 חוטיבב ןרוקמש תונוש תואלמגל רשקבו יושנה רוביצב עודיה תייגוס לש רשקהב רקיעב
 104.תויתדוקנ תואלמגב םיקסועה םיפסונ םייפיצפס םיקוחב וא/ו היסנפה יקוחב ,ימואל
 גוזה ןבו הנושאר רלספ 'בג הרטפנ ול ררועתמ היה הז טביהב ןידה ,רלספ תשרפ יחנומב
 לש רבעשל גוז ןבכ היסנפ וא/ו םיריאש תלמג עבות היהש אוה )רוביצב עודיה( שדחה
  .רלספ 'בג

 םישנא לש לופכה דמעמה אשונב םינורחאה םירושעב טפשמה יתב תוקיספב ןויע
 הקיספב יזכרמה וקל דוגינב ,אסיג דחמ .תבכרומ הנומת הלגמ רוביצב םיעודיכ םיאושנ

 העודי לש התוכזב הקסעש תינויד הקיספ םג האצמנ ,םיברוסמו םינברס ןיב ןיחבה אלש
 ןיבל האושנה השיאה ןיב הז רשקהב ררועתמה תומיעבו ,הלמגל יושנ םדא לש רוביצב
 ןיבל היתוביסנו תונברסה תלאש ןיב רשקמה וקה תא שרופמב החתמו ,רוביצב העודיה
 טפשמה תיב תקיספמ ףא תיבג חור לבקל היה יושע הז הבישח וק 105.הלמגל תואכזה

 
 הלמגב קסע ,)8.5.2003 ,ובנב םסרופ( .ת .נ 'נ .ל.פ 1720/00 )א"ת( ש"מת ,לשמל ,ךכ  104

  .רטפנש םדא לש וגוז ןבל םיצאנה תופידר יכנ קוח חוכמ תמלתשמה
 התוכז ינפ לע הלמגל רוביצב העודיה תוכז תא החפשמ יניינעל טפשמה תיב ףידעה םש  105

 תשרפב םירבדה רשקה" :ג7 'ספב וירבד תא טפשמה תיב קמינ ךכ .טג תינברס השיא לש
 השוריה קוחל 146 'סב 'השאל יושנ' חנומל ןתיל שי יכ ,הנקסמל ש"מהיב תא איבה גבס
 גוהנל שי ךכ .)הנושארה השיאה( 'תרכשנ תאטוח אצת' אלש תנמ לע תיתוהמ תונשרפ
 טלחומ קתנב האצמנ רשא 1 תעבתנה ינפ לע תעבותה תא ףידעהל שי .ונניינעב םג
 התוכזלו התוא ףידעהל שי הקדצה וזיא .םינש 37 הזמ ,ודרפנ תע ,1966 זאמ חונמהמ
 דע הייח תיראש תא ומע הקלחו הלרוג תא ומע הרשקש ימ ינפ לע ,הנודנה הלמגב
  ."?ותומל
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 הצמיא יושנ םהמ דחאש רוביצב םיעודי ןיב םיילכלכה םיסחיה לש רשקהבש ,ןוילעה
  106.םיברוסמ ןיבל םינברס ןיב הנחבהה תא שרופמב

 לש םירקמב תוקסועה ןוילעה טפשמה תיב לש תוקיספ לע עיבצהל ןתינ ,אסיג ךדיאמ
 יבגל ,ותומל דע ומיע ויחש רוביצב תועודי ןיבל חונמל תואושנ ויהש םישנ ןיב םיתומיע
 "תיתוהמה" השיגה תא יבקע ןפואב תופידעמו ,םיריאשה תייסנפל ןהיתויוכז
 תופידעמ ןכ לעו ,םישוריג "השעמל םישוריג"בו עובקה דוריפב האורה תילנויצקנופה
 ןיב הנחבהלו םישוריגה יא תביסל קקדזהל ילבמ ,תאז .רוביצב תועודיה תויוכז תא
 תשרפו 108תפקמ ןרק תשרפ ,אשונב םיננוכמה ןידה יקספ ינש 107.םיברוסמל םינברס
 הפוקתב 110.גוז ינב ןיב ינויסנפ ןוכסיח תקולחל קוחל המדקש הפוקתב ונתינ 109,לאירא
 תבצקל תיאכז התייה אל תיביצקת היסנפל יאכזה תימע לש השורג ,היסנפה יניד יפ לע ,וז

 םייחה תפוקתב הרצונ הבצקל תואכזה םא םג תאזו ,הלעב תומ רחאל םיריאש
 תסחייתמה תילנויצקנופה השיגה םושיי לש תועמשמה ,ךכ םושמ 111.םיפתושמה
 יניד חכונלש ירה ,תימעה שורגה יח דוע לכ .תיטמרד התייה השורגכ "השעמל השורג"ל
 השירפה תבצקב קלחל תיאכז "השעמל ותשורג" וא/ו ותשורג התייה יגוזה שוכרה
 לש הריבצה תפוקת ןיבל םיפתושמה םייחה תפוקת ןיבש יסחיה קלחל םאתהב בשוחש
 השיאה אלו רוביצב העודיה השדחה גוזה תב ,תימעה לש ותומ םע ,תאז תמועל .הלמגה
 םייחה תפוקתב הרבצנ הלמגל תוכזהש םגה ,םיריאשה תבצק אולמב התכז תיקוחה
  .תיקוחה השיאה םע םיפתושמה

 .תמה ןוצר תמשגה לש ןורקיעב וללה ןידה יקספ תואצות תא קידצהל ןתינ הרואכל
 ,תיקוחה ותשא אלו רוביצב העודיהש ונוצר תא עיבה חונמה ,וללה םירקמה לכב ,ןכש

 
 ,םירוערעל ינברה ןידה תיב 'נ ינולפ 4178/04 ץ"גבב שינייב האישנה לש הניד קספב ואר  106

 יכ יואר היפל העדל" :)2006( שינייב האישנה לש הניד קספל 9 'ספ ,235 )1(בס ד"פ
 ,וישוריג יאל םימעטה תניחבמ רזגית ,רחאל יושנה רוביצב-עודי לש ויתויוכזב הרכהה
 .]357–352 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה ץישפיל[ ץישפיל לש ל"נה ורפס :ואר
 גוז-ינב ןיב םיסכנ ףותיש חכוי ןהב תוביסנ לש ןמויק שארמ לולשל ןיא ,ךכב בשחתהב
 בקע לשמל ,יושנ אוה ול גוזה-ןבמ שרגתה םרט םהמ דחא רשאכ ףא ,רוביצב םיעודי
 ."רוביצב עודיל יושנה גוזה-ןב לש ודיצמ תנגוה יתלבו תכשמתמ טג תונברס

 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה ירפסב הילע יתרוקיבו ;14 ש"ה ליעל ,תפקמ ןרק תשרפ ואר  107
 תוסחייתהמ ענמנו תמדוקה תוינידמב קבד ןוילעה טפשמה תיב .279–275 'מעב ,4
 ירבח לש תואלמגה ןרק 'נ לאירא 1966/07 א"עב םישוריגה יא תוביסלו ןברסה תוהזל
 .)לאירא תשרפ :ןלהל( )9.8.2010 ,ובנב םסרופ( מ"עב דגא

 .14 ש"ה ליעל ,תפקמ ןרק תשרפ  108
 ןיב יתכרעש הנחבהל טפשמה תיב הנפה הבש ,106 ש"ה ליעל ,ינולפ תשרפל דוגינב  109

 ןוילעה טפשמה תיב ,107 ש"ה ליעל ,לאירא תשרפב ,הצמאל ארקו םיברוסמו םינברס
 .םישוריגה יא תוביסלו ןברסה תוהזל תוסחייתהמ ענמנו תמדוקה תוינידמב קבד

 :ןלהל( 2466 ח"ס ,2014-ד"עשתה ,ודרפנש גוז ינב ןיב ינויסנפ ןוכסיח תקולחל קוח ואר  110
 .)ינויסנפ ןוכסיח תקולחל קוח

 ודרפנש גוז ינב ןיב ינויסנפ ןוכסח תקולחל הדעווה ןובשחו ןיד םיטפשמה דרשמ ואר  111
)2010(.  
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 ביטימש יפכ ,םלוא 112.םיריאשה תבצק לש תבטומכ שמשת ,שרגתהל בריס הנממש
 תיפיצפסה ןרקה תונקתו ,ללכב היסנפה יניד ,תפקמ ןרק תשרפב טפשמה תיב ריהבהל
 תונורקעו םירבחה ןיב תידדה תוברע ,החוור ,ןויווש לש תונורקע לע םיתתשומ ,טרפב
 תוירוביצה ןהיתורטמ לשב היסנפה תונרק יכ ,קדצבו ,ןייצמ טפשמה תיב .םיילאיצוס
 תיב .ןתוליעפ לע חוקיפ דצב תונוש תורוצב תירוביצ הכימת תולבקמ תויתרבחהו
 יאנת תא תונשל תימעה לש תלוכיב תמיוסמ תושקונ אוה ךכל ריחמה יכ ריהבמ טפשמה
 רבחל ריתהל ןיא יכ סרוג טפשמה תיב ,וז חורב 113.םיבטומה תוהז תא וליפא וא ,היסנפה
 םע הנמנ וניאש םדא ,וייח ימי לכל ,היסנפל יאכזה בטומ רותב ,עובקל היסנפ ןרקב
 ךותמ ,הל יאכזה םדאמ הבצקל תואכז לולשל וליפא וא ,תונקתב םיניוצמה םיריאשה
 ילככ בלה םות ןורקע תא הז רשקהב ןייצמ טפשמה תיב 114.תקהבומ תילאיצוס הרטמ
 ףא .רומאכ םיבטומה תוהז תא תונשל ןרקה ירבח לש שפוחה תא ליבגהל יושעש יטפשמ
 ,היסנפה יניד לע בלה םות ןורקע תלוחתב ןידה קספמ יתועמשמ קלח קסע לאירא תשרפב
 לש וללה םינייפאמה עקר לע .םידדצה לש האנתהה שפוח לע רבוג הז ןורקיעש ךכ לעו
 עמתשמ הנממש ,וללה תוישרפה יתשב ,טפשמה תיב תקיספ יכ רובס ינא ,היסנפה יניד
 ,ותומ רחאל היתויוכזמ לילכ התוא לשנל תעב הבו וייחב ותשא תא ןגעל לכוי םדא יכ
 גוז ינב ןיב ינויסנפ ןוכסיח תקולחל קוחה יכ ןייצא הנומתה תמלשהל .דחוימב תממוקמ
 ,יחכונה רמאמה יכרוצל ,םהיניב יתועמשמהו ,היסנפה ינידב םייתועמשמ םייוניש ךרע
 לש הטישב תחטובמה )"תיקוחה השיאה" הז רקחמ יחנומב( השורגה לש התואכז אוה
 סחיל םאותה ,םיריאשה תבצקב יסחי קלחל ,)"תיביצקת היסנפ" ןוגר'זב( תויוכז תריבצ
 בצמב ,ךכשמ 115.תימעה לש תללוכה הריבצה תפוקתל םיפתושמה םייחה תפוקת ןיבש
 קלחל הכזת קוחה יפ לע השורגכ בשחיתש "השעמל השורג" םג ,םויכ ררושה יטפשמה
  116.םיפתושמה םייחה תפוקת רובעב רומאכ םיריאשה תבצקב יסחי

