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 קוח לש תיתובשייתה-תילאינולוקה הלחהה לע 
 הרדסהה קוח ץ"גבב ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 

 תאמ

 *הראשב דאהוס
 

 
 ריצקת

 תרדסהל קוחה תא לספ רשא ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספב ןודי הז רמאמ
 תויוכזב תיתדימ יתלבה ותעיגפ לשב ,2017-ז״עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה
 הערכהו ןויד לע חספ ןידה קספ .דובכלו ןויוושל ,ןיינקל םיניטסלפה עקרקה ילעב
 לע רישי ןפואב לחה קוח קקוחל תסנכה תוכמס לש תוינורקעה תולאשב םייטפשמ
 ,וז ןיעמ הקיקחב ימואלניבה טפשמה יללכל תסנכה לש התופיפכו םישובכה םיחטשה
 – ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש הלבגהה תקספ ינחבמב הרדסהה קוח תא ןחבו
 האירק ,הרדסהה קוח לוטיבב גשיהה ףא לע .תויתדימו היואר תילכת ,תויוכזב העיגפ
 תלחהב תיתייעב תיביטמרונ היצקורטסנוק וב הלגמ ןידה קספ לש תיתרוקיבו הקימעמ
 ןיבל אסיג דחמ יניטסלפה עקרקה לעב לש תנגומה ותוכז ןיבש קשממב דוסיה קוח
 דוסיה קוח לש וז הלחה יכ ,ןעטא .אסיג ךדיאמ שוביכה תויושרו ילארשיה לחנתמה
 תתרשמו ,התוהמב תיתובשייתה-תילאינולוק הניה הרדסהה קוח לוטיב לש רשקהב
 .םישובכה םיחטשב לארשי לש םייתובשייתה םיימואלו םיינידמ ,םייטילופ םיסרטניא
 םייגליווירפ םיסרטניא לע תילארשי תיתקוח הנגה תסירפב אטבתמ רבדה ןנד הרקמב
 לחנתהל ״םתוכז״ל תירנירטקוד תרגסמ הקינעמה ,תיברעמה הדגב םילחנתמה לש
 וז תיתובשייתה-תילאינולוק הלחה .יניטסלפה לש ויתועקרק תא ,ךכ םשל ,עובתלו

 תולאשב הערכה-יא – ןידה קספבש תיטפשמה הניחבה יבלשמ בלש לכב תאטבתמ
 תויוכזה תמיחת ;ימואלניבה טפשמה יללכל התופיפכו תסנכה תוכמס לש תוינורקעה
   .תויתדימה ינחבמ םושייו ;קוחה תוילכת תניחב ;תועגפנה

 

 
 

 טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדעב ןונכתו עקרק תויוכזל הקלחמה תלהנמ  *
 ד"הועכ הגציי תבתוכה .)KCL( ןודנול 'גלוק זגניקב טרוטקודל תדמעומו לארשיב יברעה
 ידידיו ילש הגלוקל תודוהל תשקבמ ינא .קוחה דגנ דאולס תייריע תריתעב הליבומה
 ד"וע יידידיל ,תובר יל וליעוהש תונוב תורעהו תורפמ תוחיש לע ןיראב'ג ןסח ד"הוע
 ינא .רמאמה תביתכ ךלהמב םהיתורעה לע זמר יראו דעסא ריהוס ד"וע ,ירו'ח ידאפ
 םהיתורעהש ת/ינוציחה ת/ארוקלו טפשמ ינויע תכרעמ ירבחל בל ברקמ תודוהל תשקבמ
 .רכינ ןפואב הז רמאמ ורפיש
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  אובמ
 ילארשיה יתקוחה טפשמה תלחהו תוינורקע תוערכהמ תוענמיה :חותינה תרגסמ .א
 הפיפכמ תויוכז תרגסמ :תויוכזב העיגפה גוויס .ב
  תילכתה תרשכה ךרוצל יניטסלפה תמלעה :תילכתה תניחב .ג
  יניטסלפה טרפה עקרק לע תויולחנתהה לעפמל ךרדה תלילס :תויתדימה ינחבמ .ד

  םוכיס
 

 
 אובמ

 

 תרדסהל קוחה תא לספ רשא ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספב ןודי הז רמאמ
 לשב 1,)קוחה וא הרדסהה קוח :ןלהל( 2017-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה
 2.דובכלו ןויוושל ,ןיינקל םיניטסלפה עקרקה ילעב תויוכזב תיתדימ יתלבה ותעיגפ
 רשפאל דעונו 2017 ראורבפב תסנכב רשוא ,תיטילופ תקולחמב יונש היהש ,קוחה
 התאצקהו הב תויוכזה יעבות וא ילעב םיניטסלפ ידימ תיברעמה הדגב עקרק תעקפה
 – ימינפה ילארשיה טפשמה תניחבמ – "רידסהל" ךכבו ,םילחנתמ םילארשיל
 עבק ושומימ םשל .תויטרפ תויניטסלפ תועקרק לע ונבנש תיברעמה הדגב תויולחנתה
 שומישה תויוכז תליטנ ,ןיעקרקמב תויוכז םושיר תולועפ לש הרצק ןמז תרגסמ קוחה
 קלח תיינב עקר לע אב קוחה 3.םילחנתמל תויוכזה תאצקהו םהב הקזחהו

 לעו יחרזאה להנמה ילהונל םאתהב אלש תיברעמה הדגה יחטשב תויולחנתההמ
 תומדא לע לארשי התנב 2016 תנש דע יכ הלוע ןידה קספמ .ךכל ודעונ אלש ןיעקרקמ
 וא םירוגמ יתב 1,285 םכותמ ,םינבמ 3,455 תיברעמה הדגב תיטרפ תיניטסלפ תולעבב
 4.רוביצ תודסומ

 ידדצ-דחה חופיסהמ האצותכ םילשורי חרזמ לע ילארשיה קוחה תלחהמ הנושב
 הייסולכואה לע רישי ןפואב לחוה רשא וגוסמ ןושארה וניה הרדסהה קוח ,יקוח יתלבהו

 
 .410 ח"ס ,2017-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוח  1
 ובנ( תויח האישנה לש ןידה קספל 111–108 'ספ ,תסנכה 'נ דאולס תייריע 1308/17 ץ"גב  2

 בתכ ואר( ןיינעב השגוה רשא תפסונ הריתע םע דחואמב עמשנ קיתה .)09.06.2020
 .)]05.03.2017 ובנ[ תסנכה 'נ דורבי ןיע רפכה תצעומ שאר 2055/17 ץ"גבב הריתעה
-קרב ,תימע ,זוזמ ,ןורב ,ןמלגופ ,תויח םיטפושה( םיטפוש 8 לש בורב ןתינ ןידה קספ
 .גרבלוס טפושה לש תקלוחה ותעד לומ )רצלמו לדנה ,זרא

 ,2016-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוח תעצהל רבסה ירבד ואר  3
  .1 ש"ה ליעל ,הרדסהה קוחל 5–3 'ס ;45–44 ,44 תסנכה ח"ה

  .תויח האישנה לש ןידה קספל 16–15 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  4
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 ןידה קספ והז 5.הלא םיחטש לש םדמעמ יוניש אלל תיברעמה הדגה יחטשב תנגומה
 :ןלהל( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תא ןוילעה טפשמה תיב ליחה ובש ןושארה
 תיברעמה הדגה יחטשב םיניטסלפה תויוכז תניחבל רישיו שרופמ ןפואב )"דוסיה קוח"
 .ילאירוטירט-הרטסקא ןפואב הלחוה רשא תישאר הקיקח הלספנ ,רומאכ ,ותרגסמבו
 לחה קוח קקוחל תסנכה תוכמס לש תוינורקעה תולאשב יטפשמ ןויד לע חספ ןידה קספ
 טפשמה יללכל תסנכה לש התופיפכו – שובכ חטש – תיברעמה הדגה לע רישי ןפואב
 ,תויוכזב העיגפ – דוסיה קוח ינחבמב קוחה תא ןחבו הרדסהה קוח תקיקחב ימואלניבה
 תלאשב קמעתהל תרשפאמש תימידקת תונמדזה קפסמ אוה ןכל .תויתדימו תילכת
  .תיניטסלפה הייסולכואה לע תיברעמה הדגה יחטשב דוסיה קוח תלחה לש תוכלשהה

 התשענ הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספב דוסיה קוח תלחה יכ ןעטא הז רמאמב
 תוקנעומה תונגהה תחת םירתוחה תימואל תידוהי הפפכהו הטילש לש םיאנתב
-תילאינולוק תיתקוח הלחה יהוז יכו ,ימואלניבה טפשמה יפ לע תנגומה הייסולכואל
  .תיברעמה הדגה חטשב דוסיה קוח לש תיתובשייתה

 רטשמ לש תורחא תורוצ םע תובר תונוכת קלוח יתובשייתה םזילאינולוק
 ,רתיה ןיב ,םיאטבתמה םיידוחיי םינייפאמו ולשמ הקימניד ול שי לבא ,ילאינולוק
 וא חווט תכורא תובשייתה חותיפ ,םהב הקזחהה ךשמהו םתגשה ,םיחטש תחטבהב
 הייסולכואה לש תויוכז תלילשב הוולמו ,םילחנתמל תויגליווירפ דוסימו העובק
 בצמל איה ןאכ תיתובשייתה-תילאינולוק הלחהב יתנווכ ,ךכיפל 6.תימוקמה תידיליה
 העימטמה – תילארשיה תיתקוחה תרגסמה לש תילאירוטירט-הרטסקאה הלחהה ובש
 םיסרטניא ,השעמל הכלה ,תתרשמ – 7הלש יזכרמ ןייפאמכ תידוהי תינתא תימואל תוהז

 
 יחטשב םילחנתמה לע רישי ןפואב ולחוה רשא תסנכה יקוחמ הנוש םג הרדסהה קוח  5

 .רוזאב תנגומה הייסולכואה לע רישי ןפואב לחומ אוהש ךכב ,תיברעמה הדגה
ETTLER S ,OLFEWATRICK Pלשמל ואר וב יטרואת ןוידו יתובשייתה םזילאינולוק תרדגהל  6

COLONIALISM AND THE TRANSFORMATION OF ANTHROPOLOGY: THE POLITICS AND 

POETICS OF AN ETHNOGRAPHIC EVENT (1999); Patrick Wolfe, Settler Colonialism and 
the Elimination of the Native, 8 J. GENOCIDE RES. 387 (2006); SETTLER COLONIALISM 

IN THE TWENTIETH CENTURY: PROJECTS, PRACTICES, LEGACIES (Caroline Elkins & 
Susan Pedersen eds., 2005); LORENZO VERACINI, SETTLER COLONIALISM: A 

THEORETICAL OVERVIEW (2010); Udo Krautwurst, What is settler colonialism? An 
anthropological meditation on frantz fanon's "concerning violence", 14 HIST. & 

ANTHROPOLOGY 55 (2003). םזילאינולוקו תיברעמה הדגה שוביכ ןיב רשקה ןיינעל 
 U.N. Human Rights Council, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights:ואר

in the Palestinian Territories Occupied since 1967, U.N. Doc. A/HRC/4/17 (Jan. 29, 
erhead-collapse-files-2007) https://digitallibrary.un.org/record/593075?ln=en#record. 

ASRIMAZEN M, לשמל ואר תילארשיה תיתקוחה תרגסמב תינתאה תוהזה תעמטה ןיינעל  7
EWISH AND JSRAEL AS A I :ONSTITUTIONALISMCXCLUSIONARY EYNAMICS OF DHE T
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 ,תיברעמה הדגב לארשי תנידמ לש םייתובשייתה םיימואלו םיינידמ ,םייטילופ
 םילחנתמה לש םייגליווירפ םיסרטניא לע תילארשי תיתקוח הנגה תסירפב םיאטבתמה
 לש ויתועקרק תא ,ךכ םשל ,עובתלו לחנתהל "םתוכז"ל תירנירטקוד תרגסמ הקינעמהו
  8.יניטסלפה

 הדגה יחטשב ילאירוטירט-הרטסקא ןפואב דוסיה יקוח תלוחת לש הלאשה
 אל תימדקא הביתכ אשומ התייהו טפשמה םוחתמ רפסמ םירקוח הקיסעה תיברעמה
 תויטנרהוקה רסוח תא ןייפאל הסנמ התיברמב הביתכה 9.ןורחאה רושעב הטעמ

 
The Constitutional Conception of the Hassan Jabareen, (2017);  TATESEMOCRATIC D

"Jewish and Democratic" State, in THE MEANING OF A JEWISH STATE 33 (Honaida 
Ghanim & Antwane Shalhat eds., 2011) (Arabic); Raef Zreik, The Persistence of the 
Exception: Some Remarks on the Story of Israeli Constitutionalism, in THINKING 

PALESTINE 131 (Ronit Lentin ed., 2008); Raef Zreik , Notes on the Value of Theory: 
Readings in the Law of Return – A Polemic, 2 L. & ETHICS HUM. RTS. 1, 13 (2008). 