 השיגב הרכהל חתפ יתחתפ ,םייוארה תוינידמה תונורקע וגצוהש תעב ,םדוקה קרפב
 תויוכזל רושקה לכב םיברוסמל םינברס ןיב הניחבמ הניאש תואיצמ תססובמ תילנויצקנופ
 ,תאז םע .םתומ רחאל תואלמג םיעבותה םינברס לש גוזה תונב וא ינב לש תוילאיצוס
 השיאה לש הנובשח לע האב הניא תנעטנה תוכזה םהבש םירקמל וז הדמע יתגייס
 ,לאיראו תפקמ ןרק ןיינעב ןידה יקספ לע תרוקיבהש רורב ,רומאה חכונל 117.תיקוחה
 תדמוע ,תונברס לש םירקמב םג תיקוחה גוזה תב ינפ לע רוביצב העודיה תא ופידעהש

 
 .2.ב קרפ ןלהל הז רשקהב וננויד ואר  112
  .ןידה קספל 13 'ספ ,14 ש"ה ליעל ,תפקמ ןרק תשרפ  113
 .ןידה קספל 15 'ספב ,םש  114
 ,תרבוצ היסנפ ןוגר'זב וא ,םיפסכ תריבצ לש השיג יפ לע תלעופה היסנפ ןרק לש הרקמב  115

 רבצנש םוכסה םישוריגה תעב רבכ ןכש ,רתוי הטושפ השורגה לש התוכז לע הנגהה
 תקולחל קוחל ג קרפ ואר .תודרפנ תופוק יתשל קלוחמ םיפתושמה םייחה תפוקתב
 .ינויסנפ ןוכסיח

  .ינויסנפ ןוכסיח תקולחל קוחל 22 'ס ואר  116
 תירבה תוצראב ALI-ה ידי לע םיעצומה תונורקעה תא ואר ןכ ומכ ;4.א קרפב ,ליעל ואר  117

 תויוכזש ךכ לע םידמוע ךא השדח גוז תבל יושנ םדא ןיב תיתיב תופתושב ריכהל םינוכנה
  .33 ש"ה ליעל ,ALI ואר .הנעגפית אל תיקוחה השיאה
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 ןיב ינויסנפ ןוכסיח תקולחל קוחב קקוחמה רציש ןוזיאהש המוד ,תאז תמועל .הפקותב
 םישורגל הנקמה ,םישדחה גוזה תונב וא ינב לש תוכזל םיתימעה לש םישורגה לש םתוכז
 תפוקת ןיבל םיפתושמה םייחה תפוקת ןיב סחיל סחייתמה רועישב םיריאש תבצק
 וליפאו ,"השעמל םישורג"ה לש רשקהב םג םיאתמ ,ינויסנפה ןוכסיחה לש הריבצה
  .םיברוסמב רבודמשכ

 לש הלמגל תוכזה ןיב וב תעצומה תינויגהה הקולחהו ינויסנפ ןוכסיחל קוחה ,תאז םע
 יגוס לכל םישי וניא ,השדחה גוזה תב לש תוכזה ןיבל "השעמל השורג"הו השורגה
 תוכלהב ףקתשמ אוהש יפכ ,הקיספה לש יזכרמה וקהש ששחה ררועתמ ,ןכל .תואלמגה
 םירשקהבש ךכל ךילוי ,תונברסה תלאשמ ןיטולחל םלעתמ רשא ,לאיראו תפקמ ןרק
 תוכזה ןיב תומיע ררועתי םהיבגלשו םהב קסוע וניא ינויסנפ ןוכסיחל קוחהש םיפסונ
 השיאה לש הלמגל תוכזה ןיבל ,"השעמל השורג" איהש ,תיקוחה השיאה לש הלמגל
 לע אובת וז תוכז רשאכ םג רוביצב העודיה לש תוכזה ףדעות ,רוביצב העודיה השדחה
 118.הלמגל תיקוחה השיאה לש תוכזה לש הנובשח

 ילואו ,היסנפה יניד לע תפסונ טבמ תדוקנ גיצהל ינוצרב ,יחכונה קלחה םויס תארקל
 .ףסונ יתקיקח ןוקית עיצהל תאז תובקעב

 הרכהה תעבתנ הבש ןמזה תדוקנל הבר תובישח שיש יתרבס םדוקה קלחב ,רוכזכ
 םדוע םיאושנה גוזה ינבש ןמזב תררועתמ הרכההש לככש יתנעט ."השעמל שורג"כ
 רדסה דדועל ןוצר ךותמ תאזו ,םישוריגה יא תוביסנל רתוי בר לקשמ תתל שי םייחב
 דחא תומ רחאל דבעידב תועבתנ תויוכזה רשאכ םלוא .)ישילשה ןורקיעה( ןוגה םישוריג
 הניא רבכ הזכ רדסה ץרמתל תורשפאה ,תואבצקו תואלמג לש םירקמב לשמל ,םידדצהמ
 רוריב לע השקי ןמזה ףולחש ךכ לע יתעבצה דוע .)םיידסומה םילוקישה( תיטנוולר
 תוביסנל תעדומ דימת אלש ,השדחה גוזה תב לע ןגהל ךרוצה לעו םישוריגה יא תוביסנ
 םיררועתמ םהבש םייסופיטה םירשקהה םהש ,וללה םירשקהבש יתרבס ןכל .וללה
 .תילנויצקנופה השיגל בר לקשמ תתל שי ,תואלמג יבגל םיכוסכס

 היסנפה יניד חוכמ תומלתשמה תואלמג ןיב יתועמשמ לדבה םייק ,הז רשקהב ,םלוא
 תשרפ תדמלמש יפכו ,שורדל ןתינ היסנפה ינידב רבודמש לככ .תופסונ תואלמג ןיבל
 ךכ לע העדוהש ,היסנפה תורבח לש םינונקתה תיברמב תמייק ןכא וזכ השירד לאירא
 ןרקל רבעות בטומל ובשחיי ןכלו תימעה לש רוביצב םיעודי םה תינולפ וא ינולפש
 הקיקחב עובקלו םייקה קוחה תא ןקתל עיצמ ינא ,ךכל ךשמהכ 119.תימעה ייחב היסנפה
 ןמ היסנפב רבודמ םהבש םירקמב ,הנידמה לע וא/ו היסנפה ןרק לע לטותש הבוח השדח

 
 258 'ס ,תואלמגה ןיב הקולח לש לדומ עצומ ינויסנפ ןוכסיחל קוחבש דועבש ןיינעמ  118

 תחא לכ היהת תחא הנמלאמ רתוי וירחא חינהש חטובמש עבוק ימואלה חוטיבה קוחל
 חתופ ,ןנד הרקמב ,הז ףיעס םושיי .הדיחי הנמלא איה וליאכ םיריאש תלמגל תיאכז ןהמ
 םע .הלמגל הניכזת השדחה רוביצב העודיה ןהו טגה תברוסמ ןה ותרגסמבש בצמל חתפ
 ךא ,ימואלה חוטיבה לש וז תמגוד ,קומע סיכ לש םירקמב תיטנוולר וז תורשפא ,תאז
 .תואלמגה ללכל המישי הניא

 .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 2 'ספ ,107 ש"ה ליעל ,לאירא תשרפ ואר  119
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 ךשמהכ .תימעה לש יושנה וגוז ןבל ןהו שדחה גוזה ןבל ןה וזכ העדוה ריבעהל ,הנידמה
 תונפל "השעמל שורג"ה לש "יקוחה" וגוז ןב לכוי הבש ןמז תפוקת עובקל שי ,ךכל
 הרקמב .טג תברוסמ וא ברוסמ אוהש הנעטב בטומה יוניש תא עונמלו תיטנוולר האכרעל
 האכרעה עבקת ויתובקעבו ,יטופיש ךילהל םישדחה וגוז ןב/תבו תימעה ונמזוי הזכ
 ךרוצל .בטומכ םשריהל תימעה לש םישדחה גוזה תבל וא ןבל רשפאל םאה תיטנוולרה
 וז ךרדב .םישוריגה תא ענמש הז היה אל תימעהש עובקל תיטנוולרה האכרעה לע ,תאז
 ךכו ,תיקוחה האושנה השיאהו )השדחה השיאה( רוביצב העודיה ןיב תומיעה םדקוי

 שגנוי םיחכונ םיברועמה םידדצה לכ רשאכו תמא ןמזב )1( :תורטמ עברא הנגשות
 םישוריגה יניד לש תוינידמב תובשחתהה )2( ;יטנוולרה עדימה אולמ תיטופישה האכרעל
 )3( ;יטרקנוקה הרקמב תונברס עונמל תורשפאה לע םג אלא אבהלו ןאכמ קר אל עיפשת
 ששחה רסוי )4( ;ודמעמ המ עדי םירחתמה גוזה ינבמ דחא לכו תיטפשמ תואדו גשות
 .םישוריגה יא תוביסנל עדומ וניא שדחה גוזה ןבש

 

 השורי .2

 ןבומכ תאזו ,חונמה לש וגוז ןבל תויתועמשמ השורי תויוכז קינעמ השוריה קוח
 טפשמה תיב יטפושמ קלח ,תונורחאה םינשב .האווצ ךורעל חונמה לש ותוכזל ףופכב
 קוחב "גוז ןב" תרדגה לש תילנויצקנופ "תיתוהמ" תונשרפ םיצמאמ החפשמ יניינעל
 חכונל .םישורגכ "השעמל םישורג" ויהש גוז ינבל םיסחייתמ םה הל םאתהבו ,השוריה
 הייטנל ךשמהכ ,םרב 120.וגוז ןב תשוריל "דרושה" תוכז תא םיללוש םה וז תוסחייתה
 יניד לש רשקהב ףא ,ןברסה תוהזל סחייתהל אלש םירחא םירשקהב הקיספה לש
 יתב וניחבה אל תיתוהמה השיגה המשוי םהבש ןידה יקספ לש עירכמה בורב ,השוריה

 
 ע"ת ;)18.2.2016 ,ובנב םסרופ( .פ.ר 'נ פ.ח.ע 15-06-57918 )ם-י החפשמ( ש"מת ואר  120

 ש"מת ואר דוע ;)2.11.2009 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ תינולפ 12601-03-09 )'יח החפשמ(
 ןידה יקספ תשולש .)3.5.2017 ,ובנב םסרופ( .א.ר 'נ ג.מ 34273-05-15 )'צנ החפשמ(
 היצקדניאכ ,621 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ידי לע םיאבומ וללה
 תא םילבקמ םדוע םיינוידה ןידה יקספ בור יכ תודוהל שי ,תאז םע .השדחה המגמל
 םישורג" םיאור םהו ,השוריה קוח ךרוצל "יושנ" לש תינכט-תילמרופה הרדגהה
 )א"ת( ש"מע :תונורחאה םינשה ןמ תינוידה הקיספה תא ,לשמל ,ואר .םיאושנכ "השעמל

-34273-05 )'צנ החפשמ( ש"מת ;)7.1.2015 ,ובנב םסרופ( א.ל 'נ תינולפ 38845-10-12
 םסרופ( 'ס 'נ 'נ ל"ז 'ק 'ש החונמה ןובזיע 27239-07-13 )'יח( ע"ת ;םש ,א.ר 'נ .ג.מ 15
 ,ובנב םסרופ( ש.ח 'נ ש.ד 33818-05-11 )צ"לשאר( ש"מת ;)19.2.2017 ,ובנב

 ,ובנב םסרופ( 'ה 'ר 'ל 'נ ל"ז 'י 'ה חונמה ןובזע 54778-12-13 )א"ת( ע"ת ;)2.10.2013
  .)28.10.2019 ,ובנב םסרופ( 'נ 'נ 'ש 50714-04-17 )שב( ש"מת ;)3.12.2018
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 השיא לע רבוד 122,ינולפ 'נ תינולפ ןיינעב ,ךכ 121.םיברוסמל םינברס ןיב טפשמה
 לע םידדצה ומתח החפשמ יניינעל טפשמה תיבב .שרגתהל השקיבו תיבה תא הבזעש
 וליפא וא ,בייחל בריס ןידה תיב .שרגתהל לעבה בריס לעופב םלוא ,שרגתהל המכסה
 תא הקריפש ימכו "תדרומ"כ השיאה תא הארש רחאמ ,שרגתהל לעבה לע תווצל
 ןידה תיב לש הקירוטרה תא דהדה החפשמ יניינעל טפשמה תיב .הביס אלל םיאושינה
-"יתוהמה" ןחבמה תא ליעפה ,םיאושינה רשק קוריפב השיאה תא םישאהש ,ינברה
 התוכז תא השיאה ןמ ללשו ,"השעמל םישורג"כ גוזה ינב תא גיצמה ילנויצקנופ
 לש ובוריס לשב םיאושנ םידדצה ורתונ ובש קהבומ הרקמב רבודמ ,ןכ יכ הנה .תשרויכ
 תא ליעפה החפשמ יניינעל טפשמה תיב ,ןיידעו 123,שרגתהל חונמה יקוחה לעבה
 הל תועיגמה השוריה תויוכז תא טגה תברוסממ ללשו הביחרמה תיתוהמה המגמה
 תיחרזאה הרכהה תא הביחרמה תוינידמ ובש ףסונ רשקה ףשוח הז הרקמ .הנמלאכ
 ,ךכ םושמ 124.טגה תוברוסמ דגנכ אקווד לועפל הלולע םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב
 "גוז ןב" חנומה לש תיתוהמ תונשרפל תורשפאב תכמותה תינורקעה הדמעל ,יתטישל
 תואיצמה תנווכומ תיתוהמה תונשרפה היפלש תוגייתסה ףיסוהל שי השוריה קוחב
 ,רטפנש אוה טגה ןברס םהבש םירקמב לוחת אל "השעמל םישורג"ל תסחייתמה
 ברוסו שרגתהל שקיבש ימ תרדהל ליבות םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל תוסחייתהשו
 םירקמ םג ומכ ,ברוסמה רטפנ םהבש םירקמ ןיב 125ןידה ןיחבי וז ךרדב .חונמה ידי לע
 יוטיב הלביקש המכסה ,שרגתהל אל ךא רשקה תא םייסל תפתושמ המכסה לש
 רטפנ םהבש םירקמ ןיבל תיתוהמה השיגה תא ליעפהל יואר םהבש רורב יביטקייבוא
 ,ןושארה גוסה ןמ םירקמב .תילמרופה םיאושינה תרדגהב קובדל שי םהבשו טגה ןברס
 יניד לש רשקהבו ,רשקה תוהמל סחייתהל תשקבמה ,תילנויצקנופה השיגה םושיי

 ומיכסהש ימ ומכ ,טגה ברוסמש החינמו חונמה לש ישממה ונוצר תא םישגהל השוריה

 
 ליעל ,ירדק ןירפלהו ילאומש לש םרמאמב םיאבומה ןידה יקספ השולש ךותמ ,לשמל ,ךכ  121

 הדבועל טפשמה תיב סחייתה םהמ דחאב קר ,השדחה המגמה תא םינמסמכ ,8 ש"ה
 ש"מת .ןברסה גוזה ןב לש העיבתה תייחדל הביסכ טג תברוסמ התייה החונמהש
 .)18.2.2016 ,ובנב םסרופ( .פ.ר 'נ פ.ח.ע 57918-06-15 )ם-י החפשמ(

  .)2.11.2009 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ תינולפ 09-03-12601 )'יח החפשמ( ע"ת  122
 הז הרקמ םינייפאמ ,621 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ,הימתמ ןפואב  123

 תונברס לש המויק ןחבנ אלו ,גוזה-ינב לש םדוריפל הביסל תוסחייתה ןיא" ובש הרקמכ
 סחייתה טפשמה תיבש ,רומאכ ,הלגי ןידה קספ תודבועב ןויע םלוא ."םהמ ימ דצמ טג
 ,טגה תברוסמ דגנכ תיתוהמה השיגה תא ץמיא ךכבו םישוריגה יא תוביסנל סחייתה םג
 קיפסמ םישיגר םניאש תיתוהמה השיגה יכמות ינפב בצינה ישוקה תא שיחממה ןיינע
  .הנממ רזגיהל תולולעש תושקה תואצותל

 תואיצמ תססובמ טפשמ תשיג ,ימואלה חוטיבה קוחל 238 'ס לע יתרוקיבל המודב ,קודו  124
 יברוסמב אקווד העיגפ איה הלש האצותה רשאכ ךא ,תוילאיצוס תוביסמ הקדצהל תנתינ
  .הב ריכהל ןיא – טגה תוברוסמו

 ש"מת הנורחאל ואר ,ןברסה תוהזל תובישח סחייו יוארכ טפשמה תיב לעפ ובש הרקמל  125
 ובש ףסונ הרקמ ריכזאו ףיסוא .)6.4.2020 ,ובנב םסרופ( ק.ע 'נ ק.א 3688-09-18 )א"ת(
 השמומ םרטב תויגרט תוביסנב רטפנ לעבה םלוא ,םישוריגה לע םידדצה ומיכסה
 )'יח( ע"ת ואר .יתוהמה ןחבמה תא ,קדצבו ,טפשמה תיב ליעפה הז הרקמב .םתמכסה

  .)20.1.2010 ,ובנב םסרופ( תינולפ 'נ ל"ז ינולפ חונמה ןובזע 2120/08
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 תבלתשמ ,יקוחה וגוז ןבל ושוכר תא שירוהל םינווכתמ אל ,ףתושמב םיסחיה םויס לע
 םירקמב ,יתטישל ,תאז תמועל .טגה יברוסמ םע קדצ תושעל תשקבמה השיגה םע
 תא תשרל םישקבמה ,טג תברוסמב וא ברוסמב םיקסועה ,ל"נה ינולפ 'נ תינולפ תמגוד
 טפשמה תיב הגש ,וייח ךלהמב םישוריגל בריס חונמה רשאכ ,שרגתהל בריסש םגוז ןב
 לש גוז ינבכ טגה יברוסמ תא בישחהל ןידה לעו ,תיתוהמה השיגה תא ליעפהש ךכב
   126.תילמרופה הרדגהל םאתהב ,וייחב היהש יפכ ותומב םג ןברסה

 ,תונוממ יניד קוח תעצה תרגסמב יכ ריכזא ,השוריה ינידב ןוידה םויס תארקל
 רשקהב ץמאל עצוה ,השוריה קוחל םישרדנה םינוקיתב הקסעש לקריט תדעו תובקעבו

 .םיברוסמו םינברס ןיב הנחבה אלל תיתוהמ-תילנויצקנופה השיגה תא השוריה יניד לש
 דצמ רשקה תא םייסל הנווכב הוולמה דוריפ לש םינש שולש לש הפוקת ,העצהה יפ לע
 םימוחתבש דועב 127.השוריה קוח ךרוצל גוז ינבכ םדמעמ תא עיקפת םידדצהמ ימ
 הוולמ הניאש תילנויצקנופ השיג לש םושיי תופירחב יתרקיב ונקסע םהבש םירחא
 לע .הנוש הדמע םג ןיבהל ןתינ השוריה יניד םוחתב ,םיברוסמל םינברס ןיב הנחבהב
 טביהב דקמתהל שי ,ונקסע םהבש םירחא םימוחתמ הנושב ,השורי יבצמב ,וז הדמע יפ
 תא רידהל היה ןברסה גוזה ןב לש רעושמה ונוצר ויפלו ,טפשמה לש ילנויצקנופה
 םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתל סחייתהל ןיא דגנמו ,ברוסמה
 יניד לש תוידוחייה תוביסנהמ עבונ הנעטה לש הנויגה .םינברסו םיברוסמ ןיב הנחבהלו
 יבצמב םלוא ,תונברס תעינמ איה םישוריגה ףילחת תשיגל תיזכרמה הקדצהה .השוריה
 שפוחש ןועטל ןתינ ,ךכ לע ףסונ .יתדוקנה הרקמב תונברסה תא עונמל ןתינ אל השורי

 תוגוז יבגל תוגהנתהה תנווכה טביה תא םג שילחמ ילארשיה טפשמב םייקה יוויצה
 םגוז ינב תא ורידי םה – יטפשמה ללכל םיעדומ םינברס םא ,ךשפנ הממ ןכש ,םיידיתע
 ןתינ היהי אל – וילא םיעדומ םה ןיא םא תאז תמועלו ,האווצ תועצמאב םיברוסמה
 םע .ףקות ילעב םינועיטב רבודמש שיחכא אל .הז ללכ תועצמאב םתוגהנתה תא ןווכל
 םג שי םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהלו םישוריגה ףילחת תשיגלש רובס ינא ,תאז
 וייח ךרואלש טג תברוסמש ןגוה הז ןיא ,וז השיג יפ לע .ךוניח לשו קדצ לש םיטביה
 אצויכ .השורגכ ותומ רחאל רכות האושנכ הדמעמ לע ריחמה תא המליש ןברסה לש
 רשאכ ,רעושמה ונוצר תמשגה לש "תוריש" ןברסה ינפב דימעהל קדוצ הז ןיא ,תאזב
 ,תיתוהמה השיגלש ףיסוהל שי ךכל .טגה תברוסמב העיגפ ךות האווצ ךורעל חרט אל
 .םירחא םירקמ לע תיבחור הכלשה ,שורגכ "השעמל שורג"ה ןברסל תוסחייתהלו

 השיגה לש ירטמיס-אלה םושייב רתיה ןיב ףקתשמה ,ןברסה יפלכ יוניגל ,אסיג ךדיאמ

 
 ,122 ש"ה ליעל ,ינולפ 'נ תינולפ ןיינעב ןידה קספ המכסהב לטוב רוערעה בלשב יכ ןייצא  126

 תואיגש ללוכ אוהש יזוחמה טפשמה תיבב תוטפושה ןמ םייתש ונייצ גירח ןפואב רשאכ
 ,ובנב םסרופ( )חונמה( ינולפ 'נ תינולפ 934-01-10 )'יח( ש"מע ואר .םיקומינבו האצותב