 תייעשהל ןעוטו ביואה יניתנ תסיפת לע ןעשנ ןיראב'ג תילאינולוקה הקוחה לע ורמאמב  8
 ,לארשיב םיניטסלפ ןיב תוחפשמ דוחיא לש רשקהב ,ימואלניבה ןידהו יתקוחה טפשמה
 תוחפשמ דוחיא ןיינעב הקיספה יכ ןעוט ןיראב'ג .הזעו תיברעמה הדגה ,םילשורי חרזמ
 ,םיבותכה םיקוחל רשק אלל ,תיעזג הטילש תורצוי טפשמה תיב תוטלחה יכ הארמ
 הקוח יהוז .תינאיטימשה ותגשמהב )exception( גירחה לע הטלחה תועצמאב
 אוה .םה רשאב םיניטסלפה לש םהיתויוכז תחת תרתוח רשא ,ןיראב'ג יפל ,תילאינולוק
 ליחהו ,1948 זאמ םיניטסלפ החפשמ ייחל תיתקוחה תוכזה תא ללש טפשמה תיב יכ ןעוט
 Hassan Jabareen, How the Law ואר .יוהיזה יללכל רשק אלל ,תונוביר לש תחא הסיפת

of Return Creates One Legal Order in Palestine, 21 THEORETICAL INQUIRES L. 459 
 WOLFE, SETTLER ואר יתובשייתהה םזילאינולוקה תמגידרפ תודוא לע הבחרהל .(2020)

COLONIALISM AND THE TRANSFORMATION OF ANTHROPOLOGY, 6 ש"ה ליעל; Wolfe, 
Settler Colonialism and the Elimination of the Native, 6 ש"ה ליעל; SETTLER 

COLONIALISM IN THE TWENTIETH CENTURY, 6 ש"ה ליעל; Lorenzo Veracini, The 
Other Shift: Settler Colonialism, Israel, and the Occupation, 42 J. PALESTINE STUD. 26 
(2013);THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF THE HISTORY OF SETTLER COLONIALISM 

(Edward Cavanagh & Lorenzo Veracini eds., 2017). 
 "דוסיה-יקוח לש םתלוחת ףקיה לע ?ימ רובעבו ימ לש הקוח" דגרוא באיל לשמל ואר  9

 :ילארשיה טפשמה ידומיל לע תרוקיב" ןיראב'ג ןסח ;)2009( 145 בי לשממו טפשמ
 גמ טפשמ ינויע "'טפשמב הזע' ןויליגל רבד ףוס – םהמ דקפנה יטילופה לש ותויזכרמ

505 )2020(; Adam Shinar, Israel’s External Constitution: Friends, Enemies and the 
Constitutional/ Administrative Law Distinction, 57 VA. J. INT'L L. 735 (2018); Yael 
Ronen, Applicability of Basic Law: Human Dignity and Freedom in the West Bank, 46 
ISR. L. REV. 135 (2013); Smadar Ben-Natan, Constitutional Mindset: The Interrelation 
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 תוכלשהב ןודל וא ךכל םייטרואת םירבסה קפסל ,ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב
 ססבתמ דגרוא באיל .שובכה חטשב תנגומה הייסולכואה לע התועמשמו וזכ הלוחת לש
 תיברעמה הדגה יחטשב םיניטסלפה לע ילארשיה יתקוחה טפשמה תלחה יכ החנהה לע
 השיג ץומיא עיצמו ,םיניטסלפה לש םדאה תויוכז לע הנגהה תרבגהל איבת
 לכ לע ,תילארשי תינוטלש תושר לכ לע היהת דוסיה יקוח תלוחת היפלש תילנויצקנופ
 ןמ יכ קמנמ דגרוא 10."םדא לכ יפלכו םוקמ לכב ,ןמז לכב" תינוטלש תוכמס תלעפה
 תונשרפ" ןכ לעו םדאה תויוכז לע תונגהה ברֵמ תא הקינעמה תונשרפל ףואשל יוארה
 הנגהה תא םצמצל ידכ הב שי לארשי לש החטשל דוסיה-יקוח לש םתנגה תא תמחתמה
 לשב רתוי הקזח ןהילע הנגהל הקדצהה רשאכ אקווד תאזו ,תויתקוחה םדאה תויוכז לע
 טלחהב ןתינ 11." 'םש יא' תישענ תינוטלשה תוליעפה רשאכ ןתרפהל הובגה ןוכיסה
 ןכש ,תילנויצקנופה המרב וז השיג םע רבחתמ הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ יכ אורקל
 יפ לע הרדסהה קוח תויתקוח תא תנחובה תישעמ אצומ תדוקנמ אצי טפשמה תיב
 טרפאש יפכ ךא 12.קוחה תא לטיבו דוסיה קוחב םיעובקה םייתקוחה תונורקעה
 ,ןיראב'ג ןסחו רענש םדא .תיתייעב הניה קוחה רשקהב וזכ הלחה לש האצותה ,ךשמהב
 םיחטשה לע םיילארשיה דוסיה יקוח תלחה םא הלאשב םינד םניא ,תאז תמועל
 תינאיטימשה הגשמהה לע ןעשיהב ךא ,יואר וא יוצר יביטמרונ ךלהמ איה םישובכה
 ,הקידצמש וז איה ביואכו םויא תצובקכ םיניטסלפה תסיפת יכ ןעוט רענש ,"ביוא"ל
 ןעוט ןיראב'גו ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע תויתקוחה תונגהה תייעשה תא ,רתיה ןיב
 תונגועמה הלא ןהו תויתקוחה ןה – תויטפשמה תונגהה תא העשמ תוביואה תסיפת יכ
  13.ימואלניבה טפשמב

 
Between Constitutional Law and International Law in the Extraterritorial Applicability 
of Human Rights, 50 ISR. L. REV. 139 (2017); DAVID KRETZMER & YAËL RONEN, THE 

OCCUPATION OF JUSTICE: THE SUPREME COURT OF ISRAEL AND THE OCCUPIED 

TERRITORIES 91-7 (2nd edition, 2021); Aeyal M. Gross, Human Proportions: Are 
Human Rights the Emperor’s New Clothes of the International Law of Occupation?, 18 

EUR. J. INT'L. L. 1, 1 (2007). 
 תוילסרבינוא תפקשה לע רקיעב תנעשנ וז השיג .189 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,דגרוא  10

 הקוחה תלחה תודוא לע הביתכה תא םג תנייפאמו הקוחב םדאה תויוכז לש תונורקעה
 Boumediene v. Bush, 128( ןיידמוב ןיינעב ןידה קספ ירחאו ינפל ומנטנאוגב תיאקירמאה

S. Ct. 2229 (2008)(. לשמל וארKal Raustiala, The Geography of Justice, 73 FORDHAM 

L. REV. 2501 (2005); Fiona de Londras, Guantánamo Bay: Towards Legality?, 71 MOD. 
L. REV. 36 (2008). 

 .177 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,דגרוא  11
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 33 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  12
–754 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,Shinar ;525–522 ,517–512 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,ןיראב'ג  13

 תיטילופה תוהזה לע םויא תצובקכ םיניטסלפה תסיפת יכ ,רתיה ןיב ,ןעוט רענש .760
 תונגהה תלוחתמ תאזה הצובקה תא הרידמ השעמל הכלהש העיתר תררועמ תילארשיה
 



 ב"פשת | המ טפשמ ינויע םורופ הראשב דאהוס
 

6 
 

 קוח תלחה יכ החנהה לע רערעלו ל"נה הביתכה תא רגתאל שקבא ,הז רמאמב
 ןעטא .םיניטסלפה לש םדאה תויוכז לע הנגהה תרבגהל איבת תיברעמה הדגב דוסיה
 תרגסמה הלחוה ןכ אקווד ובש ןחוב הרקמ הווהמ הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ יכ
 הרצי וז הלחה ךא ,"ביוא"כ ספתנש ימ לע םג – דוסיה קוח – תילארשיה תיתקוחה
 יניטסלפה לש ויתויוכז תלילש תא רישכהל הלוכיש תיתייעב תיביטמרונ הנירטקוד
 תורפסל – יתובשייתה-ילאינולוק – ףסונ דממ ףיסוהל תשקבמ ינא ךכב .ןגומה
 ןיבו ,תיברעמה הדגב דוסיה קוח לש הלחהב תונומטה תונכסל הסחייתהש תיטפשמה
 ימואלניבה טפשמה יפ לע תיניטסלפה הייסולכואה לש תונגומה תויוכזב הסיגנב רתיה
 יניד תא גזמל תשקבמה השיגה תא ורקיב רשא םינושארהמ היה סורג לייא .לחה
 טפשמה םע דחי – ימואלניבה םדאה תויוכז טפשמו דוסיה יקוח – "םדאה תויוכז"
 תחת רותחל הלולע וז השיג יכ ןעוט סורג .שוביכ לש בצמב ירטינמוהה ימואלניבה
 ןה האור איהש רחאמ ותרפה תא רישכהלו ירטינמוהה ימואלניבה טפשמבש תונגהה
 םימעטה 14.הווש דמעמב תשבוכה הנידמה יחרזא תא ןהו תנגומה הייסולכואה תא

 
 המ – לארשי תנידמ לש תיטילופ/תיתקוחה תוהזב התללכה-יאל הליבומו תויתקוחה
 .)constitutional exclusion( תיתקוח הרדהכ רידגמ אוהש

14  Gross, הייסולכואה תויוכז לע ויתוכלשהו תויוכזה חיש לש בחרה רשקהב .9 ש"ה ליעל 
Self Natan,-Smadar Ben- לשמל ואר 1967 תנשמ םישובכה םיחטשב תנגומה

 Military Israeli of Project Professional The Heroes: Rights Human Proclaimed
1 (2021) NQUIRYI .OCS & AWL ,Judges. תויוכז חיש לש בולישה תא ןחוב הז רמאמ 

 םייניטסלפה םיחטשב םיילארשי םייאבצ םיטפוש ובש ןפואה תניחב ידי לע םדאה
 ןתנ-ןב רדמס :םג ואר הזה רשקהב .יעוצקמ ןוהכ םדא תויוכזב םישמתשמ םישובכה
 "םיחטשב םייאבצה טפשמה יתבב ילארשיה טפשמה תלחה :םמע ךותב םיבשוי"
 Yaël Ronen, Blind in Their Own Cause: The Military ;)2014( 45 ,43 תרוקיבו הירואת

; Stefano 739 (2013) .L .OMPC &L 'NTI J.AMBRIDGE C2 Courts in the West Bank, 
Belligerent Occupation and ITS Discontents: On the Relationship between , Silingardi

International Human Rights Law and Belligerent Occupation's Law, 19 GLOBAL JURIST 
 תויוכז טפשממ העפשוה שוביכ תוחוכ לש תוקיטקרפ דציכ הלאשב ןדה רמאמ ,2019) 1(
 רסחה יולימל םדא תויוכז תומרונ הנמורתת )ללכב םא( המכ דעו ,ימואלניבה םדאה
 NICOLA ;תיתמחולה הסיפתה אשונב תמייקה תיביטמרונה תרגסמה לש תוצרפהו

PERUGINI & NEVE GORDON, THE HUMAN RIGHT TO DOMINATE (2015). רקוח הז רפס 
 ןדו ,הלש היגולואדיאלו הנידמה חוכל תרבחתמ לארשי לש תינוחטיבה תוינידמה דציכ
 ובש ןפואבו םיחטשב לארשי שוביכ לש תובר הכ תומרב לחלחמ הז חוכ ובש ןפואב
 םילארשי ןיב םיילאינולוקה םיסחיה לש היצזילמרונל שמיש םדאה תויוכז רטשמ
 םירקוס םיבתוכה םש .97–91 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,KRETZMER & RONEN ;םיניטסלפל
 ימואלניבה םדאה תויוכז טפשמב ןוילעה טפשמה תיב לש שומישה תא יתרוקיב ןפואב
 Hedi Viterbo, Rights as a Divide‐and‐Rule Mechanism: Lessons;םישובכה םיחטשב

from the Case of Palestinians in Israeli Custody, 43 LAW & SOC. INQUIRY 764 (2018). 
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 היגוסב ,רתוי רחואמ ,ולעוהש הלאל םתוהמב םימוד סורג לש ותרוקיב סיסבב ודמעש
 לע הנגה לש המורתה יכ הריבסמ ןנור לעי .תיברעמה הדגב דוסיה יקוח תלחה לש
 לכל תירונימ איה דוסיה קוח לש תילאירוטירט-הרטסקא הלחה תועצמאב םדא תויוכז
 ןוגכ ,תופסונ תויטפשמ תורגסמו יתקוחה טפשמה ןיב הפיפח תמחמ תאזו ,רתויה
 ןנור ,תאז םע דחי 15.ימואלניבה םדאה תויוכז טפשמו ילארשיה ילהנמה טפשמה
 ,תיברעמה הדגה יחטשב ילארשיה יתקוחה ןידה תלחהב ינורקע ישוק םייק יכ השיגדמ
 הלחה יכ ,רתיה ןיב ,תנעוטו ,םילחנתמה "תויוכז" ךרעמ לע ותלחה לש רשקהב דוחייב
 יפ לע תובוחהו תויוכזה ךרעמב יונישל איבמ רשא שדח יטפשמ טרדנטס הביצמ וזכ
 איה ילהנמה טפשמה תלחהל תושלוחה תחא יכ הריהבמ איה יכ םא 16,םימייק םינידה
 דוסיה קוח לע תוכמתסה ,ןנור יפל ,ןכל .תסנכה לש הקיקח ןוחבל רשפא יא וכרדש
 העפשה שי תסנכה לש תישאר הקיקחל םהבש םיגירח םירקמב הליעומ תויהל היושע
 םרפסב ,ןנור לעיו רמ'צרק דוד םג .הז רמאמב קולחא הילעש הנעט ,תיברעמה הדגב
 תיברעמה הדגה יחטשב דוסיה יקוח תלחה תא יתרוקיב ןפואב םיחתנמ ,ןורחאה
 יתקוחה טפשמל שוביכה יניד תא הפיפכה וזכ הלחה םירקמהמ קלחב יכ םינעוטו
 יפ לע םירוסאה שוביכה תויושר לש םישעמ ,השעמל הכלה ,הרישכהו ילארשיה
 ןיינעב ןידה קספש םירובס ןנורו רמ׳צרק ,תאז םע דחי .ירטינמוהה ימואלניבה טפשמה
 רסוח תא הטילבמה םיניטסלפל םילחנתמה ןיב םיסחיל השדח השיג גיצמ הרדסהה קוח
 ןוחבל ןכומ טפשמה תיב היה הנושארלש םושמ ,תוצובקה יתש ןיב יטנרהניאה ןוזיאה
 םיניטסלפו םילארשי םילחנתמ לע תונוש תויטפשמ תומרונ תלחה לש תוכלשהה תא
 לכ לע םילח דוסיה יקוח יכ ןידה קספ לש העיבקה ,םתעדל .םישובכ םיחטשה יבשות
 לועפל הלוכי תסנכהש תעדה לע הלעי אל יכ הסיפתה לע תססובמ תסנכה לש הקיקח
 תויוכז לע הנגהל םידעוימה דוסי יכרעל וז הקיקח לש הפפכה אלל תיברעמה הדגב
 ןהכ יחימעו ינש לבוי לש םרמאמב העבוה התוהמב המוד השיג 17.םדא לכ לש ,םדא
 יכ ןעטא רשאכ תדרפנ יכרד וז השיגמ םג 18.ןידה קספ תודוא לע הז ךרכב ןויזופמיסב
 החיצנמו הנבמה השיג הטילבמ יתובשייתהה םזילאינולוקה טבממ ןידה קספ תאירק
 .לחוהש יביטמרונה ךרעמה ךותל יניטסלפה לש חוכה תדמע תותיחנ תא

 
 לש רשקהב ,םידלי תויוכזב דוחייב ,םדאה תויוכז יניד לש בולישה תא רקוח הז רמאמ
 .תולישמ לש םישדח םילכ לארשיל ןתנ הז בוליש ךיאו לארשיב רצעמב םיניטסלפ

15  Ronen, 9 ש"ה ליעל.  
 ,זרא-קרב הנפדו סדנרב יקסבוטסוה רמת ידי לע התלעוה המוד תרוקיב .160 'מעב ,םש  16

 השילחמ םישובכה םיחטשב ילארשיה יתקוחהו ילהנִמה טפשמה תלחה יכ תונעוט רשא
 Tamar Hostovsky ואר .םירקמהמ קלחב ותוא הפילחמ ףאו ימואלניבה ןידה תא

Brandes, The Diminishing Status of International Law in the Decisions of the Israeli 
Supreme Court Concerning the Occupied Territories, 18 INT'L J. CONST. L. 767 (2020); 
Daphne Barak-Erez, Israel: The security barrier – between international law, 

constitutional law, and domestic judicial review, 4 INT'L J. CONST. L. 540 (2006). 
17  ONENR &RETZMER K, 711–99 'מעב,9 ש"ה ליעל. 
  .)2021( המ טפשמ ינויע םורופ "הרדסהה קוחו חופיס ,שוביכ" ןהכ יחימעו ינש לבוי  18
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 הניחבה יבלשמ בלש לכב תאטבתמ תיתובשייתהה תילאינולוקה הלחהה יכ ןעטא
 הערכה יא ,תישאר :וז הלחהב ךבדנ ףיסומ בלש לכשכ ,ןידה קספבש תיטפשמה
 הדילוה ימואלניבה טפשמה יללכל התופיפכו תסנכה תוכמס לש תוינורקעה תולאשב
 ותקיחדו שוביכה טסקטנוק קותינ ידכ ךות דוסיה קוח לש הלחה רשפאש יטפשמ ללח
 טרפה עקרק תעקפה לע טלחומ ןפואב רסואה ירטינמוהה ימואלניבה טפשמה לש
 םג ליבוה רשא ךלהמ והז .לארשי לש םייטילופ םיסרטניא תורישב תויולחנתה םודיקל
 קוח לע תונעשיה ,ףסונב .יניטסלפה םעה לש תויביטקלוקה תויוכזה רשקה קותינל
 ןויוושל ,ןיינקל תוכזה – תועגפנה תויוכזה תמיחתל עירכמה יביטמרונה רוקמכ דוסיה
 תונגהה תחת תרתוחה ,הלא תויוכז לש ןפקיהו ןתוהמ תייוותה לע הכילשה – דובכלו
 תנגומה הייסולכואה ןיב חוכה יסחי לומרנו םיניטסלפה לש םהיתויוכז לע תוימואלניבה
 תא ביצה תילכתה ןחבמ םושיי ,ןכ ומכ .תילארשי תיתקוח תרגסמ ךרד ,םילחנתמהו
 ,עבקנ ךכו ,יטפשמה חותינה זכרמב תשבוכה ותנידמ תויושר םע ויסחיו לחנתמה
 וניה רוזאב םילחנתמ יוניפו תויולחנתה תסירה תעינמב ךרוצה יכ ,שוביכה ינידל דוגינב
 ץומיא ידכ ךות תויתדימה ינחבמ םושיי הרשפא וז היואר תילכת ,ףוסבל .היואר תילכת
 תא ,םימיוסמ םירקמב ,ילארשיה לחנתמל םיקינעמה "םייפולח"ה םיעצמאה ןורקע
  .יניטסלפה לש יטרפה וניינק תא עובתל חוכה

 תלחה ןפואלו הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ לש יתרוקיב חותינ הווהמ הז רמאמ
 תודוא לע בחרנו יללכ ןועיט תולעהל הז בלשב תשקבמ יניאו ,ורשקהב דוסיה קוח
 ןועיט .תיברעמה הדגב תיניטסלפה הייסולכואה לע דוסיה קוח תלחה לש תועמשמה
 .הז רמאמ לש ופקיהלו ותרטמל רבעמ וניהש רתוי בחרנ רקחמ ךירצמ הז ןיעמ בחרנ

 סחייתא א קלחב .ןידה קספבש תיטפשמה הניחבה יבלש תא הוולי רמאמב חותינה
 קקוחל תסנכה תוכמס לש תוינורקעה תולאשב הערכה יא לש תיביטמרונה תועמשמל
 טפשמה יללכל תסנכה לש התופיפכו םישובכה םיחטשה לע רישי ןפואב לחה קוח
 ג קלחב ;תויתקוח תויוכזב העיגפה גוויסב ןודא ב קלחב ;וז ןיעמ הקיקחב ימואלניבה
 אובי םויסב ;תויתדימה ינחבמ םושיי תא חתנא ד קלחב ;היוארה תילכתה ןחבמב ןודא
 .םוכיסה
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 תלחהו תוינורקע תוערכהמ תוענמיה :חותינה תרגסמ .א
 ילארשיה יתקוחה טפשמה

 

 תולועה תוינורקע תולאשב עירכהל אלו ןודל אלש הרחב ןידה קספב בורה תטלחה
 הרישי הלוחת ול שי רשא קוח קקוחל תסנכה לש התוכמס תלאש ןה ולא .תוריתעהמ
 הייסולכואה לע ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש ותלוחת תלאש ;תיברעמה הדגה לע
 הקיקחב תסנכה לש התופיפכ תלאש ןכו 19,תוכמסה תלאשב הכורכה ,םש תיניטסלפה
 תיב יכ םא ,תיתמחול הסיפתב ןותנה חטשב םילחה ימואלניבה טפשמה יללכל וז ןיעמ
 אל םיישק תוררועמ" ,הרדסהה קוח לש רשקהב ,הלא תולאש יכ עיבה טפשמה
 תונורקעל ףופכ הרדסהה קוח יכ החנה ךותמ 20."תוקפסמ תויקנ ןניאו םילטובמ
 הלאשה יכ ומיכסה בכרהה יטפוש בור ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש םייתקוחה
 היוארה תילכתה ינחבמ תלחה תלאש איה םהינפבש ןיינעב תירקיעה תיטפשמה
 21.דוסיה קוחבש הלבגהה תקספ יפ לע תויתדימהו

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 31 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  19
 קוח" יכ הז ןיינעל ריהבה טפשמה תיב .תויח האישנה לש ןידה קספל 32 'ספב ,םש  20

 הקיקחה ירבד ףונב גירח אוהו תילאירוטירטה תונובירה ןורקעל הריתסב דמוע הרדסהה
 םיניטסלפ לע ולוחיש םירדסה תישאר הקיקחב וב העבק תסנכהש רחאמ םילארשיה
 תוכמס לעב אוה יאבצה דקפמה" יכו "רוזאב םייוצמה ןיעקרקמ לעו רוזאה יבשות
 םרוגה תוהזל רשאב תגהונה סיסבה תמרונ תא תונשל בר ישוק םייק ,רוזאב הקיקחה
 ,הלא תוביסנב .םיינטרפ םירדסה תעיבק לש ךרדבו ןיפיקעב רוזאב קקוחל ךמסומה
 תלאש םג ומכ ,רוזאב הרישי הלוחת םהל רשא םיקוח קקוחל תסנכה לש התוכמס תייגוס
 ןותנה חטשב םילחה ימואלניבה טפשמה יללכל וז ןיעמ הקיקחב תסנכה לש התופיפכ
 ןיחבה ןידה קספ ."תוקפסמ תויקנ ןניאו םילטובמ אל םיישק תוררועמ ,תיתמחול הסיפתב
 רותב הרוגסמ ידי לע תיברעמה הדגה יחטשב הכ דע הלחוה ןכש תילארשיה הקיקחה ןיב
 יחטשבו רוזאה יחטשב םילארשי לע לחה ןידב הדחאה רוציל הרקיעב הדעונ" רשא וזכ
 ילבמ ,"רוזאה יבשות היחרזא לע היקוחו הנוטלש תא ףוכאל הנידמל רשפאלו ,לארשי
 הרדסהה קוח תמועל ,ימואלניבה טפשמה תניחבמ וז הלחה לש תועמשמל עגרכ סנכיהל
 ףאו םילארשי םיחרזא לע ןידה תדחאה לש תוילכת םדקל דעונ אל אוה" :הנוש ותרטמש
 העצובש תיקוח יתלב היינב דבעידב רישכהלו רידסהל דעונ קוחה .ותפיכא תא לעייל אל
 תוינעגופ תוכלשה הל שי וז הרדסה ןלהל ראוביש יפכו ,רוזאב םילארשי םיבושיב
 – הלעמ רומאכש – םגה ,תאז .רוזאב םיניטסלפה לש תויתוהמ תויוכז לע תכל תוקיחרמ
 רוזאה יבשותלו הלא םיחטשב םילח םניא ילארשיה להנימהו טופישה ,טפשמה
 קוח לש תילאירוטירט-הרטסקאה הלחהב ישוקה .לארשיב דמעמ ןיא םיניטסלפה
 תיטפשמה תרגסמה היפל ,ונדמע הילעש תיביטמרונה הסיפתה חכונל םצעתמ הרדסהה
 רשנמב רומאל םאתהבו תיתמחולה הסיפתה ינידב העובקה וז איה רוזאה יחטשב הלחש
 ."יאבצה דקפמל הנותנ הקיקחה תוכמסש איה רוזאב הלחה תיסיסבה המרונה ,2 'סמ

  .םש  21
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 ,הלא תולאשב עירכי אל טפשמה תיב יכ ףידעה אוה ףא הלשממל יטפשמה ץעויה
 קוחבש הלבגהה תקספ יאנתב תודמוע ןניא אליממ קוחה תוארוה יכ ותדמע חכונ
 קוח תא הקקוחשכ תוכמס רסוחב הלעפ תסנכה יכ הז ןיינעל ונעט םירתועה 22.דוסיה
 דוגינב תאזו – שובכ חטש – תיברעמה הדגה לע הרישי הלוחתב לחה קוחכ הרדסהה
 יכו ,תיתמחול הסיפתב חטש לע היקוח תא ליחהל הנידמ לע רסואה ימואלניבה ןידל
 ןכ תושעל וילעו יאבצה דקפמה אוה תיברעמה הדגה יחטשב קקוחל תוכמסה לעב
 ןעמל 23.ירטינמוהה ימואלניבה ןידב תועובקה תולבגמל הפופכה ,תינוחטיב הקיחתב
 ,דוסיה קוח לע ססבתהב יתקוח ונניא קוחה יכ ונעט םג םירתועה ,הנומתה תומלש
 .היואר הנניא קוחה תילכת יכ רקיעבו

 םע אשונב תיטפשמה תקולחמה לשבו גירח ןפואב רשא ,תאז תמועל ,הלשממה
 תא הריהבה ,יטרפ ןיד יכרוע דרשמ ידי לע תגצוימ התייה הלשממל יטפשמה ץעויה
 הילע תרסואה ,תסנכה לע הלבגמ לכ ןיא ימינפה ילארשיה ןידה תניחבמ" יכ התדמע
 יכו דוסיה יקוחב קר לבגומ תסנכה לש החוכ יכ ,"]תיברעמה הדגה[ רוזאב קקוחל
 לע םג תלבוקמ התייה וז הדמע 24.וז ןיעמ הקיקח לע רסוא וניא ימואלניבה טפשמה
 תרוקיבל הפופכ תסנכה לש הקיקח יכ החנהה" יכ הלשממה ידי לע ןעטנ דוע .תסנכה
  25."תנכוסמו תכל תקיחרמ ,תימידקת איה ימואלניבה ןידה לע תססובמה תיטופיש

 הערכהה בחרמל ץוחמ ןריאשהלו ל"נה תוינורקעה תולאשב ןודל אלש הריחבל
 ךרעמה ןיב קותינ הרשפא וז הריחב .רתויב הבושח תיביטמרונ תועמשמ תיטופישה
 טפשמה תיב יפל תיתמחולה הסיפתה וא שוביכה טסקטנוק לע שלוחה יביטמרונה
 ימואלניבה טפשמה לש םעופה וביל םהש סיסבה תמרונו ןובירה תוהז – ןוילעה
 דוסיה קוח לש הלחה ,השעמל הכלה ,הרשפאו ,קוחה תניחב תרגסמ ןיבל – ירטינמוהה
 טפושה לש ותעד תווחב םג טלוב הז קותינ .תיברעמה הדגה יחטשב םיניטסלפה לע
 לוכיש רבד ןיא יכ עבקו הלשממה לש וזל המוד הדמע ץמיא אוה התרגסמבש גרבלוס
 ןידה לע רבגת וז הקיקח יכו 26,תיברעמה הדגה לע לחה קוח קקוחל תסנכהמ עונמל
 ןיינעל םילדבהה תא הצח שוביכה לש יביטמרונה רשקהה קותינ ,ךכו 27.ימואלניבה

 
 יכ ריהבה ש"מעויה ,ןידה קספב טרופש יפכ( תויח האישנה לש ןידה קספל 23 'ספב ,םש  22

 םימעט םנשי יכו תוקפסמ היקנ הניא רוזאה יחטשב קקוחל תסנכה לש התוכמס תלאש"
 ,תיתמחול הסיפתב קזחומה חטשב תישאר הקיקח לש הרישי הלחה דגנ לקשמ ידבכ
 הלחה יכ ודי לע םעטוה הז רשקהב .רוזאב תילארשיה הטילשל עגונ רבדהש לככ טרפב
 תולשממ ידי לע הטוקנה הקיטקרפה תא תרתוס רוזאה יחטשב תיתקיקח המרונ לש הרישי
 .)"2 'סמ רשנמ תאו םינש 50-כ הזמ לארשי

 .תויח האישנה לש ןידה קספל 22 'ספב ,םש  23
 'נ דאולס תייריע 1308/17 ץ"גבב לארשי תלשממ םעטמ תימדקמ הבוגתל 217–186 'ס  24

 .)דאולס ןיינעב הלשממה תבוגת :ןלהל( )21.08.2017( תסנכה
  .228 'סב ,םש  25
 .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 3 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  26
 .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 6 'ספב ,םש  27
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 תעדל בורה יטפוש ןיב ל"נה תוינורקעה תולאשב הערכהה תוציחנ יא וא תוציחנ
 .ןידה קספב טועימה

 הלחה ,ןושארה רושימב .םיירקיע םירושימ ינשב תוכלשה דוסיה קוח לש וז הלחהל
 םיטלחומ םירוסיאב ,רתיה ןיב ,קסועה – ימואלניבה טפשמהמ רבעמ תניחבב איה וזכ
 תיביטמרונ תרגסמ לא – ןוחטיב ילוקישל שבוכה חוכה לש ויתויוכמס תמיחתבו

 ןוזיאבו ,לוכיבכ ,טרפה רושימב "תויוכז" דוגינ לש הרפסב תקסועה תילארשי תיתקוח
 ילמרונה יביטמרונה בחרמהמ ןיינקל יניטסלפה תוכז תא קתינ הז ךלהמ .ןהיניב יוארה
 התוא ףיפכהו ,הילע הנגהה ףקיהו תוכזה לש התוהמ לע רישי ןפואב ךילשמהו הלש
 ןיינק לע תרבגומה הנגהה ,גאה תונקתל 43 ףיעס .ילארשיה יתקוחה יביטמרונה ךרעמל
 לכ ודביא ,גאה תונקתל 46 הנקת יפ לע וב עוגפל טלחומ טעמכה רוסיאהו טרפה
  .יניטסלפה לש ויתויוכז תניחבל תערכמ תיביטמרונ תועמשמ

 יקספב יוטיב ידיל האב וזש יפכ דוסיה קוח תלחהמ התוהמב איה הנוש ,וז הלחה
 םייחרזאה םיקיזנה קוחל 7 ןוקיתב טפשמה תיב ןד ןיינע ותואב 28.הלאדע ןיינעב ןידה
 היהת אל הנידמה ויפלש ,)27.7.05 םוימ ןוקית( 1952-י"שת ,)הנידמה תוירחא(
 .ןוחטיבה תוחוכ ועציבש השעמ לשב תומיע רוזאב םרגנש קזנל ןיקיזנב תיארחא
 רשא ,תיברעמה הדגה יבשות לש תויוכזה לע דוסיה קוח תלחה יכ עבק קרב טפושה
 ,לארשיב םהל תונקומה תויוכזב רבודמ יכ ךכ חכונ השקבתה ,ןהב עגופ 7 'סמ ןוקית
 חוכמ םג תמייק םייוציפה תבוח יכ םא – ילארשיה יטרפה ימואלניבה טפשמה פ"ע
 יתב ינפב תומייקתמ ןיקיזנה תועיבת רשאכ – 29ירטינמוהה ימואלניבה טפשמה
 השעמל איה הקוחה תלחה ,ונייה 30.ילארשיה ןידה יפלו לארשיב טפשמה
 קוח ןיינעב ןידה קספבש תילאירוטירט-הרטסקאה הלחהה תמועל תילאירוטירט
  .הרדסהה