 ןה ןיאש תווקל הצור ינאו ,תונווכמ ןה תואיגש וליאל וטריפ אל תוטפושה .)4.3.2010
 דגנכ המושיימ קר אלא גוז ןב תרדגה לש תיתוהמה תונשרפב שומישה םצעמ תוגייתסמ
 .םיאושינה קוריפב ןידה תיב ידי לע תמשאומה טג תברוסמ

 יפ לע .712 הלשממה ח"ה ,2011-א"עשתה ,תונוממ יניד קוח תעצהל 693 'ס ואר  127
 ימ דצמ רשקה תא םייסל הנווכב הוולמה דוריפ לש םינש שולש לש הפוקת ,העצהה
  .השוריה קוח ךרוצל גוז ינבכ םדמעמ תא עיקפת םידדצהמ
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 תולבקתהה לע תידיתע הכלשה ןהל תויהל היושעש תויכוניח תויועמשמ ,תיתוהמה
 ריהבמה עצומה ןוקיתל גייס ףיסוהל יואר ,יתטישל ,ןכל .תונברסה גשומ לש תיתרבחה
 ןיוצי .טג תונברס לש הרקמב גוז ןבכ תאז לכב בשחיי "השעמל שורג" גוז ןב יכ
 הפסוותה 128םיטפשמה דרשמ ידי לע הנורחאל ץפוהש השוריה קוח ןוקיתל ריכזתבש
 םהמ ימ וא םידדצה תנווכל תוסחייתה םדקומה חסונב רבכ הללכש ,דוריפה תרדגהל
 ,דוריפה ךשמל בל םישב רתיה ןיב ןחבית םידדצה תנווכ" יכ היחנהה ,רשקה תא קתנל
 תללוכ הניא וז הרדגהש םגה 129."ןיאושינ תרתהל ךילה לש ומויקו םידדצה תוגהנתה
 ,םישוריגה ףילחת תשיג יפ לע שרדנכ םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהה תא שרופמ ןפואב
 שרדנכ תילנויצקנופה השיגהמ הגירח רשפאתש תיטפשמ תונשרפל חתפ תחתופ איה
  131.ךרבל שי ךכ לעו 130,הז רמאמ זחוא הבש השיגל םאתהב

 
 :2021-א"פשתה ,)ןוקית( השוריה קוח תעצה ריכזת ואר  128

 https://bit.ly/3AmgjO2. 
  .ןקותמה קוחל עצומה א1 'ס תרגסמב וז הרדגה עיצמה ,קוחה ריכזתל 2 'סב ,םש ואר  129
 םקוהש םורופ ,םיטפשמה דרשמו הימדקאה םורופ לש שגפמ םייקתה 17.12.2020 םויב  130

 םיטפשמל הטלוקפהו ,טילבלדנמ יחיבא ר"ד ,יטפשמה ץעויה לש תפתושמ המזויב
 ביגה .םיפתתשמה ינפב רמאמה לש תמדקומ הטויט הגצוה ובו ,ןליא-רב תטיסרבינואב
 ןויד חתפתהו ,ץינימק זרא ,םייחרזא םיניינעל יטפשמה ץעויל הנשמה ,רתיה ןיב ,הל
 םינברס ןיב הנחבה השוריה יניד תרגסמב בלשל ןוכנ םאה הלאשל עגונב קתרמ
 קוחה ריכזת לש םייקה חוסינה .רתוי היואר האלמ תילנויצקנופ השיג אמש וא ,םיברוסמל
 תא הטקנש ,תונוממה יניד קוח תעצה לש חסונהמ גרוח ןוידה םויק רחאל םסרופו ךרענש
 ןיחבמה הלועפה ןורקע תא ץמאמ וניא םייקה חוסינה ףאש םגה .תילנויצקנופה השיגה
 הווקמ ינא .הז ןורקיע בולישל בחר ינשרפ חתפ חתופ אוה ,ואולמב ברוסמל ןברס ןיב
 תוהז ןיבש רשקה לע שרופמב דומעיו ףסונ דעצ עספי קוחה תעצה לש יפוסה חוסינהש
  .םישוריגכ דוריפ האורה תיתוהמ השיג טוקנל תונוכנה ןיבל ןברסה

 תעצה תא םג ריכזא השוריה קוח ןוקיתל םיירשפאה םילדומה רבדב הנומתה תמלשהל  131
 .5451/20/פ ,2018–ח"עשתה ,)םידורפ גוז ינב לע הלוחת יא – ןוקית( השוריה קוח
 הטלוקפב לעופה ןמקר זכרמ החוסינב ףתתשה הב רומאה יפ לעש ,וז העצה לש השודיח
 גוז ןב תרדגה .תשרל לכוי אל דורפ גוז ןבש ךכב וניה ,ןליא-רב תטיסרבינואב םיטפשמל
 דוריפ תפוקת ןוגכ ,םייביטקייבוא םינוירטירקל םאתהב תעבקנ הניא העצהה יפ לע דורפ
 הפולח יפ לע .טג תונברס תוהזל תושקבמה תופולח יתשל םאתהב קר אלא ,תכשוממ
 טג תתל וילע יכ הטלחהב וא ןיד קספב ינבר ןיד תיבב ודגנ קספנש ימ אוה "דורפ" ,תחא
 וא םישוריגל העיבת ודגנ השגוהש ימ אוה "דורפ" ,היינשה הפולחה יפ לע .טג לבקל וא
 תונוממה קוח תעצהל דוגינב ,רומאכ .השקבה תשגה םוימ הנש הפלחו םיאושינ תרתהל
 ךכבו ,םיברוסמל םינברס ןיב הנחבהל םוקמ תנתונ ןכא וז העצה ,םיטפשמה דרשמ לש
 אוה תונברסל ןושארה ןוירטירקה ,ייניעב ,תאז םע .םיטפשמה דרשמ תעצה לע הנורתי
 יתרוקיב ואר .ןידה תיב לש תויטופיש תוערכה לע קרו ךא ססבתמ אוה ןכש ,ידמ רצ
 ןברסכ םדא תרדגה .ידמ בחר אוה ינשה ןוירטירקה ,תאז תמועל .52 ש"ה ליעל ,הז ןיינעב
 השיגר הניא השגוהש רחאל הנש לש ןמז חווטב םישוריג תעיבתל הנענ אל םא םישוריג
 דחוימב עוגפל הלולע איהו ,םיזופח םישוריג יכילה עונמל תשקבמה תיחרזאה תוינידמל
 ,העצהה לבקתת םא ,ןכל .םישוריגל תולגתסה ןמזל תוקקזנה תילכלכ תושלח םישנב
 רדגות הנש ךות רדוס אל טגהו םישוריג תעיבת הדגנכ השגוהש השיאש איה תועמשמה
 תולולע וזכ הרדגהל םלוא ,השוריה קוח ךרוצל איה תיתדוקנה הרדגהה םנמוא .תינברסכ
 רובס ינא רבד לש ופוסב ,ךכ םושמ .םיפסונ םימוחתל םג תושק בחור תוכלשה תויהל
  .וז העצה ינפ לע ףידע םייקה השוריה קוח ריכזתב עצומה חסונהש
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 תילכלכ תונברס לש תוביסנל םג יוטיב תתל יואר םאה יתיהתש רמואו ףיסוא
 ללכה דצל ,וז תורשפא יפ לע .)ישילשה ןורקיעה( השוריה יניד תרגסמב תקדצומ
 דצלו ,גוז ןבכ בשחיי אל "השעמל שורג"ש עבוקה תילנויצקנופה השיגה תא םישגמה
 לש "השעמל שורג"ש םישוריגה ףילחת תשיג לש ינשה ןורקיעה חורב עבוקה גירחה
 גירחל גירח םג עבקיי ,ןברסה וגוז ןב תא שרייו גוז ןבכ בשחיי םישוריגה תא ענמש ימ
 בשחיי תוקדצומ תוילכלכ תוביסמ םישוריגה תא ענמש ימ לש "השעמל שורג"ה ויפלש
 היואר תוינידמ ףקשמ הזכ גירחל גירח ,אסיג דחמ .וגוז ןב תא שריי אלו שורגכ תאז לכב
 ,תינש .קדצומ ןפואב םישוריגה תא ענמש ימל ןברסכ יוניג ענומו םישוריגה יניד לש
 ימ לש השעמל שורגה תא רידמה הזכ גירחל גירח השוריה יניד לש טבמה תדוקנמ
 ,ךכ לע ףסונ .חונמה לש רעושמה ונוצר םע בלתשמ קדצומ ןפואב םישוריגה תא ענמש
 אוה תוניידתהל ינשה דצה םהבש םירקמה ןמ הנושב ,תידסומה טבמה תדוקנמ
 ושקבי םא השוריה לש הרקמב ,םידדצה ןיב םיסחיה יכבנב תואיקב ןניאש ,תויושרה
 שורג"ה לכוי תקדצומ תונברסב רבודמש הנעטה תא תולעהל ןברסה חונמה ישרוי
 תיב ינפב איבהלו הנעטה ינפב ןנוגתהל ,םייחב ונדועש ,הרואכל ברוסמה "השעמל
 ךוביסהמ םלעתהל ןיא תישעמה טבמה תדוקנמ ,אסיג ךדיאמ .וטבמ תדוקנ תא טפשמה
 םישוריגה תא ענמש חונמב היופצה העיגפה ,ךכ לע ףסונ .ןידל ףיסוי הזכ גירחל גירחש
 ןויגיה שי ןכ לעו האווצ ךורעל תמא ןמזב היה לוכי ןכש ,השק הניא תוקדצומ תוביסמ
 וילע ,תוקדצומ תוביסמ תאז השע וליפאו ,וגוז ןבל יושנ רתוויהל רחב םאש הדמעב
 ,ןיינעב תורמסמ עובקל ילבמ תאזו ,תישיאה יתייטנ .וז הריחב לש תואצותב תאשל
 השיגה תא ליחהל תעד לוקיש טפשמה תיבל הנקמה הנושארה השיגה תבוטל הניה
 ובש הרקמב ,השעמל שורגה חונמה לש רעושמה ונוצר תא םישגהלו תילנויצקנופה
 השיג לש הנויגה תא םג ןיבמ ינא ,תאז םע .תוקדצומ תוביסנב םישוריגה תא חונמה ענמ
 יואר השוריה יניד לש רשקהב ףא תויושרה לומ לא םינוידל המודב היפלש הרחתמ
 ילבמ ,)ינשה ןורקיעה( ןברסכ םישוריגה ענומל תסחייתמה תילמרופ הנחבהב קובדל
 ןייצא .רמאמב בצוהש ישילשה ןורקיעה יפ לע שרדנכ תונברסה תוביסנל יוטיב תתל
 השיגל חתפ חתופ ,שימג ןפואב חסונמה ,השוריה קוח תעצה ריכזת לש םייקה חוסינהש
 הרקמ לכבש דדחא .תונברסה תוביסנל םג אלא ןברסה תוהזל קר אל סחייתהל שקבתש
 ןב ךא ,ברוסמה היה חונמה רשאכ תילנויצקנופה השיגה ןמ גורחל םוקמ ןיא יתעדל
 אוה ןכ לעו תוקדצומ תוביסמ םישוריגה תא ענמ אוהש ענכשל שקבמ "דרוש"ה גוזה
 השיגה ,הזכ הרקמב ."השעמל םישורג" םתויה ףרח חונמה תא תשרל יאכז
 הזכ הרקמב ,ךכ לע ףסונ .חונמה לש רעושמה ןוצרה תא בטיה םישגת תילנויצקנופה
 םצע תא םיקידצמו טגה ינברס לש יתרבח יוניגב םידקוממה םייתרבחה םילוקישה
 ענומ תא תונגל ןתינ אל םא םג ןכש ,םייטנוולר םניא םיברוסמו םינברס ןיב הנחבהה
 ,ףוסבל .יוניגל יוארה ןברס לאכ םישוריגב הצרש חונמל סחייתהל ןיא םישוריגה
 ונממ ענמנש ימל סחייתהל הנידמה דצמ ןגוה הז ןיא ויפלש תוניגהה ןועיט הז הרקמב
 רשאכ ,םיאושינה תעיקפ רחאל שורג לאכ תמא ןמזב שדחמ אשניהלו שרגתהל
  .יטנוולר וניא ,ותערל םילעופ םישוריגה
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 םהיניב םיסחיב ״השעמל םישורג״ לש יטפשמה םדמעמ .3