 ןיבל ןאכ הרקמה ןיב דוסיה קוח תלחה לש רשקהב תשקבתמ תפסונ הנחבה
 קוח תניחבב האטבתה וזש יפכ ,םילחנתמה לע דוסיה יקוח לש תילנוסרפה הלוחתה

 
 ד''פ ,ןוחטיבה רש 'נ ברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 8276/05 ץ"גב  28

 .)2006( 20 ,1 )1(בס
 ינידל רשקב תונקת תוברל השביב המחלמ לש םיגהנמהו םינידה רבדב גאה תנמאל 3 'ס  29

 Hague Convention (IV) Respecting the:ואר( 1907 תנשמ השביב המחלמה יגהנמו
Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws 

and Customs of War on Land, 18 October 1907(, יכ עבוקה:"A belligerent party which 

violates the provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay 
compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of 

its armed forces". 
 ש"ה ליעל ,Ronen ;9 ש"ה ליעל ,Shinar הקיספב דוסיה קוח תלחה תועמשמב ןויד ואר  30

9; Ben-Natan, 9 ש"ה ליעל. 
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 קספ תרגסמב 31.הזע ףוח ןיד קספ תרגסמב ,2005-ה"סשת ,תוקתנתהה תינכות םושיי
 םילחנתמה לע קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לחוה הז ןיד
 דוסיה קוח תלחה ןאכ םג .תילנוסרפ הלוחתב תויתקוח תויוכז םהל קינעהו ישיא ןפואב
 דקמתה ןידה קספ .הזעב םיניטסלפה לע אל יאדוובו ,תילאירוטירט-הרטסקא התייה אל
 תושרב ולחנתהש לארשי יחרזא םתויהב םינופמה יפלכ תויתקוחה לארשי תובוחב
 הבייח תיתקוח תוכזכ הב העיגפש תירוטגילבוא ןיינק תוכז םלצא השבגתהו הנידמה
 ןפואב העגנ הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספב דוסיה קוח לש הלחהה ,תאז תמועל .יוציפ
 תויגוסלו יניטסלפה עקרקה לעב ןיבל לארשי תנידמו ילארשיה לחנתמה ןיב סחיל רישי
  .שובכה חטשב ןיינקל יניטסלפה לש תונגומ תויוכז רבדב תערכמ תועמשמ תולעב

 תא םיריבעמ דוסיה קוח תלחהו תוינורקעה תולאשב הערכהה יא ,ינשה רושימב
 תימצע הרדגהל יניטסלפה םעה לש תויביטקלוקה תויוכזל תורושקה תולאשמ דבוכה
 ופוסב הלא תויוכז הנאטבתת ובש ןפואהמ קתונמב ,1967 תנשמ םישובכה םיחטשב
 תילארשיה תיתקוחה ותוכזל קרו ךא תועגונה תולאשל ,רחא וא הזכ ינידמ ךילהת לש
 םילימב .ךשמהב טרפא םהילעש תויתדימה ינחבמל םשמו ,ןיינקל יניטסלפה טרפה לש
 ויתויוכזו ותוהז תועמשמו יניטסלפה ןיב קתנמ הז ךלהמב טפשמה תיב ,תורחא
 תועגונש תולאשל תיביטקלוקה תוכזה תא טיסמ השעמלו ,שוביכה ךרעמב תוימואלה
 ךוסכס יכ רונש הנעט קדצב 32.םעכ תוימואלה ויתויוכזל העיגנ אלל ,הזכש רותב טרפל
 ,ןיינקל םיניטסלפה תויוכז לע ןגהל לארשי לע הבוח תמייק יכו רזבל רשפא יא יטילופ
 ןיב תועקרקה יכוסכס תא ביצהל תשקבמ רונש .םילחנתמ לש תוליעפ דגנכ םג
 לע "יטילופה ברקה" לש רתוי בחרה רשקהב תיברעמה הדגב םילחנתמל םיניטסלפ
 ידי לע תויטרפ תועקרקב שומישו הסינכב היילעה תמגמ חכונ תאזו ,רוזאב תומדא
 ידי לע התשענש האוושהה םג ןאכ הליעומ 33.םיעשתה תונש זאמ םילחנתמ
 יווצ תויקוח הנודנ וב ,קירוס תיב ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב תקיספ ןיב ימאיניקסוק
 הרשכוה ,הדרפהה רדג תיינב ךרוצל תיברעמה הדגב םיניטסלפ םירפכ תועקרקל הסיפת
 תיב לש תצעיימה ותעד תווח ןיבל 34,תויתדימ ינחבמל הלולסמ ףפכוהו רדגה תמקה
 סחייתה קירוס תיבבש דועב יכ ןעוט ימאיניקסוק 35.רדגה ןיינעב קדצל ימואלניבה ןידה
 ,השעמל הכלה ,רשפאו רדגה ןויער תא עימטה רשא רצ ןבומב תוינידמל טפשמה תיב
 ספת קדצל ימואלניבה ןידה תיב ,םייפיצפס םיעטקב ומוקימו ולולסמ תא רגתאל קר

 
 .)2005( 560 ,481 )2(טנ ד''פ ,לארשי תסנכ 'נ הזע ףוח תירוזאה הצעומה 1661/05 ץ"גב  31
 תוכזב קוחה תעיגפ חותינ תרגסמב הרזח טרפה לש תימואלה תוהזה תלאש םנמוא  32

 תוכזה לש ןבומב אל יכ םא ,םילחנתמה ןיבל םיניטסלפה ןיב ןידה קספב ןויוושל
 .תיביטקלוקה

33  , 6 Private Property and Public Power in the Occupied West BankSchnur, -Ronit Levin
EUR. PROP. L.J. 122 (2017). 

 .)2004( 807 )5(חנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ קירוס תיב רפכה תצעומ 2056/04 ץ"גב  34
35  The Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory, Advisory opinion, 2004 I.C.J 131 (July 9). 
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 ילוקישל תימצע הרדגהל יניטסלפה םעה תוכז תא דימצמש טבמב לחה ןידה תא
 תויולחנתהה תוינידמ תוססבתה לש םיחנומב ושרופ הלאשכ .לארשי לש ןוחטיבה
 הירלקפסאב ,תיקוח יתלבכ התוללכב רדגה תא האר ןידה תיב ,לארשי לש תיקוח יתלבה
 תייאר ידי לע ןה הז הרקמב הלבגוה וא הרפוה וז תוכז יכו ,תימצע הרדגהל תוכזה לש
 36.םיניטסלפה לש העונתה שפוח תרפה ידי לע ןהו תויולחנתהה ךרעממ קלחכ רדגה

 לש "החונ" הלחה ,השעמל הכלה ,הרשפא יניטסלפה ימואלה-יביטקלוקה תמלעה
 םיניטסלפה תויוכזל תועגונה תולאשמ גאדומ וניאש ילאירוטירט השעמכ דוסיה קוח
 יחטשב תיתמחולה הסיפתה תועמשמו תונוביר לש ,תימצע הרדגה לש תויגוסמ ,םעכ
 תוריתעה תרגסמב הלשממה הרחב ובש ןועיטה וקל תיבג חור הנתנו ,תיברעמה הדגה
 םייגולואדיא-םייכרע וא םיימואל ,םייטילופ םיסרטניא לע ןעשנ רשאו קוחה דגנכ
 יכ הז ןיינעל הנעט הלשממה .תיברעמה הדגב תויולחנתהה לעפמלו ותקיקחל סיסבכ
 יבחר לכב תידוהי תובשייתה ,השעמל .יואר ךרע איה רוזאב תילארשיה תובשייתהה"
 ךרע איה ,השדחה תעב לארשי םע ירבד תישארמ דחוימבו ,םלועמו זאמ ,לארשי ץרא
 ויפואל ותעד תווחב גרבלוס טפושה םג סחייתה ךכ 37."הנושארה הלעמה ןמ ינויצ
 יפוא םילעהל תורשפא תמייק אל יכ ותעד תא עיבהו הרדסהה קוח לש ינידמ-יטילופה
 ךרוצ היה אל הארנה לככ שלופל עקרק לעב ןיב ליגר ךוסכסב רבודמ היה וליא" :הז
 תקולחמה לש רתויב םישיגרה םימינב עגונ הרדסהה קוחש אלא ,הרדסהה קוחב
  38."ןורמושו הדוהי יחטשל סחיב תינידמהו תיטילופה

 

 הפיפכמ תויוכז תרגסמ :תויוכזב העיגפה גוויס .ב
 

 ןויוושל ,ןיינקל םיניטסלפה תוכזב עגופ הרדסהה קוח יכ עבק ןידה קספ
 יתקוחה טפשמה היה הלא תויוכז תביאשל ירקיעה יביטמרונה רוקמה רשאכ ,דובכלו
  .ילארשיה

 ומכ דוסיה קוח יפ לע יתקוחה הדמעממ הבאשנ וז תוכז ,ןיינקל תוכזל רשאב
 שוכר תא דבכל יאבצה דקפמה תבוח לע ,רתיה ןיב ,הרומה גאה תונקתל 46 הנקתמ םג
 תועגופה תולועפמ ענמיהל ,תילילש הבוח :הלופכ הבוח המיע תאשונה הנגה – טרפה
 ןיינק יכ תוחיטבמה תולועפ םייקל ,תיבויח הבוחו ,תנגומה הייסולכואה לש הניינקב
 ןיינקה תוכז לע הנגהה יכ הדבועה ןתניהב ,םלואו 3939.םירחא ידי לע עגפיי אל טרפה
 וא םיינויח םייאבצ םיכרצ לש גירחל ףופכ – תטלחומ טעמכ איה ל"נה 46 הנקת יפ לע

 
36  13,  .EVR L. .SRI 41, A Zone of Reasonableness –Occupied Zone Martti Koskenniemi, 

24 (2008). 
 .97 'סב ,24 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינעב הלשממה תבוגת      37
  .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 10 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  38
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 40–38 'ספב ,םש  39
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 רוקמכ וז הנקת לש הדוחיי יא – תנגומה הייסולכואה תבוטו ימוקמה טפשמל םאתהב
 בלשב ןה ןידה קספ ךשמהב התחינזל ליבוה ןיינקל תוכזה ףקיהו תוהמ ןיינעל עירכמה
 ,השעמל ,ךכ .ןלהל טרופיש יפכ ,תויתדימה ינחבמ בלשב ןהו היוארה תילכתה תניחב
 ףקיהל הפפכוהו הל ידועייה יביטמרונה גראמהמ יניטסלפה לש ןיינקה תוכז הקתונ
 רשקהב הבצוהש תיטפשמה הלאשה רשאכ ,דבלב דוסיה קוח יפ לע תיתקוחכ תוכזה
 8 ףיעסבש הלבגהה תקספב תועובקה הדימה תומאב תדמוע וז העיגפ םאה איה הזה
  40.ירטינמוהה ימואלניבה טפשמה תומרונב תועובקה הדימה תומאב אלו ,דוסיה קוחל

 םג ךכב הכורכ רשאכ ןויוושל תוכזב עגופ הרדסהה קוח יכ םג עבק ןידה קספ
 ןויוושה תוצובק 41.דוסיה קוחמ ןה ףא ובאשנ הלא תויוכז רשאכ ,דובכב העיגפ
 םייק אל יכ עבק ןידה קספ רשאכ ,םילחנתמהו םיניטסלפה ויה האוושהל תויטנוולרה
 אלש היינב ןיב הניחבמה תוינידמל רושקה לכב הלא תוצובק יתש ןיב יטנוולר ינוש
 קספ יפל 42.תויולחנתהב ןידכ אלש היינבל תיברעמה הדגב םייניטסלפ םיבושייב ןידכ
 הדמעב םיניטסלפה םיבשותה תא הדימעמ הרדסהה קוח יפ לע ל"נה הנחבהה ,ןידה
 לע תנגומ הייסולכואב רבודמש תויה תאש רתיבו 43,"םידוהיה םהינכש"ל סחיב התוחנ
 לש וזמ יטנרהניא ןפואב התוחנ חוכ תדמעב" הכו הכ ןיב הנותנה ימואלניבה ןידה יפ
 44."לארשי תנידמ לש תויוכז יוושו םיאלמ םיחרזא םהש ,רוזאב םילארשיה םיבשייתמה

 תא הלפמ קוחה יכ ןידה קספב העיבקה יכ םירובס רמ'צרק דודו ןנור לעי
 םהלש התוחנה חוכה תדמעל סחייתמו דובכל םתוכזב עגופ ,םיניטסלפה םיבשותה
 םיניטסלפל םילחנתמה ןיב םיסחיל השדח השיג השעמל הגיצמ ,םילחנתמל האוושהב
 טפשמה תיב היה אל םירושע ךשמ יכ םירובס ןנורו רמ'צרק .תיברעמה הדגב םייחה
 םיבשותל םילארשי םילחנתמ ןיב יטנרהניאה ןוזיאה רסוח תא ריכזהל ןכומ
 הווהמו ךרד ץרופכ בשחנ ןידה קספ יכ םינעוט ןהכ יחימעו ינש לבוי םג 45.םיניטסלפ
 ןויוושל תוכזה תרפהב דקמתמו ימואלניבה טפשמהמ טבמ תטסהו המגידרפ יוניש
 הנגה הקינעמ תאז תרגסמ יכ םינעוט ןהכו ינש .ילארשיה טפשמב דובכל תוכזהמ קלחכ
 ,םיחטשב םיררושה םייטילופה םיאנתב םיניטסלפה תויוכזל ,תלבגומ םא םג ,תיטפשמ
 ריכהל טפשמה תיב תונוכנב היולת וזכ הנגה לש תויביטקפאה יכ םינעוט םה יכ םא

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 43 'ספב ,םש  40
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 52–46 'ספב ,םש  41
  .תויח האישנה לש ןידה קספל 54 'ספב ,םש  42
  .תויח האישנה לש ןידה קספל 56 'ספב ,םש  43
  .תויח האישנה לש ןידה קספל 56 'ספב ,םש  44
 תיב לש ןוויכ יוניש ןמסמ ןידה קספ םא טופשל םדקומ ןיידע יכ םינעוט םה יכ םא  45

  .222 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,KRETZMER & RONEN ואר .טפשמה
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 ,םילארשיה םילחנתמה ןיבל םיניטסלפה םיבשותה ןיב םייטנרהניאה חוכה ירעפב
 46.םיחטשב ררושה ידוחייה יטילופהו יטפשמה הנבמבו