 שוכר יסחי )א(

 
 טעמל תעה העיגה ,הצחמל םייתרוקיב וא ,םייתרוקיב םיקלח המכ רחאל

 םישוריגל םיילכלכה םישוריגה ןיב קתינש 132ןוממ יסחי קוחל 4 'סמ ןוקית .תוימיטפוא
 הדימ תומא םיפקשמה םיעוריא תורקב ןוזיאה דעומ תא םידקהל רשפאמו םייתדה
 םישוריג" לש היואר תיחרזא הרדסה לש חלצומ הרקמ הווהמ ,םישוריגל תויחרזא
 ןוזיא תמדקהל יאנתכ ןוממ יסחי קוחב םיבצומה םייחרזאה םיאנתה 133."השעמל
 ערקבו תועיבת תשגהב ,יזיפ דוריפב םיקסועה םיילכלכה םישוריגה תכירעו םיבאשמה
 םיפקשמ 134,תומילא לש םירקמב םהב עובקה ןמזה ךשמ תא םידקהל םינוכנו ,םיסחיב
 אלל םישוריג רשפאמה לדומל היוארה תינורקעה תוביוחמה ןיב יואר ןוזיא ללכ ךרדב
 םיכמותה םייחרזא-םיירוביצה םילוקישה ןיבל ,םידדצהמ דחא לכ לש המזויב המשא
 חורב ,ןכ לע רתי 135.יגוזה רשקה לש זופח קוריפל םידגנתמו םיאושינה תוביציב
 תא לילכ תענומה תוינידמ קידצהל הלוכי הניא םידלי לש םתבוטש הרובסה הדמעה
 הבש ךרדה לע עיפשהל ,הכירצו ,הלוכי איה ךא םישוריג םוזיל דצ לכ לש תוכזה
 ללוכ קוחה ,טרפב םייחרזאה-םיילכלכה םישוריגהו ,ללכב םישוריגה םיעצבתמ
 תאז 136.םיילכלכה םישוריגה תעב םידלי לש םתבוטב תובשחתה םירשפאמה םינונגנמ
 ללָכ םינברס תבוטל אקווד ולעפי םייחרזא םישוריג יפילחתש תוששחל הנעמכ ;דועו
 ,ןכאו 137.םיילכלכ םישוריג לש ךלהמ םוזיל ןברסהמ עונמל רשפאמה םזינכמ ןוקיתה
 ןפואבש םגה ,וזמ הרתי 138.תוינוידה תואכרעה ידי לע םירקמ המכב םשוי הז םזינכמ
 ,םיבאשמ ןוזיא לש םירקמב קר יטנוולר ןוממ יסחי קוחב עובקה םזינכמה ילמרופ

 
 קוח :ןלהל( 2186 ח"ס ,2008-ט״סשתה ,)4 'סמ ןוקית( גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוח ואר  132

  .)ןוממ יסחי
 קוחל 4 'סמ ןוקית תובקעב תומישמו םירגתא :ןוממו החפשמ יסחי" ץישפיל רחש ואר  133

  .)"ןוממו החפשמ יסחי" ץישפיל :ןלהל( )2009( 227 א םיקוח "ןוממ יסחי
  .ןוממ יסחי קוחל )ב(-ו )א( א5 םיפיעס  134
  .241–233 'מעב ,םש "ןוממו החפשמ יסחי" ץישפיל לצא הלא םיפיעסב ןוידה ואר  135
 .310–306 'מעב ,םש ,םירבדה ךשמהב  136
  .324–124 'מעב ,םש ,םהב ינוידו ;ןוממ יסחי קוחל )ד( א5 'ס -ו )ג( א5 םיפיעס  137
 םסרופ( ס .ד 'נ ס .ת 11-05-38559 )ת"פ( ש"מת ואר ,תינוידה הקיספב םזינכמה םושייל  138

 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ תינולפ 33489-03-13 )א"ת( ש"מתו )1.12.2013 ,ובנב
 וניד קספ תא ,הנורחאל ,ואר תינברה הקיספב םזינכמה לש ןיינעמ םושייל .)12.3.2015

 .)7.6.2020 ,םסרופ םרט( ינולפ 'נ תינולפ 1073494/4 קית הובגה יצראה ןידה תיב לש
 ,ךשוממ דוריפ לע רבוד הארנה לככ ךא ,טג בויח ןיידע קספנ אלש יפ לע ףא ,הז הרקמב
 עובתל תעב הב לכות אל םירוגמה תרידב ףותיש קוריפ תענומה השיאש ןידה תיב רבס
 .וידחי םיניינעה תכירכ ךרוצל בלה םות ןורקעב שומיש השע ןידה תיב .םיבאשמ ןוזיא
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 חתפה חתפנ ךכב 139.יניינק ףותיש קוריפל םג בחרוה הז םזינכמ םהבש םירקמ ואצמנ
 תא עונמל טג ינברס לע ולקה ףותישה קוריפ יניד רשאכ רצונש ישוקל הנעמ ןתמל
 140.ףותיש קוריפ לבקלו שורדל ןמזב ובו ,ןידה תיבב םייתדה םישוריגה

-םייחרזא םינוירטירק רידגמה ,ןוממ יסחי קוחב קקוחמה רחבש םגדה יכ ינרובס
 ןיב ןיחבמה םזינכמ עבוק תעב הבו ,םיילכלכ םישוריג לע הזרכה ךרוצל םייאמצע
 תשבגתמ םהבש םיפסונה םירשקהב םג ץומיאל יוארה םגדה אוה ,םיברוסמו םינברס
 רב ףסונ ביכר ןוממ יסחי קוחל ןוקיתל ."השעמל םישוריג" לש תיחרזאה הרדסהה
 ןידה תיב וא טפשמה תיב" :יכ עבוק ןוקיתל אשיר )ד( א5 ףיעס .שוכר יניינעל תובישח
 לעופ שקבמה יכ רבס םא ועוציב תא בכעל יאשר םיבאשמה ןוזיאל ןיד קספ ןתנש
 םלואו" :יכ עבוק אפיס )ד( א5 ףיעס ,תעב הב ;"ןיאושינה תרתה ןיינעב בל םות רסוחב
 רסוחכ ,ןיד יפ לע ןהל םיאכז ודלי וא אוהש תויוכז לע רתוול שקבמה לש בוריס וארי אל
 תקדצומ תודגנתה ןיבל תונטחס ןיב הנחבהל חתפ חתופ ףיעסה ךכב ."בל םות
 תושעל תטעממ תמייקה הקיספה ,םרב 141.תילכלכ הנגהב םיוולמ םניאש םישוריגל
 לולע רבדה תונוזמה ינידב תונמתסמה תומגמה םע דחיבו 142,ףיעסה לש אפיסב שומיש
 .תעכ םירבוע ונא ךכל .תילכלכ תויולת םישנב עוגפל

 

 
 קוריפ יבגל םג ןוממ יסחי קוחב )ד(-ו )ג( א5 םיפיעסב עובקה םזינכמה תא םשייל העצהל  139

 החפשמ יסחי" ץישפיל ואר ,גוזה ינב ינש םש לע המושרה םירוגמ תרידב יניינק ףותיש
 )'צנ( ש"מת ואר וז חורב תלעופה הקיספל .246–245 'מעב ,133 ש"ה ליעל ,"ןוממו

 'נ .א .ש 821/05 )ם-י( מ"עו )28.8.2012 ,ובנב םסרופ( ש א 'ג 'נ ש.א.ש 18218-10-10
 תקזח לע ססובמה ףותיש קוריפ ליעפמ ירורד טפושה ;)12.11.2006 ,ובנב םסרופ( .ג .ש
  .ןברסה דגנכ לעופה בלה םות ןורקעל ףופכב ,ףותישה

 תונברס תלאש ןיבל יניינק ףותיש קוריפ יניד ןיב וק חותמל תונוכנ לש תמדקומ המגמל  140
 'נ דיפל 63/98 )א"ת( ע"רבב תרופ יזוחמה טפשמה תיב טפוש ירבד ,לשמל ,ואר טגה
 'מעב ,)4 ש"ה ליעל( רוביצב םיעודיה ירפסב םיטטוצמה ,)14.7.1998 ,םסרופ אל( דיפל

 הרקמה לשמ ךרד םא ,קוריפה בוכיע תא שקבמש ימ תוגהנתה תא ןוחבל שי" :297
 לבקל הקדצה אלל תברסמ קוריפה תא תוהשהל תשקבמ רשא השאהו ,ןישוריגל םיאתמ
 תקחרהל תמרוג ךכבו םירחא םיכילהב וא םישוריג יכילהב תבחס תמירגל תלעופ וא טג
 ."קוריפה יכילה ובכועי אל – םיבאשמה ןוזיא לע טילחהל ןתינ וב םיאתמה דעומה

 החפשמ יסחי" ץישפיל ואר ,ומושייל הדימ תומא תעצהל ;ןוממ יסחי קוחל )ד(א5 'ס ואר  141
 .3.א קרפ ,ליעל ואר ןכ ;243 'מעב ,133 ש"ה ליעל ,"ןוממו

 ףיעס תא םירכזאמה ןיד יקספ 11 ורתוא "ובנ" יטפשמה רגאמב הקיקח ירוכזא שופיחב  142
 33489-03-13 )א"ת( ש"מתב .ףיעסה לש אפיסל םיסחייתמ םכותמ העברא קר ,)ד(א5
 )ת"פ( ש"מתב ;החדנו ףיעסה לש אפיסה ןוידל הלעוה ,138 ש"ה ליעל ,ינולפ 'נ תינולפ

 ש.א.ש 18218-10-10 )'צנ( ש"מתו )1.12.2013 ,ובנב םסרופ( ס .ד 'נ ס .ת 38559-05-11
 ףיקע ןפואב ףיעסה לש אפיסל םיטפושה וסחייתה )28.8.2012 ,ובנב םסרופ( ש א 'ג 'נ
 רסוח ידכל הלוע ףאו תיחרזא הניחבמ ימיטיגל וניא טגה תלבקל השיאה בוריס יכ ועבקו
 ,ובנב םסרופ( ט 'ח 'נ 'ט 'ח 9628-01-14 )'יח( ש"מעב תאז תמועל ;בל םותב