 הניה ןויווש תוצובקכ םילחנתמהו םינגומה םיניטסלפה תבצה ,יתדמעל
 יתלבה ןדמעמ םע תתמעתמ הניאו תויולחנתהל היצמיטיגל הקינעמ וז השיג .תיתייעב
 תנגומה הייסולכואה יסחי תא תלמרנמ השעמלו ,ימואלניבה טפשמה יפ לע יקוח
 תא אקווד החיצנמה תרגסמ יהוז ,םימייקה חוכה יסחיו שוביכה תואיצמב .םילחנתמהו
 הצובקל םילחנתמה וכפהנ םג ךכ .הצובקכו טרפכ ,יניטסלפה לש התוחנה חוכה תדמע
 םש םתואצמיה תא האור ימואלניבה טפשמהש דועב ,םה ףא "תונגומ" תויוכז תלעב
 המיקמה )Rome Statute( אמור תקוח יפ לע המחלמ עשפכ ףאו ,ויתוארוה לש הרפהכ
  47.ימואלניבה ילילפה ןידה תיב תא

 ידוחיי סחי תוקידצמה תוצובקה יתש ןיב תונחבה רשפאמ םג רבדה
 תרגסמב ,עבק רשאכ גרבלוס טפושה לש ותעד תווחב אטבתה רבדהש יפכ ,םילחנתמל
 רוזאב תילארשי תובשייתה לש הניינע ןיב תוושהל ןתינ אל" יכ ,רצה תויתדימה ןחבמ
 תויושר לש ןתוברועמ יכ ,רתיה ןיבו ,"המוד תיניטסלפ תובשייתה ןיבל הרדסה הנועטה
 הדגב םידוהיל תועקרק תריכמ לע רוסיאהו קוחה אושנ תויולחנתהה תמקהב הנידמה
 הנוש סחי תוקידצמה תוילארשיה תויולחנתהל תוידוחיי תוביסנ ןה ולא לכ – תיברעמה
 .תוצובקה יתשל

 לש ןועיטב תאטבתמה ןידה קספ לע תירשפא תרוקיבל םיעדומ ןהכו ינש
 םה ךא ,אשונב תימואלניבה הדמעהמ תוקחרתהו שוביכה לש תוחישקה תונגהה תחינז

 רחבת םאש ךכל גואדל איה הז רשקהב ןוילעה טפשמה תיב לש ותמישמ יכ םינייצמ
 תא םיאתהל ץלאית איה ןורמושו הדוהימ םיקלח חפסל ךישמהל לארשי תנידמ

 
 ןיינעב ןידה קספב לחהש ךילהתל ךשמהכ וז השדח השיג םיאור ןהכו ינש ,ןנור ,רמ'צרק  46

 ובנ( תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ הדאיז 794/17 ץ"גב ואר( הדאיז
 םייטפשמה םילכב שמתשהל יאבצה דקפמה לש ותוכמס תא ןחב רשא ,))31.10.2017

 תוכומסה תומדאב "םישוטנ םיסכנ"ב שומישו "תוקלח לש הקולחו דוחיא" לש
 התקתעה תא עונמל ךכבו םילחנתמל תועקרק תאצקה רשפאל תנמ לע ,הנומע תולחנתהל
 .)514–513 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,KRETZMER & RONEN ;18 ש"ה ליעל ,ןהכו ינש ואר(
 קלח תאלעהב הז בלשב קפתסא ךא ,הז ירמאמ תרטמל רבעמ וניה הדאיז ןיד קספ
 לש סרטניאל תיביטמרונ היצמיטיגל ןתמב תמלגתמה ןידה קספבש תויתייעבהמ
 יאבצה לשומה תא בייחמה יתועמשמו יתוהמ סרטניאכ ,הצובקכ ,בשייתהל םילחנתמה
 םתליהק תא רמשי רשא יערא םירוגמ רדסה הנומע יבשות רובע אוצמל" ןוצרב ריכמו
 הייח תחטבהו תימוקמה היסולכואל הגאד'ב ךרוצה םע םהירוגמ םוקמל םתקיז תאו
 ענמנ םצעבו ,)ןארבו'ג האישנל הנשמה לש ןידה קספל 27 'ספב ,םש( "'םיירוביצה
 תוריבסב יתדבוע ןוידל ,יביטקלוקה רשקהב םג ,יביטמרונ רדסהכ תויוכז רבדב הטלחהמ
 .ילהנׅמה רושימב יאבצה דקפמה תוטלחה לש תויתדימבו

 . International Criminal Court, 1998 (Article 8(2)(b)(viiithe Rome Statue of(( ואר  47
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 תוכזה תחטבה םשארבו ,ילארשי טפשמ לש םייסיסב תונורקעל םיחטשב התולהנתה
 בוש הפיפכמ וז הדמע ךא .ולא םיחטשב םיאצמנה םיניטסלפה םיבשותה לש ןויוושל
 ןגומ טרפכ יניטסלפה לש ותוכז םג ומכ ,יניטסלפה םעה לש תימצע הרדגהל ותוכז תא
 תיב יכ תשקבמו שבוכה חוכה לש תידדצ-דחה תיטילופה ותריחבל ,שוביכ תחת
 םיסרטניאה תא םייקי ,ימואלניבה קוחה ןוטלש תא םייקל םוקמב ,ןוילעה טפשמה
 יטילופה הנוצר תא םייקל טפשמה תיב לע ,תורחא םילימב .לארשי לש םייטילופה
 תדמע לש תואיצמה לשב אקווד ,ךכו .םייתקוח םירופיש ידכ ךות לארשי לש ידדצ-דחה
 וחוכ תא ריבגת ,לוכיבכ ,ןויווש תחסונ ,ילארשיה לומ לא יניטסלפה לש התוחנה חוכה
 תא ףיפכתו ,תוילארשי תויתקוח תויוכז טס ול קינעהל הלולעו לחנתמה לש יביטמרונה
 טפשמה יפ לע ויתויוכז תחת םירתוחה םיילארשי םייתקוח םינוזיאל יניטסלפה
 הז ששח .שבוכה חוכה – לארשי לש ידעלבה יטילופה הנוצר לשב תאזו ,ימואלניבה
 ןיב ,רשא ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ לארשי :דוסי קוח לש ותקיקח חכונ םג רבגתמ
 םעה לש תירוטסיהה ותדלומ איה לארשי ץרא" יכ ,תיתקוח המרונכ ,עבוק ,רתיה
 םעה לש תיביטקלוקה ותוכז לש הלילש שי ךכבו 48,"לארשי תנידמ המק הבש ,ידוהיה
 תובשייתהה" ךרע תא ץמאמ ל"נה דוסיה קוחש םג המ .תימצע הרדגהל יניטסלפה
 םתאירק ,ןיראב'ג ןסח םע דחי ,םדוק רמאמב יתנעטש יפכ 49.יתקוח ךרעכ "תידוהיה
 הדגב תויולחנתהה לעפמ ךשמהל יתקוח בג הקינעמ הלא םיפיעס ינש לש דחיב
 ,הזכש רותב ,בשייתהל ידוהי לכל תויעבט/תויתקוח תויוכז תקנעה ךרד תיברעמה
  50."לארשי ץרא" יחטשב

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוחל )א(1 'ס  48
 האור הנידמה" יכ עבוק ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוחל 7 'ס  49

 סוסיבו המקה םדקלו דדועל תנמ לע לעפתו ,ימואל ךרע תידוהי תובשייתה חותיפב
 ."הלש

50  State Law: Antecedents and -The Jewish Nation& Suhad Bishara,  Hassan Jabareen
Constitutional Implications, 48 J. PALESTINE STUD 43, 50 (2019). 
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 תרשכה ךרוצל יניטסלפה תמלעה :תוילכתה תניחב .ג
  תילכתה

 

 ןויוושל ,ןיינקל יניטסלפה עקרקה לעבב עגופ הרדסהה קוח יכ ןידה קספ עבקשמ
  .היואר תילכתל וניה קוחה םא ןוחבל טפשמה תיב רבע ,דובכלו

 תילכת" – הנושארה תילכתה .קוחל תוירקיע תוילכת יתש ןחבׅא טפשמה תיב
 תינונכתו תיניינק הרדסה לש ךרדב רוזאב תובשייתהה סוסיבכ העבקנ – "תיתכרעמ
 עבק ןידה קספ 51."יתלשממ שוכר" םניאש ןיעקרקמ לע תיקוח יתלב היינב לש דבעידב
 ימואלניבה קוחה וניא רפוה ונוטלשש קוחה ךא 52."קוחה ןוטלשב השק העיגפ" יהוז יכ
 טפשמה תיב רשאכ ,תיברעמה הדגה יחטשב תויולחנתהה תמקהו ןונכתה ירדסה אלא
 הרשכהו הרדסה לכ לש הלוטיבל חרכהב" םיכילומ םניא קוחה ןוטלש ילוקיש יכ עבק
 ןידה 53."ויתוביסנ יפל הרקמו הרקמ לכ ןוחבל שיו תיקוח יתלב היינב לש דבעידב
 לחה ןידה ןכש ןובשחב ואיבהל שיש לוקיש"כ קרו ךא אבוה רוזאב לחה ימואלניבה
 חיש ודה 54."וב םיררוגתמה םינגומה םיבשותה תויוכזל הבחר הנגה קינעמ רוזאב
 םילחנתמהו היקוח ,הנידמה ןיב םיסחיה רושימב ורקיעב אוה הז רשקהב יתילכתה
  .לילכ טעמכ םהמ םלענ יניטסלפה רשאכ ,המעטמ

 לש היופכ תינוטלש הליטנ קידצהל תלוכיל עגנ תיתכרעמה תילכתל ףסונ טקפסא
 ןיעקרקמ לע המקוהש "תילארשי תובשייתהב" רבודמש הדבועה ןתניהב ,ןיעקרקמ
 .םהב תויוכזל ןעוטש ימ שיש וא ,תיניטסלפ תיטרפ תולעבב אוה םהמ לטובמ אל קלחש
 חוכמ יאשר יאבצה דקפמה םנמוא יכ 55,ןיינעב תמדוק הקיספל ךשמהב ,עבק ןידה קספ
 תבוטל םיעגונה םילוקיש לוקשל גאה תונקתל 43 הנקת חוכמ ול תוקנעומה תויוכמסה
 םילחה תועקפהה יניד םלוא ,םילחנתמה תייסולכוא תוברל ,תימוקמה הייסולכואה ללכ
 תיניטסלפ תולעבב םייטרפ ןיעקרקמ לש העקפה םיריתמ םניא תיברעמה הדגה יחטשב
 בכרהה יטפוש בור ועירכה ףוסב 56.תויולחנתה לש הבחרהו המקה לש ידעלבה ךרוצל
 .דוסיה קוח ןחבמב היואר הנניא ,ל"נה היתורזגנ ללכ לע ,תיתכרעמה תילכתה יכ

 ענמיהל ]ןוצרה[ – תישונא תילכת" התייה בורה תעד תווח יפל היינשה תילכתה
 תא ונבש םיבשייתמל הנעמ תתלו רוזאב תובשייתהו םירוגמ ינבמ לש יוניפו הסירהמ
 ,ןידה קספ ןושלכ ,הדקמתה וז תילכת ."תויושרה דודיעב וא בל םותב רוזאב םתיב

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 64 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  51
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 65 'ספב ,םש  52
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 66 'ספב ,םש  53
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 65 'ספב ,םש  54
 ;)2004( 443 )3(חנ ד''פ ,תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ סה 10356/02 ץ"גב  55

 )2009( 331 )3(גס ד''פ ,ןוחטיבה רש 'נ אריס תיב רפכה תצעומ שאר 2150/07 ץ"גב
  .)אריס תיב ןיינע :ןלהל(

 .תויח האישנה לש ןידה קספל 70 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  56
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 תקיזבו 57"םתיב תסירהו יוניפ לשב םמצע םיבשייתמל ומרגייש םיישקבו הקוצמב"
 ,םייתליהקה ,םייתחפשמה םירשקה לולכמ לע" ,םהירוגמ םוקמל םילחנתמה
 הנידמה תכימתו דודיע" יכ ריהבה ןידה קספ 58."הב םימולגה םייתקוסעתהו םייתרבחה
 59,"ילהנימה טפשמב הנגהל יוארה תוכמתסה סרטניא טרפל םיקהל היושע היתויושרו
 יכ עבקנ ךכ .בל םותו תוריבס לש יאנתב דומעל ךירצ הז סרטניא יכ העיבק ידכ ךות
 םותב רוזאב םהיתב תא ונב רשא םיבשייתמ םתואל תעגונ וזש לככ ,תישונאה תילכתה"
  60."היואר תילכת בשחיהל הלוכי תוכמסומה תויושרה יגצמ לע ךמתסהבו בל

 הנידמה תויושרל לחנתמה ןיב םיסחיה רושימב הראשנ "היואר"כ וז תילכת תעיבק
 .לחה ימואלניבה טפשמה לש וניינעמ הנניא וז םיסחי תכרעמ רשאכ ,דבלב םהיניבו
 לכ ןיא יניטסלפה עקרקה לעבל רשא ךרעמ לע היונב איהו ,וז תילכתמ םלענ יניטסלפה
 שוביכה חוכב עקרקה לעב לע התפכנ רשא םיסחי תכרעמ יהוז .וב הטילש וא העיגנ
 תיינב לע טלחומ ןפואב רסואה ימואלניבה טפשמה לש הטוב הרפה ידכ ךותו
 ךרעמ תא הכותב הנבמ םג וז תילכת .םילחנתמ תבוטל עקרק תעקפה לעו תויולחנתה
 המ ,השעמל ,ךכו .תיביטמרונ תועמשמ תלעב תוילמרונכ שובכה חטשב חוכה יסחי

 תומדב רשוא ,בכרהה יטפוש בור ידי לע תיתכרעמה תילכתה תרגסמב יואר אלכ עבקנש
 .ןמעטמ לחנתמל שוביכה תויושר ןיב םיסחיה ךרעמ לע תכמסנה "תישונא תילכת"
 לחנתמה לש תיתקוחה "תיניינקה ותוכז" ףקיה תא ביחרמ םג ןאכ טפשמה תיב ,השעמל
 ףוח ןיד קספב העבקנ וזש יפכ ,ילנוסרפ ישוכר ךרע תלעב "תירוטגילבוא" תוכזמ
 אלש תישונא תילכת תומדב ילאירוטירט יבחרמ דממ תלעב תיניינק תוכזל 61,הזע
 .םילחנתמ תונפל

 היוארה תילכתה סיסבב תוכמתסהה סרטניאו בלה םות תונורקע לש םתלוכיב ןיא
 תויושר ןיב םיסחיה .ירטינמוהה ימואלניבה קוחה תרפה תא אפרל ידכב העבקנש
 "בל םות" םייקתה יכ חיננ םא ףא – המעטמ םילחנתמה ןיבל תשבוכה הנידמה
 לש וניינעמ םניא םה – םהיניב תימינפה םיסחיה תכרעמב "תוכמתסה סרטניא"ו
 עקרק לושינל ןוכתמ תווהל הלוכי הניא וז תימינפ םיסחי תכרעמ .ימואלניבה טפשמה
 הייסולכואה לש תונגומ תויוכז לע הכילשמ איה דוע לכו ,תיטרפ תיניטסלפ
 ףיעס ללוכ ,ימואלניבה טפשמה תולבגמ יפ לע ןחביהל תוכירצ היתואצות ,תיניטסלפה