 אל אוה יכ עבקנש תויה החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ןוידל הרקמה רזחוה )16.3.2014
 שרגתת םא יכ ,רומאל .הנגה תנעט הל תדמוע יכ השיאה לש תיפולחה התנעט תא ןחב
 .בישמה תריטפ לש הרקמב םיריאש תבצק תלבקל התוכז עגפית
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 השיא תונוזמ )ב(

 
 לש תיחרזאה הרדסהב חלצומ שומיש םיגדמ ןוממ יסחי קוחל ןוקיתהש דועב

 אל ומושיי םא דסומבש תונכסה תא םימיגדמ השיא תונוזמ יניד ,"השעמל םישוריג"
 ורקחמב .םישוריגה יניד לש היוארה תיחרזאה תוינידמה לע תיתטיש הבישחב הוולי

 םיכרד וגצוה ,םישוריגה יפילחתב וקסעש םיפסונ םירקחמב םג ומכ ,ןמפיש לש ירוקמה
 םייושע ,אסיג ךדיאמ םתקספהו ,אסיג דחמ השיא תונוזמ תעיבק ןתועצמאבש תונוש
 קוסעל ורחב ילאומשו ירדק-ןירפלה 143.ושרגתה אלש ימ רובע םישוריג יפילחת רצייל
 יתדה סוטטסה ןיב הנחבהה שוביגל םימרות תונוזמה יניד ותועצמאבש ףסונ טביהב
 ררופ תכלהל םיבש םה תאז ךרוצל .םישורגכ תויטפשמה תואצותה ןיבל םיאושנכ
 תא עיקפמ ,לעופב ושרגתה אל גוזה ינב םא םג ,טגה בויח םצע יכ עבקנ הבש ,הקיתווה
 טפשמ תיב לש ןורחאה ןמזה ןמ הכלהל םג םיסחייתמ םה .ותשא תא ןוזל לעבה תוביוחמ
 ידי לע הב םכסוה םירחא םיניינעב תועדה יקוליח תורמלש 3151/14144 ם"עבב ןוילעה
 םה ךכמ .תונוזמה תבוח תא עיקפמ ינברה ןידה תיב ידי לע טגה בויח יכ םיטפושה לכ
 לש תואיצמ םירצוי ויתובקעבש תילכלכה תוביוחמה קותינו טגה בויחש םיקיסמ
 ןידה יקספ תא םיראתמו ,לעופב ושרגתה אל םידדצה םא םג "םישוריג אלל םישורג"
 ,םרב 145."השעמל םישוריג" לש תיחרזאה הרדסהל תודוסיה סוסיבב בושח ךבדנכ וללה
 יחכונה רמאמב ועצוהש תונורקעה יארב ,ל"נה 3151/14 ם"עבבו ררופ ןידה קספב ןויע
 שיחמהלו תלבקתמה הנומתה תא רישעהל םייושע ,"השעמל םישוריג" לש םתרדסהל
 "השעמל םישוריג" היפלש תילנויצקנופ השיגל רבעמב תונומטה תונכסה תא בוש
 םינונגנמבו תונורקעב הוולמ הניא וז השיג רשאכ ,ןיינעו רבד לכל םישוריגכ ובשחיי

 .יחכונה רמאמב םיעצומה

 בושח ןיד קספב רבודמ .3151/14 ם"עבב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספב חתפנ
 קספ .ףיקמ חותינל הכז םרט ךא 146רקחמב תויתדוקנ תויוסחייתהל םויה דע הכזש דואמ
 בייחלמ ענמנ ינברה ןידה תיב .שרגתהל הבריס השיאהו דוריפב ויחש גוז ינבב קסע ןידה
 תיב תקיספ תורמל יכ רבס החפשמ יניינעל טפשמה תיב ,תאז תמועל .טגב השיאה תא
 תונוזמ תא טפשמה תיב בצק ךכל ךשמהכ .טג תינברס השיאב תוארל שי ינברה ןידה

 
 תורשפא ןתמ ןוגכ ,םישוריג ףילחתכ םישמשמ השיא תונוזמ יניד םהבש םינוש םיטביהל  143

 ,החפשמ יניד ןמפיש ואר ,תונוזמל התוכזב עוגפל ילבמ םירוגמה תיב תא בוזעל השיאל
 הדרפהל םיעייסמ תונוזמה יניד וז ךרדבש ךכ לע עיבצמה ,433–431 'מעב ,1 ש"ה ליעל
 קתנל ךכבו תונוזמה תבוח תעקפהל תורשפאב ןוידה תא ואר ,ןכ ומכ ;גוזה ינב ןיב תיזיפ
 םיעודיה ץישפיל לצא ,תכשוממ הדירפ לש הרקמב גוזה ינב ןיב תילכלכה תוביוחמה תא
 .352–350 'מעבו 294–291 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,רוביצב

 .68 ש"ה ליעל ,ינולפ 'נ תינולפ 3151/14 ם"עב ואר  144
  .762–662 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ילאומשו ירדק-ןירפלה ואר  145
 .356–354 'מעב ,70 ש"ה ליעל ,ןילביר לצא וילא תוסחייתהה ,לשמל ,ואר  146
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 תשולש וגיצה ובו ןוילעה טפשמה תיבל עיגה הרקמה .בלה םות ןורקע חוכמ השיאה
 .וזמ וז תיתוהמ תונושה תודמע שולש םיטפושה

 ןברסכ םדא לע זירכהל ךמסומ ינברה ןידה תיב קר יכ הרבס זרא-קרב הנפד תטפושה
 תא התחד איה םישוריגב הווצמ וא בייחמה ינבר ןיד קספ לש ורדעיהב ,ךכשמ .טג
 לטרבליזו ןייטשניבור םיטפושה .בלה םות ןורקע חוכמ תונוזמה תא בוצקל תורשפאה
 ,בלה םות ןורקע חוכמ ,םתטישל .תוכמסה תלאשב זרא-קרב תטפושה תדמע לע וקלח
 יכ ומשרתה םא היתונוזמ תא האושנ השיאמ לולשל םיאשר םייחרזאה טפשמה יתב
 ,םיקדצומ םניאש םילוקישמ טגה תא לבקל תברסמ השיאה יכו לעופב ומייתסה ןיאושינה
 .טגב תביוחמ השיאהש ינברה ןידה תיב לש העיבק רדעיהב םג

 ואב ןיאושינהש הרקמבש רבס ןייטשניבור טפושה .םכרד הלצפתה הז בלשב םלוא
 החפשמ יניינעל ש"מהיב וקספ ןידב ,ןישוריגה תא תבכעמ השיאהו ,יתוהמה םציקל
 ץמאמ לטרבליז טפושה ,תאז תמועל .הבוצק הפוקתל תונוזמ וירחא יזוחמה ש"מהיבו
 שיו ,ןברסה תוהז לש תינכט הניחבב קפתסהל ןיא ןודנה גוסהמ םירקמב יכ יתדמע תא
 תילכלכ הנגה רדעיה חכונל ,םיוסמה הרקמב 147.תונברסה תוביסנ תא םג ןוחבלו קימעהל
 ופוסב ,ךכ םושמ .בל םות רסוחכ שרגתהל השיאה לש הבוריס תא תוארל ןתינ אל ,תקפסמ
 רוערעה תא לבקל שיש עבקו זרא-קרב תטפושל לטרבליז טפושה ףרטצה ,רבד לש
 .תונוזמה תביצקמ ענמיהלו

 רוצייל יעצמא ,ךשוממ דוריפ לש הרקמב ,תונוזמה תקספהב האורה טבמה תדוקנמ
 םיטפושה תודמע תא ףידעהל שיש רובס ינא ,םייתד םישוריג אלל םג ,םיילכלכ םישוריג
 םות ןורקע תא ליעפהל החפשמ יניינעל טפשמה תיבל םירשפאמה ,ןייטשניבורו לטרבליז
 הרובסה זרא-קרב תטפושה לש וז ינפ לע ,תונוזמ תביצקו טג תונברס לע זירכהלו בלה
 .ןיינעב קספ אל ינברה ןידה תיב דוע לכ ןכ תושעל יאשר וניא יחרזאה טפשמה תיבש
 תבייח "השעמל םישוריג" יבצמ לש תיחרזאה הרדסהה ,ליעל יתרהבהש יפכ ,ןכא
 ,הזה דסומה לש בושח ךבדנ םיווהמ תונוזמה יניד .תיאמצע תיחרזא תוינידמ לע ססבתהל
 תיב לש וצב הנתות םתלעפהש םיכסהל ןיא יחרזאה טפשמה תיבב םימשוימ םה רשאכו
 לש תיחרזאה הרדסהה תא ליעפהל שי יכ יתדמע חכונל ,תעב הב 148.ינברה ןידה
 תרוקיבה תא ןובשחב תחקולה ,תיחרזאה תוינידמה לש הרואל "השעמל םישוריג"
 לטרבליז טפושה לש ותדמעל ףרטצהל שקבא ,םיינרדומה םישוריגה יניד לע תירדגמה
 הרקמה תוביסנב ןויע ,ןכא .תונוזמה תקספהלו תונברס לע הזרכהל םיאתה אל הרקמהש
 תעב .תיתרוסמ םידיקפת תקולח הגהנ םהבש םיאושינ לש קהבומ הרקמב רבודמש הלגמ
 תיבש םוכס חיוורה הביציו תססובמ הרבחב תועיבק לעב היהש לעבה ,םישוריגה
 התייהש ,השיאה וליאו ,שדוחל ₪ 17,000-ל ₪ 15,000 ןיב ענכ ותוא ךירעה טפשמה
 היוארה תוינידמב ינוידב ,ןכא .ללכ הרכתשה אל ,יעוצקמ ןויסינ וא/ו עדי אללו 50 תבכ

 
 ,רשקמ אוה .לטרבליז טפושה לש וניד קספל 11 'ספ ,68 ש"ה ליעל ,3151/14 ם"עב ואר  147

 יתרכזה ותואש ןוממ יסחי קוחל )ד(א5 ףיעס ןיבל יחכונה הרקמב ותדמע ןיב ,קדצבו
  .תקדצומ הניאש תונברסל תקדצומ תונברס ןיב ןיחבמ יתונשרפ יפלשו ,ליעל