 תניחבל תובישח לכ ןיא הנידמה הרציש תוכמתסהה סרטניאל םג ךכ .גאה תונקתל 43
 ימואלניבה טפשמה תא הרפמ הנידמה תויולחנתה דודיע םצעמ ןכש ,קוחה תילכת
 2001 תנשמ "םיימואלניב םייקוח יתלב םישעמל תונידמ לש תוירחא" יללכ יפל .לחה
)Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001( 

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 80 'ספב ,םש  57
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 81 'ספב ,םש  58
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 83 'ספב ,םש  59
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 86 'ספב ,םש  60
 .31 ש"ה ליעל ,הזע ףוח ןיינע  61
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 63,יגהנמה ימואלניבה טפשמהמ קלחכ םיבשחנה 62,)"הנידמה תוירחא יללכ" :ןלהל(
 התוא יניד יפ לע ,םיכמסומ ךא הנידמה לש ןגרוא םניאש םדא וא ןוגרא לש םהישעמ
 ךרוצל הנידמה לש השעמכ ובשחיי ,תינוטלשה תושרה לש תויוכמס ליעפהל ,הנידמ
 הנידמה תוירחא יכ םיעבוק ףא הלא םיללכ 64.ימואלניבה טפשמה יפ לע היתויובייחתה
 םיפוג וא םישנא לש םהיתולועפ לע םג תשלוח תימואלניב תויקוח יתלב תולועפל
 הנודנה הנידמה לש הרישיה התטילשב וא הארוהה יפ לע םילעופ םה רשאכ םייטרפ
 איה םא טרפה לש םישעמל תיארחא ףא הנידמה ,ךכל רבעמ .השעמה עוציב תעב
 קוחב רבודמ יכ הדבועה ונניינעל תיטנוולר רשאכ ,םישעמ םתוא תא תצמאמו הריכמ

 
 International Law Commission, Articles on Responsibility of States for :ואר  62

Internationally Wrongful Acts, with Commentaries UN Doc A/56/10 (2001) )ןלהל: 
 .https://did.li/0J0ql :ב םינימז םיללכה .)הנידמ תוירחא יללכ

 International Law( ימואלניבה טפשמה תדעו ידי לע וצמוא הנידמה תוירחא יללכ  63

Commission( תונידמ ןיב בחרנ ףתושמ סוזנצנוק םיפקשמ הלא םיללכ .2001 תנשב 
 טפשמה יתבל ןהו תולשממל ןה הכרדה לש ענכשמ רוקמכ םכרע תא וחיכוהו םלועה
 טפשמה תיב ,)ICJ( קדצל ימואלניבה ןידה תיב ןוגכ ,םינוש םיימואלניב םילנובירטב
 יאקירפאה טפשמה תיב ,)European Court for Human Rights( םדא תויוכזל יפוריאה
-ןיבה ןידה תיבו )African Court on Human and Peoples’ Rights( םימעו םדא תויוכזל
 ןידה תיב יפלו ,)Inter-American Court of Human Rights( םדאה תויוכזל יאקירמא
 ימואלניבה טפשמהמ קלח תויהל ךפה ,םירחא םילנובירט םג ומכ ,)ICJ( קדצל ימואלניבה
-U.N. Secretary :ואר םיימואלניב םילנובירט ידי לע םיללכה ירוכזא תריקסל .יגהנמה

General, Responsibility of States for internationally wrongful acts, Compilation of 
decisions of international courts, tribunals and other bodies, U.N. Doc. A/71/80 (April 

 תווחב םג ורכזוא הלא םיללכ .https://undocs.org/en/A/71/80 :ב ןימז ח"ודה .(2016 ,21
 תינבנש הדרפהה רדג ןיינעב קדצל ימואלניבה ןידה תיב לש )140 'ספ( תצעיימה תעדה
 The Legal Consequences of the Construction of a :ואר .תיברעמה הדגב לארשי ידי לע

Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory opinion, 2004 I.C.J 131, ¶ 140 
(July 9). 

 The" :יכ עבוק ,.תרדגומ הניא הינמיסה !האיגש ש"ה ליעל ,הנידמ תוירחא יללכל 5 'ס  64
conduct of a person or entity which is not an organ of the State under article 4 but which 
is empowered by the law of that State to exercise elements of the governmental authority 
shall be considered an act of the State under international law, provided the person or 

entity is acting in that capacity in the particular instance". הנומט הז ףיעסל הקדצהה 
 תלוכיה תא תיתלשממ אל תושיל קינעמ הנידמה לש ימינפה קוחה םיבר םירקמב יכ ךכב
 הנידמה רענתת וז ךרדב יכ תעדה לע לבקתמ הז ןיאו ,תויתלשממ תויוכמס ליעפהל
 .ימואלניבה טפשמה יפ לע היתובוחמ
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 ךרד תויהל לוכי רומאכ ץומיא 65.ןתוא רישכהלו הלא תולועפ ץמאל שקבמ רשא
 ל"נה היוארה תילכתה תעיבקש ךכ 66.טפשמה תכרעמ לש ללוכ ,הנידמה לש םישעמ
 .המצע ינפב הנידמ השעמ הווהמ קוחל

 תא החתפ התוהמב תימינפ-תילארשיה תיתקוחה תרגסמב תילכתה תניחב
 םג ןכל .ימואלניבה ןידל תודגונמה תויכרע תויגולואדיא תוילכת תרשכהל תורשפאה
 ,ילארשיה יתקוחה טפשמה תרגסמב ראשנ תילכתה ןיינעל םיטפושה ןיב תקולחמה רדג
 רוגסמ וא ןויפאבו ,דבלב םתנידמ תויושרו )םיחרזא( םילחנתמה יסחי תוהמב רקיעבו
 יטפושמ קלח ןיב תועדה יקוליח יפואב טלבתמ רבדה .הקוחה סיסבב יטילופה ןוצרה
 גרבלוס טפושה .הז ןיינעל גרבלוס טפושה לש תקלוחה ותעד תווח רתיה ןיבו ,בכרהה
 האישנה ידי לע הנייפואש יפכ ,היואר יתלבה "תיתכרעמה תילכתה" יכ ותעד הוויח
 יתש ןייפא אוה ךכיפל .קוחה לש תינידמה ותילכתל םלוה יוטיב תנתונ הניא ,תויח
 .תיטילופ הפקשה תאטבמה תימואל-תינידמ תילכת איה תחאה ,קוחל תויואר תוילכת
 אטבל הכירצ ואל םא היואר איה וז תילכת םא הערכהה ,גרבלוס טפושה עבוק ,ןכ לע
 "תילארשיה תובשייתהה" יכ ועירכה הלאו ,וירחבנ ידי לע לבקתהלו םעה ןוצר תא
-תישונאה תילכתה תא ביחרה ףא גרבלוס טפושה 67.יואר ךרע איה תיברעמה הדגב
 ינפ לע תפחרמה תואדווה רסוחו ןואפיקה תננע תא ריסהל האב איה יכ עבקו תיתרבח
 רורחש ידכ ךות ,םינש רבכ םש תובשוי ןקלח תוחפלש ,תיברעמה הדגב תומלש תוליהק
 68.בורה תעדב עבקנש יפכ ,הנידמה תמכסהו בל םות יאנתמ וז תילכת

 הרורב התייה ,ןידה קספב בורה תעדל ףרטצהש ,לדנה טפושה לש ותעד תווח םג
 לש תימואל-תינידמה תילכתה" םג יכ עבקשכ קוחה לש תיטילופה ותילכתל רשאב
 רתיה ןיב 69,"היוארה תילכתה ןחבמ תא תחלוצ רוזאב תילארשיה הזיחאה קוזיח
 המשגה האור אוה הב ,םוקמב תילארשיה הזיחאה תא רצבל" קקוחמה תריחב תומדב

 
State  "Conduct which is not attributable to a:יכ עבוק הנידמה תוירחא יללכל 11 'ס  65

under the preceding articles shall nevertheless be considered an act of that State under 
international law if and to the extent that the State acknowledges and adopts the conduct 

in question as its own". 
 ללוכ ,הנידמה לש םישעמ ךרד לשמל תויהל לוכי רומאכ ץומיא יכ רבסוה 11 'סל רואיבב  66

 In many cases, the conduct which is (2)":52 'מעב ,םש ואר( טפשמה תכרעמ לש
acknowledged and adopted by a State will be that of private persons or entities […] 
article 11 is based on the principle that purely private conduct cannot as such be 
attributed to a State. But it recognizes 'nevertheless' that conduct is to be considered as 
an act of a State 'if and to the extent that the State acknowledges and adopts the conduct 
in question as its own'. Instances of the application of the principle can be found in 

judicial decisions and State practice"). 
 .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 26–25 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  67
 .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 27-28 'ספב ,םש  68
 .לדנה טפושה לש ןידה קספל 3 'ספב ,םש  69
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 ותרטמש תויה יכ הז ןיינעל ףיסומ לדנה טפושה 70."םיינויצו םיידוהי דוסי יכרע לש
 תיב יכ םוקמ ןיא יזא ,תירוביצ תקולחמב היונש הרדסהה קוח לש תינידמהו תימואלה
 תרשמ וניא וב לגוד םיוסמ יטילופ הנחמש ןורתפה יכ עבקיו וז תקולחמב עירכי טפשמ
 אשונב הערכה םדקל שקבמ קוחה יכ שיגדה לדנה טפושה .ילארשיה סרטניאה תא
 ,תיברעמה הדגל לארשי תסינכ זאמ תילארשיה הרבחה לש המוי רדס לע דמועה יזכרמ
 ומקוה םהילעש ןיעקרקמב תויוכזה ילעב וא םילחנתמה לש יטרפה םניינעמ גרוחהו
 ,רצלמ טפושה םג ףרטצה ןהילאש ,הלא תעד תווח לש ןתועמשמ 71.הלא םילחנתמ יתב
 ידיב ,שוביכ תחת יניטסלפה תויוכזב ןדה ,קוחה תוילכת רבדב הערכהה רוציב איה
 הנידמה לש יטילופה הנוצר תייפכ ,תורחא םילימב 72.דבלב וידיבו ילארשיה קקוחמה
 .שובכה םעה לע הלש תקקוחמה תושרהו תשבוכה

 ןידה לשו יניטסלפה לש ותודקפנ ,םיטפושה לש תעדה תווח ןיב םילדבהה ףא לע
 לש תויוארה תוילכתה תמיחתב םהיניב תוקולחמה תא הז בלשב םג הצוח ימואלניבה
 תכפוה הז רשקהב "ישונא"ל יטילופ/יתכרעמהמ בורה יטפוש לש החירבהו ,קוחה
 וירוחאמ דמועש שוביכה ךרעמ ןיבל לחנתמה ןיב רשקה ,ןכש .תיתוכאלמ תויהל
 בל םות לש היצקורטסנוקב אל םג ,קתוני לב אוה ותיב תא "רישכהל" שקבמו
 לחנתמה ןיב םיסחיה ךרעמ לע היונב וז תיטפשמ היצקורטסנוק ירה .תוכמתסהו
 הז ךרעמ .וסיסבב םידמועש םיימואל/םייטילופה םיסרטניאה ללש לע ,לארשי ותנידמו
 עקרקה לעב יניטסלפהשכ ,ךכו ."תישונא" תילכת תומדב קוריפל ןתינ יתלב אוה
 – היוארה תילכתה תעיבק ותניחבמו ,שוביכה תא האור אוה לחנתמה לע לכתסמ
 הנידמה תויושרל לחנתמה ןיב םיסחיה ךרעמב קוחה לש – תישונאה וא/ו תיטילופה
 ןידה יפ לע ביטקלוקכו טרפכ ,ויתויוכז תחת רותחל ידכ הב שיש העיבק אלא הניא
 תשבוכה הנידמה םע םיסחיה ךרעמב התוחנה ותדמע תא תרצבמ וז העיבק .ימואלניבה
 לש ויתויוכז תילכת תא עובקל שבוכה חוכל תערכמ תיטילופ היגליווירפ הקינעמו
  .הז ינחוכו יטילופ ךרעמ ךותב לחנתמה לשו יניטסלפה

 רותב ,לחנתמל השעמל המיקמ היואר איה "תישונאה" תילכתה יכ העיבקה ,ףוסבל
 דוע לכ ,שובכ חטשמ הנופמ תויהל אלש תילארשי תיביטמרונ תוכז ןיעמ ,הזכש
 תא םיכפוה םיטלושה חוכה יסחי רשאכו ,"םייתדימ" םה ךכ םשל םיטקננה םיעצמאה

 
 .לדנה טפושה לש ןידה קספל 2 'ספב ,םש  70
 .לדנה טפושה לש ןידה קספל 3 'ספב ,םש  71
 תא השיגדה רשא ןוילעה טפשמה תיב לש תמדוק הקיספל דגונמ ףא הז תוילכת בחרמ  72

 םיילכלכה ,םיימואלה םיסרטניאה תא לוקשל יאבצה דקפמה לע םייקה רוסיאה
 ןומלעמלא ןאכסא תיעמ'ג 393/82 ץ"גב לשמל ואר .ולש ותנידמ לש םיילאיצוסהו

 הדוהי רוזא תדקפמב ןידכ המושר תיפותיש הדוגא ,הילואםמלא הדודחמלא הינואעתלא
 ץ"גב ;)1983( 810 ,785 )4(זל ד"פ ,ןורמושו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןורמושהו

 ,אריס ובא ןיינע ;)2005( 492 ,477 )2(ס ד"פ ,לארשי תלשממ שאר 'נ הבעארמ 7957/04
 ,)2(זל ד"פ ,תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ הטיע ובא 69/81 ץ"גב ;31 ש"ה ליעל

 .455 'מעב ,55 ש"ה ליעל ,סה ןיינע ;)1983( 197
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 תכפוה תידוהי תוהז ,ךכו .םייניינק םיסחי לש ןייפאמכ לחנתמה לש תימואלה ותוהז
 רשא Whiteness as Property חנומה תארשהב – יגליווירפ-ישוכר ךרע תלעב תויהל
 תולעבו – 73ב"הראב עזגה יססובמ ןיינקה יסחי לש רשקהב סיראה לירש ידי לע עבטוה
 תטלשומו ותנידמ תויושרל לחנתמה ןיב "בלה םות" סחיל תפפכומ עקרקב תיניטסלפ
 לש ויתורעהב רתוי שרופמ ןפואב אטבתה רבדה .תילארשיה טפשמה תכרעמ ידי לע
 יחטשב בשייתהל ידוהיה ביטקלוקה תוכזל הדמצוה יוניפה תלאש רשאכ ,לדנה טפושה
 יניטסלפה טרפה ,רצונש יביטמרונה ךרעמב ,ךכו .ליעל האבוהש תיברעמה הדגה
 גציימכ לחנתמה לומ בצוה תימצע הרדגהל ותוכזמו ולש ימואלה ביטקלוקהמ קתונמה
 תיתקוח הנבמה האוושמ יהוז .ידוהי ביטקלוק לשו ותנידמ לש ימואל יטילופ סרטניא
 .תיתובשייתה-תילאינולוק תילאירוטירט תילכת תגשהל שובכה חטשב חוכה יסחי תא

 טרפה תועקרק תעקפה אשונב ןוילעה טפשמה תיב לש תמדוק הקיספל טבמב
 תוהמל תיטפשמה הניחבב הטסה ןאכ תמייק ,תיברעמה הדגב םילחנתמ יכרוצל
 תיב ץמיאש חותינה תרגסמל האוושהב רתויב טלוב וניה הז רעפ .היוארה תילכתה
 ןד ןידה קספ .דוסיה יקוח תקיקח םרטב ןתינ רשא 74,תאקיוד ןיינעב דוע טפשמה
 הטלחה לע ססבתהב ,הרומ ןולא תולחנתה תמקהל יניטסלפ יטרפ שוכר תסיפתב
 תינידמ תילכת יכ טפשמה תיב ענכתשהשמ .ןוחטיבל הלשממה תדעו הלביקש
 תמקה לע הטלחהל וליבוה רשא הלא םה םינומא שוג לש םיצחלו תיגולואדיאו
 םידמוע םניא הלא םילוקיש יכ עבק אוה ,םיינוחטיב םילוקיש אלו המוקימו תולחנתהה
 הגרדמ תציפק הליכמ ףא הרומאה הטסהה 75.ויתוילכתו ימואלניבה טפשמה ינחבמב
 תונשרפ ןתמ ידכ ךות תיטרפ עקרק תליטנ הרישכה רשא הקיספהמ תפסונ תיביטמרונ
 ,תיברעמה הדגב יאבצה דקפמה תויוכמס דוסיבש תינוחטיבה תילכתל רתויב הבחר
 לומרנב הנייפאתה רשא הקיספמ ןכו 76,הדרפהה רדג יאוות ןיינעב הקיספה ללוכ
 ץומיא ידכ ךות שובכה רוזאב "תימוקמ הייסולכוא" רותב םילחנתמה לש םיסרטניאה
 עבק טפשמה תיב ,השעמל הכלה 77.ןוחטיב ילוקישל רתוי ףא תובחר תויונשרפ

 
73  1707 (1993) .EVR L. .ARVH, 106 Whiteness as PropertyCheryl I. Harris, . 
 .)1979( 1 )1(דל ד''פ ,לארשי תלשממ 'נ תאקיוד 390/79 ץ"גב  74
 לע תויולחנתה תיינבל שוביכה תויושר ינפב ךרדה תא ללס תאקיוד ןיד קספ יכ םא  75

 ןיינעב תיתרוקיב האירקל ."הנידמ עקרק"כ שוביכה תויושר ידי לע הנזרכותש תועקרק
 Ronen Shamir, "Landmark Cases" and the Reproduction of Legitimacy: The Case :ואר

of Israel's High Court of Justice, 24 LAW & SOC'Y REV. 781 (1990). 
 .34 ש"ה ליעל ,קירוס תיב ןיינע ;םש ,72 ש"ה ליעל ,הבעארמ ןיינע ,לשמל  76
 )06.09.2011 ובנ( ןוחטיבה רש 'נ אסכיא תיב תצעומ שאר 281/11 ץ"גב ,לשמל ,ואר  77

 ;םילשוריל ביבא לתמ תבכרה תליסמ תלילס ךרוצל תויניטסלפ תועקרק תעקפה רישכהש
 תבחרהל םינבמ תסירהו יטרפ יניטסלפ שוכר תעקפה רישכהש ,55 ש"ה ליעל ,סה ןיינע
 ,הדאיז ןיינע ;עברא תיירקמ םידוהי םיללפתמ שומישל הלפכמה תרעמל הליבומה ךרדה
 תויהל אל םילחנתמה תוכז לע רביד רשא ,.תרדגומ הניא הינמיסה !האיגש ש"ה ליעל
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 תיב רישכה ותרגסמבש 1979 תנשמ בויא ןיד קספ לש תיטילופ תרפושמ תנוכתמ
 לש קומינב ,תולחנתה תמקה יכרוצל תויטרפ תויניטסלפ תועקרק תסיפת טפשמה
 םילוקישב ןד וניא הרדסהה קוח ןיד קספ ,ותמועל 78.לוכיבכ ,"םיינוחטיב" םיכרצ
 ומכ ,בויא ןיד קספ סיסבב ,לוכיבכ ,ודמעש תוינוחטיבה תוילכתהו ,םהשלכ םיינוחטיב
 תא ןידה קספ ץמיא ןמוקמבשכ ,לילכ ומלענ ,ליעל הרכזוהש תרחואמ הקיספב םג
  79.היוארכ "תישונא"ה תילכתה

 
 לע תויולחנתהה לעפמל ךרדה תלילס :תויתדימה ינחבמ .ד

  יניטסלפה טרפה עקרק
 

 "בל םות" יאנתב ,הנופמ תויהל אלש היואר תיתקוח תילכת לחנתמל המקוהשמ
 םיעצמאה תניחב לש בלש תויהל ךפה תויתדימה תניחב בלש השעמל ,"תוכמתסה"ו
  .וז תילכת שומימל

 שומישו הקזח תויוכז תליטנש קפס ןיא יכ ילנויצרה רשקה ןחבמב עבק ןידה קספ
 ידכ םהב שי קוחה יפל םילארשיה םיבשייתמה ידיל ןתרבעהו ןהילעבמ ןיעקרקמב
 .תסנכהו הלשממה ,רתיה ןיב ,ןהילע ודמעש יפכ תויזכרמה קוחה תוילכת תא םדקל
 םעפומכ ןיעקרקמב הקזחהו שומישה תויוכז לש תפרוג הליטנ יכ עבקנ תאז םע דחי
 ימ לכ םע יביטקלוק ןפואב ביטימ אוהש םושמ" ,רתיה ןיב ,תאזו "ישוק ררועמ" קוחב
 ןיעקרקמ לע ,רתיה ןיב ,תובשייתה התואב יקוח יתלב ןפואב םהיתב תא ומיקהש
 הניחב אלב 'תובשייתה התוא התנבנ םהילעש ןיעקרקמה לכ' תא ףיקמ אוה .םייטרפ
 ימוחתבש ןיעקרקמה לכ לע רדסהה תא ליחמה ןפואבו בלה םות תייגוס לש תינטרפ
 הז ישוק יכ םג ריהבה ןידה קספ 80."םירוגמ יתב םהילע ןיאש ןיעקרקמ תוברל ,בושייה
 אל קלחב תויוכז ילעב םניהש םינגומ םיבשותב רבודמש הדבועה ןתניהב םצעתמ
 התוחפ ותניחבש יעצמאה ןחבמב ןידה קספ לש ויתועיבק ךא .ןיעקרקמהמ לטובמ
 .לבגומ ןוברעב ל"נה תופרוגה "ישוק" תא הריאשמ

 
 עבק רשא ,55 ש"ה ליעל ,אריס תיב ןיינע ;םהירוגמ םוקמל םהלש קודהה רשקהו םינופמ
 לכ םילחנתמה רוביצ יכרוצל תיטרפ עקרק עיקפהל שוביכה תויושר לש ןהיתויוכמס תא
 .ןבומכ תרוקיבל התכז ל"נה הקיספה .תיניטסלפה הייסולכואה תא םג תרשמ אוה דוע
 Guy Harpaz & Yuval Shany, Israeli Supreme Court and the לשמל ואר

Incremental Expansion of the Scope of Discretion under Belligerent 
Occupation law, 43 ISR.  L.  REV.  514 (2010); Koskenniemi, 36 ש"ה ליעל.  

 .)1979( 113 )2(גל ד''פ ,ןוחטיבה רש 'נ בויא 606/78 ץ"גב  78
 יכרוצל תיטרפ עקרק תסיפת אשונב הקיספה תוחתפתה לש תירוטסיה הריקסל  79

  .205–193 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,KRETZMER & RONEN ואר תויולחנתה
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 89 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,דאולס ןיינע  80
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 םיעצמא םימייק יכ ןידה קספ עבק הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח תא וצמאב
 וצל 5 ףיעס תא םיללוכ הלא .היוארה קוחה תילכת שומימל ,םיפרוג תוחפ ,םייפולח
 ימ לע ןגהל דעונ רשא ,1967-ז"כשתה 59 'סמ ,)ןורמושו הדוהי( יתלשממ שוכר רבדב
 תולועפ טקנש טרפה לש "תוכמתסהה סרטניא" לעו הנוממה םע "בל םותב" רשקתהש
 תונשייתה ינידב שומיש ;וב העיגפל איבי הלוטיב רשאכ ,תורשקתה התוא סיסב לע
 תועקרקה קוחל 78 ףיעס םזכרמבו ,תיברעמה הדגב םילחה ירימ גוסמ עקרקב תשכור
 ינאמ'תועה תועקרקה קוחל 20 ףיעס ;)21.4.1858( 1274 ןאדמר 7 םוימ ינאמ'תועה
 היינב לש םיבצמו ;םהל דצ הניא הנידמהש םיכוסכסב תינויד תונשייתה תנעטב קסועש
 תינושאר הניחב יכ ןייצמ ןידה קספ .ילארשיה ןידל המודב ,תלוזה יעקרקמב העיטנו

 םיבשותה לש תויוכזב םתעיגפ יכ הלעמ ,םירבדה ינפ לע ,ל"נה םירדסהה לש
 ןיב רתוי יתדימ ןוזיא םושמ םהב שי הרואכל" יכ ,התוחפ איה םהיפ לע םיניטסלפה
 לכ לש תינטרפ הניחב םיבייחמ הלא םירדסה" יכו "םישגנתמה םיסרטניאהו תויוכזה
 ,רוזאה יבשות םיניטסלפה לש דחוימה םדמעמל לקשמ ןתמ ךות ,ויתוביסנ יפל הרקמ
 ןגהל תיתמחולה הסיפתה יניד יפ לע יאבצה דקפמה לש ותבוחלו םהלש ןיינקה תוכזל
 לשב קוחה תולטב לע תורוהל םוקמ ןיא יכ עבק ןידה קספ ,תאז םע דחי 81."וז תוכז לע
 לש לבגומהו יקלחה םפקיה חכונ תאז ,התוחפ ותעיגפש יפולח יעצמא לש ומויק
 הלא םייפולח םירדסהב שומישה יכ קמינ טפשמה תיב .ועצוהש םייפולחה םירדסהה
  82.םצמוצמ אוה םשומימב רבצנש ןויסינה ןכ לעו ,םיגירח םירקמב היה הכ דע

 ליכהל ידכב םייד םיפרוג "םייפולח" םיעצמאל רתוח טפשמה תיב ,תורחא םילימב
 ותוהמ יבגל תרגסמ תוותהל ידכ הב שי טפשמה תיב לש וז העיבק .קוחה תילכת תא
 תילכת תא שממל ידכב קיפסמ בחר תויהל ךירצש והשלכ יפולח רדסה לש היוצרה
 ןגעל תשקבמש העיבק יהוז .קוחה חוסינמ ינללוכו ףרוג תוחפ ךא ,"תישונאה" קוחה
 םייגליווירפהו םיידעלבה םהיכרוצל תיניטסלפ עקרק תליטנל "תיתדימ" תופרוג ןיעמ
 תויהל אל ותוכזו לחנתמה תא הביצמ איה רשאכ ,תויולחנתהה לעפמו םילחנתמה לש
 והז .לארשי תנידמ תויושר ןיבל וניב םיסחיה ךרעמ תא הכותב הנבמו זכרמב הנופמ
 תעד תווחב תישונאה וזל תיתכרעמה תילכתה ןיב הנחבהה תא בוש שטשטמש ךלהמ
 איה ןידה קספ לש הזה בלשב טועימה תעדו בורה יטפוש ןיב תקולחמה רדג ,ןכל .בורה
 הלאשב וא ,םייפולחה םירדסהה תוליעיל תועגונה תולאשב תמכתסמ איהו תיתוהמ אל
 עוגפל ילבמ ויתורדגהמ קלח םוצמצ ךרד קוחה תויללכו תופרוג לע רבגתהל ןתינ םאה

 
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 93 'ספב ,םש  81
 ינשה תויתדימה ןחבמ תודוא לע וז העיבקמ .תויח האישנה לש ןידה קספל 94 'ספב ,םש  82

 אוה הילאש בורה תעד תווחל ולשמ תורעה תפסותב רצלמ האישנל הנשמה גייתסה
 ןחבמב םג תויתדימה תשירד תא חלוצ וניא הרדסהה קוח יכ ותעד תא הוויחו ,ףרטצה
 םירקמה בורל הנעמ םינתונ ןכ םייפולחה םיעצמאהש תויה ,התוחפ ותעיגפש יעצמאה
 .רצלמ האישנל הנשמה לש ןידה קספל 8 'ספב ,םש ואר .םירבודמה
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 טפושה ידי לע עצוהש יפכ ,ויתורטמ תא םישגהל וב ועבקנש םיעצמאה לש םתוליעיב
 83.גרבלוס

 םייאבצ םיווצ לע ,לוכיבכ ,םתיברמב םינעשנ ורכזוהש םייפולחה םיעצמאה םנמוא
 ,תילארשיה תיתקוחה תויתדימה ינחבמ ךרד ,םיפפכומ הלא ךא ,ימוקמה ןידה לע וא
 ,םילחנתמ תונפל אלש "היוארה" קוחה תילכתלו לארשי לש םיימיטיגל אל םיסרטניאל
 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תלחה ךמס לע טפשמה תיב ידי לע העבקנ וזש יפכ
 םיווצהו םימייקה םינידה לע היפנכ תא תשרופ דוסיה קוח תרגסמ ,תורחא םילימב
 תרשכה ןעמל םתועמשמ תא שדחמ בצעל תנווכמש תילאינולוק היישעב םייאבצה
 םייפולחה םיעצמאה דוחייבו ,תויתדימה ינחבמ ,ךכ .תויולחנתה תרדסהל עקרק תליטנ

 תא תגציימש הצובקכ ,םילחנתמה לש סרטניאה תא וביצה ,םתרגסמב ועצוהש
 תדימ ןועטה ימיטיגל יטפשמ חישכ ,לארשי לש םייגולואדיא-םייטילופה םיסרטניאה
 ,ןכל .תילהנמה המרב תודבועב ךילהת לש ופוסב דקמתמה ןויד – תויתדימ לש המ
 יפכ ,הנוש האצותל םג ליבוהל םילוכי הז םכסומ יביטמרונ ךרעמב תויתדימה ינחבמ
 ותילכת תא םייקמ קוחה יכ העבק רשא גרבלוס טפושה לש תקלוחה ותעד תווחב היהש
  .ועצוהש םינוקיתל ףופכ ,יתדימ ןפואב תימיטיגלה

 רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ תא חלוצ וניא הרדסהה קוח יכ עבק ןידה קספ ,ףוסבל
 הדגב לחה ןידבו ילארשיה ןידב םיבורק םירדסהל קוחבש םירדסהה תאוושהש תויה
 םילוקישה לולכמל יואר יוטיב וב ןיאש ףרוג ןונגנמב רבודמ יכ תדמלמ" תיברעמה
 שיגדהו רזח הז בלשב ןידה קספ 84."ותלעות לע הלוע וקזנ רשאו ,ןיינעל םייטנוולרה
 םיתבה לש הסירהו יוניפ עונמל הפיאשה תאו קוחה לש היוארה ותילכת תא בוש
 תאז ,קוחה תופרוג תא קידצהל ידכ וז תילכתב ןיא יכ עבק ךא ,וב וטרופש תויולחנתהב
 אל הדימב תתל ידכ םהב שיש םייפולח םייטפשמ םיעצמא לש םמויק חכונ דוחייב
 תויה ךא .הב המולגה "תירוביצה תלעות"לו ל"נה היוארה תילכתל הנעמ תלטובמ
 יקלח וניה הלא םיעצמא לש םפקיה יכ התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ תרגסמב עבקנש
 הז רשקהב הלשממל יטפשמה ץעויה ירבדל תונפהל ןוכנל טפשמה תיב האר לבגומו
 םייאבצ םיווצ – תיברעמה הדגב לחה ןידב םיעובקה םייטפשמה םילכל טרפ םהיפלו
 תופידע תנתינ הלשממה תוינידמ יפ לעש הדבועל יואר לקשמ תתל שי – ימוקמה ןידהו
 רושימב וב רידסהל ןתינש םוקמב ,הסירהו יוניפ עונמל תנמ לע הרדסה ןורתפ םויקל
 85.יתלשממ שוכר םהש ןיעקרקמ לע ןידכ אלש המקוהש תולחנתה ינונכתהו יניינקה

 םרוג אוהש קזנה לומ לא היוארה ותילכת תא םייקל קוחה תלעותב םכתסה ןחבמה
 דימעה אל הז יכרע ןחבמ .ןידה קספב וגווסש יפכ תויתקוחה תויוכזב העיגפה תומדב
 טפשמ יפ לע היתויובייחתהלו ימואלניבה טפשמל הסחיב הנידמה יכרע תא האוושמב
 בוש ןחבמה םחות ךכ .תיניטסלפה הייסולכואה לש תונגומה תויוכזב העיגפה תא וא הז

 
 .גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 52–32 'ספב ,םש  83
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 109 'ספב ,םש  84
 .תויח האישנה לש ןידה קספל 108 'ספב ,םש  85
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 תונומטה םילחנתמל תויגליווירפה תיינבה ידכ ךות םייפולחה םיעצמאה תלאש ביבס
 לא םהלש התוחנה חוכה תדמע תעמטהו םיניטסלפה תויוכז תפפכהו ,הלא םיעצמאב
 ןיב תקולחמה רדג ןאכ םג ןכל .תויתדימה לש רצה ןחבמל תיטפשמה הגשמהה ךות
 ,םיכרעה ןויפא לע הניא גרבלוס טפושה לש תקלוחה ותעד תווח ןיבל בורה יטפוש
 וז הדימב העיגפה לומ לא תויוארה תוילכתה שומימב תלעותה ףקיה תכרעה לע אלא
 הנתנ הזה רשקהב גרבלוס טפושה לש תקלוחה ותעד .ןיינקל יניטסלפה תוכזב תרחא וא
 הטילשה בצמ ,תיניטסלפה הייסולכואה לש התוחנה חוכה תדמע תיינבהל אלמ יוטיב
  86.ןחבמה ךות לא םילחנתמל היגליווירפ תחטבהו תיברעמה הדגב

 היהי התעמ תיטפשמה הניחבב לקשמה דבוכ ,םייפולחה םיעצמאה ךרד
 ןתינש ,החלאס ןיד קספב םידע ונייהש יפכ ,יתילכת/יביטמרונ אלו יתדימ/יתדבוע
 רבדב תינורקעה הלאשה הנודינ החלאס ןיינעב .הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ רחאל
 )59 'סמ( )ןורמושהו הדוהי( יתלשממ שוכר רבדב וצל 5 ףיעס לש תיטפשמה ותוקפנ

 תא רישכהל וחוכו – ןידה קספב תויתדימה ינחבמב ןודינש ירקיעה יפולחה יעצמאה –
 יכ עבק ,תועד בורב ,טפשמה תיב .םימרכ הפצמ תולחנתה יכרוצל טרפה ןיינק לושינ
 וב םיעובקה םיאנתה םייקתהב רשאכ ,קוש תנקת ןיעמ לש רדסה אוה ל"נה וצל 5 ףיעס
 לספית אל ישילש דצו "שוטנהו יתלשממה שוכרה לע הנוממה" ןיב התשענש הקסע לכ
 תליטנ תניחבל הבצוהש תיטפשמה הלאשה וז תינורקע העיבק םע .הפקותב דומעתו
 לע תודמלמ הרקמה תודבוע םאה התייה םימרכ הפצמ תולחנתה יכרוצל טרפה ןיינק
 ןיב וא "יתלשממה שוכרה לע הנוממה" ןיבל לחנתמה ןיב םיסחיב "בל םות" םויק
 לש םרמאמב םג ,הרצקב ,החתמנ ןידה קספ לע תרוקיב 87.בשיימה ףוגהו לחנתמה
 וצל 5 ףיעסל םצמצמ שוריפ םיעיצמ םנמוא םה ובו ,הז ךרכב ינש לבויו ןהכ יחימע
 םהיכרוצל תיטרפ תיניטסלפ עקרק תעקפהל תנוכתמב רבודמ ןיידע ךא ,ל"נה
 רבודמ ןיידע ,הבחר וא תמצמוצמ תנוכתמ וז אהת םא ןיב .םילחנתמה לש םיידעלבה
 לש חוכה תדמע תותיחנל תיביטמרונ הגשמה ךות לחה ימואלניבה ןידה לש הרפהב
 .םילחנתמל תוקנעומה תויגליווירפל ויתויוכז תפפכהו יניטסלפה

 
 – קוחה לש ויתוילכת תמשגהמ תוחמוצה תולעותה לומ לא יכ עבק גרבלוס טפושה  86

 הניא" ןיינקה תוכזב העיגפה דואמ םיבר םיבצמב – תישונא תלעותו תינידמ תלעות
 שקבמ קוחהש םינבמה לש םבור ,רתיה ןיב ,ןכש תאז ."ללכב םא ,דחוימב הרומח
 קלחב ;עקרקה ילעב םה ימ עודי אל םירקמהמ קלחב ;בר ןמז רבכ םידמוע םרישכהל
 ילעב םא םג םיתיעל ;הכורא הפוקת ךשמ םהיתויוכז לע "םינשי" עקרקה ילעב םירקמהמ
 ,היוניפ רחאל שומיש הב תושעל םילוכי םה ןיא ןיידע ,הב םהיתויוכז לע םידמוע עקרקה
 תועקרקה ילעב ןיבמ קלח ;'"אולכ" חטשב התויה לשב וא ןוחטיב ילוקיש תמחמ תאז
 תושרה תבוגתמ ששחמ ןכ םישוע םניא ךא ,יוציפ תרומת םתמדא תא רוכמל םיפידעמ ויה
  .)גרבלוס טפושה לש ןידה קספל 45 'ספב ,םש ואר( תיניטסלפה

 ונדוע ןידה קספ לע ףסונ ןויד .)27.08.2020 ובנ( ןוחטיבה רש 'נ החלאס 953/11 ץ"גב  87
 ובנ( החלאס 'נ ןוחטיבה רש 6364/20 א"נד ואר( ןוילעה טפשמה תיב ינפב דמועו יולת

31.04.2021((. 
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-םייטילופ םיסרטניא ןיב לדבהה יכ בוש הארנ תויתדימה ינחבמ לש םפוסב
 תובשייתה – קוחה לש ותקיקח םודיקב הלשממה לש םייגולואדיא-םייכרע וא םיימואל
 םיעצמאב ךרוצב תיטפשמה העיבקה ןיבל – ינויצ ךרעכ "לארשי ץרא"ב תילארשי

 ריכהל םימיכסמ םהינש .לודג ךכ לכ אל אוה ,קוחה תילכת תא םייקל ידכב םייתדימ
 בורה יטפושמ קלחו ,טועימה תעדו הלשממה .הנופמ תויהל אלש לחנתמה תוכזב
 קוחה לש "תישונא"ה תילכתב הרכה ךותמ ןידה קספב בורה תעדו ,םייטילופ םיעינממ
 לכ – ןידה קספב םימדקתמש לככ שטשטימ תוילכתה יתש ןיב לדבהה רשאכ ,היוארכ
 ,לחנתמה לש תידעלב "תוכז" םויקל יניטסלפ לש ןיינק עיקפהל ןתינ יכ םימיכסמ הלא
 לש ותוכז תוהמ לש הלאשב תוחפו תויתדימ לש הלאשב םחותמ תקולחמה רדגו
 .לחה ימואלניבה טפשמה יפ לע תויולחנתהה לש ןדמעמו יניטסלפה

 ומשוי רשא תילהנמה תויתדימה ינחבממ םתוהמב םג םינוש הלא תויתדימ ינחבמ
 ,תיברעמה הדגב תיטרפ עקרק תליטנ לש רשקהב םיבר םיקיתב טפשמה תיב ידי לע
-יקסבוטסוה ,ןנורו רמ'צרק ,זרא קרב הנפד ,ימאיניקסוק ,סורג ובתכש יפכ .ללכבו
 םינידל תונשרפה תא דואמ דע הקיחרה תילהנמה תויתדימה םנמוא 88,םירחאו סדנרב
 תלחה ךא ,ולש תורפה הרישכה השעמל הכלהו ימואלניבה טפשמה תוהממ םילחה
 תרחא וא וזכ תיתייעב תונשרפל רבעמ חסופש דעצ איה ןאכ תיתקוחה תויתדימה ינחבמ
 םיאנתבו לחה ימואלניבה ןידהמ לילכ תקתונמה תיתקוחה תויתדימה לש הלחה רבעל
 .םייתובשייתה-םיילאינולוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88  61 (2011) L.L 'NTI J.SIAN A, 1 what Use for Sovereignty Today?Martti Koskenniemi, ; 

Koskenniemi, 36 ש"ה ליעל; Gross, 9 ש"ה ליעל; Barak-Erez, 16 ש"ה ליעל; 
Brandes Hostovsky, 16 ש"ה ליעל; ONENR &RETZMER K, 53–50 'מעב ,9 ש"ה ליעל. 
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  םוכיס
 

 תא תלטבמו תוריתעה תא תלבקמש ותאצות ףא לע ,הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ
 יחטשב לחה ימואלניבה ןידה ןיב רתויב יתייעב ירנירטקוד קשממ רציימ ,הקיקחה
 םדאה דובכ :דוסי קוח – ילארשיה יתקוחה טפשמה ןיבו םישובכה תיברעמה הדגה
 השימחכ הזמ תכשמנה םירבד ]תואיצמ[" וא ךשמתמה שוביכה תניחבבו ,ותוריחו
 יתש ןיב תודירפמה סיסבה תומרונ ,טפשמה תיב ןושלכ ,"עודי וניא הפוסו םירושע
 89.שטשטיהל ךישממ םישובכה םיחטשל לארשי ןיב םינידה תוכרעמ

-םיילאינולוק םיאנתב ול לחלחמ ילארשיה יתקוחה יביטמרונה ךרעמה
 עקרקה לעב לש תנגומה ןיינקה תוכז ןיבש קשממב ןאכ לחוה דוסיה קוח .םייתובשייתה
 דוסיה קוח תלחה .הנופמ תויהל אלש לחנתמה לש הרצונש "ותוכז" ןיבל יניטסלפה
 תיתובשייתהה תילאינולוקה הטילשה ךרעמ תיינבהו הפפכה ךרד לע התייה הז קשממב
 תורשפאה תא ,תימואלה םתוהז תיינבה ידכ ךות ,םילארשיה םילחנתמל הקינעמ רשא
 טפשמה עפומ .שבכנה יניטסלפה לש ושוכר תא םהלשכ עובתל תיגליווירפה
 ואיבהל שיש לוקיש" וא "םצעתמ ישוקה" תרוצתב אוה ןידה קספב ימואלניבה
 תיביטמרונ החסונ תויהל הכפה לחנתמה לש "תוישונא"ה תויוכזה תפשו ,"ןובשחב
 ימואלניבה טפשמה יפ לע יניטסלפה לש וניינק לע תוטלחומה תונגהה תא תללושה
 ללכ לע ,לארשי תנידמ תויושרל לחנתמה ןיב םייתקוחה םיסחיל םתוא הפיפכמו
  .הלא םיסחיב םימולגה םייתובשייתה-םיימואלהו םיינידמה ,םייטילופה םיסרטניאה

 טפשמה יפ לע בייחתמכ ,ןידה קספ לש יטפשמה קפואב ןוחטיב ילוקיש רדעהב
 תוילמרונה תא השטשט הרדסהה קוח תניחבל דוסיה קוח תלחה ,ימואלניבה
 ןיבל הנידמה חרזא ןיב יתקוח חיש ודב החספו תיתקוחה תינובירהו תילאירוטירטה
 חוככ תבצינה תילארשי תיתקוח הלחה יהוז .שבכנה לש ויתויוכז לע הנידמה תויושר
 לש התוחנה חוכה תדמע לע תססובמהו ימואלניבה טפשמל לעמ דמועה יטילופ
  .םעכ תימצע הרדגהל ותוכז תלילש לעו שבכנה יניטסלפה

 ךרוצל תיטרפ תיניטסלפ עקרק תאצקה הלטיב רשא ותאצות ףא לע ,תאקיוד ד"ספ
 האצקהה סיסבב תילכתה יכ טפשמה תיב ענכתשהשמ – הרומ ןולא תולחנתה תיינב
 בחר תויולחנתה לעפמל ךרדה תא ללס – תינוחטיב אלו היואר יתלב תיטילופ הניה
 ןידה קספ םג ךכ 90."הנידמ עקרק"כ שוביכה תויושר ידי לע וזרכוהש תועקרק לע ףקיה

 
 טפשמה ןיב הענה ,לארשיב ןוילעה טפשמה תיב לש תלטוטמה יכ תנעוט ןתנ ןב רדמס  89

 לש םדמעמל סחיב תילארשיה תויטלחהה רסוח תא תפקשמ ,יתקוחה טפשמל ימואלניבה
 םינש ךרואל ובצוע םיחטשל לארשי ןיב םיסחיה יכ תנעוט ןתנ ןב .םישובכה םיחטשה
 דע ,םינשה ךרואל הזב הז םירושק ויה םייקוחה םירדסהה יכו ,תיטפשמ תוימיטניאב
 תיטפשמו תילאירוטירט הדרפהל תונבומה תויטפשמ תונירטקוד םושייב יטילנא ןוידש
 .170 'מעב ,9 ש"ה ליעל ,Ben-Natan ואר .ירשפא וניא טעמכ

  .789–788 'מעב ,75 ש"ה ליעל ,Shamir לשמל ואר  90
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 "תישונא"ה תילכתה תא וצמאב ,לטב קוחהש ותעיבק ףא לע ,הרדסהה קוח ןיינעב
 הלשונש תיטרפ עקרק לע םקוהש הז לעפמ תרדסהל ךרדה תא לולסל לולע היוארכ
 .תויולחנתהה יכרוצל

 