  .םוכיסה קרפב אשונב ןוידה ואר ןכ .1.א קרפ ,ליעל ואר הז ןורקיע תקדצהל  148
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 תועצמאב םיילכלכ םיתוויע תנקתמה השיג הפידעש ךכ לע יתדמע םישוריגה יניד לש
 ךילהל ליבקמבש רבתסמ ,םרב .טג תונברסל היצמיטיגל ןתמ ינפ לע יגוזה שוכרה יניד
 ירעפ תורמל ,הז ךילה תרגסמב .שוכר ךילה םג םידדצה ןיב להנתה תונוזמה תעיבת לש
 השיאה תעיבת תא החפשמ יניינעל טפשמה תיב החד ,גוזה ינב ןיב םירכינה תורכתשהה
 .ףתושמה יתחפשמה שוכרב ףדוע קלח הל תתלו ןוממ יסחי קוחל )2(8 ףיעס תא ליעפהל
 ,סכנ םיווהמ םניא למשחה תרבחב ולש תועיבקהו לעבה תרוכשמ יכ רבס טפשמה תיב
 לע ותוכמסל תמצמצמ תונשרפ תתל החפשמ יניינעל טפשמה יתב לש המגמה תא דהדהו
 היסנפה יכ ישוכרה ךילהב החפשמ יניינעל טפשמה תיב קספ ליבקמב .ףיעסה יפ
 לש תרבטצמה האצותה 149.תואלמגל שורפיש רחאל קר קלוחת לעבה לש תיביצקתה
 אליממו ,םישוריגל השיאה המיכסמ התייה םאש הניה החפשמל טפשמה תיב תוטלחה
 תאצ דע הסנרפ רוקמ לכ תרסח תרתונ התייה ,תונוזמל לעבה תבוח לש תידיימה העיקפל
 ןידה תיב התוא בייח אל דוע לכש ךכ לע התוא תונגל ןיא ,וללה תוביסנב .תואלמגל לעבה
 ,לטרבליז טפושה לש ותדמע ,ךכ םושמ .התמזוימ ךכל המיכסה אל איה שרגתהל ינברה
 ,תינברסכ השיאל סחייתהל םייחרזאה טפשמה יתב לש תוכמסה תא תינורקע לבקמה
 הרקמב היואר הניא וזכש הזרכהש רבס ךא ,בלה םות ןורקע חוכמ היתונוזמ תא בוצקלו
 .ןידה קספב וגצוהש תודמעה שולש ןיבמ היוארה הדמעכ יל תיארנ ,יפיצפסה

 קספ ןיב תבלשמה תיעיבר הדמע עיצהל ינוצרב ,תידיתע תוינידמכש רמואו ףיסוא
 תעיבקב הכמתש זרא-קרב תטפושה לש בגאה תרעה ןיבל לטרבליז טפושה לש וניד
 תיב לע ,עצומה בולישה יפ לע 150.םישוריגה רחאלש הפוקתב ולוחיש םימקשמ תונוזמ
 ןיבל םישוריגה ןיבש הפוקתל םייתועמשמ םימקשמ תונוזמ השיאל קוספל טפשמה
 הבוריסב דימתת םא םייתדה תונוזמה תא השיאהמ לולשל דגנמו ,תואלמגל לעבה תאיצי
 הקספ ליבקמב ךא םימקשמ תונוזמ תעיבקב הכמת זרא-קרב תטפושה ,םרב .שרגתהל
 ךישמהל השיאל השעמל הרשפא ךכבו ,וכשמיי םייתדה תונוזמה טגה ןתמל דעש
 תונוזמה תקיספ םצעש הרבס זרא-קרב תטפושה .ילכלכ קודיצ אלל םג ,תונברסב
 .תונברסל ץירמתה תא תיחפת ,םייתדה תונוזמה לוטיבב הוולת אל םא םג ,םימקשמה
 םימעטמ שרגתהל תוברסמה םישנ לש םירקמ םימייק ןיידעו .ןבומכ םיכסמ ינא ךכל
 טבמה תדוקנמ םקידצהל ןיא 151םניבהל היהי ןתינ םא םגש ,םירחאו םיישגר ,םינווגמ
 ליבקמב ,ימעטל ,ןכל .המשא אלל תידדצ-דח המזויב םישוריגל תביוחמה תיחרזאה
 תונוזמה ועקפי שרגתהל השיאה ברסת םאש תורוהל שי םימקשמה תונוזמה תקיספל
 לטינ היה שרגתהל תברסמ השיאה התייה םא ,וזכ תבלושמ הקיספ חכונל .םייתדה
 לולשלו בל םות תרסחכ הילע זירכהל םוקמ היה ךכשמו ,תונברסה לש ילכלכה קודיצה

 
 ש"מת םג ואר ,)11.3.2015 ,ובנב םסרופ( ל.ל.מ 'נ ל.מ 13-03-33489 )א"ת( ש"מת ואר  149

  .138 ש"ה ליעל ,ינולפ 'נ תינולפ 33489-03-13 )א"ת(
  .זרא-קרב תטפושה לש הניד קספל 50 'ספ ,68 ש"ה ליעל ,3151/14 ם"עב ואר  150
" Divorce and Quasi , MarriageLloyd Cohen רמאמה תא ריכזהל טעמכ שקבתמ ןאכו  151

Rents; or 'I Gave Him the Best Years of My Life' " 16 J. LEGAL STUD.267 (1987).  
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 הנגהל תיאכז התייה שרגתהל המיכסמ התייה םא ,תאז תמועל .תונוזמה תא הנממ
  .היואר איה הלש תילכלכה

 םישוריג" לש םיבצמ רידסהל ךרוצה תא ,ןכ םא ,םיגדה 3151/14 ם"עבב ןוידה
 םינוגה םישוריג ירדסה תדדועמה תבכרומו תיאמצע תיחרזא הבישחל םאתהב ,"השעמל
 המיגדמ ררופ תשרפ .םישוריג לע הרומה ינברה ןידה תיב לש ןיד קספל ןיתמהל ילבמ
 טפשמה תיבש ךכל ליבות היואר תיחרזא תוינידמ ,םימיוסמ םיבצמב ,ובש ךופה בצמ
 רבוד 153ררופ תשרפב 152.םישוריג בויח עבקנ ובש ינבר ןיד קספמ אקווד םלעתי יחרזאה
 טפשמה יפ לע ןה ףקתה יטרפ-יתד סקטב הילטיאב ואשינש השורגו ןהוכ לש הרקמב
 .יקלטיאה יחרזאה טפשמה יפ לע ןהו ,וללה םיאושינב ןומטה רוסיאה תורמל ,יתכלהה
 ינב לע יכ זופח להונב ןידה תיב עבק ,רוסיא יאושינב רבודמש הדבועה לשב קר ,םרב
 אשונב העיבקהש רבס ןוילעה טפשמה תיב .תונוזמב בייח וניא לעבה יכו שרגתהל גוזה
 עבק אוה ןכל .תיביטוטיטסנוק איה ,ושרגתה אל םידדצהש יפ לע ףא ,םישוריגה בויח
 ,איה האצותה" :לארשיב החפשמה יניד לש ןואתנפל הסנכנש הקספב םייניש קוריחב
 ,השיאה תאצוי ,ול דוגינבו רוסיאה תעידיב השיאה תא אשנ לעבהש הלא ןיאושינ רחאלש
 אל הל קספנ אוה םגש ,דבלב טועפ יוציפ םעו תונוזמל תוכז אלל ,ןישורגב תביוחמה
 ךא ,ינוליחה םדאה לש ותפקשה תניחבמ תלבסנ יתלב איה וז האצות .דסחב אלא תוכזב
 עבוקה אוה הרות ןיד יכ ,קקוחמה תווצמ ונילע הקזחו ,הרות ןיד יפ-לע תענמנ יתלב איה
  154."תונוזמה תוכז ןיינעל

 טפשמה תיב ליכשה רתוי תורחואמ תושרפב ,ררופ תשרפב ךרענש ךלהמל דוגינב
 םירקמב ןה תאזו ,טג בויחל ינבר ןיד קספ רחאל םג תונוזמ תקיספל חתפ חותפל ןוילעה
 המת ינא ,הז עקר לע 156.םיליגר םייתד םיאושינ לש םירקמב ןהו 155םייחרזא םיאושינ לש

 
 יחרזאה טפשמה תיב עבק ינברה ןידה תיבב טג בויחל ךשמהכ םהבש םיפסונ םירקמל  152

 וארו ;294 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה ץישפיל ואר ,תונוזמה תבוח העקפש
 ץוחמ ואשינש ימ לש םיאושינה ינידמ :יחרזאה ןדיעב החפשמה יניד" ץישפיל רחש
 םיקסעו טפשמ "לארשיב םייחרזא םיאושינ לש םנוניכ ירחאש םויה לא הנידמה תולובגל
  .461–460 'מעב ,447 ,)2009( י

 .)ררופ תכלה :ןלהל( )1984( 561 )3(חל ד"פ ,ררופ 'נ ררופ 592/83 א"ע  153
  .והינתנ תטפושה לש הניד קספל 8 'ספ ,ררופ תכלה ,םש ואר  154
 לאומש 566/81 א"ע תא םג ואר ;)30.1.1994 ,םסרופ אל( אנהכ 'נ אנהכ 4590/92 א"ע  155

 ןמפיש סחנפ ,וז הכלהל ןמפיש 'פורפ לש וחותינ תאו ,)1985( 399 )4(טל ד"פ ,לאומש 'נ
 .)ו"משת( 212 זט םיטפשמ "הערכהה תבוח לעו שרגתהל תוכזה לע ,רייגתהל תוכזה לע"
 ואשינש ימ לש םיאושינה ינידמ :יחרזאה ןדיעב החפשמה יניד" ץישפיל ואר ןכ ומכ
 ליעל "לארשיב םייחרזא םיאושינ לש םנוניכ ירחאש םויה לא הנידמה תולובגל ץוחמ
 .467–462 'מעב ,152 ש"ה

 תורמל רודמ תבוח העבקנ ובש )31.12.91 ,ובנב םסרופ( ןהכ 'נ ןהכ 904/91 א"ע ואר  156
 ןדועמ ןפואב ,ואר ןכ ומכ ;טג לבקל השיאה תא בייחש ינברה ןידה תיב לש וניד קספ
 ובש ,)1994( 390 )3(חמ ד"פ ,ביבט 'נ ביבט 4982/92 א"ער ןיינעב ןידה קספב ,רתוי

 תא ןוזל לעבה תבוחב ןודיש תנמ לע יזוחמה טפשמה תיבל קיתה תא טפשמה תיב ריזחה
 וארו ;תונוזמה תבוח העקפ טגב השיאה בויח חכונלש ץרחנ ןפואב עבק אלו ותשא
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 ינב ןיב תילכלכה תוביוחמה תקספהל תצרחנ השירדל דגנתמו ררופ תכלהל הרזחה לע
 תישארב רומאכ ,ךפהל .ינברה ןידה תיב לש קספב םישוריג בויח לש הרקמ לכב גוזה
 םייחרזא תודוסי לע ססבתהל הכירצ "השעמל םישוריג" לש תיחרזאה הרדסהה ,םירבדה
 תיב לש ןיד קספ אלל םג תונוזמה תבוח תקספהל ליבוהל םייושע הלא תודוסי .םייאמצע
 בייחמה ןיד קספ רחאל םג םתכשמהל ליבוהל םימיוסמ םירקמב ,דגנמו ,ינברה ןידה
 .םישוריגב

 

 בושמו םוכיס
 

 םישוריג"ל תויחרזא-תויטפשמ תואצות סוחיי לש תנמתסמה המגמב קסע הז רמאמ
 הקדצהל תנתינ הניא וז המגמש יתנעט .םייתכלה םישוריג ויה וליאכ ,"השעמל
 תוהמ תא הפידעמה ,תואיצמ ססובמ טפשמ לש הסיפת ךותמו תוילסרבינוא םייפקשמב
 םישוריג"ה לש םדיקפת ןובשחב חקלנש ילבמ ,תילמרופה ותרדגה ינפ לע רשקה
 לש םדיקפתב הרכההש יתנעט ,ךכל ךשמהכ .יחרזא םישוריג ףילחתכ "השעמל
 תוינידמ ילוקישל םאתהב םתרדסה תא תבייחמ םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה
 רשפאמה םישוריג לדומל תוביוחמה םשארבו ,םייחרזאה םישוריגה ינידב םרוקמש
 המזויב םישוריג לדומל תוביוחמהש דועב םלוא .המשא אלל תידדצ-דח המזויב םישוריג
 דמיל וננויד ,טגה יברוסמל קרו ךא וקנעוי םישוריגה יפילחת יכ תשרוד תידדצ-דח
 תואיצמב תוחפלש ךכ לעו ,תונברסה תוביסנל םג םוקמ תתל םייושע םיפסונ םילוקישש
 .תקדצומ תילכלכ תונברס לש תורשפא ןיטולחל לולשל ןתינ אל לארשיב תמייקה

 םישוריג"ה תא רידסהל ןתינ דציכ םינוש םייטפשמ םירשקהב ןוחבל ונינפ ,ךכ םושמ
 םייטרואתה תונורקעה לש םוגרתה םלוא .ורתואש תוינידמה תונורקע חכונל "השעמל
 תואיצמל םלוה םישוריג ףילחתל "השעמל םישוריג"ה תרדסה תא ךופהל ויה םילוכיש
 ךרוצה לע ונדמע ,תיתוהמה המרב .תוישעמו תויתוהמ תויעבב לקתנ לארשיב תבכרומה
 ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה דסומ לש דיקפתב םרוקמש תוינידמה ילוקיש ןיב ןזאל
 לש ישעמה ישוקה לע ונדמע דוע .םיררועתמה םיילאיצוסה םיטביהה ןיבל םישוריג
 תומ רחאל םיתיעלו םישוריגה ךוסכס רחאל תובר םינש םיתיעל ,ררבל תונוש תויושר
 תונברס ןיב ןיחבהל ךרוצה ררועמש דחוימה ישוקה לעו ,ןברסה תוהז תא ,םידדצהמ דחא
  .תקדצומ תילכלכ תונברס ןיבל הליגר

 
 חסונ םייחרזא החפשמ יניד" ירדק-ןירפלה תור לצא ןידה יקספ לש חותינה תא הז רשקהב
 יניד התעמ ותתשוי הנווכהו ןויוושה ,קדצה ,דובכה לע :המלשה תארקל – לארשי

 לע )תיקלחה( יתרוקיב םג ואר ;)2001( 120–113 ,105 זי טפשמ ירקחמ "החפשמ
 ;352–351-ו 291–288 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,רוביצב םיעודיה ירפסב תבתוכה לש התדמע
 םג תונוזמה בויח ךשמהל חתפ וחתפש ןידה יקספ תא חבשל ןתינ אל היפלש תרוקיב
 תוביסנו ןברסה תוהז לש הניחב אלל םקיספהל םוקמ היה יתדה ןידה יפ לע רשאכ
  .תונברסה
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 "קחשל" ,תחאה :תוינוציק תויורשפא יתשמ תחא טוקנל םיתפמ טעמכ וללה םיישקה
 חונזלו ,יתדה ןידה יפ לע םיעבקנ לארשיב םישוריג םהיפ לעש םיגוהנה םיללכה יפ לע
 השיג ץמאל ,תרחאה .םישוריגכ "השעמל םישוריג"ב הרכהה לש ךלהמה תא
 םתרדגה ךרוצל שממ לש דוריפ םויקבו תועיבת תשגהב תקפתסמה האלמ תילנויצקנופ
  .םיברוסמל םינברס ןיב הניחבמ הניא ךא ,םישורגכ "השעמל םישורג" גוז ינב לש

 לע ,הנושארה השיגה יפ לע .ןוצר תועיבשמ ןניא וללה תויורשפאה יתש ,םרב
 לארשיב החפשמה יניד לש םייתדה םיביכרה חכונל ויניע תא םוצעל יחרזאה טפשמה
 .ילארשיה טפשמה הב רחבש ךרדה וז אל .םיררועמ םהש תוקוצמהמ ונצוח תא רענלו
 יאדווב ,תאז תושעל יאשר יחרזאה טפשמה ןיא ,תיכרעה תיביטמרונה המרב ףא ,ייניעב
 תמייקה תיטפשמה תואיצמב ,םלוא .ןיד יפ לע םתרדסה לע ןומא אוהש םימוחתב אלש
 תא הצח רבכ לארשיב יחרזאה טפשמה ,לעופב .תיטרואת הלאשב רבודמ לארשיב
 תא ,קקוחמה לש יווילב םיתיעלו םדבל םיתיעל ,םמצע לע ולטנ טפשמה יתבו ןוקיבורה
 תאז םעו ,תרגתאמו תבכרומ המישמ יהוז 157.םייחרזא החפשמ יניד חותיפ לש המישמה
 השיגה .וז המישממ דרפנ יתלב קלח איה "השעמל םישוריג"ה לש םתרדסה .תינויח
 םישוריגכ "השעמל םישוריג"ל הרקמו הרקמ לכב תסחייתמה ,תילנויצקנופה ,היינשה
 תוקוצמה תפרחהל םיבר םירקמב הליבומ ,תונברסה תוביסנו ןברסה תוהזמ קתונמב
 יברוסמ יפלכ תוקדוצ אל תואצותלו טג תונברס ץורמתל ,םיררועמ םישוריגה ינידש
 הווסמ איה ןכש ,םימיוסמ תונורתי הב תומולג תיטילופה המרבש ןכתיי .טג תוברוסמו
 הניא ,וזכ תמייקש לככ ,תיטילופה תלעותה םלוא ,תיכרעה תיחרזאה תוברועמה תא
 םהילעשו םהילא ליבוהל הלולע וזה השיגהש םישקה םיישעמה םיקזנה תא הקידצמ
  .רמאמב ןוידה לש םינושה םירשקהב הבחרהב ונעבצה

 וז איה ,ונתעדל ,תאז םע .תרגתאמו תבכרומ ,תישילש השיגב ונרחב רומאה חכונל
 םשייל שי ,ירשפא רבדה רשאכ .בכרומה בצמל רתויב חלצומה הנעמה תא תקפסמש
 ,םישוריג ףילחתכ "השעמל םישוריג"ה לש םדיקפתמ םילועה תונורקעה תא םאולמב
 יניד לש רשקהב לועפל ונצלמה ךכ .תונברסה תוביסנל ןהו ןברסה תוהזל ןה לקשמ תתלו
 שי ךכ ,בטומה תוהזב ןוידה תמדקה לש רשקהב ונתעצה לבקתת םא .תונוזמהו שוכרה
 םישוריג"ל תוסחייתה םהבש ,םירחא םימוחתב תאז תמועל .היסנפה יניד יבגל םג גוהנל
 לש יקלח ץומיא טוקנל יואר יכ ונרבס ,תויושרה לומ לא תלהנתמ םישוריגכ "השעמל
 םע הלועפ ףותיש סיסב לע תוינברסו םינברס ןיב הניחבמה ,םישוריגה ףילחת תשיג
 תונברס לש תורשפאלו תונברסה תוביסנל תוסחייתה אלל ךא ,ןברסה תוהזו םישוריגה
 םיתוויע ןוקיתל ןוכנה םוקמהש החנהה לע רתיה ןיב הכמסנ וז הדמע .תקדצומ תילכלכ
 תויושר ידי לע םינש רובעכ אלו ,החפשמל טפשמה תיב ידי לעו שוכרה יניד אוה םיילכלכ
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 הכלהה ,םיינברה ןידה-יתב" יבצ-ןזור לאירא ;)2001( 159 זי טפשמ ירקחמ ״ 'קשחמה'
 תועיבת לש תוחתפתה ףא ;)ה"נשת( 173 ג לשממו טפשמ "דואמ רצ רשג :רוביצהו
 תונברס ןיגב ןיקיזנ תועיבת לש אבה רודה" ילאומש ןימינב ואר( טג תונברס ןיגב ןיקיזנה
 קלח הווהמ )52 ש"ה ליעל ,"דמלמו יזרבלק לש 'תוירחאה ללכ'ו טגה תא גישהל ידכ טג
  .המגמה ןמ דרפנ יתלב
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 םישורג" לש תורשפאב ריכהלו םימייקה סמה יניד תא ןקתל שיש ונרבס ןכ לע .תוילהנמ
 ךכל המודב .םישוריגה םע הלועפ ופתיש םא קר םישורג לש סמ תובטהב תוכזל "השעמל
 תא ליבגהל שי םידיחי החפשמ ישארל תויוכז םינקמה םיילאיצוס םיקוחבש ונרבס
 םירקמב תאז םע .טג ןברסב רבודמ ןיא םהבש םירקמל דיחיכ "השעמל שורג"ב הרכהה
 תוביסנב תובשחתהל םג םיוסמ חתפ חותפל שיש ונרבס ,ילאיצוסה טביהה לשב ,וללה
 תקנעה קידצהל תויושעש תוינוציק תוילאיצוס תוביסנל ןכו ,ןררבל ןתינ רשאכ ,תונברסה
 אלש יפ לע ףא ,תילנויצקנופה השיגל םאתהב ,"השעמל שורג"ל םישוריג לש תובטה
 םישוריג"ל תוסחייתה םהבש םירקמב ,ךכל המודב .םישוריגה ךילה םע הלועפ ףתיש
 ינפל הדירפ םהבש םירקמב לשמל ,"השעמל שורג"ה דגנכ תלעופ םישוריגכ "השעמל
 ליעפהל ןגוה הז היהי אל יכ ונרבס ,תואלמגל תויוכזו השורי תויוכז תללוש גוזה ןב תומ
 תויוכזב םיקסועה םירקמה ונודנ ,ףוסבל .םגירחהל שי ןכ לעו ,טג יברוסמ דגנ וזכ תוינידמ
 תומיעב םידמוע םה רשאכ ןהו םמצע ינפב ןה ,םינברס "השעמל םישורג" לש גוזה ינב
 םינוש םיבוליש ונגצה הלא םיבכרומ םירקמב .םיברוסמה גוזה ינבו תונב לש תויוכזה םע
 השדח תויגוזב הרכהה הז ללכבו ,םישוריגה יפילחת תקנעהב תכמותה לדחמה תרירב ןיב
 תוגהנתה ןווכמ לוקישכ ןהו םיברוסמה יפלכ קדצ ילוקישמ ןה תאז ,טגה יברוסמל קר
 ,תמייקה הקוצמב םידקמתמה םיילאיצוס םילוקיש ןיבל ,דיתעב םיפסונ תוגוז יבגל
 תוירחאה ןובשחב תחקלנש ךותו ,םיברוסמל םישדחה גוזה ינב ןיב השעמל תולתב
 .םימלשומ םניא הז רמאמב ועצוהש תונורתפה .תונברסל םישדחה גוזה ינב לש תינשמה
 רומגל הכאלמה ךילע אל" ל"זח ורמא רבכו ,רתויב בוטה אוה בוטה לש ביואה ,םלוא
  ."הנממ לטביהל ןירוח ןב התא ןיאו

 


